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ׁ̆ „ו… ָּ̃ ַמ„ ז…ַ‰ר ַ‰ ל¿ ּ ƒנ ׁ∆̆  ‰ ַחכ∆ּ יַח מ¿ ׁƒ̆ ַ‰ָמּ
ָעָליו  נּו  ּ ַרב≈  ‰ ׁ∆̆ מ ר  מ≈ ‡ו… ָכך¿  יַע",  ƒ̃ ָ‰ָר ז…ַ‰ר  כ¿ּ ירּו  ƒ‰ ַיז¿ ים  ƒיל ּƒכ ׂ ¿̆ ַ‰ַמּ "ו¿
ר ַ‰ז…ַּ‰ר...  פ∆ י‰ּו ס≈ ƒ‡ ּ יָלך¿ „¿ ּ ƒ„ ‡ּבּוָר ƒי ח‡‰ַ ּ ָיָע"ָ‡: "ב¿ "י ז¿ ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ם ל¿ לו… ׁ ָּ̆ ‰ַ
ר  פ∆ ס≈ י‰ּו  ƒ‡ ּ ¿„ י,  ּ ַחי≈ ּ ¿„ יָלָנ‡  ƒ‡ מ≈ ַעם"  ט¿ ƒמ "ל¿ ל  ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי ין  ƒ„י ƒ̇ ֲע ּ„ַ ין  ƒ‚ ּוב¿
ים  ƒ„י ƒ̇ ֲע ׁ∆̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ  : ׁ̆ רּו פ≈ּ י".  ַרֲחמ≈ ּ ב¿  ‡ ָ̇ לּו ּ‚ָ ן  ƒמ יּ‰  ּ ב≈ ˜ּון  פ¿ ƒי ַ‰ז…ַּ‰ר, 
ן  ƒּו מ‡ ¿̂ ר ַ‰ז…ַּ‰ר, ַעל ָי„ו… י≈ פ∆ ‰ּו‡ ס≈ ׁ∆̆ ים  ּ ƒיַלן ַ‰ַחי ƒ‡ ע…ם מ≈ ט¿ ƒל ל ָר‡≈ ׂ ¿̆ ƒי

ף ˜כ„: (רמ"˜)) ּ„ַ ‡ ׂ̆ ' ָנ ָנ‡ ָפּ ימ¿ ≈‰ ָי‡ מ¿ ים (ַרע¿ ƒַרֲחמ ּ לּו˙ ב¿ ּ‚ָ‰ַ

˘ל  ין  ƒֲחָייל  ‰ ָמּ ַכּ ם  ƒע ם  ƒַמי ׁ ָּ̆ ‰ַ ן  ƒמ ָיַר„  ב  טו… ל¿ ָזכּור  י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡
‰ּו  ל¿ּ ֻכּ ַעל  ֲעָטָר‡   ‰‡ָ ָלּ ƒע  ‡ ָּ̇ ינ¿ ƒכ ׁ¿̆ ּו יבו…  ƒב ס¿ ים  ƒכ‡ָ ַמל¿  ‰ ַכָמּ ו¿  ˙ מו… ָׁ̆ נ¿
"י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ָ‡ַמר ל¿ ˙]... ו¿ מו… ָׁ̆ ּ ל ַ‰נ¿ ‰ ֲעָטָר‰ ַעל ָכּ ָ̇ ָנ‰ ָ‰י¿ יו… ל¿ יָנ‰ ע∆ ƒכ ׁ¿̆ [ּו
 ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿  ‡ ָׁ̆ ָנ י  נ≈ ּ ב¿  ‰ ַכָמּ ו¿ "י:  ּ ƒב ׁ¿̆ ַר ל¿ י‡  ƒב ַ‰ָנּ ‰ּו  ָיּ ƒל ≈‡ ָ‡ַמר  ו¿ י...  ּ ƒַרב י  ּ ƒַרב
ָרָ‡‰  ¿̇ ַבּ ָ„ָר‡  ּ ב¿  ‡ ָּ̇ ַ̇ ל¿ י  ל≈ ּ‚ַ ¿̇ ƒי  „ ַכּ  , יָלך¿ ƒ„ ּבּוָר‡  ƒח ַ‰‡י  מ≈ סּון  נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי
ּבּור  ƒח‰ַ ‰ּ ז∆ ƒסּון מ נ¿ ר¿ ַפּ ¿̇ ƒי ‰ ַמָטּ י ָ‡ָ„ם ל¿ נ≈ ּ ‰ ב¿ ָמּ : ַכּ ׁ̆ רּו ‡... פ≈ּ ַמָיּ ף יו… סו… ּ ב¿
ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ּמּו„ ‰זו‰"˜] ַכּ ƒע"י ל ׁ̆ פ∆ ּ ּון ַ‰נ∆ ּ̃ ƒ̇ ן ו¿ ם ָמזו… ‰ ָל‰∆ י∆ ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ָך [ ּ ל¿ ׁ∆̆
יַח],  ׁƒ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ב ל¿ רו… ָ̃ ים [ ƒמ ף ַ‰ָיּ סו… ּ ן ב¿ ר ָ‰ַ‡ֲחרו… ּ„ו… ַבּ  ‰ ַמָטּ ‰ ל¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי
 ı ָ‡ר∆ ר ָבּ רו… ּ ם „¿ ∆̇ ָר‡ ¿̃ ˙ּוב "ּו ָכּ ׁ ּ∆̆ ם ַמ‰  ּ י≈ ַ̃ ¿̇ ƒּמּו„ ‰זו‰"˜ י ƒיל ל ƒב ׁ¿̆ ƒּוב
ל  „ו… ָפר ָ‚ּ ו… ׁ̆ ּ ע ב¿ ַ̃ ¿̇ ƒי נּו ו¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ׁƒ̆ ‡ מ¿ בו… ָיּ ׁ∆̆  , ו… ׁ̆ רּו יָ‰" – פ≈ּ ב∆ ׁ¿̆ ָכל יו… ל¿
 : ך¿ ל∆ מ∆  ‡ ס≈ּ ּƒכ‰ַ ן  ו… ׁ̆ ל¿  - ובל"ר).  - ‰‚ר"‡  ו'  (˙י˜"ז… ˙י'  נּו בב"‡  ≈̇ רּו ח≈ ל¿
י  ƒנ‡ַ„ָ ּלּו פ¿ּ ƒ‡ ב כ¿ּ ָׁ̆ ח¿ ּ נ∆ ׁ∆̆ ˙ ח ע"‡),  ָרכו… ּ "‰ (ב¿ ָבּ ָ̃ ּמּו„ ָ‡ַמר ַ‰ ּ ƒל‰ַ ‰ ַעל ז∆ ו¿
 ˙ בו… ˙ טו… ‰ ַמֲעלו… ָמּ י ַכּ ּƒך¿ ָ‡ַמר: כ ל∆ ׁ̆ מ∆ ּ„ָ ¿̃ ƒמ לּו˙. - ּוב¿ ּ‚ָ‰ַ ָבַני מ≈ י ּול¿ ƒל
 ı ≈̃ ין  ≈‡ ַח‡י, ו¿ ן יו… ּ ן ב∆ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּ ƒי ַרב ר≈ ׁ̆ ַמַ‡מ¿ רּו ּמּו„ פ≈ּ ƒל ּ ל ב¿ ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ּƒַלמ ׁ̆ י≈
ב  ר≈ ָ̃ ּול¿ ַלֲעז…ר   ‰ כ∆ּ ז¿ ƒנ ם  ƒ‡ נּו  ≈̃ ל¿ ח∆ ב  ּטו… ּוַמ‰  ינּו  ר≈ ׁ¿̆ ‡ַ ו¿  , ָכרו… ׂ ¿̆ ל  ∆„…‚ ל¿
נּוז  ּ‚ָ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ו¿ ל∆ּ ּ‚ַ ¿̇ ƒי ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַזר ַ‰ּבו… ך¿ ָ‚ּ י ָכּ ּƒנּו, כ יח≈ ׁƒ̆ יַ‡˙ מ¿ ּ ƒב
י  ּƒכ ל,  ≈‡ ַ‰ּ‚ו…  ‡ ָיבו… כּו˙ו…  ז¿ ּ ƒב ׁ∆̆ ים  ƒמ ַ‰ָיּ ף  סו… ַע„   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ז…ַּ‰ר  ר  פ∆ ס≈

, עכ"ל. זּוָל˙ו… ּ ל…‡ ב¿ ‡ ו¿ ָ̃ ו¿ ‰ זו… ּבו… ַ„ּ ֻ‚ָלּ ס¿



עזרי מעם השם עושה שמים וארץ

ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרָׁשה ְלִחּזּוק

ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש

– ְּביֹום ַהָּקדֹוׁש ]יֹום ַהִּכּפּוִרים[ תשע"א -

ִמְּכ"ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א
בביהמ"ד ֲעֶטֶרת ְיַׁשְעָיה ָהאְלִמין – ֵּבית ֶׁשֶמׁש

 

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵבּית ֶשֶׁמׁש תובב"א

ִּתְׁשֵרי תשע"א לפ"ק



עה  ל  אער 

ֵֶספר

עה ל  אער ְֶֶָָָ

תשע"א דה י מדרה נבחרי ְְֲִִִִַָָָָָחלקי
ליט"א מהאלמי אדמ"ר ְְְְְִִִֵַָָמ"ק
האלמי יעיה עטרת דרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָבית

מ ֵֶֶית

א

771 = תשע"א רי ד ְִֵֶח

771"רימא ביט יח "יחיה = "מיי אבינ" = מיח" "יאת = [הלגימטרא ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.[דה ההר לד ידי על ְִֵַַַַַָֹרק

771ועת = ליעקבצרה יעהיא נ!!!מה לי הל . ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

 אצל,ס זה זמ מריא אמריקה זככית. ה חב א הר ,מייהל לילמת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
מה וה אמת ה ידע לא אחד א אבל !יח זה זמ מריא דיהיה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאצלנ

הה, להע מגי רק וזה נה, מלי ממנה ליתר ת 5 להפ אפר ואי !בדמ) ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(ל למחה יעה לתז אלקי ראתה לא עי נצח, חי י  הא להעל וה ה ל דע עכו , ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
וחצי ילימ יד.נה,יתר הג עירת זרק עה, חסר מע מי רגע, א בזז ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

חלה,א ה היה א אג ממחה רפא ?אלי צמד מצליח מפרס י רע רצה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
מל ?אצאימה ונחת ,יקיצ לבני מבטחת רכה היממה? עת כל אלי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻתלה
?העניני כל והצלחה רכה פע ?נימת ביט יאר יח ?יח ימי ל מצלח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻטב

לזת!!! לזת יכל יהדי ל ְְְִִֵַַָָָמעה

עלןא. הזהר"נדס  רי"אר 33 מס' ְְְִִֵַַַַֹ
בספר  רגע"תשע"א , ל על בספר "חבל "זהרי, ְְֲֳֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ינת,ההר" וגם  חדת הספת הרה לאר יצא (וזה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹ

נפלאים) ח ים  .ועד ְְִִִִָ

771 = תשע"א  òĐרי ò ח₣ד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א. ְִֵֶ

צýפים ונפת  ò בûמ ýמתýקים רב ýמćז מþהב .ה Žחמדים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

òעה òל üער. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . ְֶֶָָָ

זי "ע י₣חאי ùר òמע₣ן לרùי  ýרùוהתח ýא₣ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . ְְְְְִִִַַַָ

אני  ùú₣ר יאמר òfi הח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה. ִִַַַָָֹ

זי "ע הûČיקים ùצי ýני ה ôכינה .ה òראת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח. ְְְִִִִֵַַַַַָָ

₣ù ýמאמינים הז₣הר ùת₣רת ה₣לכים  רû Đמימי .ל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ

יóראל Đ₣רת עčר והýא אפן  ýòùם ה ùčלה חכמת מעסק להćטר לאדם .אין . . . . . . יד . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

העם!" ùגא fiת  חלק  òי ל � הúעĐי ! ."ùזכýת� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

 ַמְפְּתחֹות 
ַלֵּסֶפר "ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה"
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מה וה אמת ה ידע לא אחד א אבל !יח זה זמ מריא דיהיה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאצלנ

הה, להע מגי רק וזה נה, מלי ממנה ליתר ת 5 להפ אפר ואי !בדמ) ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(ל למחה יעה לתז אלקי ראתה לא עי נצח, חי י  הא להעל וה ה ל דע עכו , ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
וחצי ילימ יד.נה,יתר הג עירת זרק עה, חסר מע מי רגע, א בזז ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

חלה,א ה היה א אג ממחה רפא ?אלי צמד מצליח מפרס י רע רצה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
מל ?אצאימה ונחת ,יקיצ לבני מבטחת רכה היממה? עת כל אלי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻתלה
?העניני כל והצלחה רכה פע ?נימת ביט יאר יח ?יח ימי ל מצלח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻטב

לזת!!! לזת יכל יהדי ל ְְְִִֵַַָָָמעה

עלןא. הזהר"נדס  רי"אר 33 מס' ְְְִִֵַַַַֹ
בספר  רגע"תשע"א , ל על בספר "חבל "זהרי, ְְֲֳֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ינת,ההר" וגם  חדת הספת הרה לאר יצא (וזה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹ

נפלאים) ח ים  .ועד ְְִִִִָ

עה  ל  אער 

ֵֶספר

עה ל  אער ְֶֶָָָ

תשע"א דה י מדרה נבחרי ְְֲִִִִַָָָָָחלקי
ליט"א מהאלמי אדמ"ר ְְְְְִִִֵַָָמ"ק
האלמי יעיה עטרת דרה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָבית

מ ֵֶֶית

א

771 = תשע"א רי ד ְִֵֶח

771"רימא ביט יח "יחיה = "מיי אבינ" = מיח" "יאת = [הלגימטרא ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.[דה ההר לד ידי על ְִֵַַַַַָֹרק

771ועת = ליעקבצרה יעהיא נ!!!מה לי הל . ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

 אצל,ס זה זמ מריא אמריקה זככית. ה חב א הר ,מייהל לילמת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
מה וה אמת ה ידע לא אחד א אבל !יח זה זמ מריא דיהיה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹאצלנ

הה, להע מגי רק וזה נה, מלי ממנה ליתר ת 5 להפ אפר ואי !בדמ) ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(ל למחה יעה לתז אלקי ראתה לא עי נצח, חי י  הא להעל וה ה ל דע עכו , ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
וחצי ילימ יד.נה,יתר הג עירת זרק עה, חסר מע מי רגע, א בזז ולא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

חלה,א ה היה א אג ממחה רפא ?אלי צמד מצליח מפרס י רע רצה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
מל ?אצאימה ונחת ,יקיצ לבני מבטחת רכה היממה? עת כל אלי ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻתלה
?העניני כל והצלחה רכה פע ?נימת ביט יאר יח ?יח ימי ל מצלח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻטב

לזת!!! לזת יכל יהדי ל ְְְִִֵַַָָָמעה

עלןא. הזהר"נדס  רי"אר 33 מס' ְְְִִֵַַַַֹ
בספר  רגע"תשע"א , ל על בספר "חבל "זהרי, ְְֲֳֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ינת,ההר" וגם  חדת הספת הרה לאר יצא (וזה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֹ

נפלאים) ח ים  .ועד ְְִִִִָ



עה ב ל   ער

ב 

 פיצ ונפת במ  קימת רב  מז מהב  חמדי ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה
רה,לא ל ע מני אא יראל, אר חרבה ולא רה, ל פעה אא ,להע חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר רה, ל ע מני אא אינ יראל על האת הרת סקוכל א' רק (מיכה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

זאת..."ה') ל יעקב "פע זטא(: הרכהפ"א,אל ה')מחזיק להלאת האד צרי  ועל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
,ל אפר מה כל רה,  ולעסק הה, להע מהבלי מה לצד ,ח מאמי כל ְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמאד

תב כמ ,י ל טמז מרלת טבת אבני היל מ(י"א י"ט, רק הילי)חמדיה" ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
"פיצ ונפת במ קימת רב מז החי(מהב (סקי"א קנ"ו סימ. ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

ג 

עה ל  ְֶֶָָָער
אל ידי על לזת יכל אחד הדי מה  !!!חבי החל ימת י ההר ד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.קד ְֶַָֹת

 תינהחל,ר ימת הלמדת ז ני על תת הלמדת רה ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
דה ההר ל("ל "לח רת ס)לימ אינ כל לקיהח זאה , ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

."מיי מאר א ימא ְְְְְִִַַָָָָאריתא,

הב,מרנא חי"ספרהרי"ח אי "(הנ נה מת הקלי)רת תב :נל וזה תב, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
מעסקז"ל, הנעה מ יתר עמי אל ת י הרה מעסק הנעה על גדל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

החל ימי ל אמרהרה ,ני אל ה"ה ל מדי חז"ל, מאמר י על רבא עכל"ק. , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
מי אמרת, זאת הא, לע מעי היא דק ות ,'וג אתמל" י עיני ני אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ"י

 על אר ויתעה, הי"ת ל מי ל ער הל דק ת  א ה"ה. לל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
החל ימי לער ידת אל עלה דק ת קדה דר(עה ח .)מצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ד 

זי"ע  יחאי ר   מע לר י   רוהתח אְְְְְִִִַַַָ
נר ואמר:רעימרכי מקרביו אזני ע התא רזי"ע, על רה לד ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וקלה זהר לד ל אחת ועה חל. י למה נה ללד וה הת, י ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהט
חל. י ט לד ל נה מ היא חל, יעה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

החל" ימת נה וחמ בעי ללד האוה הגה"ק פסק ."יהח "(סקי"ב לד(קנ"ה , ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
ה וכתב הלה. ללד יחב יעההר קאמר,לא מאי ידע לא אי ואפיל :נל וזה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ימצאב . נ ר לדברי והבנה רש "ר: מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהערה 
ה נה לד  את המדה ההר  מן  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹה רא 
פרת  וכזר הרה , סד ת אצל כתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר 

מהימנא רעיא עה :)וצא אכלין(ף לאינ ן "ווי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
ועד  אריתא". סתרי  ידעין ולא אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָבן
ל"ער מתהק ויטאל  חים הרב רנ מ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהביא 

עה  ל   ג ער 

חז"ל, פר אהבה" עלי ודגל" דכתיב: ה"ה, לפני חב הא הרה, גיאת  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוגה
עכ"ל. אהבה, עלי גְֲִַַָָוד

קדכבר זגלר "זי"עמהרעינינ המאר מל"על הד",א ההר לד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
הט, לד ל נה לער אחת עה עלה סק החיוהבא סקי"ב)כ קנ"ה סימ), ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה מל"וז"ל מ"ג)"סא ),א  וכל עלמת, נה עלמא גירסא דה ההר לד י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
יעה א מה אחת עה למעלה   יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיזה
מראי ויהיה מלא, היכלא מני הא לע  הא ל מבטח מימה, נה הט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻלד

 מלכתא ראנה ביה לה רקיעא.ני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

 'ל תבת(מל לנ:(הא וזה קלה., ללמד חכ למיד על חב דל וענה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רחמנא האה בימע ה י לתא, אר רוג קלה, מדיל אינ א דל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

י ,רה,ליצלה פטי ימי חד לד נעה א מה הלה לד אחת עה יעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האה. לקרב ח דל ְְִֵַָָָָֹֻי

ההעלה תינר הבמברי והרי"ח "מל תזי"ע,"א דה זהר עה הלמד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
חל. י ט נה אל למד ,דזהרק עת  ללמד יזה א זה, לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

על מתעה להע [וכל הריאה ימי אלפי הית ל לת כה הרי ,דק ת דְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָה
על ל ח  על סבנ .[יד,יקיצ המחה)ארחת לד(ער מצוה)הבאר, (וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

.אל פל ער מחה, רתהנעה במחה דק ת למד יהדי אר יצא ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נה, מלי ל לער אחת עה עלה "דה "ההר החל)הר"י ימי ט ואיתא(לד . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

נת רי ו')אבת מנה ג' הרוח(רק עת רה למד א אמר... יסי רי ימעאל רי : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
החק, עת ל ב רוחאל מאה צער אחד בר לאד ל ב )לפי ע) על , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מלי מאה וה ת עה דה זהר לד הל ס מאה, פל הל ריי למד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאר
אחת נה רה! רה.נה נה כל28.000 ת, דה ההר לד וחב צא ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ה'". ח נא יגל "ועה הסק את מק הא ר דה את מח אה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹנה

החיה תב (סקי"ב קנ"ה ואמר(סי' מליד, אינ כל עקר יהא א רבה ריה מצוה : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
,יסי סימ דלא יחז"ל כל ח אוצרייאיר בזה נא, מדמת ח א מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא ללע י"ג)ימיו את יקיצ אר )ה מרנא וכתב חי, אי זי"עטימ רת יר (חלק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ל י אדניו א וז"ל:ד"ה חלק, רה וחי ,ני נקראי הסר, חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נת, נקראי רבההגלה ריה חבת ידי לצאת די ידה בריה לפי ויצא עכ"ל. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נסר, וג גלה  לח חב חבתי.רה, ידי ויצאתי זכיתי יאמר מי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ראים נים מקרת לנת ְְְְִִֶַַָההקמ ת",
רת  לעת קליין פחה  הגלה ְְְְְִִִִִֶַַַָֻללד

ַַָָהלה.
הרתבג . ל "ה)קב ל(רק הארצייט  ב ם , ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ

י לא  ,תוחמ חמיו  ל ם וכן , א א ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
הין, מ קצת להצל עיל ותענית יקְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ

ויראה ה ה, ם  טב לעת להמציא יראה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָא א
דל עלת י אז  רה, בר  איזה  ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלח
הן ה נה ימ ת אר וכן , לא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלאביו 
מח הן  אז ,מ ל רה ח איזה  ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמח
עיטרין, כה  וא לאביו מעטרין , וא ְְְְְְִִִִִִִַַָָָאביו

 ת וחמ לחמיו ם)וכן .(עיין ְְְִֵֵַַָָ



עה ב ל   ער

ב 

 פיצ ונפת במ  קימת רב  מז מהב  חמדי ְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה
רה,לא ל ע מני אא יראל, אר חרבה ולא רה, ל פעה אא ,להע חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר רה, ל ע מני אא אינ יראל על האת הרת סקוכל א' רק (מיכה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

זאת..."ה') ל יעקב "פע זטא(: הרכהפ"א,אל ה')מחזיק להלאת האד צרי  ועל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
,ל אפר מה כל רה,  ולעסק הה, להע מהבלי מה לצד ,ח מאמי כל ְְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹמאד

תב כמ ,י ל טמז מרלת טבת אבני היל מ(י"א י"ט, רק הילי)חמדיה" ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
"פיצ ונפת במ קימת רב מז החי(מהב (סקי"א קנ"ו סימ. ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

ג 

עה ל  ְֶֶָָָער
אל ידי על לזת יכל אחד הדי מה  !!!חבי החל ימת י ההר ד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.קד ְֶַָֹת

 תינהחל,ר ימת הלמדת ז ני על תת הלמדת רה ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
דה ההר ל("ל "לח רת ס)לימ אינ כל לקיהח זאה , ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

."מיי מאר א ימא ְְְְְִִַַָָָָאריתא,

הב,מרנא חי"ספרהרי"ח אי "(הנ נה מת הקלי)רת תב :נל וזה תב, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
מעסקז"ל, הנעה מ יתר עמי אל ת י הרה מעסק הנעה על גדל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

החל ימי ל אמרהרה ,ני אל ה"ה ל מדי חז"ל, מאמר י על רבא עכל"ק. , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
מי אמרת, זאת הא, לע מעי היא דק ות ,'וג אתמל" י עיני ני אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ"י

 על אר ויתעה, הי"ת ל מי ל ער הל דק ת  א ה"ה. לל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
החל ימי לער ידת אל עלה דק ת קדה דר(עה ח .)מצא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ד 

זי"ע  יחאי ר   מע לר י   רוהתח אְְְְְִִִַַַָ
נר ואמר:רעימרכי מקרביו אזני ע התא רזי"ע, על רה לד ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וקלה זהר לד ל אחת ועה חל. י למה נה ללד וה הת, י ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהט
חל. י ט לד ל נה מ היא חל, יעה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

החל" ימת נה וחמ בעי ללד האוה הגה"ק פסק ."יהח "(סקי"ב לד(קנ"ה , ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
ה וכתב הלה. ללד יחב יעההר קאמר,לא מאי ידע לא אי ואפיל :נל וזה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ימצאב . נ ר לדברי והבנה רש "ר: מאת ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהערה 
ה נה לד  את המדה ההר  מן  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹה רא 
פרת  וכזר הרה , סד ת אצל כתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר 

מהימנא רעיא עה :)וצא אכלין(ף לאינ ן "ווי ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
ועד  אריתא". סתרי  ידעין ולא אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָבן
ל"ער מתהק ויטאל  חים הרב רנ מ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהביא 

עה  ל   ג ער 

חז"ל, פר אהבה" עלי ודגל" דכתיב: ה"ה, לפני חב הא הרה, גיאת  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוגה
עכ"ל. אהבה, עלי גְֲִַַָָוד

קדכבר זגלר "זי"עמהרעינינ המאר מל"על הד",א ההר לד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
הט, לד ל נה לער אחת עה עלה סק החיוהבא סקי"ב)כ קנ"ה סימ), ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה מל"וז"ל מ"ג)"סא ),א  וכל עלמת, נה עלמא גירסא דה ההר לד י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
יעה א מה אחת עה למעלה   יעה אחד, מאמר ר אפ להבי ללמד ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיזה
מראי ויהיה מלא, היכלא מני הא לע  הא ל מבטח מימה, נה הט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻלד

 מלכתא ראנה ביה לה רקיעא.ני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

 'ל תבת(מל לנ:(הא וזה קלה., ללמד חכ למיד על חב דל וענה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
רחמנא האה בימע ה י לתא, אר רוג קלה, מדיל אינ א דל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

י ,רה,ליצלה פטי ימי חד לד נעה א מה הלה לד אחת עה יעה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האה. לקרב ח דל ְְִֵַָָָָֹֻי

ההעלה תינר הבמברי והרי"ח "מל תזי"ע,"א דה זהר עה הלמד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
חל. י ט נה אל למד ,דזהרק עת  ללמד יזה א זה, לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

על מתעה להע [וכל הריאה ימי אלפי הית ל לת כה הרי ,דק ת דְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָה
על ל ח  על סבנ .[יד,יקיצ המחה)ארחת לד(ער מצוה)הבאר, (וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

.אל פל ער מחה, רתהנעה במחה דק ת למד יהדי אר יצא ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נה, מלי ל לער אחת עה עלה "דה "ההר החל)הר"י ימי ט ואיתא(לד . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

נת רי ו')אבת מנה ג' הרוח(רק עת רה למד א אמר... יסי רי ימעאל רי : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
החק, עת ל ב רוחאל מאה צער אחד בר לאד ל ב )לפי ע) על , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מלי מאה וה ת עה דה זהר לד הל ס מאה, פל הל ריי למד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹאר
אחת נה רה! רה.נה נה כל28.000 ת, דה ההר לד וחב צא ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ה'". ח נא יגל "ועה הסק את מק הא ר דה את מח אה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹנה

החיה תב (סקי"ב קנ"ה ואמר(סי' מליד, אינ כל עקר יהא א רבה ריה מצוה : ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
,יסי סימ דלא יחז"ל כל ח אוצרייאיר בזה נא, מדמת ח א מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הא ללע י"ג)ימיו את יקיצ אר )ה מרנא וכתב חי, אי זי"עטימ רת יר (חלק ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ל י אדניו א וז"ל:ד"ה חלק, רה וחי ,ני נקראי הסר, חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נת, נקראי רבההגלה ריה חבת ידי לצאת די ידה בריה לפי ויצא עכ"ל. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נסר, וג גלה  לח חב חבתי.רה, ידי ויצאתי זכיתי יאמר מי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ראים נים מקרת לנת ְְְְִִֶַַָההקמ ת",
רת  לעת קליין פחה  הגלה ְְְְְִִִִִֶַַַָֻללד

ַַָָהלה.
הרתבג . ל "ה)קב ל(רק הארצייט  ב ם , ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ

י לא  ,תוחמ חמיו  ל ם וכן , א א ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
הין, מ קצת להצל עיל ותענית יקְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ

ויראה ה ה, ם  טב לעת להמציא יראה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָא א
דל עלת י אז  רה, בר  איזה  ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלח
הן ה נה ימ ת אר וכן , לא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלאביו 
מח הן  אז ,מ ל רה ח איזה  ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמח
עיטרין, כה  וא לאביו מעטרין , וא ְְְְְְִִִִִִִַַָָָאביו

 ת וחמ לחמיו ם)וכן .(עיין ְְְִֵֵַַָָ



עה ד  ל   ער

ע"א)אהדבזהר קע"ג  ל לח קד,תב,(רת ת יח לח חב יהדי ל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
דלה. בה נמצאת חה, לא וא חה, מה למה אל הא ר דְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹוה

ר"סספרוכתב חלקי כל ,ליכ פי ת רה לח חב אחד כל חי", "זהר ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
חז"ל. ברת למ"ובשו"תהרה צ"ח)"רה סימ א"ח – יח סי נתב:(לרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתב הבע מ רה, ח איזה ח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי
ת. חְְִֶַָ

אפהגה "ק  אליעזר רי יעזי"ע ח(לא י(ערח לח חכ כל עמל רק תב: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ו"ס. "נ על פר"ס יר לפר א ב"ס, "נ לתר להקת הינ ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָרה

תב:  חי,ואחר ח איל ל חב מבי אי א דה הזהר ספר יד וג ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
הרד"ס,עכ"ל. כל  רה חי חבת ידי יצא ,דה זהר דהלמד לדעת וזההראת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ב ,מל ורה יאמ יח הדואי ע"א)אהקמהזהר ה' וד ע"ב ד' ),תבהכ ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אמת, רת רת הא ליהר צרי,דה זהר הפלא הלימד ידי על והועה עה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ב')ז הרד. עד קע"ג ף  ל לח יון(רת : ְְְֵַַַַַָָָ
דיראל.  עלייה אר נמתין  ה ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻסקין
קיא, מלא ק י דקנא וקיימין  ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָסלקי
הוה חא מאי  ,הלכ איל הא  רי ְְְְְִִִָָָָָָֻוק דא 
מאן  איה זאה  בא רייתא. עלמא ההא ְְְְְִַַַָָָָָָלכ
חדוה ה  .י ק אמרת ארייתא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָחדא 
,דילי לפמליא ני ה א ,  ברי קדא ְְְְִִִִֵַָָָָָֻעביד
נ מתא אמרת ארייתא , ח א מע ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָואמר,
בתרי מה ההיא מקמי  הוכ דפלני, ְְְְְִִִִִֵֵַָָֻדא
לעיא, ה א   ברי וק דא לתא, אין ְְְְְְְִִִֵֵַָָָמתיבי.

 מ ה . לההיא ל חתים ע לת יון [אר: ְִִִֵֵֶַָָָָ
ועמדת עלת יראל, על ר ְְְְִֵֶַַָָָה מת
הא  ר ד וה ,דה ל ה לפני ְְְִִֵֶֶַַַָָָדמת
ע לם תא לכם היה ח איזה  ם: את ְִֵֵֶֶֶָָָָָֻאל
הרה. על ח לפניו אמר מי  א רי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָרה?
מליה מכס  ה א.  ר דה ע ה חדוה ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָה
נמת אמרת רה   ח  מע ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
י דבר  תא מעמידים וכ ם  זה. ְְְֲִִִִֵֶַָָָֻלני
למעלה הא ר דוה למה, הם ְְְְְִֵַַַָָָָי יבת.

דבר] תלא .ח תם  ְֵָָ
ונ מתאא ארייתא, אתח מ ה ד חזי, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

חד ין, מ ין אי ן אתעקת תא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָדנחא
להה א צייתין  לעילא, ליא ל לעיא. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָוסלקי 
מתלן גד ין, מתרבין דה וח ת  ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹמ ה,
תבין ולא הא, ברי קדא לן איל  וכד  ְְְְְְִִִִַַָָָָֻגדין.

כתיב, מה   דה חית  דין א )ותקין, (יחזקאל  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

אמר א מה כנפיהן, רינה לב)עמדם  (אב ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עד.  ענ לא  עמד ח)י כל(נחמיה עמד כפתח ְְְְְְִִֶָָָָָֹ

 רההעם.  מתח בר ראה , א [אר: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ברים אתם התע קה  ת רדת ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָנ מה
מעלה ל הליה ל למעלה , ועלה ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָחדים
מתרים ד ה וחת דבר, תלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹמקיבה
אתם כאל  כנפים. מתלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָכנפים 
ח ת אז  ו תקין, מיבין , ולא ה א ר ד ְְְְִִִַַָָָֹה

תב? מה דא )ה רי:(יחזקאל נה"עמדם  ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹ
 ענ לא עמד "י לב): (אב אמר מ ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹכנפיהן",

ח)עד". העם":(נחמיה כל  עמד כפתח"[.ם (עיין ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ע "ב) קע"ד בדף אר.ר ת" ל  ר סיד" (וען ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹ

רה, ננה ת הל ודברי וז"ל : ח ', א ת ב' ענף ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹהחמיי

הת, ים לח אדם  צרי אריתא ורזין הרה אר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָאף

ם) .(עיין ֵַָ

הז הרתבה. ע"א )הקמת ה' ודף ע "ב, ד' :(ף ְְְַַַַַַָָ

תח מען ר י נא )ראית. "וא ים(יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא נ לבר  לי אית ה ."בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
ה א  ברי קדא גין וליליא , יממא ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא 
בכל בארייתא, מתע קי אן  לקלהן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצ ית
דהה א ידא  על ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה

 חדא . רקיעא  עביד אריתא, [אר:דאל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
תח, מען רי נא )רא ית. "ואם:(יעיה ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ימם רה לה ל  לאדם   י ה ."פי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָברי
לקלת מקיב הא ר דה מם  ְְְִִֶַַַָָָָולילה,
 תח בר בכל רה . תעקים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאתם
עה רה, ל תא ידי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָרה

אחד  אר)]רקיע  ם  .(וען ְְִֵֶֶַַָָָ

( בהמ)כתיב א ה)ועל הע ן(יעיה מ כי "הי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
העגלה "וכעבת דכרא. א  'הען' הוא". ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָחבלי

עה  ל  ה ער 

מל,"נה, ה"א נה,דברי אל לער עלה זי"ע,בת חי אי ה במחהדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נה, למלי,יקיצ הארחת מאה,דברי פל ריבינת רי אבת ג'דאיתא (רק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ו') ריוחמנה מאה צער אחד בר לאד ל ב לפי נחבא, הצר בית צער וג , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
מעני ילקט ואיתא [ידה פרי [תב ,ריתתקסח)לי רמז  ב רק אמר(קהלת : ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

:רא א לי. נתקיימה א מדי רה א ר חנינא הדרי זהר יד אחת עה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
תרה, יח יח מ נחב ועד, רה, נה מלי מאה וה ,דק בכת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.מתלנ ונחת יק ימצא אחד ְְְְִִִֶַַָָָָל

ה 

אני ר יאמר  ִִַַַָָֹהח
יהדיה ע  וכאר רה, נה מלי לנ י ,י עת 10 מדי אברכי 10,000 :עצמ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

רק מד קט ילד אפיל א מליט וה   ,דה זהר ת אחת עה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
נה מלי למאה זכית אז ללמד ל קה וא רה. 10נה מדי אברכי 10,000 מ] ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

ימי מאה מ י יאלאעת הביא ברי נ יייק וכ י')], ר(ד' יאמר הח" ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
רחמי.אני" היח את להביא לזה לזת יכל יהדי וכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

חאה. דאקרי נקבא א 'חאה', מאן  ְְְִֵַַַָָָָָָָָָח אה ".
ע ן  דאקרי  הה א  י מ  וא'.איהה 'חבלי א ן ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

נקבא לההיא חאה", העגלה  "עבת ְְְֲֲִַַַַָָָָָָָלבתר
טס  למהוי אתקפת תן 'חאה', ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָדאקרי 

א ועל נא. בני ז')לקטלא ר ים(מלי "י  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
'ח אה ' ההיא א 'הילה', מאן הילה", ֲִִִִִִַַָָָָָָָחללים 
חכם למיד א, רים  מאן נא. ני ְְְְִִִֵַָָָָָָָָדקטלית 
לזבן. רחמנא מרה , לה ראה מטי ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָלא 

בת זה ועל  ה)[אר: הען:(יעיה מכי "הי  ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
העגלה "וכעב ת ה כר. זה הען ה וא". ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָחבלי 
חאה. קראת הקבה ז הח אה? מי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָח אה ",
חבלי אתם  ע ן קרא תא את מ ְְְִֵֵֶֶַָָָה א
תא את חאה, העגלה  עבת  ואחר ְְֲֲֶַַַַַָָָָָָָָה וא.
להית התרה ם ח אה , קראת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה קבה 

זה ועל אדם . ני להרג ז )טסה  רים:(מ לי "י ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הח אה תא ז הילה? מי הילה". ֲִִִִִִַַָָָָָָחללים
החכם למיד זה ? את  גרם  מי אדם. ני ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָה רגת

 ילני הרחמן מ רה . לה ראה היע  .]א ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לא   ייכמ במטתא לחבריא, מע ן רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע ן דלא דארייתא מה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפקן
גין יאת, כדקא רברבא מאילנא מען ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
לקטלא  ח אה להה א רמין  תהו ן ְְְְְֱִֶַַַָָָָָלא
, ואמר כלה ן תח למנא. נ ר ְְְְְְְִַַָָָָָֻֻאכלסין

 לזבן. רחמנא לזבן , אמר רחמנא [אר: ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ציא א  מם בה לחברים, מען  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹרי
מעץ  מע ם ולא ידע ם  א רה  בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמיכם
תלא רמים הי א די ראי, ְְְְִִֵֶָָָָֹד ל 
כם  תח לח ם . אדם ני המני  להרג  ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהחאה

[ ילני הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר. ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
הו. חיםתב  ליעה"ספרחפץ  (רק "צית ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחת א') פעם נתן  רי אבת איתא  ויד ע :ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ
ועבדת  צער, א עמים מ אה ק ל  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹצער 
 אין  נק ה טהרה  היא עת רית ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה ם

א לכבד  נתקםמ רה  אר א י נת, אר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
על מלל מרע וסר  הר ים תיננ עו  נְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

העלםה רת, ל ע"ב ע"א צ"ז סנהדרין ר"י ר) ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

טת ) לן מ לל היינ הא, טה עליו ויראיאמרין , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
אנים  וי אנים . סגי ה אצל  אסי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָה '
רים יה דים  ניהם את לעת ביל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַא ר
עני חי לחית עליהם מק לים הרה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹדת
כר  יפרי עמלם  מארית ימיהם, ל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָודחק
ה'. תרת ניהם יחזק מ רים ְְְְְְְִִִֵֶַַַלמלדים
ודחקם ענים למר ת מקמם מהרים  ְְְְְְְְִִֵַַָָָָואינם
י תר מציה  הרנסה  הרחקים ְְְְִִֵֶַַָָָָלמק מ ת
נכל ואי ויראה , לתרה ניהם ח ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָביל

.ונפ לב  כל  לה ' בה  זה  נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר
חז"לז. ברי  את  זה על להמליץ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואפר

מע אל אלקי ה' "מה הסק : על ְֱִִֵֵֶַַַָָָֹֹה דים 



עה ד  ל   ער

ע"א)אהדבזהר קע"ג  ל לח קד,תב,(רת ת יח לח חב יהדי ל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
דלה. בה נמצאת חה, לא וא חה, מה למה אל הא ר דְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹוה

ר"סספרוכתב חלקי כל ,ליכ פי ת רה לח חב אחד כל חי", "זהר ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
חז"ל. ברת למ"ובשו"תהרה צ"ח)"רה סימ א"ח – יח סי נתב:(לרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתב הבע מ רה, ח איזה ח ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי
ת. חְְִֶַָ

אפהגה "ק  אליעזר רי יעזי"ע ח(לא י(ערח לח חכ כל עמל רק תב: ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
ו"ס. "נ על פר"ס יר לפר א ב"ס, "נ לתר להקת הינ ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָרה

תב:  חי,ואחר ח איל ל חב מבי אי א דה הזהר ספר יד וג ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
הרד"ס,עכ"ל. כל  רה חי חבת ידי יצא ,דה זהר דהלמד לדעת וזההראת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ב ,מל ורה יאמ יח הדואי ע"א)אהקמהזהר ה' וד ע"ב ד' ),תבהכ ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אמת, רת רת הא ליהר צרי,דה זהר הפלא הלימד ידי על והועה עה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ב')ז הרד. עד קע"ג ף  ל לח יון(רת : ְְְֵַַַַַָָָ
דיראל.  עלייה אר נמתין  ה ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻסקין
קיא, מלא ק י דקנא וקיימין  ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָסלקי
הוה חא מאי  ,הלכ איל הא  רי ְְְְְִִִָָָָָָֻוק דא 
מאן  איה זאה  בא רייתא. עלמא ההא ְְְְְִַַַָָָָָָלכ
חדוה ה  .י ק אמרת ארייתא ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָחדא 
,דילי לפמליא ני ה א ,  ברי קדא ְְְְִִִִֵַָָָָָֻעביד
נ מתא אמרת ארייתא , ח א מע ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָואמר,
בתרי מה ההיא מקמי  הוכ דפלני, ְְְְְִִִִִֵֵַָָֻדא
לעיא, ה א   ברי וק דא לתא, אין ְְְְְְְִִִֵֵַָָָמתיבי.

 מ ה . לההיא ל חתים ע לת יון [אר: ְִִִֵֵֶַָָָָ
ועמדת עלת יראל, על ר ְְְְִֵֶַַָָָה מת
הא  ר ד וה ,דה ל ה לפני ְְְִִֵֶֶַַַָָָדמת
ע לם תא לכם היה ח איזה  ם: את ְִֵֵֶֶֶָָָָָֻאל
הרה. על ח לפניו אמר מי  א רי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָרה?
מליה מכס  ה א.  ר דה ע ה חדוה ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָה
נמת אמרת רה   ח  מע ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
י דבר  תא מעמידים וכ ם  זה. ְְְֲִִִִֵֶַָָָֻלני
למעלה הא ר דוה למה, הם ְְְְְִֵַַַָָָָי יבת.

דבר] תלא .ח תם  ְֵָָ
ונ מתאא ארייתא, אתח מ ה ד חזי, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

חד ין, מ ין אי ן אתעקת תא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָדנחא
להה א צייתין  לעילא, ליא ל לעיא. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָוסלקי 
מתלן גד ין, מתרבין דה וח ת  ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹמ ה,
תבין ולא הא, ברי קדא לן איל  וכד  ְְְְְְִִִִַַָָָָֻגדין.

כתיב, מה   דה חית  דין א )ותקין, (יחזקאל  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ

אמר א מה כנפיהן, רינה לב)עמדם  (אב ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עד.  ענ לא  עמד ח)י כל(נחמיה עמד כפתח ְְְְְְִִֶָָָָָֹ

 רההעם.  מתח בר ראה , א [אר: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ברים אתם התע קה  ת רדת ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָנ מה
מעלה ל הליה ל למעלה , ועלה ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָחדים
מתרים ד ה וחת דבר, תלא ְְְְִִִֶַַַַָָָֹמקיבה
אתם כאל  כנפים. מתלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָכנפים 
ח ת אז  ו תקין, מיבין , ולא ה א ר ד ְְְְִִִַַָָָֹה

תב? מה דא )ה רי:(יחזקאל נה"עמדם  ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹ
 ענ לא עמד "י לב): (אב אמר מ ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹכנפיהן",

ח)עד". העם":(נחמיה כל  עמד כפתח"[.ם (עיין ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

ע "ב) קע"ד בדף אר.ר ת" ל  ר סיד" (וען ְְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹ

רה, ננה ת הל ודברי וז"ל : ח ', א ת ב' ענף ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹהחמיי

הת, ים לח אדם  צרי אריתא ורזין הרה אר ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָאף

ם) .(עיין ֵַָ

הז הרתבה. ע"א )הקמת ה' ודף ע "ב, ד' :(ף ְְְַַַַַַָָ

תח מען ר י נא )ראית. "וא ים(יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא נ לבר  לי אית ה ."בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
ה א  ברי קדא גין וליליא , יממא ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא 
בכל בארייתא, מתע קי אן  לקלהן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצ ית
דהה א ידא  על ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה

 חדא . רקיעא  עביד אריתא, [אר:דאל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
תח, מען רי נא )רא ית. "ואם:(יעיה ְְְְִִִִֵַַַָָָָ

ימם רה לה ל  לאדם   י ה ."פי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָברי
לקלת מקיב הא ר דה מם  ְְְִִֶַַַָָָָולילה,
 תח בר בכל רה . תעקים  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאתם
עה רה, ל תא ידי על ְְִֵֵֶֶַַַַָָרה

אחד  אר)]רקיע  ם  .(וען ְְִֵֶֶַַָָָ

( בהמ)כתיב א ה)ועל הע ן(יעיה מ כי "הי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
העגלה "וכעבת דכרא. א  'הען' הוא". ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָחבלי

עה  ל  ה ער 

מל,"נה, ה"א נה,דברי אל לער עלה זי"ע,בת חי אי ה במחהדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
נה, למלי,יקיצ הארחת מאה,דברי פל ריבינת רי אבת ג'דאיתא (רק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ו') ריוחמנה מאה צער אחד בר לאד ל ב לפי נחבא, הצר בית צער וג , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
מעני ילקט ואיתא [ידה פרי [תב ,ריתתקסח)לי רמז  ב רק אמר(קהלת : ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

:רא א לי. נתקיימה א מדי רה א ר חנינא הדרי זהר יד אחת עה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
תרה, יח יח מ נחב ועד, רה, נה מלי מאה וה ,דק בכת ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

.מתלנ ונחת יק ימצא אחד ְְְְִִִֶַַָָָָל

ה 

אני ר יאמר  ִִַַַָָֹהח
יהדיה ע  וכאר רה, נה מלי לנ י ,י עת 10 מדי אברכי 10,000 :עצמ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

רק מד קט ילד אפיל א מליט וה   ,דה זהר ת אחת עה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
נה מלי למאה זכית אז ללמד ל קה וא רה. 10נה מדי אברכי 10,000 מ] ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

ימי מאה מ י יאלאעת הביא ברי נ יייק וכ י')], ר(ד' יאמר הח" ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
רחמי.אני" היח את להביא לזה לזת יכל יהדי וכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ

חאה. דאקרי נקבא א 'חאה', מאן  ְְְִֵַַַָָָָָָָָָח אה ".
ע ן  דאקרי  הה א  י מ  וא'.איהה 'חבלי א ן ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

נקבא לההיא חאה", העגלה  "עבת ְְְֲֲִַַַַָָָָָָָלבתר
טס  למהוי אתקפת תן 'חאה', ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָדאקרי 

א ועל נא. בני ז')לקטלא ר ים(מלי "י  ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
'ח אה ' ההיא א 'הילה', מאן הילה", ֲִִִִִִַַָָָָָָָחללים 
חכם למיד א, רים  מאן נא. ני ְְְְִִִֵַָָָָָָָָדקטלית 
לזבן. רחמנא מרה , לה ראה מטי ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָלא 

בת זה ועל  ה)[אר: הען:(יעיה מכי "הי  ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
העגלה "וכעב ת ה כר. זה הען ה וא". ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָחבלי 
חאה. קראת הקבה ז הח אה? מי ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָח אה ",
חבלי אתם  ע ן קרא תא את מ ְְְִֵֵֶֶַָָָה א
תא את חאה, העגלה  עבת  ואחר ְְֲֲֶַַַַַָָָָָָָָה וא.
להית התרה ם ח אה , קראת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה קבה 

זה ועל אדם . ני להרג ז )טסה  רים:(מ לי "י ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הח אה תא ז הילה? מי הילה". ֲִִִִִִַַָָָָָָחללים
החכם למיד זה ? את  גרם  מי אדם. ני ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָה רגת

 ילני הרחמן מ רה . לה ראה היע  .]א ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
לא   ייכמ במטתא לחבריא, מע ן רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע ן דלא דארייתא מה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפקן
גין יאת, כדקא רברבא מאילנא מען ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
לקטלא  ח אה להה א רמין  תהו ן ְְְְְֱִֶַַַָָָָָלא
, ואמר כלה ן תח למנא. נ ר ְְְְְְְִַַָָָָָֻֻאכלסין

 לזבן. רחמנא לזבן , אמר רחמנא [אר: ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ציא א  מם בה לחברים, מען  ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹרי
מעץ  מע ם ולא ידע ם  א רה  בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמיכם
תלא רמים הי א די ראי, ְְְְִִֵֶָָָָֹד ל 
כם  תח לח ם . אדם ני המני  להרג  ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהחאה

[ ילני הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר. ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
הו. חיםתב  ליעה"ספרחפץ  (רק "צית ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחת א') פעם נתן  רי אבת איתא  ויד ע :ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ
ועבדת  צער, א עמים מ אה ק ל  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹצער 
 אין  נק ה טהרה  היא עת רית ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָה ם

א לכבד  נתקםמ רה  אר א י נת, אר  ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ
על מלל מרע וסר  הר ים תיננ עו  נְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

העלםה רת, ל ע"ב ע"א צ"ז סנהדרין ר"י ר) ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

טת ) לן מ לל היינ הא, טה עליו ויראיאמרין , ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ
אנים  וי אנים . סגי ה אצל  אסי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָה '
רים יה דים  ניהם את לעת ביל  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַא ר
עני חי לחית עליהם מק לים הרה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹדת
כר  יפרי עמלם  מארית ימיהם, ל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָודחק
ה'. תרת ניהם יחזק מ רים ְְְְְְְִִִֵֶַַַלמלדים
ודחקם ענים למר ת מקמם מהרים  ְְְְְְְְִִֵַַָָָָואינם
י תר מציה  הרנסה  הרחקים ְְְְִִֵֶַַָָָָלמק מ ת
נכל ואי ויראה , לתרה ניהם ח ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָביל

.ונפ לב  כל  לה ' בה  זה  נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר
חז"לז. ברי  את  זה על להמליץ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואפר

מע אל אלקי ה' "מה הסק : על ְֱִִֵֵֶַַַָָָֹֹה דים 



עה ו ל   ער

האמר מר:"יח א"חפה ההדת וענ,סד כר י:להאמיה את סרנובאר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
,לנ ווה ולא ביה טימ תיצמח ינע אתוהחבנא אמת ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

,ווי אמת ה והצות, מניניהרה היא "יקרה הרה יד על חז"ל אמר כבר ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
" וי לא חפצי ט"ו)וכל סק ג' רק א')הריתבמכת(מלי י"ג ),חנינא רי אחא א"ר : ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

.ולפני לפני כנס דל המ ,"נינימ היא "יקרה קרא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאמר

א.דה ההר ד לזת לייכ דל כר איזה :הח ק וכיח חפעצמ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עב וד צמח "את ברת בפה ,"ל אחה י כל היח... ביאת מאמי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ"אני

"מר תב ,"ה ל ינק עתלי י תצמיח... הח"ימהרה תלהאר"י ע כל רי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
,רית ה ליעת לצת לכוע את למע היח יאת למע יע אנחנ מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָֻ

ה'. ליעת ימצ אנ בה ְְִִִֵֶַַַָָיראל,

התב הגלה,ז"ל,אריכתבי רת לנ מתה הד רת יד ידי לנעל רנבד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
,טי דייה ואפיל ,לליה אברכי מעידי כבר ,עי עי זה את לראת כיְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹז

ל נפח ,דה הזהר דב מ עמ נפלאימתרחבאחרי יח לח ,מח ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
יינימצ ריחי לחר וזכ הדה, .ארה ְְְְִִִֵַַַָָָָ

לנ?י ילד מה ידע מי !נמצאי אנ  הב את דעיביא,יה האל ,ינר מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
,לנ ימ ,לה עליה יחאי  מע גלתאורי מ יפק הזהר ספר רק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

נח יבת מ הא דה הזהר י נחארחמי, תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ
האחר ר יראל ע הלת סד לי זה מיח, מחבלי צלוי ,דה הזהר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהא

.דה הזהר לד סגת כח ,לתגאְְְִַַַַַָָֹֻ

'מאה ', אא 'מה' קרי אל ליראה...", אם ְְְִִִִֵֵֶַָָָָי 
 ל יחב ת זה"ק  אחת עה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָלד 
אלפים ערת ל רה לד ל ימים  ְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָלמאה 
ם בכ י ם , עת ער  ה מדים ְְְְִִֵֶֶַַַָָאברכים

טהרה. מים ליראת ְְְְִִִֶַַָָזה

טמ ןח . ה נז" ה"א ר  הרי  זה  לכל זכ ְְֲֵֶֶַַַָָָָבו אי 
דה ההר לד מתה  ,כרי הני (דברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הזהר) אר ראה ציקים , המה ,ועד  את מאיר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
רה. נפלאת לח זכים ְְְִִֵַַָָָוכ

ניםט.  ס ת נח תבת ה א  ה הר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר
זהר יזהיר "והמילים מ לכתא. ו בע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר מלין קא אין  אין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע".
מתין נח, תיבת  איה ההר, ספר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין  מלכתא . ו בע מעיר, נים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

יתקים בהן מ חה. נים  א )מעיר, (מ ת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא ." הליכ ה ארה  ה ד הן ְְְִִֵַַַַָָָָ"ל 
א מהימנא )ספרא  רעיא קנ "ג: ף ג' חלק .(זהר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

מעםהרמח "ל זרת  לבל עצה  מצא  לא זי"ע  ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

ללא רצף "דה "ההר ל ד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת  ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק ,
מע ן רי  ריחת וז"ל: רחמים. ה אה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב 
להבה נברח נוכ ה בה, ענין  עתה  יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר
ר מען ר י ריחת ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹה את
ההר , נעה  ד ס ה בה, ענין עתה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹי חאי
זר נמתין, רא ה ים ל  נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻא ר
לכל ללית לבריחה זה נחב ואז ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָנים,
יציאה , אא  יצטר לא המים ס ף עד  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ראל,

אמר יב)וזה נב, צא(יעיה  בחזן  לא  "י : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מ יח, מחבלי ויצל  אחרא, הטרא מן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר ההר  ספר י  ר"יוהאמת (אחרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

מןזי"ע ) רח נקרא  תק  מי  ל , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
 ל יצטר א  עד  אחרא, המים)הטרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מיח הזהר")מחבלי "אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עה  ל   ז ער 

"הל"הה תב :דאהב עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר חר אמ מבאר ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
.ניחל יתה אז ,מיה ס האחר מיחהר יבא סקיהע אזבזכת י , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה סה היה זה אר ,תס עה האר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלא
עד צרימ יראל נגאל א  יראל, אלי זה זכת די ,'וכ "תאח אל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאי
יהיה לא העתידה האה  הילה, בד הסח ד לק הא ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

" הכה וארי ,רית האל רצ והא ,ה הדה לתספת ז עד מאמרתהאה (ערה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

,רא הריתמאמר לחת .)ני ְְֲִִֵַַָ

אנ יאונתאחד רק לקח ה הר, ני ל המי  י ל ללמד ונתחיל יחד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ
 ולמע ללמד  ואפר ,י הזהר"ת בת"קל ,0722990044 טלפ ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הדה, הכינה יקני למע אחת, עה נלמד דקמעלינ לית ,רית ה בעזרת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת זרת מל יפק א "ספרא הר"י, תב מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רחמי", רחמי:יארגלתא הלת מ נצא הה ע"ב)זהר(ספר קכ"ד  מהימנא ברעיא .נא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כמלנ הדה "אההרצ מעי לנ האיר ,טירתל סמ וי ער על כב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר הלהאר ותבי דה הזהר זכת אני "ידע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא ייל זה בלד לחרת, יראל ע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיצא
עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש על,(ספר מרחפת וקד ציק תא ל האחרנת מתיו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.לקיימ מפצירת ,נעל עליה?!"...בעת יהא מה הד "ותרת דר קרא והל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י כל הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ רְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ

כחינ,לנ נתגייס א הבר, ידינ הב, את קטי,לת על ליד להזהיר מיחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
,ייי אי דיי אי א הרי ,למיד ע מלד ,חניכ ע מח ,נ ע ילמד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאב
ד יתאחד יראל, לל וכל ,לליוכ ייבת רה, למדי וכ ,תערמ דלמ יחר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

עלה, מני להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה תב מ"מל "כא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,רחמי הלמה האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. יקני על רלבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהקמה

נחס"ב ק")הל"אמרי )דלקארי ינחס ה:רי זה תב מלדזי"ע, צרי" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
(למידיל)אה זהר, הרבללמד מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,יהח ע חינת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אמית", נמה  מיח זה לינק, יר כל תנ,נל א עדעד מקל ה מעי, (ואני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

טבמה  עלינ(על יג תזכ.אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר מלהיב ההר י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
,לתז  קדה נמה ל הארה להיע הרזי(ע"לכל חכ(. ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

אהעיק:[אמר לברר צרי הרא בר רה, אצל ללמד למלד נ לח אב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לבנ יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י זהר, למד נ ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהלד
כמבאר דה הזהר יד לי מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג –ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

[ידה פרי. ְְִִַַָ

כףי. חדא ניתא ידי על ,ד ה זהר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָת ב
הא, חד ויראל  אריתא  ה א  רי קדא  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָנאל,

רא ים  כל זי"ע, הרמח"ל  כתב  הא  ְְְְִִִַַַָָָָועד
ואכמ"ל. ,דה ההר ספר נכלל ְְְְִִִֵֶַַַָָנמתין



עה ו ל   ער

האמר מר:"יח א"חפה ההדת וענ,סד כר י:להאמיה את סרנובאר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
,לנ ווה ולא ביה טימ תיצמח ינע אתוהחבנא אמת ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

,ווי אמת ה והצות, מניניהרה היא "יקרה הרה יד על חז"ל אמר כבר ְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
" וי לא חפצי ט"ו)וכל סק ג' רק א')הריתבמכת(מלי י"ג ),חנינא רי אחא א"ר : ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

.ולפני לפני כנס דל המ ,"נינימ היא "יקרה קרא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאמר

א.דה ההר ד לזת לייכ דל כר איזה :הח ק וכיח חפעצמ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
עב וד צמח "את ברת בפה ,"ל אחה י כל היח... ביאת מאמי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ"אני

"מר תב ,"ה ל ינק עתלי י תצמיח... הח"ימהרה תלהאר"י ע כל רי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
,רית ה ליעת לצת לכוע את למע היח יאת למע יע אנחנ מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָֻ

ה'. ליעת ימצ אנ בה ְְִִִֵֶַַַָָיראל,

התב הגלה,ז"ל,אריכתבי רת לנ מתה הד רת יד ידי לנעל רנבד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
,טי דייה ואפיל ,לליה אברכי מעידי כבר ,עי עי זה את לראת כיְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹז

ל נפח ,דה הזהר דב מ עמ נפלאימתרחבאחרי יח לח ,מח ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
יינימצ ריחי לחר וזכ הדה, .ארה ְְְְִִִֵַַַָָָָ

לנ?י ילד מה ידע מי !נמצאי אנ  הב את דעיביא,יה האל ,ינר מה ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
,לנ ימ ,לה עליה יחאי  מע גלתאורי מ יפק הזהר ספר רק ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

נח יבת מ הא דה הזהר י נחארחמי, תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹ
האחר ר יראל ע הלת סד לי זה מיח, מחבלי צלוי ,דה הזהר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהא

.דה הזהר לד סגת כח ,לתגאְְְִַַַַַָָֹֻ

'מאה ', אא 'מה' קרי אל ליראה...", אם ְְְִִִִֵֵֶַָָָָי 
 ל יחב ת זה"ק  אחת עה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָלד 
אלפים ערת ל רה לד ל ימים  ְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָלמאה 
ם בכ י ם , עת ער  ה מדים ְְְְִִֵֶֶַַַָָאברכים

טהרה. מים ליראת ְְְְִִִֶַַָָזה

טמ ןח . ה נז" ה"א ר  הרי  זה  לכל זכ ְְֲֵֶֶַַַָָָָבו אי 
דה ההר לד מתה  ,כרי הני (דברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

הזהר) אר ראה ציקים , המה ,ועד  את מאיר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
רה. נפלאת לח זכים ְְְִִֵַַָָָוכ

ניםט.  ס ת נח תבת ה א  ה הר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר
זהר יזהיר "והמילים מ לכתא. ו בע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר מלין קא אין  אין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע".
מתין נח, תיבת  איה ההר, ספר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין  מלכתא . ו בע מעיר, נים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

יתקים בהן מ חה. נים  א )מעיר, (מ ת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא ." הליכ ה ארה  ה ד הן ְְְִִֵַַַַָָָָ"ל 
א מהימנא )ספרא  רעיא קנ "ג: ף ג' חלק .(זהר ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

מעםהרמח "ל זרת  לבל עצה  מצא  לא זי"ע  ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

ללא רצף "דה "ההר ל ד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת  ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק ,
מע ן רי  ריחת וז"ל: רחמים. ה אה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב 
להבה נברח נוכ ה בה, ענין  עתה  יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר
ר מען ר י ריחת ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹה את
ההר , נעה  ד ס ה בה, ענין עתה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹי חאי
זר נמתין, רא ה ים ל  נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻא ר
לכל ללית לבריחה זה נחב ואז ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָנים,
יציאה , אא  יצטר לא המים ס ף עד  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי ראל,

אמר יב)וזה נב, צא(יעיה  בחזן  לא  "י : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מ יח, מחבלי ויצל  אחרא, הטרא מן ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר ההר  ספר י  ר"יוהאמת (אחרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

מןזי"ע ) רח נקרא  תק  מי  ל , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
 ל יצטר א  עד  אחרא, המים)הטרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מיח הזהר")מחבלי "אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עה  ל   ז ער 

"הל"הה תב :דאהב עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר חר אמ מבאר ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
.ניחל יתה אז ,מיה ס האחר מיחהר יבא סקיהע אזבזכת י , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה סה היה זה אר ,תס עה האר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלא
עד צרימ יראל נגאל א  יראל, אלי זה זכת די ,'וכ "תאח אל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻאי
יהיה לא העתידה האה  הילה, בד הסח ד לק הא ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

" הכה וארי ,רית האל רצ והא ,ה הדה לתספת ז עד מאמרתהאה (ערה ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

,רא הריתמאמר לחת .)ני ְְֲִִֵַַָ

אנ יאונתאחד רק לקח ה הר, ני ל המי  י ל ללמד ונתחיל יחד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ
 ולמע ללמד  ואפר ,י הזהר"ת בת"קל ,0722990044 טלפ ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הדה, הכינה יקני למע אחת, עה נלמד דקמעלינ לית ,רית ה בעזרת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת זרת מל יפק א "ספרא הר"י, תב מ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רחמי", רחמי:יארגלתא הלת מ נצא הה ע"ב)זהר(ספר קכ"ד  מהימנא ברעיא .נא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כמלנ הדה "אההרצ מעי לנ האיר ,טירתל סמ וי ער על כב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר הלהאר ותבי דה הזהר זכת אני "ידע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא ייל זה בלד לחרת, יראל ע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָיצא
עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש על,(ספר מרחפת וקד ציק תא ל האחרנת מתיו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.לקיימ מפצירת ,נעל עליה?!"...בעת יהא מה הד "ותרת דר קרא והל ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י כל הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ רְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ

כחינ,לנ נתגייס א הבר, ידינ הב, את קטי,לת על ליד להזהיר מיחד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
,ייי אי דיי אי א הרי ,למיד ע מלד ,חניכ ע מח ,נ ע ילמד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאב
ד יתאחד יראל, לל וכל ,לליוכ ייבת רה, למדי וכ ,תערמ דלמ יחר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

עלה, מני להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה תב מ"מל "כא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
,רחמי הלמה האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. יקני על רלבא ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהקמה

נחס"ב ק")הל"אמרי )דלקארי ינחס ה:רי זה תב מלדזי"ע, צרי" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
(למידיל)אה זהר, הרבללמד מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,יהח ע חינת ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

אמית", נמה  מיח זה לינק, יר כל תנ,נל א עדעד מקל ה מעי, (ואני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

טבמה  עלינ(על יג תזכ.אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר מלהיב ההר י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
,לתז  קדה נמה ל הארה להיע הרזי(ע"לכל חכ(. ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

אהעיק:[אמר לברר צרי הרא בר רה, אצל ללמד למלד נ לח אב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
לבנ יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י זהר, למד נ ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהלד
כמבאר דה הזהר יד לי מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג –ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

[ידה פרי. ְְִִַַָ

כףי. חדא ניתא ידי על ,ד ה זהר  ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָת ב
הא, חד ויראל  אריתא  ה א  רי קדא  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָנאל,

רא ים  כל זי"ע, הרמח"ל  כתב  הא  ְְְְִִִַַַָָָָועד
ואכמ"ל. ,דה ההר ספר נכלל ְְְְִִִֵֶַַַָָנמתין
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סיני,בל ד  הר הרה קלת קדה עליו יממ זה ,סדר מידי דה זהר ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
העלת רת זהר תב מקנב.)א ),נקראי האמת חכמת סקיהע ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

סיני". טרא קיימי הו קי"אינהאל הקל דה היק תהבאר יהדה זי"ע,רי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
בימתי הי ,האלקי לקראת יראל צא תחה י ,נת באר לי ונראה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוז"ל:

ו נעו הע "ורא נאמר:  ואחר ההר, אכלתחית  יראי הי י מרחק", עמד ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
,תוימ האת הדלה ולאהא הכינה, לקראת מחי י הי מהע מקצת והיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

הר תב מה הא ועליה ,מ תימ א אפיל מרחק, לעמד הרא מקמ לזז ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹרצ
סיני", טרא קיימ אי" סיניהזר טרא עמד אא מרחק, ועמד נע ולא למר ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ועמד הע ע נע אר המת תוא האמת, לחכמת כיז ה ולכ ,ס ועד ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמחה
אכל  ראתמ האמת, לחכמת מרחק מדיוע סי עה,  יע ה  ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרחק,

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

מקאמארנא:ואמר וספרהרה"ק האר"י מר ל רזי מלמד רחי ,טי הרה י ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
,ינח ה אר בר,הזהר, והינת הרע אר מיחא, עקבת לי, מע עי ול ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

העל מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ותבי הזהר ספר ללמד ,ימיה ל קדי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהי
רעת... זרת ל לימב והי טב, ,בר הינת הה הרע ר לי, מע עי ול ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הידמתלמדיק יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ספר ,ני ע  ינק ע ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
.ויתקיי ְְְְִֵַָָלחכמת

ו

זי"ע  יקיה ציני  הכינה ְְְִִִִֵַַַַַָָהראת
זהרתב  ו')יקני יק)ועלינ ,יקיה צני על כינת מרה הא ר דה , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הכינהלידע הראת א לימ אנחנ י ,רתדנתלנ נחב זי"ע, הר"י ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מתנ יכיממ הא רת מדינל י זי"ע, הר"י ל דה נצי להית כינ מְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

 חז"ל ואמר .תאלינע"א)יבמ צז  ע"ב ולא(צו מרא, י למעא אמר אלעזר ר' אזל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
חני ורי ... איקד. חני רי מע .חני רי מימ האי?אמרה י קיד טעמא מאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

כתיב מאי רב, אמר יהדה רב ניאמר לגר לאד ל אפר וכי ?"למיע אהל "אגרה ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
?למיעהעמ בר אמר רצ יהי ,לע ל נר הא, ר דה לפני וד אמר אא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

הה. לע ברמי מריא ,חכ למיד ל יחאי,  מע רי מ חני רי אמר ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

עאה ,ו יא. מלא  עבדי חימין :נל זה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
העלין] מל ל עבדים הם  אין[החכמים , ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

סיני, ט רא  קיימ הר על  עמד [אתם ְְְְְִֶַַַַָָָ
עראסיני] איהי נ מתא, אא מסלי לא  , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

'וכ  מ א רייתא אא כא  מסלים  [אינם  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
,מ הרה  ל ער היא הרה  ְְִִִֶַַַַָָָָָנמת
 י ה רה גפי וגם  רים  דעים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָלמר
לכן רי והנת ה רה  רזי הם  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנימת,

מצוה] מצוה  ל נ .כל אן  עד  .,צד [ונכב ְְְְְְְִִִִַַָָָָ
סדת ידעים  אינם אתם  ממע, ע יק: ְְְִִֵֶַַַָָָָאמר

סיני] הר על עמד לא זהרהרה יקני (וען ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹ

ינאה") "רא התחיל  ר ע"ב ה' ף .הקמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

נ מתא לאס לא זמינין דאתי , ְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָלזמנא 
דארייתא . עתידיםדנמתא  הם  לבא [לעתיד ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

ל  המה ל מה להת נן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלהס ל
ר דה עתיד התים  ח ת אחר י ְִִִִֵַַַַַַָָָָה רה,

עה  ל  טער 

קבר. בבת פתתיו הה, לע מיו מעמעה ואיימא זעירא  יצחק ר' אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מאי יני".?קראנזירא, פתי בב רילמי לדדי לה הב יי ל"וח מר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

בב, מד עליו, עאצ אד יח יו ,ענבי ל מר מה .ענבייו חכמי למידי א ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
קבר בבת תיהפת הה לע יהמ מעה בר מריאא. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ולעתועל ,מק בכל ,דה נצ על הר"י, רת את ללמד רי וכה, ה אחת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
הימרא, על הא הא רח, נחת ואיל,דה זהר המד ח דל ה לתאר אפר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הר"י נמת את יממ מפעיל מערר זה ידי לרחיגעל ,טפ מ ,לה עליו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מ יראל, לל על רחמי ילהמ מאד, דל היה יח תהי הר"י ל וכח ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעלינ

גמרא דאיתא ,עצמ על יחאי ר מע רי ע"ב)העיד מ"ה  אמר:(סה חזקה ואמר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
מ ,יה מ ל להע ל את לפטר אני יכל יחאי,  מע רי מ ירמיה, ְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרי
 תי ואלמלי עכו, ועד להע ברא מ עי, ני אלעזר ואלמלי עה, עד ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָבראתי
 מע רי מ ירמיה רי אמר חזקה ואמר ,פס עד להע ברא מ ,נע הְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻעז
א ,מה בני אני ,ה מאה א ,מה בני אני ,ה אל א ,עטימ וה עלה ני ראיתי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָיחאי,

.ה בני אני ה ניְְֲִִִֵֵַ

במדרהב')ר ל"ה, הסק(ראית על זי"ע ר"י י"ב)הביא ט' רק הרית...(נח את "זאת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
לפי לאת, הצרכ א רת  חסר, נכב "לדרת" ,ר "לע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹֹֻלדרת
עכ"ל. יחאי,  מע רי ל רוד יהדה, מל חזקה ל ר מ ,הי רימ יקיְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הרהועל כח נזה דה זהר למד מ,ידידי רנלד הר"י נמת את ילהמ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
נאל. מד ִִֵֶַָָבזה

 ט,ואפילה רנדי"הר לנמת להתקר כל מק בכל רגע ולזתטוכל  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
נפלאת, זי"עליעת הר"י הרכת,בואי מקר עו טבה, לכ ייר ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

מה נעלמים , סדת  חדה רה  לדר ְְֱֲִִֶַָָָָה א
[ת מה לידע ה ה זמן  אפר (היאראי  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

("ב מ "מתק ר מה. ְִֵֵַַָ

דב",יב . "יערת ספר  זה על  פר ני (חלק ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ז ) ר' בב ר אי מק ם  מ ל להבין, היינ ...: ְְְִִֵַָָָָ
אזעלמ ת, מיו , מעה  דבר אמרים אבל  ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וע מדת למדים, ם מתל ת ציק ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָנמת 
עלםם ע למת, בב' ר  אמרינן פיר   וכ , ְְִִַָָָָָָָָ

קבר גף נתלת ם הע לם, בזה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָה צחי
גרמי קבר ,הבלא בבת פתתיו  אמר  , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ע"ל קבר, ג ף  תל,"דב "יערת ע ד  (וען ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַ

ט "ז ) ר ראן, .חלק ְִֵֶ

היג . חיוכתב אי ד"הן  מ ת רת (רים  ְְִִֶַַַַַַָָָ

מאכם)  בעלהחלצ עבדא  האריז"ל, ם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
טבה מה האחז אדם ל  מ אל, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָמדר
מאד,  אחז הראנים  מ יקים ציק  ְִִִִִִֵֶַַָָָָֹהיה 

ולכן .זרלע א ציק תא נפ תער  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָיזה 
נ ר אצל מאל מדר על הרב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָא
קמ י,  ני מ לא ,ל ואמר  מ ניו  קם ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹהאריז"ל,
ביל ,ע א יאיר ן נחס  רי מ ני  ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָא א
רי  נזהר היה  מצוה הם תא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָעית

ע "ל. מאד, יאיר ן ְְִִֶַַָָֹנחס

ליד. ר היה הרה ח  יחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹבהצטרף 
ל ח עם מ יח  ונעה  מעט  לה  הְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחזק
מן העלם ל את לפטר  אמר זי"ע ְְִִִֶֶַַָָָָָֹהר"י
אמן, ימינ מהרה  מ יח כף יב א  ו אי  ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה ין

רצן. יהי ְִֵָן 

ספרטו. יעץ תב בב)לא ער): נ ל וזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
א מרים חכם למיד ל ז"ל, תינר  רְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
בבת  פתתיו הה , ע לם ממ רה ְְְְִִֶַַָָָָדבר 
יין תה ר ח  ונחת הנאה ל וי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָקבר ,
קלים,... מכת רלמי ת ב  מ ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָק נדיט ן ,



עה ח  ל   ער

סיני,בל ד  הר הרה קלת קדה עליו יממ זה ,סדר מידי דה זהר ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
העלת רת זהר תב מקנב.)א ),נקראי האמת חכמת סקיהע ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

סיני". טרא קיימי הו קי"אינהאל הקל דה היק תהבאר יהדה זי"ע,רי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
בימתי הי ,האלקי לקראת יראל צא תחה י ,נת באר לי ונראה ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוז"ל:

ו נעו הע "ורא נאמר:  ואחר ההר, אכלתחית  יראי הי י מרחק", עמד ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
,תוימ האת הדלה ולאהא הכינה, לקראת מחי י הי מהע מקצת והיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

הר תב מה הא ועליה ,מ תימ א אפיל מרחק, לעמד הרא מקמ לזז ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹרצ
סיני", טרא קיימ אי" סיניהזר טרא עמד אא מרחק, ועמד נע ולא למר ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ועמד הע ע נע אר המת תוא האמת, לחכמת כיז ה ולכ ,ס ועד ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָמחה
אכל  ראתמ האמת, לחכמת מרחק מדיוע סי עה,  יע ה  ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמרחק,

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

מקאמארנא:ואמר וספרהרה"ק האר"י מר ל רזי מלמד רחי ,טי הרה י ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
,ינח ה אר בר,הזהר, והינת הרע אר מיחא, עקבת לי, מע עי ול ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

העל מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ותבי הזהר ספר ללמד ,ימיה ל קדי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהי
רעת... זרת ל לימב והי טב, ,בר הינת הה הרע ר לי, מע עי ול ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הידמתלמדיק יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ספר ,ני ע  ינק ע ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
.ויתקיי ְְְְִֵַָָלחכמת

ו

זי"ע  יקיה ציני  הכינה ְְְִִִִֵַַַַַָָהראת
זהרתב  ו')יקני יק)ועלינ ,יקיה צני על כינת מרה הא ר דה , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הכינהלידע הראת א לימ אנחנ י ,רתדנתלנ נחב זי"ע, הר"י ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מתנ יכיממ הא רת מדינל י זי"ע, הר"י ל דה נצי להית כינ מְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

 חז"ל ואמר .תאלינע"א)יבמ צז  ע"ב ולא(צו מרא, י למעא אמר אלעזר ר' אזל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
חני ורי ... איקד. חני רי מע .חני רי מימ האי?אמרה י קיד טעמא מאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

כתיב מאי רב, אמר יהדה רב ניאמר לגר לאד ל אפר וכי ?"למיע אהל "אגרה ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
?למיעהעמ בר אמר רצ יהי ,לע ל נר הא, ר דה לפני וד אמר אא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

הה. לע ברמי מריא ,חכ למיד ל יחאי,  מע רי מ חני רי אמר ְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

עאה ,ו יא. מלא  עבדי חימין :נל זה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
העלין] מל ל עבדים הם  אין[החכמים , ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

סיני, ט רא  קיימ הר על  עמד [אתם ְְְְְִֶַַַַָָָ
עראסיני] איהי נ מתא, אא מסלי לא  , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

'וכ  מ א רייתא אא כא  מסלים  [אינם  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
,מ הרה  ל ער היא הרה  ְְִִִֶַַַַָָָָָנמת
 י ה רה גפי וגם  רים  דעים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָלמר
לכן רי והנת ה רה  רזי הם  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנימת,

מצוה] מצוה  ל נ .כל אן  עד  .,צד [ונכב ְְְְְְְִִִִַַָָָָ
סדת ידעים  אינם אתם  ממע, ע יק: ְְְִִֵֶַַַָָָָאמר

סיני] הר על עמד לא זהרהרה יקני (וען ְְְִִֵֵַַַַַַָָֹ

ינאה") "רא התחיל  ר ע"ב ה' ף .הקמה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

נ מתא לאס לא זמינין דאתי , ְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָלזמנא 
דארייתא . עתידיםדנמתא  הם  לבא [לעתיד ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

ל  המה ל מה להת נן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלהס ל
ר דה עתיד התים  ח ת אחר י ְִִִִֵַַַַַַָָָָה רה,

עה  ל  טער 

קבר. בבת פתתיו הה, לע מיו מעמעה ואיימא זעירא  יצחק ר' אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מאי יני".?קראנזירא, פתי בב רילמי לדדי לה הב יי ל"וח מר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

בב, מד עליו, עאצ אד יח יו ,ענבי ל מר מה .ענבייו חכמי למידי א ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
קבר בבת תיהפת הה לע יהמ מעה בר מריאא. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ולעתועל ,מק בכל ,דה נצ על הר"י, רת את ללמד רי וכה, ה אחת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
הימרא, על הא הא רח, נחת ואיל,דה זהר המד ח דל ה לתאר אפר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הר"י נמת את יממ מפעיל מערר זה ידי לרחיגעל ,טפ מ ,לה עליו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
מ יראל, לל על רחמי ילהמ מאד, דל היה יח תהי הר"י ל וכח ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעלינ

גמרא דאיתא ,עצמ על יחאי ר מע רי ע"ב)העיד מ"ה  אמר:(סה חזקה ואמר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ
מ ,יה מ ל להע ל את לפטר אני יכל יחאי,  מע רי מ ירמיה, ְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָרי
 תי ואלמלי עכו, ועד להע ברא מ עי, ני אלעזר ואלמלי עה, עד ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָבראתי
 מע רי מ ירמיה רי אמר חזקה ואמר ,פס עד להע ברא מ ,נע הְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻעז
א ,מה בני אני ,ה מאה א ,מה בני אני ,ה אל א ,עטימ וה עלה ני ראיתי ְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָיחאי,

.ה בני אני ה ניְְֲִִִֵֵַ

במדרהב')ר ל"ה, הסק(ראית על זי"ע ר"י י"ב)הביא ט' רק הרית...(נח את "זאת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
לפי לאת, הצרכ א רת  חסר, נכב "לדרת" ,ר "לע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹֹֻלדרת
עכ"ל. יחאי,  מע רי ל רוד יהדה, מל חזקה ל ר מ ,הי רימ יקיְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

הרהועל כח נזה דה זהר למד מ,ידידי רנלד הר"י נמת את ילהמ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
נאל. מד ִִֵֶַָָבזה

 ט,ואפילה רנדי"הר לנמת להתקר כל מק בכל רגע ולזתטוכל  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
נפלאת, זי"עליעת הר"י הרכת,בואי מקר עו טבה, לכ ייר ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ

מה נעלמים , סדת  חדה רה  לדר ְְֱֲִִֶַָָָָה א
[ת מה לידע ה ה זמן  אפר (היאראי  ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

("ב מ "מתק ר מה. ְִֵֵַַָ

דב",יב . "יערת ספר  זה על  פר ני (חלק ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ז ) ר' בב ר אי מק ם  מ ל להבין, היינ ...: ְְְִִֵַָָָָ
אזעלמ ת, מיו , מעה  דבר אמרים אבל  ְְְְֲִִִֶַָָָָ

וע מדת למדים, ם מתל ת ציק ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָנמת 
עלםם ע למת, בב' ר  אמרינן פיר   וכ , ְְִִַָָָָָָָָ

קבר גף נתלת ם הע לם, בזה  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָה צחי
גרמי קבר ,הבלא בבת פתתיו  אמר  , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ

ע"ל קבר, ג ף  תל,"דב "יערת ע ד  (וען ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַ

ט "ז ) ר ראן, .חלק ְִֵֶ

היג . חיוכתב אי ד"הן  מ ת רת (רים  ְְִִֶַַַַַַָָָ

מאכם)  בעלהחלצ עבדא  האריז"ל, ם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
טבה מה האחז אדם ל  מ אל, ְְְִִֵֵֶַָָָָָָמדר
מאד,  אחז הראנים  מ יקים ציק  ְִִִִִִֵֶַַָָָָֹהיה 

ולכן .זרלע א ציק תא נפ תער  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָיזה 
נ ר אצל מאל מדר על הרב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָא
קמ י,  ני מ לא ,ל ואמר  מ ניו  קם ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹהאריז"ל,
ביל ,ע א יאיר ן נחס  רי מ ני  ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָא א
רי  נזהר היה  מצוה הם תא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָעית

ע "ל. מאד, יאיר ן ְְִִֶַַָָֹנחס

ליד. ר היה הרה ח  יחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹבהצטרף 
ל ח עם מ יח  ונעה  מעט  לה  הְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹחזק
מן העלם ל את לפטר  אמר זי"ע ְְִִִֶֶַַָָָָָֹהר"י
אמן, ימינ מהרה  מ יח כף יב א  ו אי  ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה ין

רצן. יהי ְִֵָן 

ספרטו. יעץ תב בב)לא ער): נ ל וזה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
א מרים חכם למיד ל ז"ל, תינר  רְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
בבת  פתתיו הה , ע לם ממ רה ְְְְִִֶַַָָָָדבר 
יין תה ר ח  ונחת הנאה ל וי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָקבר ,
קלים,... מכת רלמי ת ב  מ ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָק נדיט ן ,



עה י  ל   ער

מיני ל בל ההר, ספר לד העלה גדל ירה הרת, כל יראל דלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹדע
מעלמא. בה וחרא מתנא ורעת, קת גזרת מסכרענת מיל מג ,דה וההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

קיא, ז"לבצלא אמר(ע"ח יבמת נק"(ירלמי י לראי "סתה ח'), ק"מ רק הילי), ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מגג ג מלחמת נצל בטז. ְִִִֵֶֶָָ

ההרמבאר הצאתני ,[רכי [ני הנה, לימת החלק זהר בתני ע"א, כ"ד  תיתאה ) ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קי"א) עד וח כ"ו לי לימד נמצא העלמי, הזהר לטבמפעל זכר הביא האל עה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ני עני רה, סתרי הע ולמד ,ע קיא לחבריא יחאי ר מע לרי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָנגלה

לה ואמרה מימ קל ת יצאה יחאי,נמת, ר מע רי ל ,תקד ,ח רב "ה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
"לעמהאי רנסית לתא, נא ני "וכה ,ה ז נבאה ואמרה הסיפה  ואחר , ְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

."אר רר קראת" ,בגיני ימא, ס תראה, דרא לתא ית ד ,יל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָחרא

מד היה אחת עם פרים ונגלהתב ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ
מ לאחד וה יל בהקיץ , ז"ל  יאל ְְְְֲִִִִִֶַַָָמהר"מ
תמידת ספר למד היה  סה מני ,ההפכה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

בספר  וחים"ע"ל. זי"ע"רה הב  להרי"ח ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
חת ) למיד (מערכת ל חים א מרים אם תב : ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָ

העלין, עלם בר  מע לםחכם א ה א הרי  ְְֲֵֵֶֶָָָָָָָָ
מקם  תלא הדהעלין זהר (חלק באר ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ע"א ) ר"כ ף נחס  רת וז"ל:ג' קלא , חד מע ְְְִַַַָָָָָָ
ן פנחס לרי אתר נן אתר, נ ן  אמר , ְְְְְֲֲֲִִִֶַָָָָָהוה
צ יקא  אתר כל תנינן, .ייכ ג  איה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָיאיר,
בההא   איה ד דארייתא, מ י   י  ְְְְִִִֵֵַַַַָָאתח
ו ל  .ילג לי ואתי אתר, לההא קיד ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָעלמא,
לחד א  אחרנין. ציקיא ויג ראן ד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָן
דא  גוונא ארייתא. מ י  אמרין אתר, ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָבההא
,לאתרי למפד יאיר ן פנחס רי אתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָדהוה
ארייתא, מין מחדין ציקיא אין ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָוא ח 
ן פנחס  דרי מה ההא  מ קמין, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָואתח

.יק ִֵַָיאיר

ההר: אמר רם היה אחד ק ל  מע ְְֵֶֶַַַַָָָָ
יאיר  ן נחס לרי  מקם   אמקם הא , ְְִִִֶֶַַָָָָָ

  ח היק  מק ם בכל ,מדנ ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאצלנ
[העלין] ההא עלם ה א  א ר  רה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָברי

אליו, בא ה ה] [ע לם מקם תלא וכלפ קד ְְֵֵֶַָָָָָָ
תא לק אחרים ציקים  רין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַן
רי א הה זה  עין רה, ם  ולמדים  ְְְִִִֵֵֶַָָָָמקם,
היקים  א מצא , מ מק לפקד יאיר  ן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹנחס
רה בר  ת א  ונתח רה  ברי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָחדין 
מתח עה יאיר, ן  נחס  רי  מ פנים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאמר 

אן. ְָָָלפניו

עלםידיעל תמח ליב זכה ספריו  הפצת ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לארהא: להציא נ מ מ ספרים הד יס  ְְְִִִִַַַָָָָ
חכמים ה למידי  מחיצת ויב זכה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָרה ,
החר יצא יד על הרי הפרים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמחרי
נז  היה ואיל עת , כל  ה עת ותרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלעלם,
. למדים  הי לא  רכתים, הן ְְְְִִִִַַַַָָָָֹל קצעת 

יבמת מכת חז"ל אמר והה ב . (ע "ב צ"ו (ף ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

זהפתתיו  לפי ם, דאיתא  'וכ בבת ְְְְְִִִִֶָָָ
זכה הא ם  ,ת מ אחרי חי החכם היה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה רם
ואין ,תלהחי רם הא הרי ,תמח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָויב 
עם עצמ החכם  הא, לע לם א הא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָספק

ניו  לק ל לקראת י צאין מרחמ הי (ה א ןסיעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

כ"ג  ף ולח רת אברהם ן ספר איסטר לסה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָמהרח "א 

זי"ע ) חסיד יהדה רי אמרה כבר מעי וכן ע"ב, . ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

היק: נ מת הא היק ל  וכ'הפר חל ם  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַ
מהרי"ח הגה "צ הסמת לע ן ונא ם, ְְְְֵֵַַַַָָָע ן
"צדקה פר  אמן, עלינ יגן תזכ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזננפלד 

לאר . הצאה אדת מהר"חמט", עד (ראה ְְִֵַָָָ

ריז ) א ת  ס' מ"ע וחים ", "רה ספר זצ"ל םלאג'י . ְְְְִִִַַַַַָ
מביא אמן, עלינ יגן ת זכ סאדיגרא ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהאדמ"ר
וה פר ,פ וה הף  ביל  הא לה יק ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַשהצין 

היק . לנמת הא ה יק ְְִִִֶַַַַַל 

גטז. מ לחמת מילה ליית סעדה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָדכידע 
ה רה , ח  ע"ה אבינ יעקב זכת וה א  ְְֲִִַַַָָָֹֹמג ג,
דבל הד, לתרת רמז ה א  ויו, מלא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹויעקב

קרב כ"ונאל רק  וקרא  הרה על ר"י (בא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ריתימ"ב) את  ואף יעקב ריתי את ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ"וזכרי
אזר ". והארץ אזר  אברהם ריתי את ואף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיצחק 
חסר  הואל מלא  נכב מק מ ת חמ ה  ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ל מ מ את  נטל יעקב מק מ ת, ְְֲֲִִֶַַַָָֹחמה

והבן. ניו . א ת ויב ר  בא ערבן  הְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאל

עה  ל  יאער 

בל:דרה למה יתה אר , החר מה רנסית למה, אד ני ה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
"אר רר קראת" הסק יתק תבזכ ,מיה ס ,ההאחר על הלמה.המרז אה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

סימ מל"לבאר זהר,"מק נחתלתני ועה האה, מקרב זה, ספר העסק ל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
,צרלי דל הא:רח ר דה אמר וכ'.ועליו הלת, מ לבני לי דאני, א ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

ימא, ס עד נז ויהיה יתה, א הרא זר  ולאי  ז סגה י רר, יבא בגינ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ההר, ספר לכב אא לרי צה זה, עני קד רח יחאי  מע רי ראת  .לתזְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
זכת די מיחא, מלא לימיה קריב תרא, רא עד לממרת מצנע תלהי ,העל דרְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

,ה עזרת ימינ האה צמח  קיתעויחיה פרת רי"ז)זר תיב:(ד א על , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ
מאד זה והב לאצנעתא, לממרת", 'כ מ העמר מלא ה ות אחת צנצנת חי("קח הרב ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ההקמת)ויטאל לער מתהק .זלה"ה, ְְְְִַַַַַַָָָ

האת,והל החכמה עסק מהתעקלי מניעתנית ני ועב אחר רמת היא , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
,נותפאר נמק(יח לע ויטאל יח הרב וכתב(הקמת אזלאי. עלזי"ע:מהר"א וג ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

גיטרה והתת הלת, וקת הלת, ל יהיה ההא החר ראידי מעי לאברה (חסד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

כ"ד) נהר וכתב ."יח ע מרנ"ש)"פרי הג"ה העמידה, חכמת(ער סקיהע זכת ידי על ונראה, : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ארמילס הרע ידי על ימת א סי  מיח על להג יד ח י תיקו"זהאמת, עד וע) ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ח') יק .לרמח"ל ִ

מי דל לנ,צאטל יח מה רי אמ,הרמח"ל, עלינ יג תזכ לברכה, וקד ציק זכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ה ירי"על הרה"סת מכמי כל עצ קי היה אר ה', קד עליו אמר הר"א(אר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

קילמטר)זי"ע, אלפי ל מהל ריהה ניו לקל רגלי לה היה רד חי היה אללב עצה, מצא ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הפסק, ללא רצ ההר ספר לד ,ה העצה את אא יראל, מע הדהכחזרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ
.רחמי האה את לקרב דה ההר ספר ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהעלינה

הפסקלכ ללא ממרת, דה ההר ספר ירסא ל מיחד לד סדר ,יבתי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ארת הבר מעלת על וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר וקבע לעת, מעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלל
טמנ ז מרת להצל ,קד קהת לכל היעצה העצה "זאת :ה זה יראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלחכמי
אל ועה מאד... ועצ הבר רב י ,ליח ולא זאת, על לפח לה היה בואי ,נאיהְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
בר קבע הייתי חילי, נתיר אלמלא אני י ,ו אחרי הה הבר את יראל חכמי ליכְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָי

,מק מק כל מהזה אי י לזכת, ל ויהיה האת, העצה את יח רתכ בד אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לל". הא קה בר לא י ,תלע יכל ממק אחד וכל יראל, לכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹלטבה

דב הד, רת ללד מיחדת חביבת מצינ ממיכיו, טב  העל למידי אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
הרב רנמ דה מידיטב,הרב אייזיק יצחק עלרי העיד אר ,אמ עלינ יג תזכ ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ואמר: עצמ.עמי ואחד מאה "יח ע ה"רי וניתי למדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אפרי"ב"דגל מיני)מחנה תה(רת הינ מה, ר ר וזה :י ודר ר כל (י ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מה) חינת היה יחאי  מע רי ואיתא מה, מה,חינת בר ר מה וידר ,הינ ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
האה, יהיה מילא הלת, ל לת הינ ,ר והה אז ההר, ספר יחאי,  מע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרי

ועד.נ סלה אמ ,ימינ מהרה ה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ



עה י  ל   ער

מיני ל בל ההר, ספר לד העלה גדל ירה הרת, כל יראל דלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹדע
מעלמא. בה וחרא מתנא ורעת, קת גזרת מסכרענת מיל מג ,דה וההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

קיא, ז"לבצלא אמר(ע"ח יבמת נק"(ירלמי י לראי "סתה ח'), ק"מ רק הילי), ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מגג ג מלחמת נצל בטז. ְִִִֵֶֶָָ

ההרמבאר הצאתני ,[רכי [ני הנה, לימת החלק זהר בתני ע"א, כ"ד  תיתאה ) ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

קי"א) עד וח כ"ו לי לימד נמצא העלמי, הזהר לטבמפעל זכר הביא האל עה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ני עני רה, סתרי הע ולמד ,ע קיא לחבריא יחאי ר מע לרי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָנגלה

לה ואמרה מימ קל ת יצאה יחאי,נמת, ר מע רי ל ,תקד ,ח רב "ה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
"לעמהאי רנסית לתא, נא ני "וכה ,ה ז נבאה ואמרה הסיפה  ואחר , ְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

."אר רר קראת" ,בגיני ימא, ס תראה, דרא לתא ית ד ,יל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָחרא

מד היה אחת עם פרים ונגלהתב ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ
מ לאחד וה יל בהקיץ , ז"ל  יאל ְְְְֲִִִִִֶַַָָמהר"מ
תמידת ספר למד היה  סה מני ,ההפכה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

בספר  וחים"ע"ל. זי"ע"רה הב  להרי"ח ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
חת ) למיד (מערכת ל חים א מרים אם תב : ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָ

העלין, עלם בר  מע לםחכם א ה א הרי  ְְֲֵֵֶֶָָָָָָָָ
מקם  תלא הדהעלין זהר (חלק באר ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ע"א ) ר"כ ף נחס  רת וז"ל:ג' קלא , חד מע ְְְִַַַָָָָָָ
ן פנחס לרי אתר נן אתר, נ ן  אמר , ְְְְְֲֲֲִִִֶַָָָָָהוה
צ יקא  אתר כל תנינן, .ייכ ג  איה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָיאיר,
בההא   איה ד דארייתא, מ י   י  ְְְְִִִֵֵַַַַָָאתח
ו ל  .ילג לי ואתי אתר, לההא קיד ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָעלמא,
לחד א  אחרנין. ציקיא ויג ראן ד ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָן
דא  גוונא ארייתא. מ י  אמרין אתר, ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָבההא
,לאתרי למפד יאיר ן פנחס רי אתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָדהוה
ארייתא, מין מחדין ציקיא אין ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָוא ח 
ן פנחס  דרי מה ההא  מ קמין, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָואתח

.יק ִֵַָיאיר

ההר: אמר רם היה אחד ק ל  מע ְְֵֶֶַַַַָָָָ
יאיר  ן נחס לרי  מקם   אמקם הא , ְְִִִֶֶַַָָָָָ

  ח היק  מק ם בכל ,מדנ ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאצלנ
[העלין] ההא עלם ה א  א ר  רה, ְְֲִֵֶֶַַָָָָברי

אליו, בא ה ה] [ע לם מקם תלא וכלפ קד ְְֵֵֶַָָָָָָ
תא לק אחרים ציקים  רין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַן
רי א הה זה  עין רה, ם  ולמדים  ְְְִִִֵֵֶַָָָָמקם,
היקים  א מצא , מ מק לפקד יאיר  ן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹנחס
רה בר  ת א  ונתח רה  ברי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָחדין 
מתח עה יאיר, ן  נחס  רי  מ פנים, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאמר 

אן. ְָָָלפניו

עלםידיעל תמח ליב זכה ספריו  הפצת ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לארהא: להציא נ מ מ ספרים הד יס  ְְְִִִִַַַָָָָ
חכמים ה למידי  מחיצת ויב זכה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָרה ,
החר יצא יד על הרי הפרים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמחרי
נז  היה ואיל עת , כל  ה עת ותרה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלעלם,
. למדים  הי לא  רכתים, הן ְְְְִִִִַַַַָָָָֹל קצעת 

יבמת מכת חז"ל אמר והה ב . (ע "ב צ"ו (ף ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

זהפתתיו  לפי ם, דאיתא  'וכ בבת ְְְְְִִִִֶָָָ
זכה הא ם  ,ת מ אחרי חי החכם היה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה רם
ואין ,תלהחי רם הא הרי ,תמח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָויב 
עם עצמ החכם  הא, לע לם א הא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָספק

ניו  לק ל לקראת י צאין מרחמ הי (ה א ןסיעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ

כ"ג  ף ולח רת אברהם ן ספר איסטר לסה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָמהרח "א 

זי"ע ) חסיד יהדה רי אמרה כבר מעי וכן ע"ב, . ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

היק: נ מת הא היק ל  וכ'הפר חל ם  ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַ
מהרי"ח הגה "צ הסמת לע ן ונא ם, ְְְְֵֵַַַַָָָע ן
"צדקה פר  אמן, עלינ יגן תזכ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזננפלד 

לאר . הצאה אדת מהר"חמט", עד (ראה ְְִֵַָָָ

ריז ) א ת  ס' מ"ע וחים ", "רה ספר זצ"ל םלאג'י . ְְְְִִִַַַַַָ
מביא אמן, עלינ יגן ת זכ סאדיגרא ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָהאדמ"ר
וה פר ,פ וה הף  ביל  הא לה יק ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַשהצין 

היק . לנמת הא ה יק ְְִִִֶַַַַַל 

גטז. מ לחמת מילה ליית סעדה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָדכידע 
ה רה , ח  ע"ה אבינ יעקב זכת וה א  ְְֲִִַַַָָָֹֹמג ג,
דבל הד, לתרת רמז ה א  ויו, מלא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹויעקב

קרב כ"ונאל רק  וקרא  הרה על ר"י (בא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ריתימ"ב) את  ואף יעקב ריתי את ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ"וזכרי
אזר ". והארץ אזר  אברהם ריתי את ואף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיצחק 
חסר  הואל מלא  נכב מק מ ת חמ ה  ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ל מ מ את  נטל יעקב מק מ ת, ְְֲֲִִֶַַַָָֹחמה

והבן. ניו . א ת ויב ר  בא ערבן  הְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאל

עה  ל  יאער 

בל:דרה למה יתה אר , החר מה רנסית למה, אד ני ה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
"אר רר קראת" הסק יתק תבזכ ,מיה ס ,ההאחר על הלמה.המרז אה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

סימ מל"לבאר זהר,"מק נחתלתני ועה האה, מקרב זה, ספר העסק ל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
,צרלי דל הא:רח ר דה אמר וכ'.ועליו הלת, מ לבני לי דאני, א ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ

ימא, ס עד נז ויהיה יתה, א הרא זר  ולאי  ז סגה י רר, יבא בגינ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ
ההר, ספר לכב אא לרי צה זה, עני קד רח יחאי  מע רי ראת  .לתזְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
זכת די מיחא, מלא לימיה קריב תרא, רא עד לממרת מצנע תלהי ,העל דרְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

,ה עזרת ימינ האה צמח  קיתעויחיה פרת רי"ז)זר תיב:(ד א על , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻ
מאד זה והב לאצנעתא, לממרת", 'כ מ העמר מלא ה ות אחת צנצנת חי("קח הרב ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ההקמת)ויטאל לער מתהק .זלה"ה, ְְְְִַַַַַַָָָ

האת,והל החכמה עסק מהתעקלי מניעתנית ני ועב אחר רמת היא , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
,נותפאר נמק(יח לע ויטאל יח הרב וכתב(הקמת אזלאי. עלזי"ע:מהר"א וג ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָ

גיטרה והתת הלת, וקת הלת, ל יהיה ההא החר ראידי מעי לאברה (חסד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

כ"ד) נהר וכתב ."יח ע מרנ"ש)"פרי הג"ה העמידה, חכמת(ער סקיהע זכת ידי על ונראה, : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ארמילס הרע ידי על ימת א סי  מיח על להג יד ח י תיקו"זהאמת, עד וע) ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ח') יק .לרמח"ל ִ

מי דל לנ,צאטל יח מה רי אמ,הרמח"ל, עלינ יג תזכ לברכה, וקד ציק זכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ה ירי"על הרה"סת מכמי כל עצ קי היה אר ה', קד עליו אמר הר"א(אר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

קילמטר)זי"ע, אלפי ל מהל ריהה ניו לקל רגלי לה היה רד חי היה אללב עצה, מצא ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הפסק, ללא רצ ההר ספר לד ,ה העצה את אא יראל, מע הדהכחזרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻ
.רחמי האה את לקרב דה ההר ספר ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהעלינה

הפסקלכ ללא ממרת, דה ההר ספר ירסא ל מיחד לד סדר ,יבתי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ארת הבר מעלת על וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר וקבע לעת, מעת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלל
טמנ ז מרת להצל ,קד קהת לכל היעצה העצה "זאת :ה זה יראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלחכמי
אל ועה מאד... ועצ הבר רב י ,ליח ולא זאת, על לפח לה היה בואי ,נאיהְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
בר קבע הייתי חילי, נתיר אלמלא אני י ,ו אחרי הה הבר את יראל חכמי ליכְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָי

,מק מק כל מהזה אי י לזכת, ל ויהיה האת, העצה את יח רתכ בד אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לל". הא קה בר לא י ,תלע יכל ממק אחד וכל יראל, לכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹלטבה

דב הד, רת ללד מיחדת חביבת מצינ ממיכיו, טב  העל למידי אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
הרב רנמ דה מידיטב,הרב אייזיק יצחק עלרי העיד אר ,אמ עלינ יג תזכ ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ואמר: עצמ.עמי ואחד מאה "יח ע ה"רי וניתי למדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

אפרי"ב"דגל מיני)מחנה תה(רת הינ מה, ר ר וזה :י ודר ר כל (י ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מה) חינת היה יחאי  מע רי ואיתא מה, מה,חינת בר ר מה וידר ,הינ ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
האה, יהיה מילא הלת, ל לת הינ ,ר והה אז ההר, ספר יחאי,  מע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרי

ועד.נ סלה אמ ,ימינ מהרה ה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ



עה יב ל ער

יריבספר כיא"אר רחמנאתב:"מירא ואיקרסת מינת תר היח, יאת קד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
א זהר, י כל לאמר האחד ,לה ברי לה לההר לזה, העצה ,לע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹליצל

הב. לטהרת מסלת, זהר אמירת י אמר, מה מבי אינ י ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
הד,מקדמת רח ער ,עצמ ז"ל האר"י נלר צינ י"ב)נא, ),ויה להר"א אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

,י כל עלי נ' א מ' ,ע עמיק לי לבד, קיאת ר זהר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ"למד
בספר ,"יר עמי ההר ספר האר"יוקרא נ"א)בחי עד לעל(הנד"מ  ת תב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הבנה,  לי לבד ה ההר, מפר י ערה י כל למר אחד, הבאוהבה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
האר"י"ספר אחד,"בחי בה לעל  ת ,י ה'ללדפס א ד' ,י כל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ו ,יהחיד"א,לידה (הירה ספר ער ספרי ת(מערכת האר"י, נר מימ הביא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ה תב  וכצא הר, י ה' י ל למר בה, לעל מקאמרנא נתיבספרגה"ק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

תיל"א)מצ את א' ביל הרה מרנותב,(נתיב הגה"ק  ,במזידט היר צבי ,הרב ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ל מצינ וכ , מקארינהג נחס רי הרב רנמ נחס(הגה"ק רס"ד)אמרי עד ח"א ריהנמ"ח , ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

,י כל י ג' א ב' ספרלמר הבא הרא העה עד יתי"וע "ואי אבת, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
.להארי ממק אְְֲִַַ

, תבוה בר קאמר, מאי ידע לא ההר, ספר קרא תהיחיד"אד ספרהרב מרה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מ"ד)אצע קאמר,(את מאי ידע לא  לד, ל על ממר ההר ספר "לד , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ספר תב וכ למה". דל  הא ,קריאת טעה ואלידה ספרי (מערכת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ב') את ס ע"ה סימ ח"א אל יח "ת ועד ,,זה מעי תב בר נא מקדמת צמח, ,מהר"י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ספרמיה מ תלחעב דליל הד סדר ע"ב), רי ל"א )ו קנטרסהרמח"ל, להי , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יח ע רספר עד וע)ילח להאזכירה פלאג'י, יח ברי ע"ד, ע'  דעניאח"ב אפרקסא "ת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ע"ד). ִָסימ

ההרמ"ק:וכתב  מני הזהר, ספר ירא הפר ודרולזה ,העלי מההר ההא האר עת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
 קיתעה ל אלקית החה יעימ ,ריזאעלי ופע אר היה מהעתיח, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ספר הה החר אתקרי ,מ ע יו ,'וכ רה וסתרי רזי הינ רה, רזי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמע
ההא מההר ע למר ב')ההר, ,אבי אלקי את ע ,ביררדק מה .(הרב ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ

היקא  הקל תב מה צמחראה יעקב זי"ע)זצ"לרי דה האר"י הקמת(מלמידי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
את הממהרת זאת, חכמה סקיע אינ לפי ניה", על מבה "רחל רמה: קל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹלספר
י ניה על 'וכ ממעה ועיני מכי לק "מנעי אז ה' ל אמר א, מיח אי ולזה ,ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה

יו למר, ,"להאינה בחכמת הזהר בעסק תבה ליה היח ואייטיאת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הד:יז. מיהשל"ה  ל לבניו  אמר וידע  ְְִֶֶַַַָָָָָָ
טעם טעם לא הלה חכמת טעם  טעם  ְֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא

ממיו חטא מאמרת")יראת ב"ע רה תב(וען וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הרע יצר אין וסד, רמז העסקים ז"ל : ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָה ר"א

הם. להתר י"ח)יכל ה', מ לי על הר"א .(יר ש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

זהרביח . ע "ב)ת ני  ה' ף ביעא(הקמה  רא : ְְְִִֵַַַַַַָָָֹ
לי לית ה' יראת י אית מאן ל  ה ', ְְְְִִִֵֵֵַַַָיראת 

אין י קדיו  ה' את  ירא" כתיב הא הדא ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹחסר
למהוי ה' יראת תמינאה ר א  ליראיו ...", ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָמחס ר 
אנין ת י לית מאן  אנין... ת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַלי
רגלי עמד א  ואי מתניתין, מארי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹא קמה

סיני הר על שם)אבתיו .(עיין ֲִַַַָ
יעקב בספר יט. זהקה ת  רנד ם מה תב: ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

 להת ת וצרי תראה  רא  הא ְְְְִִֶַַָָָָָָָע ה

עה  ל  יג ער 

ועיר עיר כל ראי קבע מדר אי י מחה, ני מעיר אחד א י , סקיע ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָניה
היח. את ממהרי כימ ניה אי י ,"אינ" ולכ הלמד, עסק  מְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ז 

 מאמיני הזהר תרת   לכיה ר מימי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָל 

לנמק[ר"אה] הדל נלברכה,ר נזכרסה יה יסר האמי הד למר חלילה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
סקה, האתלהלכה החכמה לעמק ירד לא ניהאחר הר"א)רק על האל .(עלת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

 תחי,וכתב עאה אא בה והא הבה חנת ריה י הר"א, וזהבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
י"תב עיאר ב"מ אלל, חד מרא עיהיד י עיאר המהימנא רעיא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

נחאיתא תבת גונא איהי זהר, הני דעעל ,'ר"א)וכמה זהר ני לאר הציא .(הקמת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לברכה נזכר הר"א ינור ...לי אניס לא רז וכל ...ניהרא מ אחד היה אר תב, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
זהר והני צניעתא והפרא קיא רה והאדרא דה ההר על ירעל ריבבא , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מ מקרת מביא ער לחהרהה מאמיניברי ההר תרת לכיה ר מימי וכל ,... ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ
ספר הרקיע(הקמת לברכה)זהר ציק זכר מראדזי בטלהאדמ"ר תא דיל מה אחד ל  . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

להיג. יד יכלת י  א,יגלה יל לא והא הרה סדת להיג יכל היה מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
יק דיני נאלמה(ה אב הר"א, מילנה, האל כ"ד)רי חלק  מהימנא. נירעיא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

 מיחא. מלא ילה הזהר בזכת זהרתב, כד.)תני ד י,  א(סנ ני וכה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ימא, ס בתראה דרא לתא יתלי ד ,דיל חרא מהאי רנסית (ויקראבגינילתא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

י) אר".כה, רר קראת".א ויחי,עד יעסק למר רצה ,רנסית למה אד ני [וכה ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
,מיה ס ,האחר ר למה יתה אר , החר "קראתמה יק זה ידי ועל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

.["אר ְֶָָרר

ה,נימ ת  לחיצנת והחיצנת פה הא ה לפנימת יח ה והעסקיהרה ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ה להתרת יכל הרע יצר אי וסד כ"ו)רמז את ח' רק למה לא.(אב האה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

הלה לד האה וער הרה, לד ידי על רק למה(היה ג')אב את י"א אלי.רק  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
ללמד והיב: לברכה? נזכר תינר אמר לד הער בתח ידי לצאת רה אי :ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ
מבלל הא י ,רה לי רק ,דה הר ייה קצת להבי די ארה וערי ההר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹספר

אחר לעני ג')מיע את י"א רק למה אב). ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

היקאמר אהל למה הרי ר  חיחזצ"ל הרפה ספר לד על זי"ע, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
,מדר ר י הגלה,  אתאי ת ל למד ,לכ מערר יח החפ והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

רילבח ואפ רה, תא ל מז'י(ההר למה  סי יס)ר' ני הספת ,. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

נראי אליו,החזל הרה מסרזהרללמדזי"ע אחתספר  ע עצמ למד וא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
אהריינמ מריה חכמתרי י התא, אחת בהזנת לברכה. ציק זכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

נקראת  ל י מסיר, והיה גלה, מא יתר הת למת סגית ני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהסר
מי א ,האל עד אי מי אי קלה, אא להבינ אי  הלה', 'חכמת ז ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָחכמה

.המאל ִִֵֵֵֶָל



עה יב ל ער

יריבספר כיא"אר רחמנאתב:"מירא ואיקרסת מינת תר היח, יאת קד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
א זהר, י כל לאמר האחד ,לה ברי לה לההר לזה, העצה ,לע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹליצל

הב. לטהרת מסלת, זהר אמירת י אמר, מה מבי אינ י ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֻעל
הד,מקדמת רח ער ,עצמ ז"ל האר"י נלר צינ י"ב)נא, ),ויה להר"א אמר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

,י כל עלי נ' א מ' ,ע עמיק לי לבד, קיאת ר זהר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ"למד
בספר ,"יר עמי ההר ספר האר"יוקרא נ"א)בחי עד לעל(הנד"מ  ת תב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

הבנה,  לי לבד ה ההר, מפר י ערה י כל למר אחד, הבאוהבה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
האר"י"ספר אחד,"בחי בה לעל  ת ,י ה'ללדפס א ד' ,י כל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ו ,יהחיד"א,לידה (הירה ספר ער ספרי ת(מערכת האר"י, נר מימ הביא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ה תב  וכצא הר, י ה' י ל למר בה, לעל מקאמרנא נתיבספרגה"ק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

תיל"א)מצ את א' ביל הרה מרנותב,(נתיב הגה"ק  ,במזידט היר צבי ,הרב ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ל מצינ וכ , מקארינהג נחס רי הרב רנמ נחס(הגה"ק רס"ד)אמרי עד ח"א ריהנמ"ח , ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

,י כל י ג' א ב' ספרלמר הבא הרא העה עד יתי"וע "ואי אבת, על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
.להארי ממק אְְֲִַַ

, תבוה בר קאמר, מאי ידע לא ההר, ספר קרא תהיחיד"אד ספרהרב מרה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
מ"ד)אצע קאמר,(את מאי ידע לא  לד, ל על ממר ההר ספר "לד , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ספר תב וכ למה". דל  הא ,קריאת טעה ואלידה ספרי (מערכת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ב') את ס ע"ה סימ ח"א אל יח "ת ועד ,,זה מעי תב בר נא מקדמת צמח, ,מהר"י ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ספרמיה מ תלחעב דליל הד סדר ע"ב), רי ל"א )ו קנטרסהרמח"ל, להי , ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

יח ע רספר עד וע)ילח להאזכירה פלאג'י, יח ברי ע"ד, ע'  דעניאח"ב אפרקסא "ת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ע"ד). ִָסימ

ההרמ"ק:וכתב  מני הזהר, ספר ירא הפר ודרולזה ,העלי מההר ההא האר עת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
 קיתעה ל אלקית החה יעימ ,ריזאעלי ופע אר היה מהעתיח, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ספר הה החר אתקרי ,מ ע יו ,'וכ רה וסתרי רזי הינ רה, רזי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמע
ההא מההר ע למר ב')ההר, ,אבי אלקי את ע ,ביררדק מה .(הרב ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ

היקא  הקל תב מה צמחראה יעקב זי"ע)זצ"לרי דה האר"י הקמת(מלמידי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
את הממהרת זאת, חכמה סקיע אינ לפי ניה", על מבה "רחל רמה: קל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹלספר
י ניה על 'וכ ממעה ועיני מכי לק "מנעי אז ה' ל אמר א, מיח אי ולזה ,ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה

יו למר, ,"להאינה בחכמת הזהר בעסק תבה ליה היח ואייטיאת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הד:יז. מיהשל"ה  ל לבניו  אמר וידע  ְְִֶֶַַַָָָָָָ
טעם טעם לא הלה חכמת טעם  טעם  ְֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא

ממיו חטא מאמרת")יראת ב"ע רה תב(וען וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
הרע יצר אין וסד, רמז העסקים ז"ל : ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָה ר"א

הם. להתר י"ח)יכל ה', מ לי על הר"א .(יר ש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

זהרביח . ע "ב)ת ני  ה' ף ביעא(הקמה  רא : ְְְִִֵַַַַַַָָָֹ
לי לית ה' יראת י אית מאן ל  ה ', ְְְְִִִֵֵֵַַַָיראת 

אין י קדיו  ה' את  ירא" כתיב הא הדא ְְְֲִִִֵֵֶָָָֹחסר
למהוי ה' יראת תמינאה ר א  ליראיו ...", ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָמחס ר 
אנין ת י לית מאן  אנין... ת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַלי
רגלי עמד א  ואי מתניתין, מארי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹא קמה

סיני הר על שם)אבתיו .(עיין ֲִַַַָ
יעקב בספר יט. זהקה ת  רנד ם מה תב: ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

 להת ת וצרי תראה  רא  הא ְְְְִִֶַַָָָָָָָע ה

עה  ל  יג ער 

ועיר עיר כל ראי קבע מדר אי י מחה, ני מעיר אחד א י , סקיע ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָניה
היח. את ממהרי כימ ניה אי י ,"אינ" ולכ הלמד, עסק  מְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ז 

 מאמיני הזהר תרת   לכיה ר מימי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָל 

לנמק[ר"אה] הדל נלברכה,ר נזכרסה יה יסר האמי הד למר חלילה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
סקה, האתלהלכה החכמה לעמק ירד לא ניהאחר הר"א)רק על האל .(עלת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

 תחי,וכתב עאה אא בה והא הבה חנת ריה י הר"א, וזהבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
י"תב עיאר ב"מ אלל, חד מרא עיהיד י עיאר המהימנא רעיא ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

נחאיתא תבת גונא איהי זהר, הני דעעל ,'ר"א)וכמה זהר ני לאר הציא .(הקמת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

לברכה נזכר הר"א ינור ...לי אניס לא רז וכל ...ניהרא מ אחד היה אר תב, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
זהר והני צניעתא והפרא קיא רה והאדרא דה ההר על ירעל ריבבא , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

מ מקרת מביא ער לחהרהה מאמיניברי ההר תרת לכיה ר מימי וכל ,... ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ
ספר הרקיע(הקמת לברכה)זהר ציק זכר מראדזי בטלהאדמ"ר תא דיל מה אחד ל  . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

להיג. יד יכלת י  א,יגלה יל לא והא הרה סדת להיג יכל היה מי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
יק דיני נאלמה(ה אב הר"א, מילנה, האל כ"ד)רי חלק  מהימנא. נירעיא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

 מיחא. מלא ילה הזהר בזכת זהרתב, כד.)תני ד י,  א(סנ ני וכה : ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ימא, ס בתראה דרא לתא יתלי ד ,דיל חרא מהאי רנסית (ויקראבגינילתא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

י) אר".כה, רר קראת".א ויחי,עד יעסק למר רצה ,רנסית למה אד ני [וכה ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
,מיה ס ,האחר ר למה יתה אר , החר "קראתמה יק זה ידי ועל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

.["אר ְֶָָרר

ה,נימ ת  לחיצנת והחיצנת פה הא ה לפנימת יח ה והעסקיהרה ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
ה להתרת יכל הרע יצר אי וסד כ"ו)רמז את ח' רק למה לא.(אב האה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

הלה לד האה וער הרה, לד ידי על רק למה(היה ג')אב את י"א אלי.רק  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
ללמד והיב: לברכה? נזכר תינר אמר לד הער בתח ידי לצאת רה אי :ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ
מבלל הא י ,רה לי רק ,דה הר ייה קצת להבי די ארה וערי ההר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹספר

אחר לעני ג')מיע את י"א רק למה אב). ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

היקאמר אהל למה הרי ר  חיחזצ"ל הרפה ספר לד על זי"ע, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹ
,מדר ר י הגלה,  אתאי ת ל למד ,לכ מערר יח החפ והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

רילבח ואפ רה, תא ל מז'י(ההר למה  סי יס)ר' ני הספת ,. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

נראי אליו,החזל הרה מסרזהרללמדזי"ע אחתספר  ע עצמ למד וא , ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
אהריינמ מריה חכמתרי י התא, אחת בהזנת לברכה. ציק זכר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָ

נקראת  ל י מסיר, והיה גלה, מא יתר הת למת סגית ני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהסר
מי א ,האל עד אי מי אי קלה, אא להבינ אי  הלה', 'חכמת ז ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָחכמה

.המאל ִִֵֵֵֶָל



עה יד  ל  ער

אי"בפר הד"מעה אה מר על אי(עבת זצ"ל)החז:ממ הדתב ההר ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
חז"ל. מאמרי מל יתר ְֲֲִֵֵֵַַָָמערר

מראל  עאי החזאה ידי על ואזנערזי"ע הוי מאל ארליט"א,רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
,ז לחכמה היע א למי ההר ספר אסר,ללמד הד למע" דיהיב: א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

לברכה, נזכר חכמינ מאמרי ל אי  דלה, מצוה וא מר ,אלקי יראת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻלדעת
."דה ההר מאמרי מ ליראה,  ל להיבימאיר,ה זכר ל ר ע אליו ככנס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אוואזנרה הוי מאל הוי")רי "בט ריכה,(על נטל ההר ספר מח היה לחה על , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
הגיב: ,נלר מקרב היה וואזנר ניוהרב על עלה ח זה"... ספר הרה מדי "נראה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

.נר ל ואזנער:הדת הרב אל קלה?".ואז הר"א ל ר היה האלה"מי לממע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אלה: נימת נר ידע"היב א" רע?"... רי הא הביא האל הסי,"וכי ,החסידי" ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

..." ל דל הת י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח על הר"א ל רדְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לבעת זכר הביא האל ידי על הר"י הבטחת נ תק ו'זכינ יק זהר (יקני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ע"א) כ"ד חסידי ספרדי ,דה הזהר לימד יתאחד יראל ל האחר דר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ת,כוליטאירה קדי דלי ל ידי על אמריה א להבת חצב ה' לקל מעי , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

,דה יהח האר ותלמידיו, טב  העל ותלמידיו, הר"א הרמח"ל, ותלמידיו, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמהאריז"ל
ותלמידיה חי, אי ה אי,כאהחיד"א, והחז ,יח החפ סלנטר, יראל רי ,הר(עהז ,אר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והזהרב יראל טהרי)גדלי יקד יקיצ מאל מלמעלה הבאנ הדאריכת זהר מדיול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

ח 

י ראל  רת ער וה א   אפ   הלה חכמת מעסק לה טר  לאד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאי
מעי""י(פ"א)עלכר"לי א"ני הג האמיית, החכמה עסק האד התנהגת : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מעסק עצמ טר לא זה ל ע ,לה היכל לעמד ראי היה למדרגה עדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהיע
פה הצלחת היא י האמיית, ההכבהחכמה הלא יחד,  אחי בת נעי מה טב מה , ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה... חכמת האמיית חכמה הרה, סדת הע ועסק ,סקי "ס הע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעסק
ידי על ,ואיל של"ב מנת ה לע ל ארת התנצצת אחר אה, ינרד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבפרט

הגלת, מ לבנינ לנ הסרת האריז"ל מר מיה בעת מעסקאר להטר לאד ואי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מיח. בא די האמת  ְְֱִֵֶֶַַָָָָחכמת

ק י אכ. חברתא  אנ ליטאיםבס"ד  ספרדים  ְְִִִִַַַָָָָָ
אריוחסידים  את  מחד לאר מציאים  יחד ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ה ' חפץ רצ ן  יהי זהר , ה יקני על  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָהגר"א
יצליח.  ידינְְִֵַַָ

כא. הרקח"ען זי"ע"יין תייא  יהדה  לרי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
זטא הא רא על   פר(ע "ב רפ"ז והביא)ף , ְְֱִִֵֶַַָָָ

עיי"ש. יכ ב ", אא "רי בד "ה  ם ב מ ְְִִִַַַַָָָֹה תק

ההרכב . ספר  לי ה ראלי  אדם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָח ת
בנ עם במחה קד ה ללמד מרן ְְְְְְְִִִִֵַָָָָבכתבי 
וכל תקד  גת ה לפי אחד ל  ואהבה  ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָביראה 

קד ים קמרנה,יראל  ספרין יחיאל  איזיק  יצחק  (ר' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ

כ ') מ נה ד ' רק  חסד, וענ גנצר חת מה אינ . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
על ואמר והנים . ההר ל ד הגלה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹל ד

הא מקריץ, נחס  רי   דה הרב   איןעצמ ְְִִִִֵֶַַַַָָָ
מן  מ המרא לד אפיל ותענג ח ת  ְְְְֲֲִִִַַַָָל

ות נים ג')ההר את ע"ב, נחס , מדר). ְְְִִִִַַָָֹ

עה  ל  טוער 

חיו ליעקב בריו היד רית ה אר יראל רת ער והא ,אפ  הלה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻחכמת
ליראל החכמהמטיו לימד הר דלי מקילי הי א הלואי אני, ואמר .'וכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

 היה לא ואי אזי ,זה חכמה לעסק ,לתלמידי ר דימל הי והלואי ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהדה,
מני הח דחה מ ניה, חינ החכמת ל והי החיצנת, לחכמת רא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהרמת

מהאר; וכה ה  גרמ תיננעו רחיא פני החכמה לתי את סגר הר ציקי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
יער ארננ זה עבר הה ,דה ורח מדרגה עלי הי עד ילמד א ואמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹההנה,
לה ח הסיל החיצנת החכמת חכת יהר תיננעו ונתר הדה החכמה מ, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

אכי"ר. ,לנ ואר אר יהי אלהי ואמר :יתקיי מהרה בימינְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

יכר"וכתב י"ח)"ער את עיני גל סד,:(מאמר על מדיהע וארי מדל הע ארי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
'ע' ל קרא אי 'וכ ,דה זהר למדי מדל הה כיו קה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכארה

,'כ דע חתה מדרגה הא ל עצמ ק א ט אי  נראה, הא מה א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זה ,יא ימא ס פרט ההיא, החכמה אל יקרב מק מל ללמד, ייהרא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻמעלת

האלה התקרבת אמ.ליא ימינ מהרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

הלגדל דברי ינ תיחביביהח (ע"ה ס"ק כ"ה הרב(סימ  תב נימיאר מאת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
א')זצ"ל עד "ז  ס"ב סימ),מני ני רב אחר ליל הני רה :נל וזה ,לפני הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ריחה ל יהי וא הלמד, חתימת אחר ריחה מל יתר קל הא הזהר, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָספר
,ל את הא מכריע נה,  יעלה לב הזהר וספר אחד, מאזני מרב עדי והרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ה תב כמ ,ניסי החריזי"ע,ית אר נגד הזהר תר אזלינ.ל"ע , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

"רי 915 = יחאי" ר מע הגימטרא: מרי גימטרא וכ מלחמת– ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
פרס גאדמג ג ממלחמת בפרט מיד, ה' מרי דה הזהר יד ידי [על ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

פרס]. אד ֱָָ

ט 

"!הע גאת חלק  י ל העי! תזכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ
ואמר:התא  ציק על בא צנק יראל ע היח, מל יבא הע פליטת , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

,מחילפי ואחד אחד ל יבח ההרת, עיניו היח מל נית האת עת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
,עאצ ויראה יד ירי לפתע חזה,מעיו, יטוי פליאה עיניה ירימ למיעי אז ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ויאמר, לק את היח מל:יימס יהדי על אצע תהפנחלק י ל העי! תזכ" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
."!הע מגאת להית זה הלואי  .יאת למע על ויהדי יהדי ל על יראה  ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

דייה , על העי". תזכ"  עלינ יעיד בעצמ דכב היח ,ריאה כיְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻה
הכינה למע תיכדק הקריב ,מי ל יד נ ,חיקריר נחת לעת הדה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ

,ננפ לפת לגר ,צרנמהרהלי היח, מל ני אר את לקל יחד, אחד לנ ונל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,י אתגליא האי רא "זאה הר"י, נבאת נ ייק נזה, כאחד נוכ .אמ ימינְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
והדר עז ,ויגאלנ יבא פיי מל יחנמ וד  ,עינינ ותחזינה רר", קראת" לתבסגְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
,עלינ תמלכ בד ילה ,מגינינ רנצ ה' רח עליו ונחה ,חלקינ חי אל זאת כר ,ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאלקינ

.רצ יהי  אמ ,ינמל יעת ,ננפ ותגל ,נל ימח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָואז



עה יד  ל  ער

אי"בפר הד"מעה אה מר על אי(עבת זצ"ל)החז:ממ הדתב ההר ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
חז"ל. מאמרי מל יתר ְֲֲִֵֵֵַַָָמערר

מראל  עאי החזאה ידי על ואזנערזי"ע הוי מאל ארליט"א,רי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
,ז לחכמה היע א למי ההר ספר אסר,ללמד הד למע" דיהיב: א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

לברכה, נזכר חכמינ מאמרי ל אי  דלה, מצוה וא מר ,אלקי יראת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻלדעת
."דה ההר מאמרי מ ליראה,  ל להיבימאיר,ה זכר ל ר ע אליו ככנס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

אוואזנרה הוי מאל הוי")רי "בט ריכה,(על נטל ההר ספר מח היה לחה על , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ
הגיב: ,נלר מקרב היה וואזנר ניוהרב על עלה ח זה"... ספר הרה מדי "נראה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

.נר ל ואזנער:הדת הרב אל קלה?".ואז הר"א ל ר היה האלה"מי לממע ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אלה: נימת נר ידע"היב א" רע?"... רי הא הביא האל הסי,"וכי ,החסידי" ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

..." ל דל הת י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח על הר"א ל רדְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לבעת זכר הביא האל ידי על הר"י הבטחת נ תק ו'זכינ יק זהר (יקני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ע"א) כ"ד חסידי ספרדי ,דה הזהר לימד יתאחד יראל ל האחר דר , ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ת,כוליטאירה קדי דלי ל ידי על אמריה א להבת חצב ה' לקל מעי , ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

,דה יהח האר ותלמידיו, טב  העל ותלמידיו, הר"א הרמח"ל, ותלמידיו, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמהאריז"ל
ותלמידיה חי, אי ה אי,כאהחיד"א, והחז ,יח החפ סלנטר, יראל רי ,הר(עהז ,אר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

והזהרב יראל טהרי)גדלי יקד יקיצ מאל מלמעלה הבאנ הדאריכת זהר מדיול ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

ח 

י ראל  רת ער וה א   אפ   הלה חכמת מעסק לה טר  לאד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאי
מעי""י(פ"א)עלכר"לי א"ני הג האמיית, החכמה עסק האד התנהגת : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מעסק עצמ טר לא זה ל ע ,לה היכל לעמד ראי היה למדרגה עדי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהיע
פה הצלחת היא י האמיית, ההכבהחכמה הלא יחד,  אחי בת נעי מה טב מה , ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה... חכמת האמיית חכמה הרה, סדת הע ועסק ,סקי "ס הע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָעסק
ידי על ,ואיל של"ב מנת ה לע ל ארת התנצצת אחר אה, ינרד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבפרט

הגלת, מ לבנינ לנ הסרת האריז"ל מר מיה בעת מעסקאר להטר לאד ואי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

מיח. בא די האמת  ְְֱִֵֶֶַַָָָָחכמת

ק י אכ. חברתא  אנ ליטאיםבס"ד  ספרדים  ְְִִִִַַַָָָָָ
אריוחסידים  את  מחד לאר מציאים  יחד ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ה ' חפץ רצ ן  יהי זהר , ה יקני על  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָהגר"א
יצליח.  ידינְְִֵַַָ

כא. הרקח"ען זי"ע"יין תייא  יהדה  לרי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
זטא הא רא על   פר(ע "ב רפ"ז והביא)ף , ְְֱִִֵֶַַָָָ

עיי"ש. יכ ב ", אא "רי בד "ה  ם ב מ ְְִִִַַַַָָָֹה תק

ההרכב . ספר  לי ה ראלי  אדם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָח ת
בנ עם במחה קד ה ללמד מרן ְְְְְְְִִִִֵַָָָָבכתבי 
וכל תקד  גת ה לפי אחד ל  ואהבה  ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָביראה 

קד ים קמרנה,יראל  ספרין יחיאל  איזיק  יצחק  (ר' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָ

כ ') מ נה ד ' רק  חסד, וענ גנצר חת מה אינ . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
על ואמר והנים . ההר ל ד הגלה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹל ד

הא מקריץ, נחס  רי   דה הרב   איןעצמ ְְִִִִֵֶַַַַָָָ
מן  מ המרא לד אפיל ותענג ח ת  ְְְְֲֲִִִַַַָָל

ות נים ג')ההר את ע"ב, נחס , מדר). ְְְִִִִַַָָֹ

עה  ל  טוער 

חיו ליעקב בריו היד רית ה אר יראל רת ער והא ,אפ  הלה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻחכמת
ליראל החכמהמטיו לימד הר דלי מקילי הי א הלואי אני, ואמר .'וכ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

 היה לא ואי אזי ,זה חכמה לעסק ,לתלמידי ר דימל הי והלואי ְְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹהדה,
מני הח דחה מ ניה, חינ החכמת ל והי החיצנת, לחכמת רא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהרמת

מהאר; וכה ה  גרמ תיננעו רחיא פני החכמה לתי את סגר הר ציקי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
יער ארננ זה עבר הה ,דה ורח מדרגה עלי הי עד ילמד א ואמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹההנה,
לה ח הסיל החיצנת החכמת חכת יהר תיננעו ונתר הדה החכמה מ, ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

אכי"ר. ,לנ ואר אר יהי אלהי ואמר :יתקיי מהרה בימינְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

יכר"וכתב י"ח)"ער את עיני גל סד,:(מאמר על מדיהע וארי מדל הע ארי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
'ע' ל קרא אי 'וכ ,דה זהר למדי מדל הה כיו קה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכארה

,'כ דע חתה מדרגה הא ל עצמ ק א ט אי  נראה, הא מה א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
זה ,יא ימא ס פרט ההיא, החכמה אל יקרב מק מל ללמד, ייהרא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻמעלת

האלה התקרבת אמ.ליא ימינ מהרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

הלגדל דברי ינ תיחביביהח (ע"ה ס"ק כ"ה הרב(סימ  תב נימיאר מאת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
א')זצ"ל עד "ז  ס"ב סימ),מני ני רב אחר ליל הני רה :נל וזה ,לפני הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ריחה ל יהי וא הלמד, חתימת אחר ריחה מל יתר קל הא הזהר, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָספר
,ל את הא מכריע נה,  יעלה לב הזהר וספר אחד, מאזני מרב עדי והרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ה תב כמ ,ניסי החריזי"ע,ית אר נגד הזהר תר אזלינ.ל"ע , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

"רי 915 = יחאי" ר מע הגימטרא: מרי גימטרא וכ מלחמת– ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
פרס גאדמג ג ממלחמת בפרט מיד, ה' מרי דה הזהר יד ידי [על ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

פרס]. אד ֱָָ

ט 

"!הע גאת חלק  י ל העי! תזכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ
ואמר:התא  ציק על בא צנק יראל ע היח, מל יבא הע פליטת , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

,מחילפי ואחד אחד ל יבח ההרת, עיניו היח מל נית האת עת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
,עאצ ויראה יד ירי לפתע חזה,מעיו, יטוי פליאה עיניה ירימ למיעי אז ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ויאמר, לק את היח מל:יימס יהדי על אצע תהפנחלק י ל העי! תזכ" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
."!הע מגאת להית זה הלואי  .יאת למע על ויהדי יהדי ל על יראה  ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

דייה , על העי". תזכ"  עלינ יעיד בעצמ דכב היח ,ריאה כיְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻה
הכינה למע תיכדק הקריב ,מי ל יד נ ,חיקריר נחת לעת הדה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ

,ננפ לפת לגר ,צרנמהרהלי היח, מל ני אר את לקל יחד, אחד לנ ונל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
,י אתגליא האי רא "זאה הר"י, נבאת נ ייק נזה, כאחד נוכ .אמ ימינְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
והדר עז ,ויגאלנ יבא פיי מל יחנמ וד  ,עינינ ותחזינה רר", קראת" לתבסגְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
,עלינ תמלכ בד ילה ,מגינינ רנצ ה' רח עליו ונחה ,חלקינ חי אל זאת כר ,ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאלקינ

.רצ יהי  אמ ,ינמל יעת ,ננפ ותגל ,נל ימח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָואז





ים ִנְפָלִאים ְוהֹוָספֹות  ְוהּוא ִחּדּוׁשִ
ָעה" ל ׁשָ ּה ׁשֶ ְל"ֶעְרּכָ

 יֹוֵצא ָלאֹור ֵמָחָדׁש ַעל ְיֵדי

"ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ּבֵ
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אברהם ׂשמחת  א ק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

ְְֶקּונטרס
אברהם  ְְִַַָָׂשמחת

ׁשעה ׁשל לערּכּה והֹוספ ֹות נפלאים  חּדּוׁשים  ְְְְְִִִִֶֶָָָָָוהּוא
             

       

מּלים  ּכמאתים נאמרֹות אחת ְְִִִֶַַַַָָָּבדּקה
ה  ח ים:אמר אלף,חפץ  תריסר עה מ ים, מאתים  נאמרת אחת "ד ה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ער וה עה ל עה ,613 נכל רה ר ל י צא  לם, נגד  רה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָולד 

ענה'...". 'מע   אחד רה ער [7,356,000] מצות מלי ן מבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלי תר

ערים ע ת , ארע מלי ן. ערה ארע לכדי עלה הח ן הרי עתים , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואם 

מלי ן. ְְִָמנה

ּתֹורה ׁשנה 28.000ל ּכ זֹוכים ּבלבד אחת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבׁשנּיה 
חי"וה  אי ח ל."ן מ ם  אלף י  ת ה רה לד  כר  הקלים , ם  תב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ה ת , לחן  הבע רת על אמרה ת , לד  ל אחת ה אמר , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהוי

ערים למאה  ער וות ח ל , י ם עת וחצי ערה  ל רצ ף לד   כרְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

רת בפרט  הד ה הרה  לד  להסיף  וצרי  מצות! מלי ן  וחצי  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָים 

 ל זכים  לבד אחת  נה ,דה זהר  לימ ד רההר"י  נה 28.000 ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

מלין למר ,1,666,666 ווה ל ים , לחק רה נה מלין מאה ני[היאר : ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מנה  ערים  ל מר ,27,777.777 אחת נה וה נ ת, לים  לחק  , ליְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אחת בניה ערה, ל מאת  נכל רה מילה ל  נסף רה, נה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאלף

אחת]. נ ה מצת מלי ן חמ ים  י צא  לפיכ רה, מ ים ל למר ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאפר 

ּתֹורה מּלים אלף עׂשרים מאה  מליֹון  וחמ ׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה 
ה  אמר  מה  וחב ציקים צא  אלף,ארח ת י  מקלים מחה מצוה על , ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ה  ברי  ועד  .מ רק מל ותמח  נה ,א  הא דה זהר  י ד  עה ואי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עה  ל לט בה, הף את להכריע  די דה זהר למד הת למליןעלה ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רה, פלבואינה עד  זה ותסיף עליו, תר ואז מנחה, ל י ן לא הצר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

כל הרי  רגע, רק  רה. נה מלי ן ל ויהיה  נתן, רי  אבת תב מ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמאה,

עה, רה מים  12,000 זה ת, 60 פל רה, מים מאתים  א מרים  ְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָה 

נה. ל  ער והל מאה, עם ועד אלף, עם  ועד  אלף, ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ כלת

מ êים éמאתים  נאמר õת אחת .àדñה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א. ְְֱִִִֶַַַַָָָ

õôרה Łנה  28.000éל זõכים àלבד אחת .ŁàŁנ çה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א. ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

õôרה מêים  אלף עłרים מאה מליõן Ł וחמ .מאה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

אחד  éל éנגד הfiכר  את .ôקàל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . ְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

זיליõנר מõלטי àמצõת, àעõלם הáדõל הכי העŁיר .נהיית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

סõדõתיה את õêŁמדים äê לא נôנה  הõôרה נתינת .עñר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

õôרה Łל àיינה יłראל äקíתעçŁ üריð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

àרחמים, àקר õב  äצדקנ מ Łיח ïני  לקàל  ולזõéת הáא äלה  את Ł להחי הâבר äידינàä לנäé ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
!!!Łõדñה ז õהר  לõמדים äלנäé חçים!!! .חפצי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . ְֲִִֵֵַַַָָ

ä גאלנçŁ עד הäא  üä רà Łõדñל מנ äחה לתת ולא ללמ õד üצרי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

 מפתח 
לקונטרס "שמחת אברהם"



אברהם ׂשמחת  א ק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

ְְֶקּונטרס
אברהם  ְְִַַָָׂשמחת

ׁשעה ׁשל לערּכּה והֹוספ ֹות נפלאים  חּדּוׁשים  ְְְְְִִִִֶֶָָָָָוהּוא
             

       

מּלים  ּכמאתים נאמרֹות אחת ְְִִִֶַַַַָָָּבדּקה
ה  ח ים:אמר אלף,חפץ  תריסר עה מ ים, מאתים  נאמרת אחת "ד ה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ער וה עה ל עה ,613 נכל רה ר ל י צא  לם, נגד  רה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָולד 

ענה'...". 'מע   אחד רה ער [7,356,000] מצות מלי ן מבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלי תר

ערים ע ת , ארע מלי ן. ערה ארע לכדי עלה הח ן הרי עתים , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואם 

מלי ן. ְְִָמנה

ּתֹורה ׁשנה 28.000ל ּכ זֹוכים ּבלבד אחת  ְְְְְִִִֶַַַָָָָׁשּבׁשנּיה 
חי"וה  אי ח ל."ן מ ם  אלף י  ת ה רה לד  כר  הקלים , ם  תב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

ה ת , לחן  הבע רת על אמרה ת , לד  ל אחת ה אמר , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהוי

ערים למאה  ער וות ח ל , י ם עת וחצי ערה  ל רצ ף לד   כרְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

רת בפרט  הד ה הרה  לד  להסיף  וצרי  מצות! מלי ן  וחצי  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָים 

 ל זכים  לבד אחת  נה ,דה זהר  לימ ד רההר"י  נה 28.000 ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ

מלין למר ,1,666,666 ווה ל ים , לחק רה נה מלין מאה ני[היאר : ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מנה  ערים  ל מר ,27,777.777 אחת נה וה נ ת, לים  לחק  , ליְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אחת בניה ערה, ל מאת  נכל רה מילה ל  נסף רה, נה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאלף

אחת]. נ ה מצת מלי ן חמ ים  י צא  לפיכ רה, מ ים ל למר ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאפר 

ּתֹורה מּלים אלף עׂשרים מאה  מליֹון  וחמ ׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָמאה 
ה  אמר  מה  וחב ציקים צא  אלף,ארח ת י  מקלים מחה מצוה על , ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ה  ברי  ועד  .מ רק מל ותמח  נה ,א  הא דה זהר  י ד  עה ואי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עה  ל לט בה, הף את להכריע  די דה זהר למד הת למליןעלה ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רה, פלבואינה עד  זה ותסיף עליו, תר ואז מנחה, ל י ן לא הצר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

כל הרי  רגע, רק  רה. נה מלי ן ל ויהיה  נתן, רי  אבת תב מ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמאה,

עה, רה מים  12,000 זה ת, 60 פל רה, מים מאתים  א מרים  ְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָה 

נה. ל  ער והל מאה, עם ועד אלף, עם  ועד  אלף, ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ כלת



באברהם ׂשמחת  ק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

נה, י ם 365 פל י ם עת 24 נכיל נה?  י עת ה חן: א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָרגע,

עה, כל  רה מ ים 12,000 פל עת 8,760 מליןוה וה   וחמ מאה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ

רה  מ ים  אלף ערים למד(105,120,000)מאה  י ,613 מכלת רה מילה וכל  , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

64,438,560,000 וה  613 פל  105,120,000 הא: והח ן לם, נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

מצות], מליארד  וחצי וארע חל.[י ים  ים דה זהר  יד עה  רק וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתקּבל 
אלף פל ועד ת, אלף פל למר, , לנהכ מלין ה אה לפני  עד  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

 עד הער על בהת רת אםמחה, רגע! עד  ח ב !!! מרנ לא  ע ד  מאה. פל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

נ תנים מ מים  תנים  מה ל י  אלף, יכל ב מנין , למד  הנסת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻבית 

וּיצא)אלף ּפרׁשת  הרי(זֹוהר היער, את ארן אה ואם מנין, רה הכינה והרי  , ְֶֶַ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל ְְֵֶֶֶֶַַָָָָנגד

זיליֹונר מֹולטי ּבמצֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול הכי העׁשיר  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית
ם הנין, את לקץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם  ם  מה? ידע ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאה

ה  [דברי  חקי  העונ ת ל א א עד , ולא  כר ,  ת א את מהרח"קל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה  הללים , ו ר"אער יראלמלי , לחשב?אהב מה ע ד   י !נ קרח ]. ר ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

מצת, ע לם  הד ל הכי  העיר נהיית  הרי  ידים? ח ק ת ב מלטיהאם ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

האבה זילינר!!! ית מחת מ הילה וכל הם  ל ולרקד  ליר  צרי א ה הרי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מחה מרב הבע ל   ני ע "ב)א  נא ּדף רנן ,(סּכה נ ית : מחת ראה  א מי ְְִֵֶַַָָָָֹֹֻ ָ ַ ְִִֵֶַַָָָָָֹ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

נ ּתנה  הּתֹורה  נתינת סֹוד ֹותיהלא ּלּועּקר את  ׁשּלֹומדים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חז"ל, ן!!!אמר ה לאכלי אא רה  ננה ד')לא ל "א ב' הּימים ּדברי ב הר(רׁש"י  ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ ַַֹ

 ד סב)ה ּדף ּבׁשּלח  היה (ּפרׁשת הן את אכל אר  הן? אכלי  מיחד מה תב, ַָָ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

זה  ועל עלי נה. לחכמה וזכ מעלה מה  ורא רחני  א ר ל וק עים  רְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמת

 תפנימ  להסל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם  עה ", "ר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָנקרא

רכיה. את ולדעת מדים  לא ננה הרה  נתינת ער  ,דה מהזהר  ראים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ֶָסד תיה .

ּתֹורה ׁשל ּביינה  י ׂשראל ׁשּיתעּסק ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּצריךְ 
החים ב  ויחי אר  רת דיא)ה היחתב,(מט  מל העצם  ה אל  ל  ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נימת  את למד הברים , באר רה . ל יינה  יראל קתע רי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה ל יינ ה  .)"סֹוד "ּגימטרּיהיין(ּגםהרה , ֵֶֶֶַַָָָ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ 

ּבקרֹוב  צדקנּו מׁשיח  ּפני  לקּבל  ולזּכֹות ה ּגא ּולה  את  להחיׁש הּדבר  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבידינּו
ה ּקדֹוׁש!!!ּברחמים, ז ֹוהר  לֹומדים ּכּולנּו ח ּיים !!! חפצי ּכּולנּו ְְִִִֵֵַַַַָָָ

עצמ את  ותח  תערר  ודאי  לזתדיםהרי  , מ ט בה עצה ל אין  י  , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

" לב ה ל, על לכוון  רי תח  אל רק  מארים , ט בים  אל קיםלמענך לחים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ

אברהם ׂשמחת  גק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

זה  צרי א ה ה ב ת ל  למר , הדהח ים ", ה כינה  כללכב ד  די , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה ד ה, הכינה את לפת מים , בד למען ותתל  מחה, ה' את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבד 

באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, לנולאה רה !!! ל ערי  לנ  ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הד!!!חפ זהר למדים  לנ חים!!! צי ְֲִִֵֵַַַָָ

ׁשּיגאלנּו עד ה ּוא  ּבר ּוךְ  לּקדֹוׁש מנּוחה  לתת ולא ללמ ֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹצריךְ 
כל צרנ לי לעבד לבבנ לטהר  ונז ה טהרה, רח  עלינ הם ערה רצן  ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויהי 

,מאדנ בכל ננפ בכל חנ ד ה זהר ללמד תנ א מצה  מהימנא  הרעיא   מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

 דל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי הרת, סף עד מאיר הר"י רת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹדוקא,

גאלנ עד ה א  ר(.ריט ּפנחס ובנה (זֹוהר  חננ ויקץ יחנמ  לנ לח  עד  , ְִֵֶַַָָ ִ ְ ָ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָית





באברהם ׂשמחת  ק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

נה, י ם 365 פל י ם עת 24 נכיל נה?  י עת ה חן: א ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָרגע,

עה, כל  רה מ ים 12,000 פל עת 8,760 מליןוה וה   וחמ מאה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ

רה  מ ים  אלף ערים למד(105,120,000)מאה  י ,613 מכלת רה מילה וכל  , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ

64,438,560,000 וה  613 פל  105,120,000 הא: והח ן לם, נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

מצות], מליארד  וחצי וארע חל.[י ים  ים דה זהר  יד עה  רק וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את ְְֵֶֶֶֶַַָָָָּתקּבל 
אלף פל ועד ת, אלף פל למר, , לנהכ מלין ה אה לפני  עד  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

 עד הער על בהת רת אםמחה, רגע! עד  ח ב !!! מרנ לא  ע ד  מאה. פל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

נ תנים מ מים  תנים  מה ל י  אלף, יכל ב מנין , למד  הנסת ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻבית 

וּיצא)אלף ּפרׁשת  הרי(זֹוהר היער, את ארן אה ואם מנין, רה הכינה והרי  , ְֶֶַ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל ְְֵֶֶֶֶַַָָָָנגד

זיליֹונר מֹולטי ּבמצֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול הכי העׁשיר  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָנהיית
ם הנין, את לקץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם  ם  מה? ידע ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאה

ה  [דברי  חקי  העונ ת ל א א עד , ולא  כר ,  ת א את מהרח"קל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה  הללים , ו ר"אער יראלמלי , לחשב?אהב מה ע ד   י !נ קרח ]. ר ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

מצת, ע לם  הד ל הכי  העיר נהיית  הרי  ידים? ח ק ת ב מלטיהאם ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

האבה זילינר!!! ית מחת מ הילה וכל הם  ל ולרקד  ליר  צרי א ה הרי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מחה מרב הבע ל   ני ע "ב)א  נא ּדף רנן ,(סּכה נ ית : מחת ראה  א מי ְְִֵֶַַָָָָֹֹֻ ָ ַ ְִִֵֶַַָָָָָֹ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

נ ּתנה  הּתֹורה  נתינת סֹוד ֹותיהלא ּלּועּקר את  ׁשּלֹומדים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חז"ל, ן!!!אמר ה לאכלי אא רה  ננה ד')לא ל "א ב' הּימים ּדברי ב הר(רׁש"י  ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ ַַֹ

 ד סב)ה ּדף ּבׁשּלח  היה (ּפרׁשת הן את אכל אר  הן? אכלי  מיחד מה תב, ַָָ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

זה  ועל עלי נה. לחכמה וזכ מעלה מה  ורא רחני  א ר ל וק עים  רְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמת

 תפנימ  להסל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם  עה ", "ר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָנקרא

רכיה. את ולדעת מדים  לא ננה הרה  נתינת ער  ,דה מהזהר  ראים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ֶָסד תיה .

ּתֹורה ׁשל ּביינה  י ׂשראל ׁשּיתעּסק ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּצריךְ 
החים ב  ויחי אר  רת דיא)ה היחתב,(מט  מל העצם  ה אל  ל  ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נימת  את למד הברים , באר רה . ל יינה  יראל קתע רי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה ל יינ ה  .)"סֹוד "ּגימטרּיהיין(ּגםהרה , ֵֶֶֶַַָָָ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ 

ּבקרֹוב  צדקנּו מׁשיח  ּפני  לקּבל  ולזּכֹות ה ּגא ּולה  את  להחיׁש הּדבר  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבידינּו
ה ּקדֹוׁש!!!ּברחמים, ז ֹוהר  לֹומדים ּכּולנּו ח ּיים !!! חפצי ּכּולנּו ְְִִִֵֵַַַַָָָ

עצמ את  ותח  תערר  ודאי  לזתדיםהרי  , מ ט בה עצה ל אין  י  , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

" לב ה ל, על לכוון  רי תח  אל רק  מארים , ט בים  אל קיםלמענך לחים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻ

אברהם ׂשמחת  גק ּונטרס  ְְְְִֶַַָָ

זה  צרי א ה ה ב ת ל  למר , הדהח ים ", ה כינה  כללכב ד  די , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה ד ה, הכינה את לפת מים , בד למען ותתל  מחה, ה' את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבד 

באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, לנולאה רה !!! ל ערי  לנ  ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻ

הד!!!חפ זהר למדים  לנ חים!!! צי ְֲִִֵֵַַַָָ

ׁשּיגאלנּו עד ה ּוא  ּבר ּוךְ  לּקדֹוׁש מנּוחה  לתת ולא ללמ ֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹצריךְ 
כל צרנ לי לעבד לבבנ לטהר  ונז ה טהרה, רח  עלינ הם ערה רצן  ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויהי 

,מאדנ בכל ננפ בכל חנ ד ה זהר ללמד תנ א מצה  מהימנא  הרעיא   מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

 דל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי הרת, סף עד מאיר הר"י רת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹדוקא,

גאלנ עד ה א  ר(.ריט ּפנחס ובנה (זֹוהר  חננ ויקץ יחנמ  לנ לח  עד  , ְִֵֶַַָָ ִ ְ ָ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָית



 



י יֹום,  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ֲעלֹות ְלָכל ָאָדם ִמּיִ ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ
ה. ִפּלָ ּוִבְפָרט ִאם ֹיאַמר אֹותֹו ְלַאַחר ַהּתְ

ַפע  ְלׁשֶ ה  ְזּכֶ ּיִ  - ֲהגּוִנים  ִזיוּוִגים   - ִית  ּבַ לֹום  ׁשָ  - ָרָכיו  ּדְ ָכל  ּבְ ַיְצִליַח   - לֹו  ַמּזָ ָירּום 
ְמָאה  ָמתֹו - ּכֹחֹות ַהּטֻ ן רּוחֹו ְוִנׁשְ ַמִים - זֹוֶכה ּוְמַתּקֵ ה ְלִיְרַאת ׁשָ ְזּכֶ ִמי - ּיִ רּוָחִני ְוַגׁשְ
ֵצל ֵמעֶֹנׁש  ָניו - ִיּנָ יו - לֹא ִיְרֶאה ִמיַתת ּבָ ְחּתָ לּו ּתַ ל אֹוְיָביו ִיּפְ ּנּו - ּכָ ִמְתַרֲחִקים ִמּמֶ
ְתָקֵרב  א - ְוַעל ָידֹו ּתִ ה ְלעֹוָלם ַהּבָ ְזּכֶ ִנים - ּיִ ה ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ ְזּכֶ ְלּגּוִלים - ּיִ ַהּגִ

דֹוִלים ַרֲחִמים ּגְ אּוָלה ּבְ ַהּגְ
ין(. יׁשִ )סֹוד ה' ָרִזין ַקּדִ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי

 

 "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"

 

סניף בת-ים יצ"ו )052-7651911( 
 מר חשוון תשע"ג

ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ  ּמְ

ֵסֶפר
אּוָלה סֹוד ַהּגְ

ֲעלֹות ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ
ָרֵאל ׂשְ ְלָכל ָאָדם ִמּיִ

י יֹום  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ׁשֶ

ּוִבְפָרט 
ִאם יֹאַמר אֹותֹו
ה. ִפּלָ ְלַאַחר ַהּתְ

ּקּון מ"ג דֹוׁש ּתִ ָכל יֹום זֹוַהר ַהּקָ דֹוָלה ִלְקרֹא ּבְ ְסגּוָלה ּגְ
ף פ"ב( )תיקו"ז ּדַ

ּקּוִנים ְבִעים ּתִ ִ ְוהּוא ֶאָחד ִמּשׁ
א ָהֱאֹלִקי ְמאֹור ָהעֹוָלם ּנָ ַתב ַהּתַ ּכָ ׁשֶ

 

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ



בעזרת ה' יתברך

ֵסֶפר

ִמיַרת ֵעיָנִים ׁשְ ָכר ְוָהֹעֶנׁש ּבִ ַהּשָׂ

ְּבִריאּותֹו,  ָהָאָדם,  ָׂשָכר  ָּכל  ִּכי  ִמֲחַז"ל  ְיֹבָאר  ּבֹו 
ֻּכָּלם  ָּבָניו,  ּוְבִריאּות  ָיָמיו  ֲאִריכּות  ַּפְרָנָסתֹו 

ְּתלּוִיים ְּבַהְנָהָגתֹו ִּבְקדּוָׁשה ִּבְרִאַּית ֵעיָניו.

ְמֹאד,  ֲעצּוִמים  ַלחּוץ  ְּביֹוֵצא  ְוַהִּנְסיֹונֹות  ֱהיֹות 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמַאְמֵרי  ְקָצת  ִצַּטְטנּו  ֵּכן  ַעל 
ְוַגם  ַהִּמְסַּתֵּכל  ָהֹעֶנׁש  ֹחֶמר  ְּבִעְנַין  ֵהן  ִלְבָרָכה, 

ְּבִעְנַין ּגֹוֶדל ָׂשָכר ַהִּנְזַהר.

ַהּיֹוֵצא  ְלָכל  ָּגדֹול  ּתֹוֶעֶלת  הּוא  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר 
ּוִּבְלִּתי  ָּבּה.  ּוְלַעֵּין  ַּדּקֹות  ה  ֲחִמּׁשָ ִליָקח  ַלֶּדֶרְך, 
ְוַגם  ָסֵפק ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ְּברּוָחִנּיּות 

ְּבַגְׁשִמּיּות לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו.

ַּבְבִלי,  "ס,  ִמּׁשַ חז"ל  ִמִּדְבֵרי  ְמֻלָּקט  ֶזה  ָּכל 
זלה"ה,  מּוָסר  ּוְמִסְפֵרי  ּוִמְדָרִׁשים  ִוירּוַׁשְלִמי 
ֵאׁש,  ַלֲהבֹות  חֹוְצִבים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְוִדְבֵריֶהם 
ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ְּדָבִרים 
ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים 
ָּבֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֵסֶפר ֶזה ִיְהֶיה ַיד ַהֹּכל ְמַמְׁשְמִׁשים 

ָּבֶהן ְוִיְזְּכרּו ִלְׁשמֹור ּוְלַקֵּים.

L
ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי"

ַנַחל ָלִכיׁש 24/8 ָרַמת ֵּבית ֶׁשֶמׁש - 0548436784
אלול תשע"א
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א .......................................... ה	. ְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ְּברּוָחִנּיּות ְוַגם ְּבַגְׁשִמּיּות לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו  

א ו	. ַהְנָהָגה ַלּיֹוֵצא ַלּׁשּוק   

א ַהִּמְסַּתְּכִלין ְּבָמקֹום ָהָאסּור, ֶנְחַׁשְך אֹור ַהְמֻזָּכְך ֶׁשָּלֶהם ְוֹלא ִיְזּכּו ִלְראֹות ְּבֹנַעם ד' 	.
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ה זּ ה עוֹ לם  עוֹ למים. ב' וׁש לוֹ ם חס לאבּ ד עלוּ ל ל דּ ר נוֹ סע  ׁש כּ ן וכל לוּ ק 
ראׁש וֹ  הּמ ט ּמ אים ּפ ריצוּ ת ׁש כּ ן  וכל בּ נׁש ים  הסּת כּ ל וּ ת  ידי  על ה בּ א . ועוֹ לם 
ה "ד, פ "ד ּת ׁש וּ בה בּ הלכוֹ ת  והרמבּ "ם  ליצלן . רחמנא  ׁש חת  וּ מ וֹ ריד וֹ  נפ ׁש וֹ  וכל

ׁש לדּ האדם לג וּ פן לבא   ּכ אחר ה גּ וֹ רמים הן  הן  העינים  ׁש ראיּ ת מרגּ י ׁש  אינ וֹ  
בּ ׁש וּ םעריוֹ ת. י וּ כל לא ההס ּת כּ לוּ ת, בּ עד  יעצר לא  דּ אם  אחרי , פ ' החיּ ים  וּ בא וֹ ר 

חז"ל וּ כדברי עברה. לידי  ולבא  מ לּ הרהר להנּ צל  כ ')אפן  בּ נ ׁש ים(נדרים  ה צּ וֹ פה כּ ל ְִָ
חז "ל  מ דּ ברי  וידוּ ע עברה  לידי בּ א בּ ריא וּ ת וֹ ,ס וֹ פ וֹ  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם  האדם  חיּ וּ ת כּ ל כּ י 

בּ קדוּ ׁש ה . בּ הנהגת וֹ  ּת לוּ יים  כּ לּ ם  בּ ניו , וּ בריא וּ ת  ימיו  אריכוּ ת ח יּ יוּפ רנסת וֹ , וגם 
מאמרי קצת צ ּט טנ וּ  כּ ן על מאד, עצ וּ מים לחוּ ץ  בּ יוֹ צא והנּ סי וֹ נ וֹ ת ה בּ א . בּ עוֹ לם 

בּ קצּ וּ ר. הנּ זהר, שׂ כר בּ גדל  וגם  ה ּמ סּת כּ ל ע וֹ נׁש  חמר בּ ענין  הן חז "ל ,

 ֹלקח ּת ו וגם זה . בּ כל  וּ לעיּ ן דּ ּק וֹ ת  חמה ליקח  ,לדּ ר ה יּ וֹ צא  לכל גּ דוֹ לה  
בּ ר וּ חנ יּ וּ ת גּ דוֹ לה  ׁש מירה  לוֹ  ׁש יּ היה  ספק  וּ בל ּת י  בּ וֹ , להתבּ וֹ נן  לדּ ר עּמ וֹ 

הק' הח יּ ים הא וֹ ר כּ תב  וכ אחריו . וּ לזרעוֹ  ל וֹ  בּ גׁש מיּ וּ ת מ טיוגם  "את  עה"כ אחרי  (פ ' ְֲִֵֶַַָ

(" עׁש בּ ּת וֹ רה ע שׂ ה  מצו וֹ ת  כּ ל לק יּ ם  יוּ כל מערי וֹ ת  ׁש מירה ידי דּ על ׁש כּ ת וּ ב  , ֲַ
כּ ן  אין  מה  תעשׂ ה, לא  מכּ ל נפׁש וּ להמר יט ּמ א  כּ יוֹ אם מהם , אחת  יק יּ ם  לא  

לא ה לּ אוין  כּ ל  ׁש כּ ן , וכיון  וכח וֹ תיו. האדם איברי כּ ל על טמאה מׁש רה  זוֹ  טמאה 
לפעמים, ׁש יּ עשׂ ה  הגם  עשׂ ה, בּ מצווֹ ת  וכן  בּ וֹ . טמאתוֹ  אבר בּ כל כּ י  מהם , ימנע 
בּ על ה ּק דוֹ ׁש  כּ תב וכזה  כּ אן . עד ׁש מוֹ ,  ית בּ ר ה בּ וֹ רא בּ וֹ  יתרצּ ה לא  כּ י מצוה, אינ ּה 

ישׂ כר  תע ה בּ ני  לא   די  ר)ת ל"ה א ה ר  זה,,')א חלק  דּ בׁש ביל מרבּ וֹ תינ וּ  ק בּ לנוּ  ֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹ
כּ ל וכ וֹ ללת  ּת א וֹ תיו, כּ ל  נכלל  ׁש בּ זה  להיוֹ ת  ז וֹ  לעברה מתא וּ ה  בּ יוֹ תר  ה יּ צר

כּ אן. עד ה ּת אווֹ ת ,

 ּהח נּ ו ׁש כּ תב בּ ראׁש וֹ נים, מק וֹ רוֹ  "ולא)שפ "ז(מצוה זה ׁש ל  זוֹ  מצוה ידי  ׁש על  ְִָ
ימיו. כּ ל לד' מחט וֹ א  האדם  ימר  עיניכם", ואחרי  לבבכם  אחרי  תתוּ רוּ 

דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג*

)בעל הסולם(  זצ”ל

בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  *זעק 
)בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע  הוא  השלושים 
קץ  על  זעקתי  “כבר  משנת תרצ”ג-933’ מצוי המשפט 
להתרחש  העומדת  השואה  על  התריע  הוא  העולם”(. 
היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה  הסכנה  ועל  אירופה  על 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא 
ואדמורי”ם,  רבנים  עם  נפגש  אף  כך  ולשם  פולין, 
בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר הזוהר בישיבותיהם, 
אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה 
זמן מן השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת 
תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, שכל העולם יתאחדו 
ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק 
חלקית. -רבנים וראשי ישיבות יקרים, אנחנו כעת זועקים 
אליכם בתחנונים לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק, 
אתם ראשים של עם ישראל, והאחריות של העם רובצת 

עליכם )שבת נה(
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ה זּ ה עוֹ לם  עוֹ למים. ב' וׁש לוֹ ם חס לאבּ ד עלוּ ל ל דּ ר נוֹ סע  ׁש כּ ן וכל לוּ ק 
ראׁש וֹ  הּמ ט ּמ אים ּפ ריצוּ ת ׁש כּ ן  וכל בּ נׁש ים  הסּת כּ ל וּ ת  ידי  על ה בּ א . ועוֹ לם 
ה "ד, פ "ד ּת ׁש וּ בה בּ הלכוֹ ת  והרמבּ "ם  ליצלן . רחמנא  ׁש חת  וּ מ וֹ ריד וֹ  נפ ׁש וֹ  וכל

ׁש לדּ האדם לג וּ פן לבא   ּכ אחר ה גּ וֹ רמים הן  הן  העינים  ׁש ראיּ ת מרגּ י ׁש  אינ וֹ  
בּ ׁש וּ םעריוֹ ת. י וּ כל לא ההס ּת כּ לוּ ת, בּ עד  יעצר לא  דּ אם  אחרי , פ ' החיּ ים  וּ בא וֹ ר 

חז"ל וּ כדברי עברה. לידי  ולבא  מ לּ הרהר להנּ צל  כ ')אפן  בּ נ ׁש ים(נדרים  ה צּ וֹ פה כּ ל ְִָ
חז "ל  מ דּ ברי  וידוּ ע עברה  לידי בּ א בּ ריא וּ ת וֹ ,ס וֹ פ וֹ  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם  האדם  חיּ וּ ת כּ ל כּ י 

בּ קדוּ ׁש ה . בּ הנהגת וֹ  ּת לוּ יים  כּ לּ ם  בּ ניו , וּ בריא וּ ת  ימיו  אריכוּ ת ח יּ יוּפ רנסת וֹ , וגם 
מאמרי קצת צ ּט טנ וּ  כּ ן על מאד, עצ וּ מים לחוּ ץ  בּ יוֹ צא והנּ סי וֹ נ וֹ ת ה בּ א . בּ עוֹ לם 

בּ קצּ וּ ר. הנּ זהר, שׂ כר בּ גדל  וגם  ה ּמ סּת כּ ל ע וֹ נׁש  חמר בּ ענין  הן חז "ל ,

 ֹלקח ּת ו וגם זה . בּ כל  וּ לעיּ ן דּ ּק וֹ ת  חמה ליקח  ,לדּ ר ה יּ וֹ צא  לכל גּ דוֹ לה  
בּ ר וּ חנ יּ וּ ת גּ דוֹ לה  ׁש מירה  לוֹ  ׁש יּ היה  ספק  וּ בל ּת י  בּ וֹ , להתבּ וֹ נן  לדּ ר עּמ וֹ 

הק' הח יּ ים הא וֹ ר כּ תב  וכ אחריו . וּ לזרעוֹ  ל וֹ  בּ גׁש מיּ וּ ת מ טיוגם  "את  עה"כ אחרי  (פ ' ְֲִֵֶַַָ

(" עׁש בּ ּת וֹ רה ע שׂ ה  מצו וֹ ת  כּ ל לק יּ ם  יוּ כל מערי וֹ ת  ׁש מירה ידי דּ על ׁש כּ ת וּ ב  , ֲַ
כּ ן  אין  מה  תעשׂ ה, לא  מכּ ל נפׁש וּ להמר יט ּמ א  כּ יוֹ אם מהם , אחת  יק יּ ם  לא  

לא ה לּ אוין  כּ ל  ׁש כּ ן , וכיון  וכח וֹ תיו. האדם איברי כּ ל על טמאה מׁש רה  זוֹ  טמאה 
לפעמים, ׁש יּ עשׂ ה  הגם  עשׂ ה, בּ מצווֹ ת  וכן  בּ וֹ . טמאתוֹ  אבר בּ כל כּ י  מהם , ימנע 
בּ על ה ּק דוֹ ׁש  כּ תב וכזה  כּ אן . עד ׁש מוֹ ,  ית בּ ר ה בּ וֹ רא בּ וֹ  יתרצּ ה לא  כּ י מצוה, אינ ּה 

ישׂ כר  תע ה בּ ני  לא   די  ר)ת ל"ה א ה ר  זה,,')א חלק  דּ בׁש ביל מרבּ וֹ תינ וּ  ק בּ לנוּ  ֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹ
כּ ל וכ וֹ ללת  ּת א וֹ תיו, כּ ל  נכלל  ׁש בּ זה  להיוֹ ת  ז וֹ  לעברה מתא וּ ה  בּ יוֹ תר  ה יּ צר

כּ אן. עד ה ּת אווֹ ת ,

 ּהח נּ ו ׁש כּ תב בּ ראׁש וֹ נים, מק וֹ רוֹ  "ולא)שפ "ז(מצוה זה ׁש ל  זוֹ  מצוה ידי  ׁש על  ְִָ
ימיו. כּ ל לד' מחט וֹ א  האדם  ימר  עיניכם", ואחרי  לבבכם  אחרי  תתוּ רוּ 



עיניםו מירת  והענ הכר

כּ ּמ ה אחריה   ּת ּמ ׁש אז אחת  ּפ עם  ּת עבוֹ ר ואם בּ דת , גּ דוֹ ל יס וֹ ד ה זּ את  והּמ צוה 
עברה. גּ וֹ ררת  דּ עברה  ּפ עמים,

,מאד וּ מטרד  מבלבּ ל נעשׂ ה  אז דּ בר, בּ כל מ ׁש וֹ טט וֹ ת  עיניו כּ א ׁש ר בּ גׁש מ יּ וּ ת , 
מנוּ חה ל וֹ  י ׁש  אז דּ בר, רוֹ אה וּ באין  הגּ וּ ף, מנהיגין  ׁש בּ רא ׁש  דּ מח ׁש ב וֹ ת 

ס וֹ טה  ה ּת וֹ ספוֹ ת וּ כדברי אמ ּת ית . הדּ עת  הערוהאין)ד"ה('חוהרחבת  ׁש ראה  דּ אחר , 
לח ׁש ב יב וֹ א לא  ראה ׁש לּ א  א ה  וּ לאיד לע וֹ לם . אחריה  מהרהר ׁש וּ ב  אחת  ּפ עם 

ט "ז )עליה  אות  פ "ח  ה ד ה  ער  חכמה  .(רא ית  ְְִֵַַַָָָ

.לעריוֹ ת מ וּ מר הו"ל  בּ ערי וֹ ת  דּ ה ּמ סּת כּ ל  י וֹ נה , לרבּ נ וּ  ּת ׁש וּ בה  בּ ׁש ערי  עוֹ ד 
ּת ׁש וּ בה  הלכוֹ ת  בּ רמ בּ "ם  ה "ד )ונמנה את(פ "ד ה ּמ ע כּ בין  דברים כ"ד  בּ ין 

וּ מד ּמ  דּ חוֹ טא יבוֹ אה ּת ׁש וּ בה  זה  ידי  דּ על גּ דוֹ ל עוֹ ן  וה וּ א חטא. זה  ׁש אין  בּ נפׁש וֹ  ה  
ערי וֹ ת  ׁש ל ם )לגוּ פן  .(רמ "ם  ְַַָ

  

ההלכה ֲֵֶַָָחלק

מּמ נּ ה להנוֹ ת  נתכּ וּ ן  אם  אה, ׁש ל  קט נּ ה  בּ אצבּ ע אפילוּ  אס וּ רה הסּת כּ לוּ ת 
בּ י וֹ תר ה ּמ גנּ ה  בּ מק וֹ ם  נסּת כּ ל ס "א )וּ כאלּ וּ  כ"א  סימן העזר  אבן  ער .(לחן ְִֶֶֶֶָָָָֻ

מת כּ וּ ן אין  ואפיל וּ  האה ׁש ל עקיבּה  אפילוּ  אסוּ ר כּ ׁש ּמ גוּ לה, הּמ כ ּס ה  וּ במק וֹ ם 
בּ מקוֹ ם והוֹ ל אלּ וּ  כּ ל ׁש ם  ׁש אין  בּ דרכים  בּ וּ ק   ליל ׁש בּ ידוֹ  וכל  להנ וֹ ת.
מ ּמ קוֹ ם להתרחק   דּ צרי מיּק רי , רׁש ע  בּ הם , מסּת כּ ל  אין  אפילוּ  מגלּ ים, שעקביים 
למ ּט ה עיניו וכוֹ פה  אחריתא דּ רכּ א בּ ליכּ א גּ ם מק וֹ ם  וּ מ כּ ל לעברה . לב וֹ א ׁש יּ וּ כל
אחר לצד עיניו  לה ּט וֹ ת   צרי מקוֹ ם מ כּ ל הוּ א, ואנ וּ ס הא ה  בּ עקבי מרגּ י ׁש  כּ ן  ועל 
סימן  השולחן ערוך עוד ועיין האשה , של אעקב  דקאי  כ "ד, מכות  ומהרש "א  שם , ור "ג ורשב "ם  נ "ז  ב "ב  (עיין

ס "א ) .כ"א 

מכּס ה מקוֹ ם ׁש אר רק הא ה  ׁש ל ּפ ניה  רוֹ אה  בּ אין  דּ גם  בּ זה , להת בּ וֹ נן  ורא וּ י 
מיירי. מ זּ ה ׁש ם  דּ ה גּ מרא בּ עיניו , יראה ׁש לּ א  ּפ עלּ וֹ ת  לעשׂ וֹ ת  צרי המגלּ ה ,

רגלים ׁש ם דּ לי כּ א  חנ וּ ת אוֹ  מקוֹ ם א וֹ  בּ דר ליל ׁש אפׁש ר  ׁש כּ ל מם ונלמד
עינים בּ עצימת  אפיל וּ  ׁש ם   ליל אס וּ ר נ ׁש ים, ׁש ל מגלּ וֹ ת זרוֹ ע וֹ ת אוֹ  מגלּ וֹ ת 

מי ּק רי ׁש ּמ צוּ יורׁש ע לחנ וּ ת א וֹ  למק וֹ ם  מ ּמ קוֹ ם  בּ וּ ק  להליכה מינא ונפקא . 
ז וּ טרי  וּ באּפ י סק "ד )ּפ ריצ וּ ת . כ "א  העזר  נכריּ וֹ ת(אבן וגם  מגלּ וֹ ת , בּ זר וֹ ע וֹ ת  בּ ית וֹ  בּ ני  דּ גם ֶֶֶֶָ

הנ"ל נ "ז )בּ כלל  ף ב "ב  ר "ג בפי ' ת ב   כמ). ְֶַָ

עינים מירת  והענ זהכר 

זרוֹ עוֹ ת ׁש ם  ׁש יּ ׁש  חנ וּ ת  אוֹ  לוּ ק  ליל  וצרי אחרת  בּ רירה  לוֹ  בּ אין ואפילוּ 
הינ וּ  הזּ ה  וּ בזמן חסיד. ונקרא  עיניו  לעצם  ל וֹ  יׁש  ּפ ריצוּ ת, ׁש אר א וֹ  מגלּ וֹ ת
וּ מרכּ בוֹ ת. העגלוֹ ת לראוֹ ת  ׁש יּ וּ כל  זה בּ לי  ל וֹ  אפׁש ר אם  ׁש לּ וֹ , עינים  הבּ ּת י  ׁש יּ סיר

זה  ידי על חסיד ם )ונקרא .(ב "ב  ָ

ההא ׁש ל בּ עקיבּה  ל רקע )הּמ ס ּת כּ ל גע הרגל א וֹ (חלק  מ זּ ה  למעלה  ׁש כּ ן  וכל  ְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מה גּ נים  ׁש אינם  בּ נים  לוֹ  דּ הויין  זה, על הענ ׁש  מגלּ וֹ ת , ם )זרוֹ עוֹ ת  ובר "ן כ' ,(נדרים  ְִָָ

מוּ מין  בּ עלי בּ נים  קצ "ה )ּפ רוּ ׁש  ט "ז .(ען ֵַ

ולא גּ דוֹ לה  וּ מהירוּ ת בּ זריז וּ ת ליל  צרי ּפ ריצוּ ת , מקוֹ ם  כּ ל א וֹ  בּ וּ ק וכן
לפנוֹ ת כּ ׁש אפׁש ר חברים, עם  בּ שׂ יחה  בּ וּ ק להׁש ּת ה וֹ ת לא ׁש כּ ן וכל בּ מתינ וּ ת 

מגלּ ים  בעקביים  נ ׁש ים דּ ע וֹ ברוֹ ת אחר, בּ מקוֹ ם געוּ לדבּ ר  לה ן  כ"א  סימן העזר  אבן (ען ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היטב  באר  ת ב   כמ צניעת  לב ה   ואפיל פסיע תיה   י יר א  ל דדין,  סלק עד כו', ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא ה 

הרזב "ז ) .ם  ְֵ

         
    

עינים דּ א וֹ תן  זצ "ל, ח יּ ים  החפץ  דּ ברי  לעצמ וֹ  וּ לׁש נּ ן  ּת דיר לזכּ ר וּ כדאי 
בּ נעם לרא וֹ ת  יזכּ וּ  ולא  ׁש לּ הם   ּהמז כ אוֹ ר  נח ׁש האסוּ ר, בּ מק וֹ ם  ה ּמ סּת כּ לין 

. ּי ה גּ דוֹ לה  היּ וֹ תר הנאה ׁש הוּ א  הכינה  מזּ יו ולהנ וֹ ת פ "ל )ד' ב ' חלק  ה ן .(מירת  ְִֵֶַַָ

עּק רוֹ  מה גּ וּ ף  ה נּ ׁש מה  כּ ׁש נּ פרדת  האדם  ׁש הנאת  דּ כיון  איׁש , בּ ן בּ על כּ תב וכן 
ׁש לּ וֹ  האיברים כּ ל מ ׁש אר יוֹ תר  בּ זה  לי זּ הר  צרי א 'מהעינים, נה  ואתח ן חי , י סף  (עד  ְֵֶַַַָָָ

ולכן) .ד"ה  ְֵָ

וּ ק ּב  ּוּ מהל בּ תפ לּ ה , עוֹ מד ׁש ה וּ א כּ מ וֹ  למ ּט ה מסּת כּ ל  בּ וּ ק, הליכה  אפן
בּ עסקיו  הּט רוּ ד ה "ט )כּ אדם פ "ה  ע ת  הלכת  .(רמ "ם  ְְִֵַַ

 לאחריו אוֹ  לצּ דדין  וּ מסלק ּה  רץ א לּ א  אחריה להל אסוּ ר בּ וּ ק אה  (אבן ּפ גע ֶֶ

ס "א ) כ"א  סימן ועדהעזר  רגל  מ כּ ף  מכּס וֹ ת  כּ ׁש הוֹ לכ וֹ ת  אפילוּ  הנּ ׁש ים , בּ כל  והא ּס וּ ר . ִֶֶָָ
תש "ע )רא ׁש  סימן ב ' חלק  .(רדב "ז  ִֵֶָ

       

טוֹ ב ׁש יּ וֹ תר לנ וּ , רמז הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד ׁש וא", מרא וֹ ת עיני  "העבר
ותפל ׁש וא  דּ בר בּ הם  ׁש יּ ראה קדם  עיניו  ו ׁש לוֹ ם  חס  ול ּק ח  להעביר להאדם

עת  בּ כל יתבּ ר להם ית ּפ לּ ל  זה  ועל  ליצלן , ע"ו)רחמנא  א ת  סטרעליסק ,  ד ק .(אמרי  ְִֵֶ



עיניםו מירת  והענ הכר

כּ ּמ ה אחריה   ּת ּמ ׁש אז אחת  ּפ עם  ּת עבוֹ ר ואם בּ דת , גּ דוֹ ל יס וֹ ד ה זּ את  והּמ צוה 
עברה. גּ וֹ ררת  דּ עברה  ּפ עמים,

,מאד וּ מטרד  מבלבּ ל נעשׂ ה  אז דּ בר, בּ כל מ ׁש וֹ טט וֹ ת  עיניו כּ א ׁש ר בּ גׁש מ יּ וּ ת , 
מנוּ חה ל וֹ  י ׁש  אז דּ בר, רוֹ אה וּ באין  הגּ וּ ף, מנהיגין  ׁש בּ רא ׁש  דּ מח ׁש ב וֹ ת 

ס וֹ טה  ה ּת וֹ ספוֹ ת וּ כדברי אמ ּת ית . הדּ עת  הערוהאין)ד"ה('חוהרחבת  ׁש ראה  דּ אחר , 
לח ׁש ב יב וֹ א לא  ראה ׁש לּ א  א ה  וּ לאיד לע וֹ לם . אחריה  מהרהר ׁש וּ ב  אחת  ּפ עם 

ט "ז )עליה  אות  פ "ח  ה ד ה  ער  חכמה  .(רא ית  ְְִֵַַַָָָ

.לעריוֹ ת מ וּ מר הו"ל  בּ ערי וֹ ת  דּ ה ּמ סּת כּ ל  י וֹ נה , לרבּ נ וּ  ּת ׁש וּ בה  בּ ׁש ערי  עוֹ ד 
ּת ׁש וּ בה  הלכוֹ ת  בּ רמ בּ "ם  ה "ד )ונמנה את(פ "ד ה ּמ ע כּ בין  דברים כ"ד  בּ ין 

וּ מד ּמ  דּ חוֹ טא יבוֹ אה ּת ׁש וּ בה  זה  ידי  דּ על גּ דוֹ ל עוֹ ן  וה וּ א חטא. זה  ׁש אין  בּ נפׁש וֹ  ה  
ערי וֹ ת  ׁש ל ם )לגוּ פן  .(רמ "ם  ְַַָ

  

ההלכה ֲֵֶַָָחלק

מּמ נּ ה להנוֹ ת  נתכּ וּ ן  אם  אה, ׁש ל  קט נּ ה  בּ אצבּ ע אפילוּ  אס וּ רה הסּת כּ לוּ ת 
בּ י וֹ תר ה ּמ גנּ ה  בּ מק וֹ ם  נסּת כּ ל ס "א )וּ כאלּ וּ  כ"א  סימן העזר  אבן  ער .(לחן ְִֶֶֶֶָָָָֻ

מת כּ וּ ן אין  ואפיל וּ  האה ׁש ל עקיבּה  אפילוּ  אסוּ ר כּ ׁש ּמ גוּ לה, הּמ כ ּס ה  וּ במק וֹ ם 
בּ מקוֹ ם והוֹ ל אלּ וּ  כּ ל ׁש ם  ׁש אין  בּ דרכים  בּ וּ ק   ליל ׁש בּ ידוֹ  וכל  להנ וֹ ת.
מ ּמ קוֹ ם להתרחק   דּ צרי מיּק רי , רׁש ע  בּ הם , מסּת כּ ל  אין  אפילוּ  מגלּ ים, שעקביים 
למ ּט ה עיניו וכוֹ פה  אחריתא דּ רכּ א בּ ליכּ א גּ ם מק וֹ ם  וּ מ כּ ל לעברה . לב וֹ א ׁש יּ וּ כל
אחר לצד עיניו  לה ּט וֹ ת   צרי מקוֹ ם מ כּ ל הוּ א, ואנ וּ ס הא ה  בּ עקבי מרגּ י ׁש  כּ ן  ועל 
סימן  השולחן ערוך עוד ועיין האשה , של אעקב  דקאי  כ "ד, מכות  ומהרש "א  שם , ור "ג ורשב "ם  נ "ז  ב "ב  (עיין

ס "א ) .כ"א 

מכּס ה מקוֹ ם ׁש אר רק הא ה  ׁש ל ּפ ניה  רוֹ אה  בּ אין  דּ גם  בּ זה , להת בּ וֹ נן  ורא וּ י 
מיירי. מ זּ ה ׁש ם  דּ ה גּ מרא בּ עיניו , יראה ׁש לּ א  ּפ עלּ וֹ ת  לעשׂ וֹ ת  צרי המגלּ ה ,

רגלים ׁש ם דּ לי כּ א  חנ וּ ת אוֹ  מקוֹ ם א וֹ  בּ דר ליל ׁש אפׁש ר  ׁש כּ ל מם ונלמד
עינים בּ עצימת  אפיל וּ  ׁש ם   ליל אס וּ ר נ ׁש ים, ׁש ל מגלּ וֹ ת זרוֹ ע וֹ ת אוֹ  מגלּ וֹ ת 

מי ּק רי ׁש ּמ צוּ יורׁש ע לחנ וּ ת א וֹ  למק וֹ ם  מ ּמ קוֹ ם  בּ וּ ק  להליכה מינא ונפקא . 
ז וּ טרי  וּ באּפ י סק "ד )ּפ ריצ וּ ת . כ "א  העזר  נכריּ וֹ ת(אבן וגם  מגלּ וֹ ת , בּ זר וֹ ע וֹ ת  בּ ית וֹ  בּ ני  דּ גם ֶֶֶֶָ

הנ"ל נ "ז )בּ כלל  ף ב "ב  ר "ג בפי ' ת ב   כמ). ְֶַָ

עינים מירת  והענ זהכר 

זרוֹ עוֹ ת ׁש ם  ׁש יּ ׁש  חנ וּ ת  אוֹ  לוּ ק  ליל  וצרי אחרת  בּ רירה  לוֹ  בּ אין ואפילוּ 
הינ וּ  הזּ ה  וּ בזמן חסיד. ונקרא  עיניו  לעצם  ל וֹ  יׁש  ּפ ריצוּ ת, ׁש אר א וֹ  מגלּ וֹ ת
וּ מרכּ בוֹ ת. העגלוֹ ת לראוֹ ת  ׁש יּ וּ כל  זה בּ לי  ל וֹ  אפׁש ר אם  ׁש לּ וֹ , עינים  הבּ ּת י  ׁש יּ סיר

זה  ידי על חסיד ם )ונקרא .(ב "ב  ָ

ההא ׁש ל בּ עקיבּה  ל רקע )הּמ ס ּת כּ ל גע הרגל א וֹ (חלק  מ זּ ה  למעלה  ׁש כּ ן  וכל  ְֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מה גּ נים  ׁש אינם  בּ נים  לוֹ  דּ הויין  זה, על הענ ׁש  מגלּ וֹ ת , ם )זרוֹ עוֹ ת  ובר "ן כ' ,(נדרים  ְִָָ

מוּ מין  בּ עלי בּ נים  קצ "ה )ּפ רוּ ׁש  ט "ז .(ען ֵַ

ולא גּ דוֹ לה  וּ מהירוּ ת בּ זריז וּ ת ליל  צרי ּפ ריצוּ ת , מקוֹ ם  כּ ל א וֹ  בּ וּ ק וכן
לפנוֹ ת כּ ׁש אפׁש ר חברים, עם  בּ שׂ יחה  בּ וּ ק להׁש ּת ה וֹ ת לא ׁש כּ ן וכל בּ מתינ וּ ת 

מגלּ ים  בעקביים  נ ׁש ים דּ ע וֹ ברוֹ ת אחר, בּ מקוֹ ם געוּ לדבּ ר  לה ן  כ"א  סימן העזר  אבן (ען ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

היטב  באר  ת ב   כמ צניעת  לב ה   ואפיל פסיע תיה   י יר א  ל דדין,  סלק עד כו', ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹא ה 

הרזב "ז ) .ם  ְֵ

         
    

עינים דּ א וֹ תן  זצ "ל, ח יּ ים  החפץ  דּ ברי  לעצמ וֹ  וּ לׁש נּ ן  ּת דיר לזכּ ר וּ כדאי 
בּ נעם לרא וֹ ת  יזכּ וּ  ולא  ׁש לּ הם   ּהמז כ אוֹ ר  נח ׁש האסוּ ר, בּ מק וֹ ם  ה ּמ סּת כּ לין 

. ּי ה גּ דוֹ לה  היּ וֹ תר הנאה ׁש הוּ א  הכינה  מזּ יו ולהנ וֹ ת פ "ל )ד' ב ' חלק  ה ן .(מירת  ְִֵֶַַָ

עּק רוֹ  מה גּ וּ ף  ה נּ ׁש מה  כּ ׁש נּ פרדת  האדם  ׁש הנאת  דּ כיון  איׁש , בּ ן בּ על כּ תב וכן 
ׁש לּ וֹ  האיברים כּ ל מ ׁש אר יוֹ תר  בּ זה  לי זּ הר  צרי א 'מהעינים, נה  ואתח ן חי , י סף  (עד  ְֵֶַַַָָָ

ולכן) .ד"ה  ְֵָ

וּ ק ּב  ּוּ מהל בּ תפ לּ ה , עוֹ מד ׁש ה וּ א כּ מ וֹ  למ ּט ה מסּת כּ ל  בּ וּ ק, הליכה  אפן
בּ עסקיו  הּט רוּ ד ה "ט )כּ אדם פ "ה  ע ת  הלכת  .(רמ "ם  ְְִֵַַ

 לאחריו אוֹ  לצּ דדין  וּ מסלק ּה  רץ א לּ א  אחריה להל אסוּ ר בּ וּ ק אה  (אבן ּפ גע ֶֶ

ס "א ) כ"א  סימן ועדהעזר  רגל  מ כּ ף  מכּס וֹ ת  כּ ׁש הוֹ לכ וֹ ת  אפילוּ  הנּ ׁש ים , בּ כל  והא ּס וּ ר . ִֶֶָָ
תש "ע )רא ׁש  סימן ב ' חלק  .(רדב "ז  ִֵֶָ

       

טוֹ ב ׁש יּ וֹ תר לנ וּ , רמז הלוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד ׁש וא", מרא וֹ ת עיני  "העבר
ותפל ׁש וא  דּ בר בּ הם  ׁש יּ ראה קדם  עיניו  ו ׁש לוֹ ם  חס  ול ּק ח  להעביר להאדם

עת  בּ כל יתבּ ר להם ית ּפ לּ ל  זה  ועל  ליצלן , ע"ו)רחמנא  א ת  סטרעליסק ,  ד ק .(אמרי  ְִֵֶ



עיניםח מירת  והענ הכר

להקב "ה ויתּפ לּ ל ה ּמ זוּ זה  על  ידיו  יניח הנּ סי וֹ נוֹ ת, מקוֹ ם לח וּ ץ, יצא  טרם  כּ ן  ועל 
יעזר ה וּ א   ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  רעוֹ ת  וּ מח ׁש ב וֹ ת  אסוּ רה , הסּת כּ לוּ ת  מין מ כּ ל  ׁש יּ ׁש מרה וּ 

י כּ ׁש ל ׁש לּ א  ו')לוֹ  א ת  ה ר  חלק  ל"ה , תעה  לא   די  ר). ֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

          
 ֹואינ ו כּ עסוֹ  וסוֹ בל בּ טלים דּ ברים  מד בּ ר ואינוֹ  נ ׁש ים, על  מ בּ יט ׁש אינ וֹ  מי 

מ ּמ לאכי לפנים יהיה  לב וֹ א  לעתיד ט וֹ בים , וּ במע שׂ ים בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סק מת גּ אה 
ק "מ )ה רת  סימן חסידים  .(ספר  ֲִִִֵֶָ

 ה ּק דוֹ ׁש ים הּמ דרגוֹ ת  לכל  ּת ז כּ ה  ועינים, ה ּפ ה  קדה )כּ ׁש ּת ׁש מוֹ ר א ת   ד ה .(של "ה  ְַָָ

       
הרע עין ידי על  הן  מית וֹ ת  כּ ל דּ כּ מעט איתא , ק "ז )בּ גּ מרא לה נּ צל(ב "מ  והעצה  . 

בּ ח וּ צוֹ ת יסּת כּ ל  ׁש לּ א הרע  כ ')מעין זרע וֹ (רכת  וכל יוֹ סף זכה  טעמא  וּ מהאי . ְָ
בּ הם  ׁש וֹ לטת  הרע עין  דּ אין קדה )אחריו , א ת  ד ה .(של"ה ְַָָ

    
ח יּ י כּ י כּ לל , ירא נּ ה  ולא  למ ּט ה  עיניו י ּת ן  אה , עם לדבּ ר  כּ ׁש מ וּ כרח  אפיל וּ 

הבּ א וּ בע וֹ לם  ה זּ ה בּ ע וֹ לם  ל וֹ  דּ ט וֹ ב  וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק  וה וּ א בּ זה , ּת לוּ יין  האדם 
תעשה ) לא  המתחיל דבור  ואתחנן פלאג"י , "ח למהר  חיים  .(תוכחת 

      
להסּת כּ ל ׁש צּ רי ל וֹ  ׁש נּ דמה  הגם  בּ ד', בּ בּט ח וֹ ן לבּ וֹ  יחזּ ק  עיניו , ל ׁש מ וֹ ר הרוֹ צה 

"וׁש ח כּ דכתיב  מ ּמ ילא , ׁש ּמ בּק ׁש  האיׁש  לוֹ  יזמין  ירצה  ד' אם  וּ לכאן, לכאן 
י וֹ ׁש ע" כ "ט )עינים כ "ב  דּ בר(א ב  בּ כל עינים הח לזה  מ וֹ ׁש יע  ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ִ

 א ')ׁש יּ צטר רק  צ יק  .(יס ד  ְִֶֶַ

כּ ׁש היּ צר הרוֹ ב ּפ י על  כּ י וּ לכאן, לכאן  להסּת כּ ל ׁש לּ א  עצמ וֹ , ויכריח ירגּ יל 
חצ וּ פה, א וֹ  א ה  איזה רא יּ ת  ׁש ם  לוֹ  מזמין  מקוֹ ם, בּ איזה  להס ּת כּ ל מפּת ה וּ 
וה ּמ ה ליצלן , רחמנא  זנ וּ נים  רוּ ח  ׁש יּ ׁש  חכמה , בּ ספרי מ וּ בא  כּ י וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק  כּ א ׁש ר
הּמ ח ׁש בה מ ּפ גם וחיּ וּ תם  ות וֹ לדוֹ תיהם דּ ּק וֹ ת , קלּפ וֹ ת ה ּמ ה  כּ י האוירין , כּ ל מלאים 
וה ּמ זוּ הם, האס וּ ר בּ מקוֹ ם להס ּת כּ ל עיניו  מגבּ יה  האדם  א ׁש ר ותכף הרא יּ ה . וּ פגם 
הרגע בּ זה  ּת כף אז  והס ּת כּ לוּ ת , רא יּ ה  בּ לי  סתם  בּ מח ׁש ב וֹ תיו מח ב  אפיל וּ  א וֹ 
טמאוֹ ת מיני בּ כל  א וֹ ת וֹ  וּ מטּמ אין  עליו ו ׁש וֹ רין ׁש לּ וֹ , ה בּ המית  נפ ׁש  בּ כח  מתלבּ ׁש ים 

ליצלן  פ "ג)רחמנא ציק , .(יס ד  ְִַ

עינים מירת  והענ טהכר 

ואּת ה בּ וּ ק,  בּ לכּת  ּב לׁש לוֹ ט ּפ תח  יצר ימצא ׁש לּ א  גּ ד וֹ ל , כּ לל ל ע וֹ ד 
בּ הן ּת ס ּת כּ ל ואל ׁש ּת עברנה עד לארץ  עיני שׂ ים  ,לקראת בּ אוֹ ת  נׁש ים  רוֹ אה
ראיּ ה אין  ואם  לרא וֹ תן , עינ ׁש ּת שׂ ים  בּ חזק  עלי מת גּ בּ ר ׁש היּ צר ּת ראה ׁש הרי כו ',
אם כּ י זה , בּ נ ּס יוֹ ן לעמ וֹ ד יכ וֹ ל  אדם  כּ ל ׁש כּ מעט  עד עלי מתגּ בּ ר ל ּמ ה  כּ לוּ ם, ז וּ 

בּ לבּ וֹ  חק וּ קה  בּ וֹ ראוֹ  ׁש אהבת  פכ"ז )מי  מ סר , .(בט ֵֶָ

  
עיּ ן לעקוֹ ר.  ׁש צּ רי רעה  בּ וּ ׁש ה  והיא  למ ּט ה  ועיניו בּ וּ ק ליל הּמ ת בּ יּ ׁש ים י ׁש 

סוֹ ף, ועד  מ ּת ח לּ ה  החסידוּ ת  חזק וע ּק ר ט': סימן חסידים  בּ ספר כּ תוּ ב  מה 
חסידוּ ת וֹ  מניח  אינוֹ  עליו , ׁש ּמ תלוֹ צצים  ּפ י על ּפ ניאף רוֹ אה ואינ וֹ  למים  וכוּ נת וֹ  

ח ּפ ה, בּ בית  ׁש היה  כּ גוֹ ן  ה נּ ׁש ים ר וֹ אין  ׁש כּ לּ ם  אחרים , אנׁש ים  בּ ין  בּ פרט  נ ׁש ים
לרב יּ ז כּ ה   לפיכ מס ּת כּ ל, אינ וֹ  והוּ א  מס ּת כּ לים והכּ ל עדיים מלבּ ׁש וֹ ת  ׁש ם  ׁש הנּ ׁש ים
ה כינה, מ זּ יו ּת שׂ בּ ע ועינ וֹ  ," לּ יראי צפנּת  "אׁש ר ׁש כּ ת וּ ב: כּ מ וֹ  וכוּ ', הצּ פוּ ן  ט וּ ב
עליו הּמ לעיגים אדם בּ ני בּ פני  ית בּ יּ ׁש  ולא  א ', סעיף  ורמ "א לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד

ׁש מ וֹ .  ית בּ ר הבּ וֹ רא בּ עב וֹ דת

          
הראיּ ה בּ חוּ ׁש  עצמ וֹ  את  יגדּ יר טמאה , לידי  להביא ּה  ׁש לּ א  לנפ ׁש וֹ , ׁש ח ׁש  מי  כּ ל 

בּ נפׁש וֹ  מ ּמ ׁש  א ׁש ר וידע ועוֹ ז. ּת וֹ קף בּ כל עצמוֹ  על  ית גּ בּ ר לוֹ , ק ׁש ה  הדּ בר ואם 
דּ בר ה וּ א . יפעל ולא  נחׁש ב  וּ כאפס כּ אין עבוֹ דתוֹ  כּ ל בּ זה , עצמוֹ  את  יג דּ יר לא  ואם 

מ ּט ה  מ ּט ה ליצלן רחמנא  ירד  ואדרבּ ה  ועבוֹ דת וֹ , כּ ארי,בּ יגיעת וֹ  ית גּ בּ ר כּ ן  ועל , 
אדם, בּ ני לשׂ יח וֹ ת  יח וּ ׁש  אל נ כּ ר  יהיה  אם  וגם ועוֹ ז, ּת וֹ קף בּ כל  עצמ וֹ  את  להגדּ יר
ׁש כּ ן וכל דּ בר, ׁש וּ ם  על  מ בּ יטים  אינם בּ גׁש מיּ וּ ת , הנּ פׁש  לח יּ י  הנּ וֹ גע  בּ דּ בר והלא
ׁש צּ רי הראׁש וֹ נה , בּ עת רק  הוּ א בּ זה  וה כּ בדוּ ת הרוּ חני , הנּ פׁש  לח יּ י  בּ הנּ וֹ גע 
וּ בהגדּ רה , ּכ יתרגּ ל הזּ מן   וּ במ ׁש וּ רצ וֹ נ וֹ  טבע וֹ  על  וּ להת גּ בּ ר  עצמ וֹ  על להכבּ יד 

וּ ביגיעת וֹ ז עבוֹ דת וֹ  לעבוֹ ד י וּ כל ואז וּ בל בּ וּ לים, רע וֹ ת מ כּ ּמ ה לנפ ׁש וֹ  מנ וֹ ח  ימצא את 
ית בּ ר בּ עזרתוֹ  בּ נפׁש וֹ  י ׁש וּ ע וֹ ת  דובער יפעל  ר י  האמצעי  לאדמ "ר   ב ' רק  העב דה, (ק נטרס  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

זצ "ל ) .מליובאוויטש 

    
: ה א מראיּ ת עיניו 

 ה ּק רבּ נ וֹ ת כּ ל וּ כהקריב  - לכינה  מר כּ בה  מיר יהיה  צפורן ,ד ה עב דת  (חיד"א  ֲִֶַַַָ

קכ "ח ) א ת  ט' .סימן ִָ



עיניםח מירת  והענ הכר

להקב "ה ויתּפ לּ ל ה ּמ זוּ זה  על  ידיו  יניח הנּ סי וֹ נוֹ ת, מקוֹ ם לח וּ ץ, יצא  טרם  כּ ן  ועל 
יעזר ה וּ א   ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  רעוֹ ת  וּ מח ׁש ב וֹ ת  אסוּ רה , הסּת כּ לוּ ת  מין מ כּ ל  ׁש יּ ׁש מרה וּ 

י כּ ׁש ל ׁש לּ א  ו')לוֹ  א ת  ה ר  חלק  ל"ה , תעה  לא   די  ר). ֲִִֵֶֶֶֶֶַַֹ

          
 ֹואינ ו כּ עסוֹ  וסוֹ בל בּ טלים דּ ברים  מד בּ ר ואינוֹ  נ ׁש ים, על  מ בּ יט ׁש אינ וֹ  מי 

מ ּמ לאכי לפנים יהיה  לב וֹ א  לעתיד ט וֹ בים , וּ במע שׂ ים בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סק מת גּ אה 
ק "מ )ה רת  סימן חסידים  .(ספר  ֲִִִֵֶָ

 ה ּק דוֹ ׁש ים הּמ דרגוֹ ת  לכל  ּת ז כּ ה  ועינים, ה ּפ ה  קדה )כּ ׁש ּת ׁש מוֹ ר א ת   ד ה .(של "ה  ְַָָ

       
הרע עין ידי על  הן  מית וֹ ת  כּ ל דּ כּ מעט איתא , ק "ז )בּ גּ מרא לה נּ צל(ב "מ  והעצה  . 

בּ ח וּ צוֹ ת יסּת כּ ל  ׁש לּ א הרע  כ ')מעין זרע וֹ (רכת  וכל יוֹ סף זכה  טעמא  וּ מהאי . ְָ
בּ הם  ׁש וֹ לטת  הרע עין  דּ אין קדה )אחריו , א ת  ד ה .(של"ה ְַָָ

    
ח יּ י כּ י כּ לל , ירא נּ ה  ולא  למ ּט ה  עיניו י ּת ן  אה , עם לדבּ ר  כּ ׁש מ וּ כרח  אפיל וּ 

הבּ א וּ בע וֹ לם  ה זּ ה בּ ע וֹ לם  ל וֹ  דּ ט וֹ ב  וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק  וה וּ א בּ זה , ּת לוּ יין  האדם 
תעשה ) לא  המתחיל דבור  ואתחנן פלאג"י , "ח למהר  חיים  .(תוכחת 

      
להסּת כּ ל ׁש צּ רי ל וֹ  ׁש נּ דמה  הגם  בּ ד', בּ בּט ח וֹ ן לבּ וֹ  יחזּ ק  עיניו , ל ׁש מ וֹ ר הרוֹ צה 

"וׁש ח כּ דכתיב  מ ּמ ילא , ׁש ּמ בּק ׁש  האיׁש  לוֹ  יזמין  ירצה  ד' אם  וּ לכאן, לכאן 
י וֹ ׁש ע" כ "ט )עינים כ "ב  דּ בר(א ב  בּ כל עינים הח לזה  מ וֹ ׁש יע  ה וּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  ִ

 א ')ׁש יּ צטר רק  צ יק  .(יס ד  ְִֶֶַ

כּ ׁש היּ צר הרוֹ ב ּפ י על  כּ י וּ לכאן, לכאן  להסּת כּ ל ׁש לּ א  עצמ וֹ , ויכריח ירגּ יל 
חצ וּ פה, א וֹ  א ה  איזה רא יּ ת  ׁש ם  לוֹ  מזמין  מקוֹ ם, בּ איזה  להס ּת כּ ל מפּת ה וּ 
וה ּמ ה ליצלן , רחמנא  זנ וּ נים  רוּ ח  ׁש יּ ׁש  חכמה , בּ ספרי מ וּ בא  כּ י וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק  כּ א ׁש ר
הּמ ח ׁש בה מ ּפ גם וחיּ וּ תם  ות וֹ לדוֹ תיהם דּ ּק וֹ ת , קלּפ וֹ ת ה ּמ ה  כּ י האוירין , כּ ל מלאים 
וה ּמ זוּ הם, האס וּ ר בּ מקוֹ ם להס ּת כּ ל עיניו  מגבּ יה  האדם  א ׁש ר ותכף הרא יּ ה . וּ פגם 
הרגע בּ זה  ּת כף אז  והס ּת כּ לוּ ת , רא יּ ה  בּ לי  סתם  בּ מח ׁש ב וֹ תיו מח ב  אפיל וּ  א וֹ 
טמאוֹ ת מיני בּ כל  א וֹ ת וֹ  וּ מטּמ אין  עליו ו ׁש וֹ רין ׁש לּ וֹ , ה בּ המית  נפ ׁש  בּ כח  מתלבּ ׁש ים 

ליצלן  פ "ג)רחמנא ציק , .(יס ד  ְִַ

עינים מירת  והענ טהכר 

ואּת ה בּ וּ ק,  בּ לכּת  ּב לׁש לוֹ ט ּפ תח  יצר ימצא ׁש לּ א  גּ ד וֹ ל , כּ לל ל ע וֹ ד 
בּ הן ּת ס ּת כּ ל ואל ׁש ּת עברנה עד לארץ  עיני שׂ ים  ,לקראת בּ אוֹ ת  נׁש ים  רוֹ אה
ראיּ ה אין  ואם  לרא וֹ תן , עינ ׁש ּת שׂ ים  בּ חזק  עלי מת גּ בּ ר ׁש היּ צר ּת ראה ׁש הרי כו ',
אם כּ י זה , בּ נ ּס יוֹ ן לעמ וֹ ד יכ וֹ ל  אדם  כּ ל ׁש כּ מעט  עד עלי מתגּ בּ ר ל ּמ ה  כּ לוּ ם, ז וּ 

בּ לבּ וֹ  חק וּ קה  בּ וֹ ראוֹ  ׁש אהבת  פכ"ז )מי  מ סר , .(בט ֵֶָ

  
עיּ ן לעקוֹ ר.  ׁש צּ רי רעה  בּ וּ ׁש ה  והיא  למ ּט ה  ועיניו בּ וּ ק ליל הּמ ת בּ יּ ׁש ים י ׁש 

סוֹ ף, ועד  מ ּת ח לּ ה  החסידוּ ת  חזק וע ּק ר ט': סימן חסידים  בּ ספר כּ תוּ ב  מה 
חסידוּ ת וֹ  מניח  אינוֹ  עליו , ׁש ּמ תלוֹ צצים  ּפ י על ּפ ניאף רוֹ אה ואינ וֹ  למים  וכוּ נת וֹ  

ח ּפ ה, בּ בית  ׁש היה  כּ גוֹ ן  ה נּ ׁש ים ר וֹ אין  ׁש כּ לּ ם  אחרים , אנׁש ים  בּ ין  בּ פרט  נ ׁש ים
לרב יּ ז כּ ה   לפיכ מס ּת כּ ל, אינ וֹ  והוּ א  מס ּת כּ לים והכּ ל עדיים מלבּ ׁש וֹ ת  ׁש ם  ׁש הנּ ׁש ים
ה כינה, מ זּ יו ּת שׂ בּ ע ועינ וֹ  ," לּ יראי צפנּת  "אׁש ר ׁש כּ ת וּ ב: כּ מ וֹ  וכוּ ', הצּ פוּ ן  ט וּ ב
עליו הּמ לעיגים אדם בּ ני בּ פני  ית בּ יּ ׁש  ולא  א ', סעיף  ורמ "א לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד

ׁש מ וֹ .  ית בּ ר הבּ וֹ רא בּ עב וֹ דת

          
הראיּ ה בּ חוּ ׁש  עצמ וֹ  את  יגדּ יר טמאה , לידי  להביא ּה  ׁש לּ א  לנפ ׁש וֹ , ׁש ח ׁש  מי  כּ ל 

בּ נפׁש וֹ  מ ּמ ׁש  א ׁש ר וידע ועוֹ ז. ּת וֹ קף בּ כל עצמוֹ  על  ית גּ בּ ר לוֹ , ק ׁש ה  הדּ בר ואם 
דּ בר ה וּ א . יפעל ולא  נחׁש ב  וּ כאפס כּ אין עבוֹ דתוֹ  כּ ל בּ זה , עצמוֹ  את  יג דּ יר לא  ואם 

מ ּט ה  מ ּט ה ליצלן רחמנא  ירד  ואדרבּ ה  ועבוֹ דת וֹ , כּ ארי,בּ יגיעת וֹ  ית גּ בּ ר כּ ן  ועל , 
אדם, בּ ני לשׂ יח וֹ ת  יח וּ ׁש  אל נ כּ ר  יהיה  אם  וגם ועוֹ ז, ּת וֹ קף בּ כל  עצמ וֹ  את  להגדּ יר
ׁש כּ ן וכל דּ בר, ׁש וּ ם  על  מ בּ יטים  אינם בּ גׁש מיּ וּ ת , הנּ פׁש  לח יּ י  הנּ וֹ גע  בּ דּ בר והלא
ׁש צּ רי הראׁש וֹ נה , בּ עת רק  הוּ א בּ זה  וה כּ בדוּ ת הרוּ חני , הנּ פׁש  לח יּ י  בּ הנּ וֹ גע 
וּ בהגדּ רה , ּכ יתרגּ ל הזּ מן   וּ במ ׁש וּ רצ וֹ נ וֹ  טבע וֹ  על  וּ להת גּ בּ ר  עצמ וֹ  על להכבּ יד 

וּ ביגיעת וֹ ז עבוֹ דת וֹ  לעבוֹ ד י וּ כל ואז וּ בל בּ וּ לים, רע וֹ ת מ כּ ּמ ה לנפ ׁש וֹ  מנ וֹ ח  ימצא את 
ית בּ ר בּ עזרתוֹ  בּ נפׁש וֹ  י ׁש וּ ע וֹ ת  דובער יפעל  ר י  האמצעי  לאדמ "ר   ב ' רק  העב דה, (ק נטרס  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

זצ "ל ) .מליובאוויטש 

    
: ה א מראיּ ת עיניו 

 ה ּק רבּ נ וֹ ת כּ ל וּ כהקריב  - לכינה  מר כּ בה  מיר יהיה  צפורן ,ד ה עב דת  (חיד"א  ֲִֶַַַָ

קכ "ח ) א ת  ט' .סימן ִָ
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וע וֹ נה ּת פלּ תוֹ  ׁש וֹ מע  לוֹ , עוֹ זר ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הוּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  מת ּפ לּ ל
צרתוֹ  בּ עת  ם )ל וֹ  .(חיד "א  ָ

ע וֹ לם עד זרע וֹ  וזרע לזרע וֹ  עוֹ למים , וּ לעוֹ למי  לעוֹ לם  ק יּ ים ׁש פע וֹ  קדוּ ׁש ת  כּ ח 
ג ') רק  ציק , .(יס ד  ְִֶֶַ

 ֹבּ יפי ו הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי  וּ מל העלי וֹ ן, בּ נעם  לחז וֹ ת  ּת זכּ ה
העלי וֹ נים  בּ עוֹ למ וֹ ת  עיני ואמר )ּת חזינה  ד "ה  א , מ ה , .(אר  ְְֵֶַֹֹֹ

ׁש עליהם ארץ וּ קדוֹ ׁש י  צ דּ יקים בּ ין  מר וֹ מים  בּ מרוֹ מי להיוֹ ת  לבוֹ א  לעתיד יז כּ ה 
לב וֹ א  לעתיד ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית קד וּ ׁש ת בּ זיו ויר גּ יׁש  ק יּ ם , ג ')הע וֹ לם  רק  ציק , .(יס ד  ְִֶֶַ

 אלק וּ ת ה גת  וּ לה יג אלקוּ ת , מרא וֹ ת ול ׁש מ וֹ ע  לרא וֹ ת  ד"הזוֹ כה   ורא  לב , (ייטב  ֵֵַָ

אליו) .ורא  ֵֵַָָ

ימים ואריכ וּ ת  ט וֹ בים  לבנים  תצ "ה )ז וֹ כה סימן חסידים  בּ לא(ספר  ויגדּ לם  בּ ניו יחיוּ  . ֲִִִֵֶָ
ה זּ מן  מ ּמ קרי  א וֹ תם ויצּ יל ל "ח )צער, א ת  מסטרעליסק , הרף  ד ק .(אמרי  ְִֵֶַָָ

 ה ּת וֹ רה על  ּפ רוּ ׁש ים יח בּ רוּ  ׁש זּ רעוֹ  ס ')זוֹ כה  א ת  ה ת  .(ספר  ִֵֶַ

 העלי וֹ נה בּ ּמ רכּ בה צוֹ פה  להי וֹ ת  מ "ז )ז וֹ כה  א ת  פ "ח , ד ה ער  חכמה , ור וֹ אה(רא ית  . ְִֵַַַָָָ
עלי וֹ נים  א וֹ רוֹ ת  שׂ כלוֹ  ז ')בּ עין הדר ' טשערנאביל ,  רה  .(לטי  ִֵָ

 ֹבּ זקנ וּ ת ו אפילוּ  - עיניו  מא וֹ ר יכהה  ׁש לּ א  אחרי ,ז וֹ כה פאלאג"י , ח ים  ר י   חים  (תוכחת  ֲִִִֵַַַַ

ולענ "ד ) .ד"ה

אצל ּת ּק בצוּ  ולעתיד וּ טה וֹ רים , קדוֹ ׁש ים  מלאכים  ונבראין  צ יק ,ז וֹ כה (יס ד  ְִַ

ה ') .רק  ֶֶ

 בּ רוח לפרנסה  נועםז וֹ כה  אמרי ,[ ת העל [ד"ה   תהעל  למים  א ר  אחרי ,  ח ים (תוכחת  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָ

לחבר ]) [ד"ה  רא ית  . ְִֵ

 ֹוּ בזרעו בּ וֹ  ׁש וֹ לט  הרע עין ר ')אין  מע' לפי ,  ב כ', .(רכ ת  ְְְִַָ

ׁש לּ א מּפ ני  אלּ א ועבוֹ דת וֹ , ּת וֹ רת וֹ  גּ דוּ לת  מ ּפ ני  "קד וֹ ׁש ", ה ּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  נקרא  לא 
מ ּט בּ וּ רוֹ  למ ּט ה  ידיו  הכניס ולא בּ מילתוֹ , מע וֹ לם ה ')הסּת כּ ל  רק  צ יק , .(יס ד ְִֶֶַ

לז כּ וֹ ת ּת וּ כל בּ עינים , חזק  בּ נ ּס י וֹ ן  ׁש ּת עמד  אחת  ּפ עם ידי  על אפילוּ  לפעמים ,
גּ דוֹ לה  קדוּ ׁש ה  ה ')למדרגת  רק  צ יק , .(יס ד ְִֶֶַ

 ֹוּ מ צּ יל ו ׁש וֹ מרוֹ  הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מעלּ ה , לׁש מירה מאמריז וֹ כה למה , (פארת  ְְִֶֶֹֹ

ומעין) ד"ה  .ת , ַָ

עינים מירת  והענ יאהכר 

 ּבּ ת וֹ רתנ ו עיניו וּ להאיר וּ תפלּ ה , בּ ת וֹ רה  והתלהב וּ ת דּ קד וּ ׁש ה לחיּ וּ ת  זוֹ כה 
וראה )הּק דוֹ ׁש ה  ד"ה  תזריע ,  אברהם  .(ית  ְְִֵַַַָָ

   

עשׂ ה מה לׁש וֹ ן . עינים  אזנים בּ אדם, ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ רא  דּ ברים  ׁש ל ׁש ה 
לכ ּס וֹ ת לעינים , גּ בינים  שׂ ם  וכ וּ ', וחוֹ מה גּ דר אחד לכל ׁש ם  ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש 
לׁש מוֹ ע אזניו  שׂ ם כּ ׁש ה וּ א  הנּ בזה , והאדם בּ רע, מראוֹ ת  עיניו ולעצם ולס ּת וֹ ם 
מל כּ וֹ  גּ דר ּפ רץ  ע שׂ ה , מה מרמה , להצמיד לׁש וֹ נ וֹ  עבירה , לרא וֹ ת  ועיניו  עבירה,
זה ועל ה וּ א , מות  ׁש בּ ן  וכּמ ה  כּ ּמ ה אחת  על  ל ׁש מ וֹ ר, בּ ידוֹ  מסר  א ׁש ר עוֹ לם , ׁש ל

נח ׁש ". יכנּ וּ  גּ דר "וּ פרץ קמ "ח )נאמר סימן חסידים  .(ספר  ֲִִִֵֶָ

 ּפ קוּ די הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר רס "ג)איתא ׁש ם(ף  על  פתות , ׁש נּ קרא  אחד ממנּ ה  י ׁש  ַ
וּ זנ וּ נים, נאוּ פין  בּ כּמ ה   צרי ׁש אינוֹ  בּ מה  וּ לעיּ ן להסּת כּ ל אדם  לבני ׁש ּמ פּת ה 
ואחר נ ׁש מתוֹ  להאדם  וּ מחזיר הה וּ א ה ּמ מנּ ה  בּ א  , בּ ּק בר ונק בּ ר האדם  מיתת וּ לאחר
העינים את  מּמ נּ וּ  ונ וֹ טל  העינים ׁש ל  עצם  וּ מ ׁש בּ ר בּ אכזר יּ וּ ת האדם את  נ וֹ טל  ּכ
א וֹ ת וֹ  ודנין בּ וֹ  וא וֹ חזין ועקר בּ ים נח ׁש ים  הרבּ ה  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לבוֹ ר א וֹ תוֹ  מ וֹ ריד   ּכ ואחר

ליצלן רחמנא  וּ מרים  ק ׁש ים היבודה ,בּ דינין  עמוד  מדיקים  באור  זה  כעין ב ', רק  הר  (קב  ְֵֶֶֶַַָָ

א ') .רק  ֶֶ

ז וֹ כה איׁש , אׁש ת אל עיניו נ שׂ א  לא  ואׁש ר ננערת. ק ׁש ּת וֹ  בּ עריוֹ ת הּמ ס ּת כּ ל
הכינה  ּפ ני כ"א )וּ מקבּ ל סימן העזר  אבן .(ב "י , ִֶֶֶֶָָ

נגד בּ וּ ק, וּ מּת ן  בּ מ א  השׂ ּת כּ ר האם האוּ מללה , לנפ ׁש וֹ  ח ׁש בּ וֹ ן  יעשׂ ה וּ בזה 
ולאלפים, למא וֹ ת  יׁש ּת כּ ר אם  אפילוּ  עבירה . והרהוּ רי  בּ רא יּ ת וֹ  הפסיד מה

אחת  עבירה  הפסד נגד דּ י בּ וֹ  י ׁש  ׁש בּ ע וֹ לם ממ וֹ ן  כּ ל ניפול,האם שער  הפ ה , (ער  ְִַַַָ

ולמול ) .ד"ה 

מן ּפ ט וּ ר  הזּ ה , הע וֹ לם  והבלי  בּ עניני  לרא וֹ ת  הרע , ליצר עבד  ה וּ א  העין אם 
ד' גּ א וּ ת  יראה  וּ בל ד', בּ נעם  לחז וֹ ת ב ')הרא וּ י  אות  ר ' מע ' לפי ,  דב .(חיד"א  ְְִִַ

 ֹא ו , בּ קוּ נטרסים  וּ מס ּת כּ לין ממוֹ ן , להרויח  ׁש ר וֹ צין  לא וֹ תם  ה שׂ כּ ל מ וּ סר וּ מ זּ ה
מק מציא וֹ ת.ׁש אר בּ תר וּ לחּפ שׂ  לרא וֹ ת וֹ מ וֹ ת 

 

,חרדים יה וּ דים  ׁש ם  ׁש דּ רין  בּ מקוֹ ם  וגם  מקוֹ ם, בּ כל והרחוֹ ב וֹ ת  הוקים כּ י  דּ עוּ 
הרע ה יּ צר ׁש ל  הא ׁש  ה ּמ בּ וּ ל. כּ דוֹ ר ה גּ רוּ ע מן  גּ רוּ ע וז וֹ המא, ּפ ריצ וּ ת מלאים 
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וע וֹ נה ּת פלּ תוֹ  ׁש וֹ מע  לוֹ , עוֹ זר ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  הוּ א  ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  מת ּפ לּ ל
צרתוֹ  בּ עת  ם )ל וֹ  .(חיד "א  ָ

ע וֹ לם עד זרע וֹ  וזרע לזרע וֹ  עוֹ למים , וּ לעוֹ למי  לעוֹ לם  ק יּ ים ׁש פע וֹ  קדוּ ׁש ת  כּ ח 
ג ') רק  ציק , .(יס ד  ְִֶֶַ

 ֹבּ יפי ו הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי  וּ מל העלי וֹ ן, בּ נעם  לחז וֹ ת  ּת זכּ ה
העלי וֹ נים  בּ עוֹ למ וֹ ת  עיני ואמר )ּת חזינה  ד "ה  א , מ ה , .(אר  ְְֵֶַֹֹֹ

ׁש עליהם ארץ וּ קדוֹ ׁש י  צ דּ יקים בּ ין  מר וֹ מים  בּ מרוֹ מי להיוֹ ת  לבוֹ א  לעתיד יז כּ ה 
לב וֹ א  לעתיד ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית קד וּ ׁש ת בּ זיו ויר גּ יׁש  ק יּ ם , ג ')הע וֹ לם  רק  ציק , .(יס ד  ְִֶֶַ

 אלק וּ ת ה גת  וּ לה יג אלקוּ ת , מרא וֹ ת ול ׁש מ וֹ ע  לרא וֹ ת  ד"הזוֹ כה   ורא  לב , (ייטב  ֵֵַָ

אליו) .ורא  ֵֵַָָ

ימים ואריכ וּ ת  ט וֹ בים  לבנים  תצ "ה )ז וֹ כה סימן חסידים  בּ לא(ספר  ויגדּ לם  בּ ניו יחיוּ  . ֲִִִֵֶָ
ה זּ מן  מ ּמ קרי  א וֹ תם ויצּ יל ל "ח )צער, א ת  מסטרעליסק , הרף  ד ק .(אמרי  ְִֵֶַָָ

 ה ּת וֹ רה על  ּפ רוּ ׁש ים יח בּ רוּ  ׁש זּ רעוֹ  ס ')זוֹ כה  א ת  ה ת  .(ספר  ִֵֶַ

 העלי וֹ נה בּ ּמ רכּ בה צוֹ פה  להי וֹ ת  מ "ז )ז וֹ כה  א ת  פ "ח , ד ה ער  חכמה , ור וֹ אה(רא ית  . ְִֵַַַָָָ
עלי וֹ נים  א וֹ רוֹ ת  שׂ כלוֹ  ז ')בּ עין הדר ' טשערנאביל ,  רה  .(לטי  ִֵָ

 ֹבּ זקנ וּ ת ו אפילוּ  - עיניו  מא וֹ ר יכהה  ׁש לּ א  אחרי ,ז וֹ כה פאלאג"י , ח ים  ר י   חים  (תוכחת  ֲִִִֵַַַַ

ולענ "ד ) .ד"ה

אצל ּת ּק בצוּ  ולעתיד וּ טה וֹ רים , קדוֹ ׁש ים  מלאכים  ונבראין  צ יק ,ז וֹ כה (יס ד  ְִַ

ה ') .רק  ֶֶ

 בּ רוח לפרנסה  נועםז וֹ כה  אמרי ,[ ת העל [ד"ה   תהעל  למים  א ר  אחרי ,  ח ים (תוכחת  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָ

לחבר ]) [ד"ה  רא ית  . ְִֵ

 ֹוּ בזרעו בּ וֹ  ׁש וֹ לט  הרע עין ר ')אין  מע' לפי ,  ב כ', .(רכ ת  ְְְִַָ

ׁש לּ א מּפ ני  אלּ א ועבוֹ דת וֹ , ּת וֹ רת וֹ  גּ דוּ לת  מ ּפ ני  "קד וֹ ׁש ", ה ּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  נקרא  לא 
מ ּט בּ וּ רוֹ  למ ּט ה  ידיו  הכניס ולא בּ מילתוֹ , מע וֹ לם ה ')הסּת כּ ל  רק  צ יק , .(יס ד ְִֶֶַ

לז כּ וֹ ת ּת וּ כל בּ עינים , חזק  בּ נ ּס י וֹ ן  ׁש ּת עמד  אחת  ּפ עם ידי  על אפילוּ  לפעמים ,
גּ דוֹ לה  קדוּ ׁש ה  ה ')למדרגת  רק  צ יק , .(יס ד ְִֶֶַ

 ֹוּ מ צּ יל ו ׁש וֹ מרוֹ  הוּ א   ּבּ רו ׁש הּק דוֹ ׁש  מעלּ ה , לׁש מירה מאמריז וֹ כה למה , (פארת  ְְִֶֶֹֹ

ומעין) ד"ה  .ת , ַָ

עינים מירת  והענ יאהכר 

 ּבּ ת וֹ רתנ ו עיניו וּ להאיר וּ תפלּ ה , בּ ת וֹ רה  והתלהב וּ ת דּ קד וּ ׁש ה לחיּ וּ ת  זוֹ כה 
וראה )הּק דוֹ ׁש ה  ד"ה  תזריע ,  אברהם  .(ית  ְְִֵַַַָָ

   

עשׂ ה מה לׁש וֹ ן . עינים  אזנים בּ אדם, ה וּ א,  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  בּ רא  דּ ברים  ׁש ל ׁש ה 
לכ ּס וֹ ת לעינים , גּ בינים  שׂ ם  וכ וּ ', וחוֹ מה גּ דר אחד לכל ׁש ם  ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש 
לׁש מוֹ ע אזניו  שׂ ם כּ ׁש ה וּ א  הנּ בזה , והאדם בּ רע, מראוֹ ת  עיניו ולעצם ולס ּת וֹ ם 
מל כּ וֹ  גּ דר ּפ רץ  ע שׂ ה , מה מרמה , להצמיד לׁש וֹ נ וֹ  עבירה , לרא וֹ ת  ועיניו  עבירה,
זה ועל ה וּ א , מות  ׁש בּ ן  וכּמ ה  כּ ּמ ה אחת  על  ל ׁש מ וֹ ר, בּ ידוֹ  מסר  א ׁש ר עוֹ לם , ׁש ל

נח ׁש ". יכנּ וּ  גּ דר "וּ פרץ קמ "ח )נאמר סימן חסידים  .(ספר  ֲִִִֵֶָ

 ּפ קוּ די הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר רס "ג)איתא ׁש ם(ף  על  פתות , ׁש נּ קרא  אחד ממנּ ה  י ׁש  ַ
וּ זנ וּ נים, נאוּ פין  בּ כּמ ה   צרי ׁש אינוֹ  בּ מה  וּ לעיּ ן להסּת כּ ל אדם  לבני ׁש ּמ פּת ה 
ואחר נ ׁש מתוֹ  להאדם  וּ מחזיר הה וּ א ה ּמ מנּ ה  בּ א  , בּ ּק בר ונק בּ ר האדם  מיתת וּ לאחר
העינים את  מּמ נּ וּ  ונ וֹ טל  העינים ׁש ל  עצם  וּ מ ׁש בּ ר בּ אכזר יּ וּ ת האדם את  נ וֹ טל  ּכ
א וֹ ת וֹ  ודנין בּ וֹ  וא וֹ חזין ועקר בּ ים נח ׁש ים  הרבּ ה  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לבוֹ ר א וֹ תוֹ  מ וֹ ריד   ּכ ואחר

ליצלן רחמנא  וּ מרים  ק ׁש ים היבודה ,בּ דינין  עמוד  מדיקים  באור  זה  כעין ב ', רק  הר  (קב  ְֵֶֶֶַַָָ

א ') .רק  ֶֶ

ז וֹ כה איׁש , אׁש ת אל עיניו נ שׂ א  לא  ואׁש ר ננערת. ק ׁש ּת וֹ  בּ עריוֹ ת הּמ ס ּת כּ ל
הכינה  ּפ ני כ"א )וּ מקבּ ל סימן העזר  אבן .(ב "י , ִֶֶֶֶָָ

נגד בּ וּ ק, וּ מּת ן  בּ מ א  השׂ ּת כּ ר האם האוּ מללה , לנפ ׁש וֹ  ח ׁש בּ וֹ ן  יעשׂ ה וּ בזה 
ולאלפים, למא וֹ ת  יׁש ּת כּ ר אם  אפילוּ  עבירה . והרהוּ רי  בּ רא יּ ת וֹ  הפסיד מה

אחת  עבירה  הפסד נגד דּ י בּ וֹ  י ׁש  ׁש בּ ע וֹ לם ממ וֹ ן  כּ ל ניפול,האם שער  הפ ה , (ער  ְִַַַָ

ולמול ) .ד"ה 

מן ּפ ט וּ ר  הזּ ה , הע וֹ לם  והבלי  בּ עניני  לרא וֹ ת  הרע , ליצר עבד  ה וּ א  העין אם 
ד' גּ א וּ ת  יראה  וּ בל ד', בּ נעם  לחז וֹ ת ב ')הרא וּ י  אות  ר ' מע ' לפי ,  דב .(חיד"א  ְְִִַ

 ֹא ו , בּ קוּ נטרסים  וּ מס ּת כּ לין ממוֹ ן , להרויח  ׁש ר וֹ צין  לא וֹ תם  ה שׂ כּ ל מ וּ סר וּ מ זּ ה
מק מציא וֹ ת.ׁש אר בּ תר וּ לחּפ שׂ  לרא וֹ ת וֹ מ וֹ ת 

 

,חרדים יה וּ דים  ׁש ם  ׁש דּ רין  בּ מקוֹ ם  וגם  מקוֹ ם, בּ כל והרחוֹ ב וֹ ת  הוקים כּ י  דּ עוּ 
הרע ה יּ צר ׁש ל  הא ׁש  ה ּמ בּ וּ ל. כּ דוֹ ר ה גּ רוּ ע מן  גּ רוּ ע וז וֹ המא, ּפ ריצ וּ ת מלאים 



עיניםיב  מירת  והענ הכר

ׁש וֹ רפין לבד  לא  נזהרין , אין  ואם  ה מים , לב עד  בּ וֹ ער ותאווֹ ת , ּפ ריצ וּ ת ו ׁש ל 
עם עדן בּ גן  מ לּ היוֹ ת לח יּ ים, הן עוֹ למיו  וּ מא בּ ד עוֹ למים וּ לע וֹ למי  לעוֹ לם  ה נּ ׁש מה
ולב רוֹ אה העין  כּ י  בּ ידים , מא בּ ד  הזּ ה  עוֹ לם  גּ ם א לּ א  ה ּת חיּ ה , עוֹ לם  ה צּ דּ יקים ,
את המבלבּ לים הבלים והבלי רעים  בּ הרה וּ רים  טרוּ דים ודעּת וֹ  וּ מח ׁש ב ּת וֹ  ח וֹ מד 
א לּ א ׁש וֹ לט , הרע  יצר אין גּ מירי חז "ל, וּ כדברי הלּ יל וֹ ת . לרבּ וֹ ת  ה יּ וֹ ם כּ ל האדם
יּ ׁש  בּ מה וּ מא ר  נפ ׁש וֹ  מ צּ ר וֹ ת  ׁש וֹ מר עיניו, ה וֹ מר  אבל רוֹ אוֹ ת , ׁש עיניו  בּ מה 
וּ מק וּ לקלים נחמצים  אברכים יׁש נם  ארץ ". יירׁש  וזרע וֹ  ּת לין בּ טוֹ ב "נפׁש וֹ  ל וֹ ,

העינים. ׁש מירת ה ּק לקוּ לים ו ׁש רׁש  הרבּ ה ,

רק לפניו וה ל , ה הד ת וזה ה י ן, זמן  לפי נמד האדם ניא ,  אמרים ל טי ה ין, עת נ ר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ(האדם

עליו) עבר מהי  להריע  לאחריו הרגע , לזה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהכנה 

מ כּ ל י וֹ תר הּת וֹ רה  בּ וֹ  החמירה זה  כּ ל עם  גּ מ וּ ר , בּ א וֹ נס לח וּ ץ  ׁש הליכת וֹ  גּ ב  על 
וּ בזה שרי , קמכוין ולא  אפׁש ר דּ בלא  בּ פסחים, קי"ל  ׁש בּ הם  ׁש בּ ּת וֹ רה, א ּס וּ רים 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  אחד , בּ דבר טעמים  וּ ב ' ל צּ דדין , מסלק ּה  אה ּפ גע לן דּ קיּ מא אסוּ ר,

מחמ דּ תן. אדם  ׁש ל  ׁש נּ פׁש וֹ  כּ יון ו ', כּ לל - הרע  לׁש וֹ ן  הלכוֹ ת ח יּ ים בּ חפץ

, ה נּ פ ׁש דּ פגמי וּ מ וּ ם  ח יּ ב , ועריוֹ ת בּ חלבים ה ּמ תע ּס ק  חז "ל, ׁש אמרוּ  ּפ י על 
א [רחמנוּ ת ] נעבּ ע" מ בּ ריסק הגה"צ  בּ פי מרגלא ּפ ׁש וּ ט . וזה  בּ אוֹ נס, גּ ם 

א ּפ יקוֹ רס. כּ ן גּ ם  ה וּ א  אּפ יק וֹ רס"

 שׂ רה ח יּ י ּפ רׁש ת  סוֹ פר  החתם מרן יצחק )לׁש וֹ ן  וצא  נח ׁש דוּ (ד"ה  ׁש לּ א וז "ל: , ְִֵֵַָ
יא בּ ד זאת  העוֹ שׂ ה  כּ ל אׁש ר חלילה , נ ׁש ים בּ פני להסּת כּ ל  קד וֹ ׁש ים  י שׂ ראל

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד ו ׁש לוֹ ם , חס וּ בבא  בּ זה  עצמ וֹ 

 דבׁש בּ יערוֹ ת  ט ')יוֹ נתן   ר ב ' הרע(חלק  יצר גּ רוּ י כּ ל הרבּ ים  בּ עו וֹ נוֹ תינ וּ  , ְֵֶ
בּ א זה ידי  ועל  הסּת כּ ל וּ ת , ידי על  העברוֹ תבּ ערי וֹ ת  הּמ ותלכל מלא וּ לכ 

בּ ח יּ יו. האדם  הס ּת כּ לוּ ת כּ פי  עינים , מלא 

חז"ל אמר וּ  בּ הקדּ מה, בּ רא ׁש ית , ּפ ר ׁש ת  ס וֹ פר החתם  כ ')מרן זרע אמרוּ (עב דה  ֲָ
למעלה ע וֹ מד  אדם  ׁש ל ּפ טירתוֹ  וּ ב ׁש עת עינים מלא ׁש כּ לּ וֹ  ה ּמ ות  מלא על  עליו 
ר וֹ אה ׁש הח וֹ לה כּ יון  בּ וֹ , ּת לוּ יה  מרה  ׁש ל וט ּפ ה  בּ יד וֹ  ׁש לוּ פה וחרבּ וֹ  מרא ׁש וֹ תיו 
ּפ ניו מ ּמ נּ ה  מסריח, מ ּמ נּ ה מת , מ ּמ נּ ה  ּפ יו,  ֹלתו וז וֹ רקּה  ּפ יו וּ פוֹ תח  מז דּ עזע  א וֹ ת וֹ 
אדלער מהר"ן  הגה"ק ותרץ  עינים, מלא ול ּמ ה   אי וקׁש ה כּ אן. עד מ וֹ ריק וֹ ת ,
וכ וּ ' תת וּ ר וּ  "ולא  ׁש ל: ה לּ או  על ליצלן  רחמנא  עוֹ בר ׁש האדם  ידי  דּ על  זצ"ל ,
הרע ליּ צר עינים  נ וֹ תן בּ זה  אסוּ רוֹ ת, בּ הס ּת כּ לוּ יוֹ ת עצמ וֹ  את  וּ מט ּמ א  עיניכם",
בּ מק וֹ מ וֹ ת ׁש הסּת כּ לוּ  אלּ וּ  מעיניים  עינים, מלא  נע שׂ ה  וּ מ זּ ה הּמ ות מלא ׁש הוּ א



עיניםיב  מירת  והענ הכר

ׁש וֹ רפין לבד  לא  נזהרין , אין  ואם  ה מים , לב עד  בּ וֹ ער ותאווֹ ת , ּפ ריצ וּ ת ו ׁש ל 
עם עדן בּ גן  מ לּ היוֹ ת לח יּ ים, הן עוֹ למיו  וּ מא בּ ד עוֹ למים וּ לע וֹ למי  לעוֹ לם  ה נּ ׁש מה
ולב רוֹ אה העין  כּ י  בּ ידים , מא בּ ד  הזּ ה  עוֹ לם  גּ ם א לּ א  ה ּת חיּ ה , עוֹ לם  ה צּ דּ יקים ,
את המבלבּ לים הבלים והבלי רעים  בּ הרה וּ רים  טרוּ דים ודעּת וֹ  וּ מח ׁש ב ּת וֹ  ח וֹ מד 
א לּ א ׁש וֹ לט , הרע  יצר אין גּ מירי חז "ל, וּ כדברי הלּ יל וֹ ת . לרבּ וֹ ת  ה יּ וֹ ם כּ ל האדם
יּ ׁש  בּ מה וּ מא ר  נפ ׁש וֹ  מ צּ ר וֹ ת  ׁש וֹ מר עיניו, ה וֹ מר  אבל רוֹ אוֹ ת , ׁש עיניו  בּ מה 
וּ מק וּ לקלים נחמצים  אברכים יׁש נם  ארץ ". יירׁש  וזרע וֹ  ּת לין בּ טוֹ ב "נפׁש וֹ  ל וֹ ,

העינים. ׁש מירת ה ּק לקוּ לים ו ׁש רׁש  הרבּ ה ,

רק לפניו וה ל , ה הד ת וזה ה י ן, זמן  לפי נמד האדם ניא ,  אמרים ל טי ה ין, עת נ ר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ(האדם

עליו) עבר מהי  להריע  לאחריו הרגע , לזה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהכנה 

מ כּ ל י וֹ תר הּת וֹ רה  בּ וֹ  החמירה זה  כּ ל עם  גּ מ וּ ר , בּ א וֹ נס לח וּ ץ  ׁש הליכת וֹ  גּ ב  על 
וּ בזה שרי , קמכוין ולא  אפׁש ר דּ בלא  בּ פסחים, קי"ל  ׁש בּ הם  ׁש בּ ּת וֹ רה, א ּס וּ רים 
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  אחד , בּ דבר טעמים  וּ ב ' ל צּ דדין , מסלק ּה  אה ּפ גע לן דּ קיּ מא אסוּ ר,

מחמ דּ תן. אדם  ׁש ל  ׁש נּ פׁש וֹ  כּ יון ו ', כּ לל - הרע  לׁש וֹ ן  הלכוֹ ת ח יּ ים בּ חפץ

, ה נּ פ ׁש דּ פגמי וּ מ וּ ם  ח יּ ב , ועריוֹ ת בּ חלבים ה ּמ תע ּס ק  חז "ל, ׁש אמרוּ  ּפ י על 
א [רחמנוּ ת ] נעבּ ע" מ בּ ריסק הגה"צ  בּ פי מרגלא ּפ ׁש וּ ט . וזה  בּ אוֹ נס, גּ ם 

א ּפ יקוֹ רס. כּ ן גּ ם  ה וּ א  אּפ יק וֹ רס"

 שׂ רה ח יּ י ּפ רׁש ת  סוֹ פר  החתם מרן יצחק )לׁש וֹ ן  וצא  נח ׁש דוּ (ד"ה  ׁש לּ א וז "ל: , ְִֵֵַָ
יא בּ ד זאת  העוֹ שׂ ה  כּ ל אׁש ר חלילה , נ ׁש ים בּ פני להסּת כּ ל  קד וֹ ׁש ים  י שׂ ראל

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד ו ׁש לוֹ ם , חס וּ בבא  בּ זה  עצמ וֹ 

 דבׁש בּ יערוֹ ת  ט ')יוֹ נתן   ר ב ' הרע(חלק  יצר גּ רוּ י כּ ל הרבּ ים  בּ עו וֹ נוֹ תינ וּ  , ְֵֶ
בּ א זה ידי  ועל  הסּת כּ ל וּ ת , ידי על  העברוֹ תבּ ערי וֹ ת  הּמ ותלכל מלא וּ לכ 

בּ ח יּ יו. האדם  הס ּת כּ לוּ ת כּ פי  עינים , מלא 

חז"ל אמר וּ  בּ הקדּ מה, בּ רא ׁש ית , ּפ ר ׁש ת  ס וֹ פר החתם  כ ')מרן זרע אמרוּ (עב דה  ֲָ
למעלה ע וֹ מד  אדם  ׁש ל ּפ טירתוֹ  וּ ב ׁש עת עינים מלא ׁש כּ לּ וֹ  ה ּמ ות  מלא על  עליו 
ר וֹ אה ׁש הח וֹ לה כּ יון  בּ וֹ , ּת לוּ יה  מרה  ׁש ל וט ּפ ה  בּ יד וֹ  ׁש לוּ פה וחרבּ וֹ  מרא ׁש וֹ תיו 
ּפ ניו מ ּמ נּ ה  מסריח, מ ּמ נּ ה מת , מ ּמ נּ ה  ּפ יו,  ֹלתו וז וֹ רקּה  ּפ יו וּ פוֹ תח  מז דּ עזע  א וֹ ת וֹ 
אדלער מהר"ן  הגה"ק ותרץ  עינים, מלא ול ּמ ה   אי וקׁש ה כּ אן. עד מ וֹ ריק וֹ ת ,
וכ וּ ' תת וּ ר וּ  "ולא  ׁש ל: ה לּ או  על ליצלן  רחמנא  עוֹ בר ׁש האדם  ידי  דּ על  זצ"ל ,
הרע ליּ צר עינים  נ וֹ תן בּ זה  אסוּ רוֹ ת, בּ הס ּת כּ לוּ יוֹ ת עצמ וֹ  את  וּ מט ּמ א  עיניכם",
בּ מק וֹ מ וֹ ת ׁש הסּת כּ לוּ  אלּ וּ  מעיניים  עינים, מלא  נע שׂ ה  וּ מ זּ ה הּמ ות מלא ׁש הוּ א

עינים מירת  והענ יגהכר 

את  גּ רם  ׁש הוּ א  ר וֹ אה  ׁש ה וּ א  כּ יון  האדם , מז דּ עזע זה  וּ מּפ ני להס ּת כּ ל, זהׁש אס וּ ר 
ט' דּ רוּ ׁש  ב' חלק דבׁש  בּ יערוֹ ת  הרר"י ה ּק דוֹ ׁש  כּ תב וכן  כּ אן . עד בּ עו וֹ נ וֹ תיו,

בּ רא ׁש ית. ּפ רׁש ת  קדוּ מים  בּ נחל וחיד"א 

ּת לוּ יין ׁש לּ וֹ  וה ּמ ות  הח יּ ים נ ּס יוֹ ן , עת ה וּ א  לח וּ ץ  ׁש הליכתוֹ  לה כּ יר, צרי האדם 
יכּ ׁש ל, ו ׁש ל וֹ ם  חס  דּ אם  ולבּ וֹ , עיניו  לט ּמ א  ׁש לּ א  יזּ הר אם  מאזנים , כּ ף על כּ עת
יעמ וֹ ד ואם  ירחם, ד ' גּ דוֹ לוֹ ת  לצרוֹ ת ליצלן רחמנא מע ּת ד  לנפ ׁש וֹ , ואוֹ י  לוֹ  א וֹ י 

הבּ א. וּ בעוֹ לם  ה זּ ה בּ עוֹ לם  לוֹ  ט וֹ ב אז  בּ נ ּס י וֹ ן ,



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!





ֵסֶפר

ִהְלָכתֹו ָרֵאל ּכְ ָזָקן ִיׂשְ
ָקן ּלּוַח ְוִגּדּול ַהּזָ ִעְנַין ּגִ ּבְ

ֵחֶלק א'
ִסְפֵרי  ל  ִמּכָ ִרּכּוז  ַהּיֹום, הּוא  ִלְפֵניֶכם  יׁש  ַמּגִ ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ה,  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ
ַאֲחרֹון  ַעד  ִראׁשֹוִנים,  ּבָ ׁשֶ ֵמִראׁשֹון  ִנים,  ְיׁשָ ם  ּגַ ים  ֲחָדׁשִ ַהּפֹוְסִקים, 
ר  ֲאׁשֶ ָזֵקן",   - ִנים  ּפָ "ַהְדַרת  הנדמ"ח  ֶפר  ִמּסֵ ְפָרט  ]ּבִ ַאֲחרֹוִנים,  ּבָ ׁשֶ
לֹא  זֹו,  ַהּלָ ְקצֹוַע  ּמִ ּבַ ְיָקִרים,  ִניִנים  ּפְ ְוֶהֱעָלה  יִרים,  ַאּדִ ַמִים  ּבְ ָצַלל 
ֵרי  ַיד ד' ַהּטֹוָבה ָעָליו, ְוַאׁשְ ר, ֶהֱעִמיק ְוִהְרִחיב, ּכְ ּדֵ ֵהִניַח ָמקֹום ְלִהְתּגַ
ין  ָקן, ּבֵ ָער ַהּזָ ּלּוַח ׂשֵ ִעְנַין ּגִ ִדְבֵריֶהם, ּבְ ֶנה ּבְ ׁשְ ל ַהּנִ ְמִצית ּכָ ֶחְלקֹו[. ּתַ

ּלּוַח. י ּגִ ָאר אֹוַפּנֵ ַסם, ּוׁשְ ַרִים, ּוֵבין ּבְ ִמְסּפָ ין ּבְ ַער, ּבֵ ַעל ְיֵדי ּתַ
ָקן, ֵהן ּגּוף ָהִאּסּור  ְנִטיַלת ַהּזָ ּבִ ֶאְמרּו  ּנֶ ל ָהִאּסּוִרים, ּוְצָדֵדי ֹחֶמר, ׁשֶ ּכָ
ֶבר",  ּגֶ ׁש  ִיְלּבַ "לֹא  מֹו  ּכְ ים,  ִחיצֹוִנּיִ ִאּסּוִרים  ְוֵהן  ִחית,  ׁשְ ּתַ ל  ּבַ ל  ׁשֶ
ּלּוַח",  "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו", ִאּסּור "ַמְרִאית ָהַעִין", "ְמקֹור ִמְנַהג ַהּגִ
יִפים ִמְקצֹוַע  ּקִ ָאר ִעְנָיִנים ַהּמַ ֲאָרצֹות ׁשֹונֹות", ּוׁשְ ְו"ִחּלּוֵקי ִמְנָהִגים ּבָ
ֵדי  ּכְ ְוַקל,  ַצח  ָלׁשֹון  ּבְ ְוַנֲעֶלה,  ָיֶפה  ֵסֶדר  ּבְ ר  ְמֻסּדָ ַהּכֹל  ְועֹוד.  זֹו,  ַהּלָ
דֹוָלה  ּגְ ִקיאּות  ּבְ ן  ַעּיֵ ַהּמְ ִיְרּכֹשׁ  ה,  ַקּלָ ָעה  ּוְבׁשָ ּבֹו,  ַהּקֹוֵרא  רּוץ  ּיָ ׁשֶ

ִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים. ֶכת ְמֹאד ּבְ ָקן,  ַהְמֻסּבֶ ּלּוַח ַהּזָ ְקצֹוַע ּגִ ּמִ ּבַ
ים זי"ע  דֹוׁשִ ְזכּות ֲאבֹוַתי ְוַרּבֹוַתי ַהּקְ ֶחְמַלת ה' ָעַלי, ּבִ הֹוֵצאִתי ָלאֹור, ּבְ

ָראס לֹום יּוָדא ּגְ ַהק' ׁשָ
ית  "ּבֵ ְוכֹוֵלל  יָבה  יׁשִ ּבִ ור"מ  "ָהאְלִמין",  ּדְ אּול"  ׁשָ "ָמֵגן  ָקָהל  ּדְ ַרב 

ִחיטֹות ּוְבִדיקֹות". ׁשְ ֲעֶיה", "ָמכֹון ְלהֹוָרָאה ּבִ ְיׁשַ
ּדּוֵלי ְיהּוָדה ֵלם )י' ֲחָלִקים(, ּגִ ָ ּצֹות ַהּשׁ ת ַהּמַ ָפִרים: ֲאִפּיַ ר ַהּסְ ַעל ְמַחּבֵ  ּבַ
ִחיָטה  ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק )ַעל ִהְלכֹות ׁשְ )ַעל ִהְלכֹות ִציִצית(, ׁשְ

נֹות(, ַמְדִריְך ִלְצִניעּות,  ִנים ְוַהּבָ א )ַמְדִריְך ְלִחּנּוְך ַהּבָ ָרֵאל ַסּבָ ּוְבִדיָקה(, ִחּנּוְך ִיׂשְ

רּות(, ִמְנַחת  לֹום )ַהְדָרָכה ְלַכׁשְ לֹום )ַעל ִהְלכֹות ְמזּוָזה(, ְמנּוַחת ׁשָ ְמזּוַזת ׁשָ
ֲעֶיה )ַעל ַמֲאָכלֹות  ְיהּוָדה )ַעל ֹחֶמר ִאּסּור "ָחָלב עכו"ם" ו"סימילאק"(, ֶנֶפׁש ְיׁשַ

ָרֵאל )ַעל ִהְלכֹות ִיחּוד(, וש"ס. ת ִיׂשְ ֲאסּורֹות, ה' ֲחָלִקים(, ְקדּוׁשַ

ָראס זצ"ל יק מֹוֵרנּו הר"ר ישעי' ְזֵאב ּגְ ּדִ ן ְלָאִבי אמו"ר הרה"ג ַהּצַ  ּבֶ
והב"ח,  ָחִסיד, הט"ז  יל  ָקאּפִ ַיֲעֹקב  ר'  ִמְסְטֶרעִליְסק,  ָרף  ַהּשָׂ ֶנֶכד    

ֶלְך ע"ה. ִוד ַהּמֶ קֹוֶדׁש ַעד ּדָ "י, ּוְלַמְעָלה ּבַ ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב, ַרׁשִ

S
יצא לאור בפעם ראשונה בשנת תשל"ט, באידיש, 1000, עותקים, ונדפס 
באנגלית 3000 עותקים, ובשנת תשמ"א נדפס באידיש, בתוך ספר יצחק 
לשוח 3000 עותקים  ברוקלין, ונדפס באנגלית בתוך ספר השבת בישראל 
כהלכתו 3000 עותקים, ונדפס באנגלית בתוך ספר אנצקלופדיה להלכות 
 ציצית 3000 עותקים, ונדפס בשנת תשס"א 250.000 באידיש ובאנגלית, 

וכעת יצא לאור בראשונה בלשון הקודש, אלול שנת תשע"א. 



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

hazohar.com@gmail.com

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 



א ג	. ֶּפֶרק	א'		

א י	. ֶּפֶרק	ב'	

א י	. ֵסרּוק	ַהָּזָקן		

א י	. ְנִגיַעת	ַהָּזָקן	ְּבַׁשָּבת		

א י	. ַהָּנַחת	ֵׂשָער	ַהָּזָקן	ַּבֵּסֶפר		

א יא	. ְלסֹוֵבב	ַהָּזָקן		

א 	יא	. ְסגּולֹות	ַעל	ְיֵדי	ַהָּזָקן	

א 	יא	. ָפה	 ִּגּלּוַח	ַהּׂשָ

א יא	. פרק	ג'	

א 	יא	. ְמִסירּות	ֶנֶפׁש	ֹלא	ְלַגֵּלַח	ָזָקן	

L

ַמְפְּתחֹות



 הלכת יראל  א 'זקן •רק • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ה• ְְְִִֵֶֶָָָָ

'א ïרק  ֶֶ

"זקן - ּפ נים "הדרת הזּ קן[א]הּס פר  ׁש גּ ילוּ ח הּס וֹ ברים  ּפ וֹ סקים כּ -120 מוֹ נה  
מסירים אוֹ  מגלּ חים אם הבדּ ל ואין ּת ער , ללא אפיל וּ  הּת וֹ רה  מן א ּס וּ ר  הוּ א

סם ידי .[ב]על 
יוֹ צא אפן בּ כל בּ תער , רק ה וּ א  ׁש הא ּס וּ ר  ה ּס וֹ ברים האחרים  הּפ וֹ סקים  אפילוּ 

ה גּ לּ וּ ח  ׁש ּמ כׁש יר ימינוּ , ּפ וֹ סקי ּפ י על והן מהעבר  הן  הּפ וֹ סקים, רוֹ ב לפי
כּ תער דּ ין לוֹ  יׁש  הּפ נים להחליק  כּ יּ וֹ ם בּ פרוּ ׁש [ג]ׁש ּמ ׁש ּת ּמ ׁש ים  ה ּמ ּת יר ּפ וֹ סק ואין , 

ה ּפ נים .[ד]להחליק  

בּ סם הזּ קן להסיר אוֹ סרים  ר בּ ים .[ה]ּפ וֹ סקים  

" גּ בר יל בּ ׁש  "לא  מּפ ני סם , א וֹ  מס ּפ רים  ידי על אפילוּ  א וֹ סרים, ר בּ ים  .[ו]ּפ וֹ סקים  

בּ סתם א לּ א ּת ער ללא  גּ ם  הגּ וֹ י, חּק ת  מוּ ם ה זּ קן  להסיר אוֹ סרים  רבּ ים  ּפ וֹ סקים 
סם אוֹ  .[ז]מסּפ רים 

. עּמ וּ דים ל-800 קרוֹ ב  ב 'ּמ כיל חלק  שם  עיין 
נפלאה, בבקיאות והולך מונה תי"ג, עמוד ב' פרק 
מראשון  הדורות, פוסקי  של ובנין מנין רוב
מהם , שבאחרונים , אחרון עד שבראשונים 
הרמב"ם , מפרשי ורוב החינוך, פי  על הרמב"ם 
מן  ותשובות שאלות  יראים , החסיד, יהודה רבי 
ספר רא"ש , ריטב "א, חינוך, תוס', השמים ,
בחיי , רבינו טור, עוז, מגדל רשב "א, המנהיג,
רמ "א, מהרש "ל, יוסף , בית ירוחם , רבינו תה "ד,
המשנה, מרכבת  רוקח, מעשה ב"ח , אריז"ל,
צ "צ , סופר, חתם  איגר, עקיבא ר' ביהודה, נודע 
יששכר , בני מראגאטשאוו, הגאון מלכיאל, דברי 

ועוד. דכ"ח , הנ"ל מהרש "ם , בספר כמבואר
הפוסקים  בשם  נפלא, באורך א' פרק  ב' חלק 
כא, מכות הלכות ליקוטי בספר  חיים  החפץ  והם ,
מפראבוזנע , להגאון יעקב  צור ותשובות שאלות
שטיף , מהר"י  איש, חזון עוזר , חיים  רבי  הגאון
שאלות קאטלער, הגר"א מטשעבין, הגאון
ותשובות שאלות  ג', חלק  יעקב חלקת ותשובות
הרב קניבסקי , רי "י הגאון ש "ך, הרב יצחק, מנחת
הקדוש הגאון שטערנבוך, הגר"מ  וואזנער,
גאב"ד  מפאפא, הקדוש  הגאון מקלויזענבורג ,

הגרש"ז  קאשוי, אבד"ק הגאון דעבריצין,
ועוד. א'אויערבאך, חלק  הנ"ל בספר עיין
באורך. ב' ושיטהוחלק ריטב "א , תוספות 

שאלות קפ"א, יו"ד ב "ה נ"ח , נזיר  מקובצת
מגיד  נ"ב , סימן א' חלק שאל חיים  ותשובות
רמ "ג, ב' חלק  מהרש "ם  י"א, ברכות תעלומה
ב"הדרת מובא דעות  וכמה כמה לעוד שם  דר "ח 

ט'. פרק  ב ' חלק  זקן" תרגום פנים  הקדוש, זוהר
רא"ה, יונה, רבינו המנהיג, ספר  ראב"ן, יונתן,
אבודרהם , מאירי , הלקט , שבולי  רשב "א,
עמדין, יעקב ר' סידור צבי, חכם  אברבנאל,
מהרי"ל  יששכר, בני  צדק, צמח  ותשובות שאלות
מובא ועוד חיים , חפץ  חמד, שדי  דיסקין,
ג' פרק ב ' חלק  שם  ועיין זקן", - פנים  ב "הדרת
בשיטה ההולכים  פוסקים , מחמישים  יותר  שמונה
משום  סם , מספריים , בתער, זקן הסרת לאסור  זו,

ילבש . ראב"ן,לא עזרא, אבן רבה, מדרש  מהם 
תה רא"ה, כתד רוקח, ספורנו, אברבנאל, "ד,

הפלאה, יעב"ץ, סידור ב "ח , של"ה, חורה ,
מנחת צדק , צמח  אש , אמרי  ותשובות שאלות
חמד, שדי  מקאמארנה, הקדוש  הגאון חינוך,
סך  ועוד, איש , חזון מהרש "ם , ותשובות  שאלות

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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'א ïרק  ֶֶ

"זקן - ּפ נים "הדרת הזּ קן[א]הּס פר  ׁש גּ ילוּ ח הּס וֹ ברים  ּפ וֹ סקים כּ -120 מוֹ נה  
מסירים אוֹ  מגלּ חים אם הבדּ ל ואין ּת ער , ללא אפיל וּ  הּת וֹ רה  מן א ּס וּ ר  הוּ א

סם ידי .[ב]על 
יוֹ צא אפן בּ כל בּ תער , רק ה וּ א  ׁש הא ּס וּ ר  ה ּס וֹ ברים האחרים  הּפ וֹ סקים  אפילוּ 

ה גּ לּ וּ ח  ׁש ּמ כׁש יר ימינוּ , ּפ וֹ סקי ּפ י על והן מהעבר  הן  הּפ וֹ סקים, רוֹ ב לפי
כּ תער דּ ין לוֹ  יׁש  הּפ נים להחליק  כּ יּ וֹ ם בּ פרוּ ׁש [ג]ׁש ּמ ׁש ּת ּמ ׁש ים  ה ּמ ּת יר ּפ וֹ סק ואין , 

ה ּפ נים .[ד]להחליק  

בּ סם הזּ קן להסיר אוֹ סרים  ר בּ ים .[ה]ּפ וֹ סקים  

" גּ בר יל בּ ׁש  "לא  מּפ ני סם , א וֹ  מס ּפ רים  ידי על אפילוּ  א וֹ סרים, ר בּ ים  .[ו]ּפ וֹ סקים  

בּ סתם א לּ א ּת ער ללא  גּ ם  הגּ וֹ י, חּק ת  מוּ ם ה זּ קן  להסיר אוֹ סרים  רבּ ים  ּפ וֹ סקים 
סם אוֹ  .[ז]מסּפ רים 

. עּמ וּ דים ל-800 קרוֹ ב  ב 'ּמ כיל חלק  שם  עיין 
נפלאה, בבקיאות והולך מונה תי"ג, עמוד ב' פרק 
מראשון  הדורות, פוסקי  של ובנין מנין רוב
מהם , שבאחרונים , אחרון עד שבראשונים 
הרמב"ם , מפרשי ורוב החינוך, פי  על הרמב"ם 
מן  ותשובות שאלות  יראים , החסיד, יהודה רבי 
ספר רא"ש , ריטב "א, חינוך, תוס', השמים ,
בחיי , רבינו טור, עוז, מגדל רשב "א, המנהיג,
רמ "א, מהרש "ל, יוסף , בית ירוחם , רבינו תה "ד,
המשנה, מרכבת  רוקח, מעשה ב"ח , אריז"ל,
צ "צ , סופר, חתם  איגר, עקיבא ר' ביהודה, נודע 
יששכר , בני מראגאטשאוו, הגאון מלכיאל, דברי 

ועוד. דכ"ח , הנ"ל מהרש "ם , בספר כמבואר
הפוסקים  בשם  נפלא, באורך א' פרק  ב' חלק 
כא, מכות הלכות ליקוטי בספר  חיים  החפץ  והם ,
מפראבוזנע , להגאון יעקב  צור ותשובות שאלות
שטיף , מהר"י  איש, חזון עוזר , חיים  רבי  הגאון
שאלות קאטלער, הגר"א מטשעבין, הגאון
ותשובות שאלות  ג', חלק  יעקב חלקת ותשובות
הרב קניבסקי , רי "י הגאון ש "ך, הרב יצחק, מנחת
הקדוש הגאון שטערנבוך, הגר"מ  וואזנער,
גאב"ד  מפאפא, הקדוש  הגאון מקלויזענבורג ,

הגרש"ז  קאשוי, אבד"ק הגאון דעבריצין,
ועוד. א'אויערבאך, חלק  הנ"ל בספר עיין
באורך. ב' ושיטהוחלק ריטב "א , תוספות 

שאלות קפ"א, יו"ד ב "ה נ"ח , נזיר  מקובצת
מגיד  נ"ב , סימן א' חלק שאל חיים  ותשובות
רמ "ג, ב' חלק  מהרש "ם  י"א, ברכות תעלומה
ב"הדרת מובא דעות  וכמה כמה לעוד שם  דר "ח 

ט'. פרק  ב ' חלק  זקן" תרגום פנים  הקדוש, זוהר
רא"ה, יונה, רבינו המנהיג, ספר  ראב"ן, יונתן,
אבודרהם , מאירי , הלקט , שבולי  רשב "א,
עמדין, יעקב ר' סידור צבי, חכם  אברבנאל,
מהרי"ל  יששכר, בני  צדק, צמח  ותשובות שאלות
מובא ועוד חיים , חפץ  חמד, שדי  דיסקין,
ג' פרק ב ' חלק  שם  ועיין זקן", - פנים  ב "הדרת
בשיטה ההולכים  פוסקים , מחמישים  יותר  שמונה
משום  סם , מספריים , בתער, זקן הסרת לאסור  זו,

ילבש . ראב"ן,לא עזרא, אבן רבה, מדרש  מהם 
תה רא"ה, כתד רוקח, ספורנו, אברבנאל, "ד,

הפלאה, יעב"ץ, סידור ב "ח , של"ה, חורה ,
מנחת צדק , צמח  אש , אמרי  ותשובות שאלות
חמד, שדי  מקאמארנה, הקדוש  הגאון חינוך,
סך  ועוד, איש , חזון מהרש "ם , ותשובות  שאלות
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 ּׁש יּ ח ׁש דו עין, מראית מוּ ם ה זּ קן להסיר  אוֹ סרים  מה ּפ וֹ סקים חלק
בּ תער .[ח ]ׁש גּ לּ חוּ  

הּק לת לידי יבוֹ א וּ  אחרים ׁש ּמ א בּ מסּפ רים, אף הזּ קן להסיר אוֹ סרים  וחלק
בּ תער ויגלּ ח וּ  .[ט]הענין 

 וּ כלל כּ לל הזּ קן להסיר ׁש אין כּ וֹ תב , חיּ ים ׁש וֹ נים.[י ]החפץ טעמים  מּפ ני 
קדוֹ ׁש ים צנּ וֹ ר וֹ ת קוֹ רעים   ּכ ידי ׁש על בּ ּק בּ לה  מוּ בא  .[יא]רא ׁש ית , 

לאו ועוֹ קרים  בּ תער  לגלּ ח עלינוּ  לא  ר בּ ים נוֹ הגים ׁש בּ ימינ וּ  מּפ ני ויוֹ תר ,
בּ מסּפ רים, לא  אף בּ זּ קן לגעת לא  ישׂ ראל לכלל עצוּ מה  מצוה  לכן  מהּת וֹ רה,
אנוּ  ואין עלינ וּ , חביבוֹ ת ישׂ ראל לעּמ וֹ  ׁש צּ וּ ה  יתבּ ר ה' ׁש ּמ צווֹ ת  לכּ ל להראוֹ ת

דּ בריו כּ אן עד ו ׁש ל וֹ ם, חס בּ הן .[יב]מתבּ יּ ׁש ים 
 ֹזקנו בּ שׂ יער  ׁש נּ גע למי לוֹ  א וֹ י כּ וֹ תב, הּק דוֹ ׁש  .[יג]הזּ וֹ הר  

מסירים אוֹ ת וֹ  המסירים ואלּ וּ  יה וּ די, ׁש ל הּט הרה  מ ּס ימני אחד ה וּ א  ה זּ קן ,
טהרה סימן  .[יד]מעליהם 

 ידי דּ על הר בּ ים, מחטיאין ּת וֹ רה וּ בני דּ הלוֹ מדין הּמ ׁש ּמ ר ", "יין בּ ספר כּ ת וּ ב
בּ תער גּ ם  העם  המוֹ ן מגלּ חין בּ מסּפ רים  מקילים .[טו]ׁש הם 

להסיר לא יוֹ תר, להחמיר  נדר ׁש ים ולוֹ מדים, ה יּ וֹ ׁש בים  חכמים ּת למידי
לחלוּ טין .[טז]הזּ קן, 

לדוּ ר העוֹ בר וגם  אחרת, לנהג אסוּ ר  ה זּ קן  לגלּ ח  לא ׁש ּמ חמירים בּ מדינ וֹ ת
לוֹ  אסוּ ר  אחרת  .[יז]בּ מדינה 

 ׁש וֹ חט יהיה לא  זקן ל וֹ  ׁש אין ׁש ּמ י מחמירים  מה ּפ וֹ סקים .[יח ]חלק 
אפן בּ ׁש וּ ם ה זּ קן  לגזז  להם  אסוּ ר  האריז"ל, בּ נוּ סח .[יט]ה ּמ תּפ לּ לים 
 בּ ימי בּ הכרח זאת  עשׂ וּ  הזּ קן להסיר  כּ ׁש התחילוּ  זצ"ל , ס וֹ פר  מהחת"ם מוּ בא 

בּ גרמניה צר וּ ר וֹ ת  בּ צר וֹ ת  עוֹ ינוּ  כּ ׁש היה וּ דים הגּ דוֹ לים[כ ]הּפ רענוּ ת , ה ּת יר וּ  

הובאו  דבריהם  פוסקים , מחמישים  יותר הכל
ד'. פרק  ב ' חלק זקן" - פנים  "הדרת בספר

,הריטב"א דעת הוא שכן הנ"ל בספר מובא
סבא חמד, שדי  ללב , יפה מאיר, בית ב "ח ,
חמדה, כלי דכ"ת, חיים , חפץ  מהרש "ם , קדישא,
- תס "ב  עמוד פ "ו ח "ב  הפ "ז ספר  שם , עיין ועוד

חכמים ,תס"ו. דברי  החסיד, יהודה רבינו 
שאלות חמד, שדי המשניות, על רוקח  מעשי 
שאלות דכ"ת , חיים , חפץ מהרש "ם , ותשובות
זאנענפעלד, מהרי"ח  מלכיאל, דברי  ותשובות
ספר עיין פוסקים , ועוד הינקין, איהו יוסף  רבי 
תנ"א. - תמ"ו עמוד ה' פרק  ב' חלק הנ"ל

. בּ מס ּפ רים ה'.אפילוּ  קפ "א  היטב  באר  עיין 
,י"א ברכות לזה, נחמד מקור שהעיר  שם  עיין

תוס ' עיין כו' מגודל זקנך לו שאומרים  לאחד

זה כעין עוד ועיין ותבין, ורשב"א, יהודה, רבינו
סוף ל"ח  סימן ג' חלק  מנח "א ותשובות  בשאלות

הראשון. דּ ברינוּ קטע  ק"ל; דף רבה אדרא 
האפׁש רי . זקן שׂ ערוֹ ת נטילת אוֹ פ נּ י כּ ל על מ וּ סב

.' ב ע"ז יעקב שם .עין שו"תעיין
עיין  שם , רוקח  מעשה  סקנ"ט , תאו"ת חת"ס

הקודם . לאות  במ"מ  או"תהטעם  גבוה שלחן
דכ"ת קמ "ט , אות הספר בראש המנהגים  בכללי
חיים , חפץ  ל"ו, סי ' יוסף דברי שו"ת י"ט , קפ"א

שם . מלכיאל  דברי  ביד שו"ת חיים  שו"ת
ס "ק ב ' סי ' דכ"ת ט', דף א' סי ' יור "ד הספרדי

ע"ש. ל"הפ "ט , סי ' יו"ד לאיש  שמחה שו"ת 
ז', סי ' או"ח משה  השיב  בשו"ת  מקורו והעיד
על  ישעי' נפש  מס ' ח "ז שלום  מנוחת בספרי ועי'

שם . עיין באריכות, אסורות גּ זרוֹ תמאכלות
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א וֹ תם, יכּ יר וּ  לא ׁש הא וֹ יבים  כּ די זקנם, את  וּ להסיר  לב וּ ׁש ם לׁש נּ וֹ ת לנּ וֹ סעים
צמח  ׁש לּ א ּפ וֹ לני מל ׁש ל סּפ וּ ר בּ עקבוֹ ת  זקן  לג דּ ל לא הגּ וֹ יים נהגוּ  אלּ וּ  ׁש בּ ימים

זקן חכמים,[כא]ל וֹ  להם  ה ּת ירוּ  מארצם ה נּ וֹ דדים  יה וּ דים יכּ יר וּ  לא ׁש האוֹ יבים וּ כדי 
זקן, ללא החדׁש  בּ מראם הנּ וֹ סעים  הת בּ יּ ׁש וּ  לביתם  ׁש בּ חזרם  יצא  הזּ קן . להסיר 
בּ ביתם היּ וֹ ׁש בים  חכמים ּת למידי ורק זקן, לגדּ ל ׁש לּ א אט  אט להנהיג ׁש החלוּ   ּכ

הגּ זירה לפני לפוֹ לין מגּ רמניה ה בּ וֹ רחים  כּ ל  זקנם . את  מכרחים[כב]ה וֹ תיר וּ  היוּ  לא 
לא] וּ בפוֹ לין ה זּ קן להסיר  בּ גרמניה מנהג היה  [לכן לה ּת ר  .[כג]לה גּ יע 

,האמ וֹ ראים ה ּת נּ אים, ׁש בּ ימי ידוּ ע לעיל, לנכּת ב בּ דוֹ מה כּ וֹ תב החיד"א
ה גּ וֹ ים אצל בּ איר וֹ ּפ ה  התחיל ה ּמ נהג אלּ א  ה זּ קן, לגזר  נהג וּ  לא הגּ א וֹ נים ,
ׁש עסקוּ  ה גּ וֹ יים  ידי על היהוּ דים  אצל ה ּמ נהג התּפ ט וכ מסיּ מת, סבּ ה  בּ גלל
בּ ׁש עת רק , ּכ על  לסמ אין ה ּת רים למצ וֹ א אפׁש ר  אם  אף לכן  בּ מסחר, עּמ הם 
גּ מוּ ר א ּס וּ ר  בּ ודּ אי זה  וּ בלי ,ית בּ ר מה' כּ ּפ רה  צרי אז  וגם סכּ נה , וּ בעת  ה דּ חק

הזּ קן .[כד]לגזז 

לא ׁש ּמ אד הזּ קן, הסרת  בּ ענין  לברכה  צדּ יק  זכר איׁש  החזוֹ ן  מהגּ א וֹ ן מוּ בא
ואינוֹ  צנוּ ע נהג  אינוֹ  ׁש הוּ א בּ יוֹ תר, קׁש ה זאת וּ מקבּ ל בּ עיניו , חן מוֹ צא
קצר שׂ ער מ וֹ תירים אם  א ה ּק דוּ ׁש ה, את   בּ כ ועוֹ קרים  מהגּ וֹ יים, נלמד רק יהוּ די,

נוֹ רא .[כה]אינוֹ  

 בּ היוֹ תי ה זּ קן , מגּ זזת  רצוֹ ן שׂ בע הייתי לא מעוֹ לם  כּ וֹ תב, הוּ א אחר  בּ מכּת ב
והיה כּ ּפ ה , ללא  כּ הוֹ ל הענין חמוּ ר ׁש היה  ה ּק וֹ דם  מהדּ וֹ ר עוֹ ד בּ אּס וּ ר מר גּ ל
ה ּת וֹ רה ל וֹ מדי בּ ין  גּ ם ההתּפ טוּ ת  ולמרוֹ ת ה יּ הוּ די, הלּ בוּ ׁש  את  כּ מׁש יל לכּ ל נחׁש ב

מאד  הדּ בר  לי בּ וֹ ער לכן זה , בּ עבוּ ר הׁש ּת נּ ה .[כו]לא 

בּ עוֹ לם ית בּ ר ה' חסדי הׁש ּפ עת מעכּ ב זקנוֹ , את  .[כז]הּמ סיר  

לא ׁש נה 100 בּ ן הוּ א אם  אף זקן  ללא ׁש כּ הן כּ ת וּ ב, "הּק נה" בּ ספר
לדּ וּ כן .[כח ]יעלה  

סריס .תתנ"ו. ּפ וֹ לין מל.תתנ"ו בּ ׁש נת 
 התומים ובעל קנ"ט , סי ' או"ח  חת"ס  שו"ת

באשכנז  והנה בזה"ל: ויקרא יהונתן באהבת  כתב 
הנביא צווח  וע "ז שלהם  הזקן שמספרים  נוהגין
צ "ט , יור "ד מהד"ק לבוש"מ שו"ת וע"ע כו',
מנחת שו"ת דל"ו, יור"ד שערים  בית  שו"ת
סי ' ויצהר  תירוש שו"ת מ "ח , סי' ח "ב אלעזר
וילקט חוברת  הספר , בסוף  נאמנה  קריה ס ' ס "ח ,
שביעית - שישית - רביעית - שלישית שנה יוסף ,
ברד"ק ועי ' שביעית, שנה המאסף  שמינית, -
הזקן  לגלח  מנהגם  היה לא וז"ל: ה' י' ב' שמואל

הזקן, גלוח  הוא וחרפה כו' במספרים  ואפילו
שם , אנחנו אשר הארצות באלה כן שנהגו אלא 
אנוּ  החת"ס מדּ ברי  לאוֹ ר: ה ּמ וֹ ציא הארת ע "כ.
בּ רירה בּ אין היה הזּ קן הסרת ענין ׁש כּ ל ר וֹ אים 
אז  ואפילוּ  מהגּ דוֹ לים  להּת ר להגּ יע  מכרחים  והי וּ 
ק בּ לת לפני  זקנם  את חכמים  ּת למידי  גּ זר וּ  לא

ברכ"יהּת ר . - כ"ג סי ' ח"ב שאל חיים  שו"ת 
סי ' באצבע מורה  הקודש, עבודת - קפ "א יור"ד

מ"ה. סי' אומץ יוסף קל"ה, או' על ד' אבות
מי"ג. פ "ג  קצ"ז .בנים  ח "א חזו"א אגרות

. קצ "ח המקובל שם  קדושים , פ' רקאנטי 
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 ּׁש יּ ח ׁש דו עין, מראית מוּ ם ה זּ קן להסיר  אוֹ סרים  מה ּפ וֹ סקים חלק
בּ תער .[ח ]ׁש גּ לּ חוּ  

הּק לת לידי יבוֹ א וּ  אחרים ׁש ּמ א בּ מסּפ רים, אף הזּ קן להסיר אוֹ סרים  וחלק
בּ תער ויגלּ ח וּ  .[ט]הענין 

 וּ כלל כּ לל הזּ קן להסיר ׁש אין כּ וֹ תב , חיּ ים ׁש וֹ נים.[י ]החפץ טעמים  מּפ ני 
קדוֹ ׁש ים צנּ וֹ ר וֹ ת קוֹ רעים   ּכ ידי ׁש על בּ ּק בּ לה  מוּ בא  .[יא]רא ׁש ית , 

לאו ועוֹ קרים  בּ תער  לגלּ ח עלינוּ  לא  ר בּ ים נוֹ הגים ׁש בּ ימינ וּ  מּפ ני ויוֹ תר ,
בּ מסּפ רים, לא  אף בּ זּ קן לגעת לא  ישׂ ראל לכלל עצוּ מה  מצוה  לכן  מהּת וֹ רה,
אנוּ  ואין עלינ וּ , חביבוֹ ת ישׂ ראל לעּמ וֹ  ׁש צּ וּ ה  יתבּ ר ה' ׁש ּמ צווֹ ת  לכּ ל להראוֹ ת

דּ בריו כּ אן עד ו ׁש ל וֹ ם, חס בּ הן .[יב]מתבּ יּ ׁש ים 
 ֹזקנו בּ שׂ יער  ׁש נּ גע למי לוֹ  א וֹ י כּ וֹ תב, הּק דוֹ ׁש  .[יג]הזּ וֹ הר  

מסירים אוֹ ת וֹ  המסירים ואלּ וּ  יה וּ די, ׁש ל הּט הרה  מ ּס ימני אחד ה וּ א  ה זּ קן ,
טהרה סימן  .[יד]מעליהם 

 ידי דּ על הר בּ ים, מחטיאין ּת וֹ רה וּ בני דּ הלוֹ מדין הּמ ׁש ּמ ר ", "יין בּ ספר כּ ת וּ ב
בּ תער גּ ם  העם  המוֹ ן מגלּ חין בּ מסּפ רים  מקילים .[טו]ׁש הם 

להסיר לא יוֹ תר, להחמיר  נדר ׁש ים ולוֹ מדים, ה יּ וֹ ׁש בים  חכמים ּת למידי
לחלוּ טין .[טז]הזּ קן, 

לדוּ ר העוֹ בר וגם  אחרת, לנהג אסוּ ר  ה זּ קן  לגלּ ח  לא ׁש ּמ חמירים בּ מדינ וֹ ת
לוֹ  אסוּ ר  אחרת  .[יז]בּ מדינה 

 ׁש וֹ חט יהיה לא  זקן ל וֹ  ׁש אין ׁש ּמ י מחמירים  מה ּפ וֹ סקים .[יח ]חלק 
אפן בּ ׁש וּ ם ה זּ קן  לגזז  להם  אסוּ ר  האריז"ל, בּ נוּ סח .[יט]ה ּמ תּפ לּ לים 
 בּ ימי בּ הכרח זאת  עשׂ וּ  הזּ קן להסיר  כּ ׁש התחילוּ  זצ"ל , ס וֹ פר  מהחת"ם מוּ בא 

בּ גרמניה צר וּ ר וֹ ת  בּ צר וֹ ת  עוֹ ינוּ  כּ ׁש היה וּ דים הגּ דוֹ לים[כ ]הּפ רענוּ ת , ה ּת יר וּ  

הובאו  דבריהם  פוסקים , מחמישים  יותר הכל
ד'. פרק  ב ' חלק זקן" - פנים  "הדרת בספר

,הריטב"א דעת הוא שכן הנ"ל בספר מובא
סבא חמד, שדי  ללב , יפה מאיר, בית ב "ח ,
חמדה, כלי דכ"ת, חיים , חפץ  מהרש "ם , קדישא,
- תס "ב  עמוד פ "ו ח "ב  הפ "ז ספר  שם , עיין ועוד

חכמים ,תס"ו. דברי  החסיד, יהודה רבינו 
שאלות חמד, שדי המשניות, על רוקח  מעשי 
שאלות דכ"ת , חיים , חפץ מהרש "ם , ותשובות
זאנענפעלד, מהרי"ח  מלכיאל, דברי  ותשובות
ספר עיין פוסקים , ועוד הינקין, איהו יוסף  רבי 
תנ"א. - תמ"ו עמוד ה' פרק  ב' חלק הנ"ל

. בּ מס ּפ רים ה'.אפילוּ  קפ "א  היטב  באר  עיין 
,י"א ברכות לזה, נחמד מקור שהעיר  שם  עיין

תוס ' עיין כו' מגודל זקנך לו שאומרים  לאחד

זה כעין עוד ועיין ותבין, ורשב"א, יהודה, רבינו
סוף ל"ח  סימן ג' חלק  מנח "א ותשובות  בשאלות

הראשון. דּ ברינוּ קטע  ק"ל; דף רבה אדרא 
האפׁש רי . זקן שׂ ערוֹ ת נטילת אוֹ פ נּ י כּ ל על מ וּ סב

.' ב ע"ז יעקב שם .עין שו"תעיין
עיין  שם , רוקח  מעשה  סקנ"ט , תאו"ת חת"ס

הקודם . לאות  במ"מ  או"תהטעם  גבוה שלחן
דכ"ת קמ "ט , אות הספר בראש המנהגים  בכללי
חיים , חפץ  ל"ו, סי ' יוסף דברי שו"ת י"ט , קפ"א

שם . מלכיאל  דברי  ביד שו"ת חיים  שו"ת
ס "ק ב ' סי ' דכ"ת ט', דף א' סי ' יור "ד הספרדי

ע"ש. ל"הפ "ט , סי ' יו"ד לאיש  שמחה שו"ת 
ז', סי ' או"ח משה  השיב  בשו"ת  מקורו והעיד
על  ישעי' נפש  מס ' ח "ז שלום  מנוחת בספרי ועי'

שם . עיין באריכות, אסורות גּ זרוֹ תמאכלות

 הלכת יראל  א 'זקן •רק • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ז• ְְְִִֵֶֶָָָָ

א וֹ תם, יכּ יר וּ  לא ׁש הא וֹ יבים  כּ די זקנם, את  וּ להסיר  לב וּ ׁש ם לׁש נּ וֹ ת לנּ וֹ סעים
צמח  ׁש לּ א ּפ וֹ לני מל ׁש ל סּפ וּ ר בּ עקבוֹ ת  זקן  לג דּ ל לא הגּ וֹ יים נהגוּ  אלּ וּ  ׁש בּ ימים

זקן חכמים,[כא]ל וֹ  להם  ה ּת ירוּ  מארצם ה נּ וֹ דדים  יה וּ דים יכּ יר וּ  לא ׁש האוֹ יבים וּ כדי 
זקן, ללא החדׁש  בּ מראם הנּ וֹ סעים  הת בּ יּ ׁש וּ  לביתם  ׁש בּ חזרם  יצא  הזּ קן . להסיר 
בּ ביתם היּ וֹ ׁש בים  חכמים ּת למידי ורק זקן, לגדּ ל ׁש לּ א אט  אט להנהיג ׁש החלוּ   ּכ

הגּ זירה לפני לפוֹ לין מגּ רמניה ה בּ וֹ רחים  כּ ל  זקנם . את  מכרחים[כב]ה וֹ תיר וּ  היוּ  לא 
לא] וּ בפוֹ לין ה זּ קן להסיר  בּ גרמניה מנהג היה  [לכן לה ּת ר  .[כג]לה גּ יע 

,האמ וֹ ראים ה ּת נּ אים, ׁש בּ ימי ידוּ ע לעיל, לנכּת ב בּ דוֹ מה כּ וֹ תב החיד"א
ה גּ וֹ ים אצל בּ איר וֹ ּפ ה  התחיל ה ּמ נהג אלּ א  ה זּ קן, לגזר  נהג וּ  לא הגּ א וֹ נים ,
ׁש עסקוּ  ה גּ וֹ יים  ידי על היהוּ דים  אצל ה ּמ נהג התּפ ט וכ מסיּ מת, סבּ ה  בּ גלל
בּ ׁש עת רק , ּכ על  לסמ אין ה ּת רים למצ וֹ א אפׁש ר  אם  אף לכן  בּ מסחר, עּמ הם 
גּ מוּ ר א ּס וּ ר  בּ ודּ אי זה  וּ בלי ,ית בּ ר מה' כּ ּפ רה  צרי אז  וגם סכּ נה , וּ בעת  ה דּ חק

הזּ קן .[כד]לגזז 

לא ׁש ּמ אד הזּ קן, הסרת  בּ ענין  לברכה  צדּ יק  זכר איׁש  החזוֹ ן  מהגּ א וֹ ן מוּ בא
ואינוֹ  צנוּ ע נהג  אינוֹ  ׁש הוּ א בּ יוֹ תר, קׁש ה זאת וּ מקבּ ל בּ עיניו , חן מוֹ צא
קצר שׂ ער מ וֹ תירים אם  א ה ּק דוּ ׁש ה, את   בּ כ ועוֹ קרים  מהגּ וֹ יים, נלמד רק יהוּ די,

נוֹ רא .[כה]אינוֹ  

 בּ היוֹ תי ה זּ קן , מגּ זזת  רצוֹ ן שׂ בע הייתי לא מעוֹ לם  כּ וֹ תב, הוּ א אחר  בּ מכּת ב
והיה כּ ּפ ה , ללא  כּ הוֹ ל הענין חמוּ ר ׁש היה  ה ּק וֹ דם  מהדּ וֹ ר עוֹ ד בּ אּס וּ ר מר גּ ל
ה ּת וֹ רה ל וֹ מדי בּ ין  גּ ם ההתּפ טוּ ת  ולמרוֹ ת ה יּ הוּ די, הלּ בוּ ׁש  את  כּ מׁש יל לכּ ל נחׁש ב

מאד  הדּ בר  לי בּ וֹ ער לכן זה , בּ עבוּ ר הׁש ּת נּ ה .[כו]לא 

בּ עוֹ לם ית בּ ר ה' חסדי הׁש ּפ עת מעכּ ב זקנוֹ , את  .[כז]הּמ סיר  

לא ׁש נה 100 בּ ן הוּ א אם  אף זקן  ללא ׁש כּ הן כּ ת וּ ב, "הּק נה" בּ ספר
לדּ וּ כן .[כח ]יעלה  

סריס .תתנ"ו. ּפ וֹ לין מל.תתנ"ו בּ ׁש נת 
 התומים ובעל קנ"ט , סי ' או"ח  חת"ס  שו"ת

באשכנז  והנה בזה"ל: ויקרא יהונתן באהבת  כתב 
הנביא צווח  וע "ז שלהם  הזקן שמספרים  נוהגין
צ "ט , יור "ד מהד"ק לבוש"מ שו"ת וע"ע כו',
מנחת שו"ת דל"ו, יור"ד שערים  בית  שו"ת
סי ' ויצהר  תירוש שו"ת מ "ח , סי' ח "ב אלעזר
וילקט חוברת  הספר , בסוף  נאמנה  קריה ס ' ס "ח ,
שביעית - שישית - רביעית - שלישית שנה יוסף ,
ברד"ק ועי ' שביעית, שנה המאסף  שמינית, -
הזקן  לגלח  מנהגם  היה לא וז"ל: ה' י' ב' שמואל

הזקן, גלוח  הוא וחרפה כו' במספרים  ואפילו
שם , אנחנו אשר הארצות באלה כן שנהגו אלא 
אנוּ  החת"ס מדּ ברי  לאוֹ ר: ה ּמ וֹ ציא הארת ע "כ.
בּ רירה בּ אין היה הזּ קן הסרת ענין ׁש כּ ל ר וֹ אים 
אז  ואפילוּ  מהגּ דוֹ לים  להּת ר להגּ יע  מכרחים  והי וּ 
ק בּ לת לפני  זקנם  את חכמים  ּת למידי  גּ זר וּ  לא

ברכ"יהּת ר . - כ"ג סי ' ח"ב שאל חיים  שו"ת 
סי ' באצבע מורה  הקודש, עבודת - קפ "א יור"ד

מ"ה. סי' אומץ יוסף קל"ה, או' על ד' אבות
מי"ג. פ "ג  קצ"ז .בנים  ח "א חזו"א אגרות

. קצ "ח המקובל שם  קדושים , פ' רקאנטי 



•ח • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • א '• הלכת רק יראל  זקן ְְְִִֵֶֶָָָָ

יאה אינ וֹ  מּמ ילא ליפי, הזּ קן את בּ רא   יתבּ ר ה ' עזרא, מהאבן מוּ בא
.[כט]להׁש חיתוֹ  

סכּ נה בּ ׁש עת אף ה זּ קן לגזז אין כּ וֹ תב, חסידים " .[ל]בּ "ספר  

היה החסיד, יה וּ דה ר בּ י בּ תקוּ פת  ׁש ארע  ונ וֹ רא איוֹ ם  סּפ וּ ר בּ ּס פרים  מוּ בא 
לברכה צדּ יק זכר  החסיד יהוּ דה ר בּ י ה זּ קן, לגזר  נוֹ הג היה ׁש  עׁש יר  היה
ׁש ה וּ א בּ אוֹ מר וֹ  והתעלּ ם לרב, לבּ וֹ  ׁש ת  לא העׁש יר א ׁש יּ ח דּ ל, בּ וֹ  מפציר  היה 
מר, סוֹ ף ל ׁש יּ היה ,ל "דּ ע יהוּ דה: ר בּ י לוֹ  אמר  ה זּ קן . לסבּ ל יכוֹ ל  ואינוֹ  מפנּ ק

"ּפ י על ויּ דרכוּ  ּפ רוֹ ת כּ מ וֹ  הנּ ראים  ׁש דים  יבוֹ אוּ  מיתת הענ ׁש [לא]ׁש אחרי ׁש זּ הוּ  , 
שׂ ער וֹ ת וסמר  יהוּ דה , ר בּ י א וֹ תוֹ  החיה  העוֹ לם , מן עׁש יר אוֹ ת וֹ  בּ הסּת לּ ק זקנוֹ . לגוֹ זר 
עּמ וֹ  והביא ּפ רה , כּ מוֹ  ה נּ ראה ׁש ד אליו  ה גּ יע מיתתוֹ , אחרי ׁש ּמ יּ ד  וסּפ ר, ראׁש וֹ ,
 ה ּמ לא א וֹ ת וֹ  העלה  מכּ ן  לאחר נ ׁש מת וֹ , בּ זה והכניס וּ מלח, גּ פרית  בּ זפת מלא כּ לי
את ת ׁש חית "ולא  הּפ סוּ ק להקריא וּ בקׁש וּ  חוּ מׁש , לוֹ  הביאוּ  מעלה, ׁש ל  דּ ין לבית
נׁש מתוֹ  את ׁש יּ שׂ ימ וּ  הכריזוּ   ּכ אחר  מיּ ד  לה ׁש יב, מה  ידע ולא ,"זקנ ּפ את

כו' הגּ הינ וֹ ם ׁש ל הּת חּת וֹ נה  .[לב]בּ מדרגה 

החמר וֹ ת בּ כל להחמיר יׁש  הענ ׁש , גּ וֹ דל  .[לג]וּ מ וּ ם  

ׁש אל הרא ׁש וֹ נים ׁש איןאחד ממיּ א, ל וֹ  וה ׁש יבוּ  הזּ קן, הסרת בּ ענין בּ מים 
בּ וֹ ראכם היכן  א וֹ תם  ׁש יּ ׁש אלוּ  ה גּ וֹ זרים, וא לּ וּ  בּ מסּפ רים , לא אפילוּ  ה זּ קן לגזר

 ּכ כּ ל קלּ ה מצוה לק יּ ים ׁש כחּת ם .[לד]מלכיכם 

,ה זּ קנים בּ פני ארץ דּ ר יהיה  ׁש לּ צּ עירים  כּ די עשׂ וּ י ׁש הזּ קן ה ּס וֹ ברים, יׁש 
בּ ת ׁש וּ בה לׁש וּ ב  ה לּ בן ה זּ קן  ידי על .[לה]וׁש יּ זכּ רוּ  

 יתבּ ר שׂ ה ' החלוּ קה סימן את לבּט ל לא כּ די ה זּ קן  להסיר  לא האוֹ מרים, יׁש 
ה' מרצוֹ ן הפ עוֹ שׂ ה  כּ ן והעוֹ שׂ ה  ל נּ ׁש ים, הגּ ברים בּ ין .[לו]עשׂ ה 

מה ּפ נים ה יּ פי את  להסיר לא  הוּ א ׁש האּס וּ ר סוֹ ברים , .[לז]חלק  

גם  מובא הס' המשומר, יין בספרו שפירא מהר "ן
ובש"א. של"ה, וכ"כ בקיצור כ"ח דף 

עה"כ  עזרא אבן ע"ח, מ ' טעה"מ בספרו הרדב"ז
ואודות י"ט , ויקרא אברבנאל קרחה, יקרחו לא
ושד"ת ס', מע ' סוף  שה "ג ע "י הקדוש  המחבר
הכהנים  ובענין מ "ט , או' סט "ו, הפוסקים  כללי 
כ', סי ' מהדו"ת ח "א לבוש "מ  שו"ת עוד עי'

ט "ו. סי' ח"ו מנח"י ויקראשו"ת  עזרא  אבן
החינוך  שכתב טעם  כעין וזה כ"ו, פסוק י "ט ,
בכוונת לשנות שלא כלאים , זריעת  איסור בטעם 

קצ"ח .היוצר . סי' בּ ּמ קרא:ס "ח  מרּמ ז
תׁש חית". ולא ראׁש כם  מובא"ּפ את המעשה  

זה בלשון שפירא להר"ן המשומר" "יין בספר
פי "ח , מוסר  שבט  ובס ' במספריים , מגלח  שהי'
אלעזר מנחת שו"ת גלוח , ה' יוסף  כצאן נוהג בס'
מצותיך  נתיב  ע"ס נתיב  מאיר מ "ח , סי' ח "ב 
"הדרת נ"ט , דף ארזים  עמודי ל"ט , או' פח "י
אנוש , ראש שערות ותסמר  צ"ז, עמ ' זקן" - פנים 
מנח "א שו"ת עי ' של"ה  הקיצור  גירסת ובענין
ענין  ובכללות  .130 בהערה שם  הפ "ז ובספר שם 
עי ' תער בלא אף  הזקן הסרת על ר "ל העונשים 

פי"ג . ח "ב  הפ "ז פאות.ספר  דיני  - אומץ  יוסף 
.ל"ו סימן השמים  מן יתידותשו"ת

הפ "ז. בספר מובא  נשא, פ' בחייאהלים  רבינו
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שׂ ערה אפילוּ  ּת ּת לׁש  ׁש ּמ א  בּ זּ קן, לגעת  לא להזּ הר יׁש  ה ּק דוֹ ׁש  האר "י .[לח ]לפי 

לּת וֹ רה יעלה ׁש לּ א זקנוֹ , צריכים[לט]ה ּמ סיר  היוּ  ה כּ נסיּ וֹ ת , בּ ּת י ׁש ל  הגּ בּ אים . 
לקנ וֹ ת חפץ  ואם  זקנוֹ , הגּ וֹ זר יה וּ די לּת וֹ רה להעלוֹ ת לא בּ מּט רה להתאּס ף

לקנ וֹ ת בּ ידוֹ  יעלה ׁש לּ א  ּכ ה ּמ חיר , את  ׁש יּ עלוּ  .[מ]עליּ ה, 

מלמעלה רחמים  ׁש ל מ דּ וֹ ת  י"ג מעוֹ רר זקן, מׁש ה[מא]הנּ וֹ שׂ א עד קבּ לנוּ   ּכ . 
ה וּ א  ּבּ ר ו מהּק דוֹ ׁש  .[מב]ר בּ נוּ  

 וה ּפ ׁש ט הכּ לב", כּ פני ה דּ וֹ ר "ּפ ני יהיה ה ּמ ׁש יח בּ יאת לפני אוֹ מרת, הגּ מרא 
צוּ רה בּ א וֹ תּה  ה ּפ ה, מעל והער  ה ּפ אוֹ ת את  ויׁש אירוּ  ה זּ קן ׁש יּ גזר וּ  הוּ א 

וּ כלבים טמא וֹ ת בּ ח יּ וֹ ת .[מג]ׁש נּ ראית 

 כּ ל על מצוה  כּ וֹ תב: לברכה צדּ יק זכר  יוֹ נתן ר' הרב מוֹ רנוּ  הצּ דּ יק ה גּ א וֹ ן 
ודקדּ וּ קים אחר וֹ ת בּ ח וּ מרוֹ ת  כּ מוֹ  לא הארץ, עם אפילוּ  זקן לגדּ ל אחד
הא ּס וּ רים, בּ כל ה ּמ צ וּ ים חכמים ּת למידי רק להחמיר  ראוּ י אחד כּ ל ׁש לּ א אחרים

מצוה זה .[מד]כּ אן 

 הּת אחרי הּת רים ׁש בּ עלי רוֹ ב נחלׁש ה, בּ לבּ ם ׁש האמוּ נה אנׁש ים  הם  רים 
הּמ כרחים מאד מעט  רק כּ לל , זקנם את  מגלּ חים אינם  האמּת יּ ים .[מה]האמוּ נה  

 ֹזקנו למגלּ ח צבּ וּ ר כּ ׁש ליח להיוֹ ת  להר ׁש וֹ ת לא ה כּ וֹ תבים, .[מו]יׁש  

לגבּ וֹ ת עשׂ ה מ ׁש ּפ ט ה ' נוֹ דע  אז עניּ ים , והם זקן מג דּ לי כּ ׁש ּת ראה
מת כּ ּפ רים היוּ  לא  זקן  מג לּ חי היוּ  ואלמלא וחטא וֹ תיהם, ח וֹ בוֹ תיהם

בּ ענ יּ וּ ת אף .[מז]עווֹ נ וֹ תיהם 

בּ גרמניה דּ בר  הבּ על ׁש ל לר ׁש ּת וֹ  ׁש נּ פלוּ  ׁש בּ עקבוֹ ת להבין, ישׂ כּ יל דּ עת  בּ ר כּ ל
כּ פי  היא והאמת  האּפ יקוֹ רסוּ ת, והתּפ טה  ה כּ פירה  התחזּ קה  הזּ קן לגלּ ח 
נ וֹ רא, ּפ גם הוּ א דּ ין ּפ י על  הּמ ּת ר  הזּ קן להסיר ׁש אפילוּ  ה ּק דוֹ ׁש ים , בּ ספרים הכּ ת וּ ב

מוסר שבט  ס', שער  שערים  מאה כ"ז, י"ט, ויקרא
וכ"כ  המצרי, בחלון יעב"ץ שם , ואברבנאל פ "א,
טעם  והוסיף  יצר , אשר ברכת בפרוש  באבודרהם 

פנים . הדרת תואר אבודרהם מפני  ספורנו,
תקס"א, או"ח  פמ "ג פ "א, מוסר שבט  שם ,
יור"ד  שערים  בית שו"ת ד', י ' ב ' שמואל מלבי"ם 
כעי"ז  כ"ז, י"ט , ויקרא תמימה ובתורה  דל"ו,
וגידול  וצער, עצבות לדאגה, סימן הזקן דגילוח 
ספר בארוכה עי ' ע"ש. וכבוד, תענוג הוא הזקן

פי "ט . ח "ב  קדושים ,הפ"ז פ' שעה "מ  עיין
טעה"מ י "א, הל' עד"ש דיני  האריז"ל שו"ע 
צדיקים  אור ב', י ' שעה"כ קדושים , פ ' וליקו"ת
א', סי' יור"ד יוסף כתונת שו"ת עי' מ "ב , סי'

א'. ט"ז שבע באר  חלק אור מגלהמאורי 

עי ' ק ', סי ' יעקב צור שו"ת קדושים , עמוקות
בתי כמה יש  ובירושלים  כ"ג סי' מישרים  דובב
שט"ו. עמ ' ארזים , עמודי כן, כנסיותשנוהגין

.ט "ו דף  למהרח "פ  מחיים  בניצוואה 
ב '. ב ', מאמר אלול חודש הרמ "ז יששכר 

ב '. ל"ד, העברי בלב  יוסףמובא נוהג כצאן
גילוח . מצוההלכות  ח "ג המצות אור ספר 

חיים מ"ד. שו"ת כ', או' י "ב  כלל אהרן מנחת
תקפ "א סי' אפרים  מטה על המגן אלף א', בידסי'
יוד"ר דכ"ת  קס"ט, עמ' חכמים  כבוד נ"א, ס "ק 
מגיד  בס ' יששכר  בני בעל פ "ט , ס"ק ב', סי'
א' סי' ביד חיים  שו"ת י"א, דף  ברכות תעלומה
מקורו  העיר שם  לאיש שמחה בשו"ת למהרח"פ,

הנ"ל. משה השיב  פ 'משו"ת משה ישמח
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יאה אינ וֹ  מּמ ילא ליפי, הזּ קן את בּ רא   יתבּ ר ה ' עזרא, מהאבן מוּ בא
.[כט]להׁש חיתוֹ  

סכּ נה בּ ׁש עת אף ה זּ קן לגזז אין כּ וֹ תב, חסידים " .[ל]בּ "ספר  

היה החסיד, יה וּ דה ר בּ י בּ תקוּ פת  ׁש ארע  ונ וֹ רא איוֹ ם  סּפ וּ ר בּ ּס פרים  מוּ בא 
לברכה צדּ יק זכר  החסיד יהוּ דה ר בּ י ה זּ קן, לגזר  נוֹ הג היה ׁש  עׁש יר  היה
ׁש ה וּ א בּ אוֹ מר וֹ  והתעלּ ם לרב, לבּ וֹ  ׁש ת  לא העׁש יר א ׁש יּ ח דּ ל, בּ וֹ  מפציר  היה 
מר, סוֹ ף ל ׁש יּ היה ,ל "דּ ע יהוּ דה: ר בּ י לוֹ  אמר  ה זּ קן . לסבּ ל יכוֹ ל  ואינוֹ  מפנּ ק

"ּפ י על ויּ דרכוּ  ּפ רוֹ ת כּ מ וֹ  הנּ ראים  ׁש דים  יבוֹ אוּ  מיתת הענ ׁש [לא]ׁש אחרי ׁש זּ הוּ  , 
שׂ ער וֹ ת וסמר  יהוּ דה , ר בּ י א וֹ תוֹ  החיה  העוֹ לם , מן עׁש יר אוֹ ת וֹ  בּ הסּת לּ ק זקנוֹ . לגוֹ זר 
עּמ וֹ  והביא ּפ רה , כּ מוֹ  ה נּ ראה ׁש ד אליו  ה גּ יע מיתתוֹ , אחרי ׁש ּמ יּ ד  וסּפ ר, ראׁש וֹ ,
 ה ּמ לא א וֹ ת וֹ  העלה  מכּ ן  לאחר נ ׁש מת וֹ , בּ זה והכניס וּ מלח, גּ פרית  בּ זפת מלא כּ לי
את ת ׁש חית "ולא  הּפ סוּ ק להקריא וּ בקׁש וּ  חוּ מׁש , לוֹ  הביאוּ  מעלה, ׁש ל  דּ ין לבית
נׁש מתוֹ  את ׁש יּ שׂ ימ וּ  הכריזוּ   ּכ אחר  מיּ ד  לה ׁש יב, מה  ידע ולא ,"זקנ ּפ את

כו' הגּ הינ וֹ ם ׁש ל הּת חּת וֹ נה  .[לב]בּ מדרגה 

החמר וֹ ת בּ כל להחמיר יׁש  הענ ׁש , גּ וֹ דל  .[לג]וּ מ וּ ם  

ׁש אל הרא ׁש וֹ נים ׁש איןאחד ממיּ א, ל וֹ  וה ׁש יבוּ  הזּ קן, הסרת בּ ענין בּ מים 
בּ וֹ ראכם היכן  א וֹ תם  ׁש יּ ׁש אלוּ  ה גּ וֹ זרים, וא לּ וּ  בּ מסּפ רים , לא אפילוּ  ה זּ קן לגזר

 ּכ כּ ל קלּ ה מצוה לק יּ ים ׁש כחּת ם .[לד]מלכיכם 

,ה זּ קנים בּ פני ארץ דּ ר יהיה  ׁש לּ צּ עירים  כּ די עשׂ וּ י ׁש הזּ קן ה ּס וֹ ברים, יׁש 
בּ ת ׁש וּ בה לׁש וּ ב  ה לּ בן ה זּ קן  ידי על .[לה]וׁש יּ זכּ רוּ  

 יתבּ ר שׂ ה ' החלוּ קה סימן את לבּט ל לא כּ די ה זּ קן  להסיר  לא האוֹ מרים, יׁש 
ה' מרצוֹ ן הפ עוֹ שׂ ה  כּ ן והעוֹ שׂ ה  ל נּ ׁש ים, הגּ ברים בּ ין .[לו]עשׂ ה 

מה ּפ נים ה יּ פי את  להסיר לא  הוּ א ׁש האּס וּ ר סוֹ ברים , .[לז]חלק  

גם  מובא הס' המשומר, יין בספרו שפירא מהר "ן
ובש"א. של"ה, וכ"כ בקיצור כ"ח דף 

עה"כ  עזרא אבן ע"ח, מ ' טעה"מ בספרו הרדב"ז
ואודות י"ט , ויקרא אברבנאל קרחה, יקרחו לא
ושד"ת ס', מע ' סוף  שה "ג ע "י הקדוש  המחבר
הכהנים  ובענין מ "ט , או' סט "ו, הפוסקים  כללי 
כ', סי ' מהדו"ת ח "א לבוש "מ  שו"ת עוד עי'

ט "ו. סי' ח"ו מנח"י ויקראשו"ת  עזרא  אבן
החינוך  שכתב טעם  כעין וזה כ"ו, פסוק י "ט ,
בכוונת לשנות שלא כלאים , זריעת  איסור בטעם 

קצ"ח .היוצר . סי' בּ ּמ קרא:ס "ח  מרּמ ז
תׁש חית". ולא ראׁש כם  מובא"ּפ את המעשה  

זה בלשון שפירא להר"ן המשומר" "יין בספר
פי "ח , מוסר  שבט  ובס ' במספריים , מגלח  שהי'
אלעזר מנחת שו"ת גלוח , ה' יוסף  כצאן נוהג בס'
מצותיך  נתיב  ע"ס נתיב  מאיר מ "ח , סי' ח "ב 
"הדרת נ"ט , דף ארזים  עמודי ל"ט , או' פח "י
אנוש , ראש שערות ותסמר  צ"ז, עמ ' זקן" - פנים 
מנח "א שו"ת עי ' של"ה  הקיצור  גירסת ובענין
ענין  ובכללות  .130 בהערה שם  הפ "ז ובספר שם 
עי ' תער בלא אף  הזקן הסרת על ר "ל העונשים 

פי"ג . ח "ב  הפ "ז פאות.ספר  דיני  - אומץ  יוסף 
.ל"ו סימן השמים  מן יתידותשו"ת

הפ "ז. בספר מובא  נשא, פ' בחייאהלים  רבינו
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שׂ ערה אפילוּ  ּת ּת לׁש  ׁש ּמ א  בּ זּ קן, לגעת  לא להזּ הר יׁש  ה ּק דוֹ ׁש  האר "י .[לח ]לפי 

לּת וֹ רה יעלה ׁש לּ א זקנוֹ , צריכים[לט]ה ּמ סיר  היוּ  ה כּ נסיּ וֹ ת , בּ ּת י ׁש ל  הגּ בּ אים . 
לקנ וֹ ת חפץ  ואם  זקנוֹ , הגּ וֹ זר יה וּ די לּת וֹ רה להעלוֹ ת לא בּ מּט רה להתאּס ף

לקנ וֹ ת בּ ידוֹ  יעלה ׁש לּ א  ּכ ה ּמ חיר , את  ׁש יּ עלוּ  .[מ]עליּ ה, 

מלמעלה רחמים  ׁש ל מ דּ וֹ ת  י"ג מעוֹ רר זקן, מׁש ה[מא]הנּ וֹ שׂ א עד קבּ לנוּ   ּכ . 
ה וּ א  ּבּ ר ו מהּק דוֹ ׁש  .[מב]ר בּ נוּ  

 וה ּפ ׁש ט הכּ לב", כּ פני ה דּ וֹ ר "ּפ ני יהיה ה ּמ ׁש יח בּ יאת לפני אוֹ מרת, הגּ מרא 
צוּ רה בּ א וֹ תּה  ה ּפ ה, מעל והער  ה ּפ אוֹ ת את  ויׁש אירוּ  ה זּ קן ׁש יּ גזר וּ  הוּ א 

וּ כלבים טמא וֹ ת בּ ח יּ וֹ ת .[מג]ׁש נּ ראית 

 כּ ל על מצוה  כּ וֹ תב: לברכה צדּ יק זכר  יוֹ נתן ר' הרב מוֹ רנוּ  הצּ דּ יק ה גּ א וֹ ן 
ודקדּ וּ קים אחר וֹ ת בּ ח וּ מרוֹ ת  כּ מוֹ  לא הארץ, עם אפילוּ  זקן לגדּ ל אחד
הא ּס וּ רים, בּ כל ה ּמ צ וּ ים חכמים ּת למידי רק להחמיר  ראוּ י אחד כּ ל ׁש לּ א אחרים

מצוה זה .[מד]כּ אן 

 הּת אחרי הּת רים ׁש בּ עלי רוֹ ב נחלׁש ה, בּ לבּ ם ׁש האמוּ נה אנׁש ים  הם  רים 
הּמ כרחים מאד מעט  רק כּ לל , זקנם את  מגלּ חים אינם  האמּת יּ ים .[מה]האמוּ נה  

 ֹזקנו למגלּ ח צבּ וּ ר כּ ׁש ליח להיוֹ ת  להר ׁש וֹ ת לא ה כּ וֹ תבים, .[מו]יׁש  

לגבּ וֹ ת עשׂ ה מ ׁש ּפ ט ה ' נוֹ דע  אז עניּ ים , והם זקן מג דּ לי כּ ׁש ּת ראה
מת כּ ּפ רים היוּ  לא  זקן  מג לּ חי היוּ  ואלמלא וחטא וֹ תיהם, ח וֹ בוֹ תיהם

בּ ענ יּ וּ ת אף .[מז]עווֹ נ וֹ תיהם 

בּ גרמניה דּ בר  הבּ על ׁש ל לר ׁש ּת וֹ  ׁש נּ פלוּ  ׁש בּ עקבוֹ ת להבין, ישׂ כּ יל דּ עת  בּ ר כּ ל
כּ פי  היא והאמת  האּפ יקוֹ רסוּ ת, והתּפ טה  ה כּ פירה  התחזּ קה  הזּ קן לגלּ ח 
נ וֹ רא, ּפ גם הוּ א דּ ין ּפ י על  הּמ ּת ר  הזּ קן להסיר ׁש אפילוּ  ה ּק דוֹ ׁש ים , בּ ספרים הכּ ת וּ ב

מוסר שבט  ס', שער  שערים  מאה כ"ז, י"ט, ויקרא
וכ"כ  המצרי, בחלון יעב"ץ שם , ואברבנאל פ "א,
טעם  והוסיף  יצר , אשר ברכת בפרוש  באבודרהם 

פנים . הדרת תואר אבודרהם מפני  ספורנו,
תקס"א, או"ח  פמ "ג פ "א, מוסר שבט  שם ,
יור"ד  שערים  בית שו"ת ד', י ' ב ' שמואל מלבי"ם 
כעי"ז  כ"ז, י"ט , ויקרא תמימה ובתורה  דל"ו,
וגידול  וצער, עצבות לדאגה, סימן הזקן דגילוח 
ספר בארוכה עי ' ע"ש. וכבוד, תענוג הוא הזקן

פי "ט . ח "ב  קדושים ,הפ"ז פ' שעה "מ  עיין
טעה"מ י "א, הל' עד"ש דיני  האריז"ל שו"ע 
צדיקים  אור ב', י ' שעה"כ קדושים , פ ' וליקו"ת
א', סי' יור"ד יוסף כתונת שו"ת עי' מ "ב , סי'

א'. ט"ז שבע באר  חלק אור מגלהמאורי 

עי ' ק ', סי ' יעקב צור שו"ת קדושים , עמוקות
בתי כמה יש  ובירושלים  כ"ג סי' מישרים  דובב
שט"ו. עמ ' ארזים , עמודי כן, כנסיותשנוהגין

.ט "ו דף  למהרח "פ  מחיים  בניצוואה 
ב '. ב ', מאמר אלול חודש הרמ "ז יששכר 

ב '. ל"ד, העברי בלב  יוסףמובא נוהג כצאן
גילוח . מצוההלכות  ח "ג המצות אור ספר 

חיים מ"ד. שו"ת כ', או' י "ב  כלל אהרן מנחת
תקפ "א סי' אפרים  מטה על המגן אלף א', בידסי'
יוד"ר דכ"ת  קס"ט, עמ' חכמים  כבוד נ"א, ס "ק 
מגיד  בס ' יששכר  בני בעל פ "ט , ס"ק ב', סי'
א' סי' ביד חיים  שו"ת י"א, דף  ברכות תעלומה
מקורו  העיר שם  לאיש שמחה בשו"ת למהרח"פ,

הנ"ל. משה השיב  פ 'משו"ת משה ישמח
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וכן בּ זּ קן הּט מוּ נה  הּק דוּ ׁש ה  עצמת  אנוֹ ׁש  בּ שׂ כל  וּ להערי לׁש ער  ואין יׁש מרנּ וּ , ה'
היּ הדוּ ת כּ ל כו '. הר וֹ ממה  הּק דוּ ׁש ה  הׁש חתת  על הענׁש  לׁש ער  אין מ דּ ה  בּ א וֹ תּה 
ה ׁש ּפ עת מקבּ לים  זה  ידי ועל  ליראה , זוֹ כים  וה ּפ אוֹ ת הזּ קן ידי על כּ י בּ זה , ּת לוּ יה
ּפ נ וּ יים להיוֹ ת  ואפׁש ר הּפ רנסה , על לעמל צרי אין  זה ידי ועל מּמ על, חסידים
כּ ל  וּ מ ּמ ילא כּ מהים , אנוּ  אליה ׁש איפתנוּ  ז וֹ הי והרי היּ וֹ ם , כּ ל  ית בּ ר ה ' לעבוֹ דת 
חס והר וֹ צה  נ כּ ר , ה יּ הוּ די וה ּפ אוֹ ת הזּ קן ידי על וה ּפ אוֹ ת. הזּ קן על ּת לוּ יה  היּ הדוּ ת 
כּ י  וה ּפ אוֹ ת, ה זּ קן את עוֹ קר הוּ א הראׁש וֹ ן הדּ בר  ישׂ ראל , בּ אלקי לכפוֹ ר  וחלילה

וּ בּפ א וֹ ת בּ זּ קן ּת לוּ יה ה יּ הדוּ ת  כּ ל .[מח ]האמת  
יוֹ עץ ׁש על [מט]הּפ לא  בּ שׂ ערוֹ ת לא בּ זקנוֹ , יגּ ע  ׁש לּ א ׁש מים  ירא לכל ראוּ י כּ וֹ תב: 

כּ תב ועוֹ ד עצמוֹ , על רעה  מביא זה ידי ׁש על צ וּ אר וֹ , ׁש על בּ שׂ ער וֹ ת  ולא  ּפ ניו 
איזה אוֹ  צער  איזה יׁש  האם  האריז"ל, אוֹ תנוּ  ׁש לּ ּמ ד כּ פי אדם  כּ ל  יתנהג לא לּמ ה

כּ אן. עד , ּכ כּ ל קטן  בּ דבר   יתבּ ר ה ' כּ בוֹ ד על יסּת כּ ל וּ  לא  לּמ ה  מזּ ה , נזק
'ה כּ חלּ וּ ל להחׁש ב ועלוּ ל  יוֹ תר, הר בּ ה חמ וּ ר חׁש וּ ב אדם  אצל ה זּ קן  .[נ]גּ לּ וּ ח 
בּ רוּ חנ יּ וּ ת ׁש ּמ דּ רדּ רים מראים  זקנם .[נא]ה ּמ גלּ חים 
זקן ללא לאנׁש ים הרׁש ה  לא  אלפנדרי אליעזר  ׁש למה  ר ' קדּ יׁש א  ה ּס בּ א

דּ בּ ר לא וכּמ וּ בן בּ פניהם  ה בּ יט  לא ׁש נּ דחקוּ  ואלּ וּ  בּ ית וֹ , מפּת ן על לדר
בּ לּמ וּ ד  .[נב]עּמ ם 

אחרים בּ דברים  הזּ קן בּ כבוֹ ד לזלזל  לא  הוּ א  .[נג]וענין 
ה ּק דוֹ ׁש ים רבּ וֹ תינוּ  ּפ י על לנהג ׁש מים ירא  יה וּ די כּ ל על  למעשׂ ה 

זקן .[נד]וּ לגדּ ל 
היה וּ דים וּ בדיּ וּ ק לגד וֹ ל זקנם את  מוֹ תירים  רבּ ים  ׁש גּ וֹ יים היא גּ דוֹ לה בּ וּ ׁש ה

יבוֹ ׁש  וׁש לּ א  ה ּפ רצה , בּ פני לעוֹ מד ותוֹ דה  קׁש ה, ה דּ בר להם  , ּכ על  הּמ צוּ ים 
ה ּפ ריצים, נגד בּ צוּ רה  כּ חוֹ מה  להיוֹ ת ׁש צּ רי הנּ ביא א וֹ מר וכ הּמ לעיגים, מּפ ני
אלּ וּ  וכל  כו'. ׁש מים יראת  בּ הם  ׁש אין עליהם נכּ ר  נגד הע וֹ מדים  ה ּת וֹ רה וּ בני
בּ קללת נכללים ה יּ הדוּ ת  יס וֹ דוֹ ת לחזּ ק החפצים  ׁש ל ידיהם  להר ּפ וֹ ת  המנ ּס ים
ה וּ א ה ּק דוֹ ׁש ה ה ּת וֹ רה יסוֹ דוֹ ת והמחזּ ק הּת וֹ רה" דּ ברי את  יקים  לא א ׁש ר "אר וּ ר

כו' " ּבּ ר ו" ׁש ל .[נה]בּ כלל 

הלכותאמור . בליקוטי  מבואר  הנ"ל כל
ע "ש . ג', ב ', הלכה גילוח הלכות  מהר "ן להגה"ק 

. גּ לּ וּ ח ער.נ"ה סי ' יור "ד אש , אמרי שו"ת 
, המלבי"ם בשם  ס "ח  סי' ויצהר תירוש  שו"ת

דברי שו"ת פ "ה, אדם  תפארת בקו' חיים  חפץ
פ "א. סי' ח "ה ארזים מלכיאל עמודי ספר

נ"ב . דף מרגליות מהריא"ז עיין להגה"ק
שכיבד  הר"י, על שתמה ומה י ', קנ"א ערוה"ש

במ "א כמבואר בזקנו הקדוש ארון לפני הריצפה 
לגודל  הוא וכי  תמיהתו על מתמהין אנו שם ,
עלינו  ונאמן לא, או זלזול יש  אם  ידע לא קדושתו
למעלה, הביאו הוא וגם  הדברים , שכנים  הס "ח 
וכל  כאנשים , אנו כמלאכים , הראשונים  ואם 

ד'. דורש אלבבות חלק לבוש"מ שו"ת
צ "ט . סימן דעה ליורה  דבריבמפתחות  שו"ת

ס "ו. סי ' ח "ד מלכיאל
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והחפץ בּ מדינ וֹ תנ וּ  העבר וֹ ת  לכל הּפ תח ׁש זּ ה וּ  יראה ה ּמ ת בּ וֹ נן  וכוֹ תב, ממׁש י
זקנוֹ  מגלּ ח רא ׁש וֹ ן דּ בר ׁש מים , יראת על מעליו  .[נו]לפרק 

 כּ ל על לעבוֹ ר יוֹ תר קל מה ּפ נים הזּ קן  בּ הסרת ׁש ּמ יּ ד אחרים גּ ם כּ וֹ תבים וכ
ּת פלּ ין וה נּ חת ׁש בּ ת ח לּ וּ ל  אפילוּ  בּ ּת וֹ רה  .[נז]העבר וֹ ת  

"בּ יהוּ דה "נ וֹ דע שו "ת  בעהמ "ח זצ"ל לנדא יחזקאל ר ' הגה "ק בּ תקוּ פת 
ׁש לּ א מוּ סר לוֹ  והטיף הזהירוֹ  בּ יהוּ דה " ה"נּ וֹ דע  זקנוֹ , וגלּ ח  גּ דר אחד ּפ רץ
אחריו, העוֹ שׂ ים  אחרים עבר וֹ ת עליו  נוֹ שׂ א  ה וּ א  עווֹ נ וֹ  מ לּ בד כּ י יוֹ תר , זאת יעשׂ ה 
נ שׂ יאת בּ דּ ר העוֹ לם . מן הסּת לּ ק קצר זמן  ֹותו ר בּ וֹ  בּ ק וֹ ל ׁש מע לא  אחד א וֹ תוֹ 
קדּ יׁש א החברה לרא ׁש  צוּ וּ י בּ יהוּ דה" ה"נּ וֹ דע ׁש לח ה ּת מידית, למנוּ חתוֹ  ה נּ פטר
התחילה, והלּ ויה  הוֹ פיע בּ יהוּ דה" ה"נּ וֹ דע בּ וֹ א וֹ . עד הלויה עם  ׁש יּ מּת ינוּ 
לגלּ ח  עליו וצ וּ ה לּס ּפ ר לקרא  ו ׁש לח לעצר, הרב צוּ ה  הראׁש י לרחוֹ ב כּ ׁש הגּ יעוּ 
 ּכ אחר וּ מיּ ד בּ חיּ יו, כּ נוֹ הגוֹ  למעלה ׁש יּ גּ יע  כּ די חוֹ ליוֹ , בּ ימי לנּ פטר  ׁש גּ דל הזּ קן 

לביתוֹ  בּ יה וּ דה הנּ וֹ דע .[נח ]חזר 

 ֹלרבּ ו ה נּ וֹ סע  חסיד ׁש כּ ל  ידי על ה זּ קן  הסרת בּ אי ה ׁש ּת ּפ ר  ה '  ּבּ רו ה דּ וֹ ר  בּ ימינוּ 
בּ זה מזהר .[נט]הצּ דּ יק  

 ֹארו מ ׁש י מעיל ללבּ ׁש  היּ ה וּ דים על ׁש אסרה בּ פוֹ לין גּ זירה  יצאה  תר "ו  בּ ׁש נת 
הגה "ק הדּ וֹ ר מ גּ דוֹ לי ׁש נים  וּ פאוֹ ת , זקן לגדּ ל אס וּ ר והעּק ר קצרוֹ ת, וּ מכנסים 
בּ זּ מן בּ פוֹ לין ׁש גּ רוּ  זצ"ל, מטׁש עכענאוו מהר"א והגה"ק זצ"ל הרי"ם  חדּ וּ ׁש י

יעבוֹ ר ". ואל בּ "יהרג לנהג ׁש יּ ׁש  ּפ סקוּ  ה זּ ה ,

,בּ תער הזּ קן לגלּ ח עלינ וּ  לא ׁש נּ פרץ ׁש בּ זמנּ נ וּ  לפי ה כּ וֹ תבים , ּפ וֹ סקים  יׁש 
הזּ קן להסיר ולא להפ להתח זּ ק וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה  לׁש וֹ מרי גּ דוֹ לה .[ס]מצוה  

.פ"א סי' ס"חח "ה סי' ויצהר  תירוש שו"ת
בקונטרס חיים  חפץ עשייה, עולם  ס ' בשם 
מלכיאל  דברי שו"ת חכמה, משך אדם , תפארת

פ "א. סי' ע "ב ,ח "ה ט"ז דף הדור מופת  ספר 
ס"ח . סי' ויצהר תירוש בשו"ת בריתמובא

ועי ' נ"ח , מצ ' הסמ "ג על -משה  פנים  "הדרת ס'
הגרז"ש של מכתבו שהעתיק  רס "ט  עמ ' זקן"
גדול  שצער  ידוע  בזה"ל, שליט "א דווארקין
שלא ע"ז זצ"ל חיים  החפץ  צדיק  אותו הצטער 
[אף ישיבתו בני  תלמידיו על לפעול יכול  הי '
זקנים . לספר שלא כידוע] ושלמים , יראים  שהיו
בעיר הידוע הרבנים  אסיפת כשהי ' עת "ר ובשנת 

הדור גדולי  בה שהשתתפו פעטערבורג  המלוכה
מליובאוויטש מהרש "ב  האדמו"ר  כמו ההוא
בריסקער חיים  ור' זצ"ל, חיים  והחפץ  זצ "ל
האדמו"ר את  חיים  החפץ אז שאל זצ "ל,
במה הסוד לו לגלות יכול האם  מליובאוויטש 
שאין  ישיבתו בני על פעל שהוא גדול כחו
זצ"ל  האדמו"ר  לו והשיב  זקנם , מסתפרים 
עד"ז, עמהם  לדבר  וא"צ  בפשיטות הוא שאצלם 

הש "סע "כ. דברי על גאון סעדי' רבינו פירוש 
הערוך  וכ"פ חננאל, רבינו וכ"פ ע "א , י "א ברכות
שם , הרשב "א חי ' שם , החסיד יהודא ר' תוס' שם ,
אדם  תפארת בקונטרס  חיים  החפץ חכמים , דברי 
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וכן בּ זּ קן הּט מוּ נה  הּק דוּ ׁש ה  עצמת  אנוֹ ׁש  בּ שׂ כל  וּ להערי לׁש ער  ואין יׁש מרנּ וּ , ה'
היּ הדוּ ת כּ ל כו '. הר וֹ ממה  הּק דוּ ׁש ה  הׁש חתת  על הענׁש  לׁש ער  אין מ דּ ה  בּ א וֹ תּה 
ה ׁש ּפ עת מקבּ לים  זה  ידי ועל  ליראה , זוֹ כים  וה ּפ אוֹ ת הזּ קן ידי על כּ י בּ זה , ּת לוּ יה
ּפ נ וּ יים להיוֹ ת  ואפׁש ר הּפ רנסה , על לעמל צרי אין  זה ידי ועל מּמ על, חסידים
כּ ל  וּ מ ּמ ילא כּ מהים , אנוּ  אליה ׁש איפתנוּ  ז וֹ הי והרי היּ וֹ ם , כּ ל  ית בּ ר ה ' לעבוֹ דת 
חס והר וֹ צה  נ כּ ר , ה יּ הוּ די וה ּפ אוֹ ת הזּ קן ידי על וה ּפ אוֹ ת. הזּ קן על ּת לוּ יה  היּ הדוּ ת 
כּ י  וה ּפ אוֹ ת, ה זּ קן את עוֹ קר הוּ א הראׁש וֹ ן הדּ בר  ישׂ ראל , בּ אלקי לכפוֹ ר  וחלילה

וּ בּפ א וֹ ת בּ זּ קן ּת לוּ יה ה יּ הדוּ ת  כּ ל .[מח ]האמת  
יוֹ עץ ׁש על [מט]הּפ לא  בּ שׂ ערוֹ ת לא בּ זקנוֹ , יגּ ע  ׁש לּ א ׁש מים  ירא לכל ראוּ י כּ וֹ תב: 

כּ תב ועוֹ ד עצמוֹ , על רעה  מביא זה ידי ׁש על צ וּ אר וֹ , ׁש על בּ שׂ ער וֹ ת  ולא  ּפ ניו 
איזה אוֹ  צער  איזה יׁש  האם  האריז"ל, אוֹ תנוּ  ׁש לּ ּמ ד כּ פי אדם  כּ ל  יתנהג לא לּמ ה

כּ אן. עד , ּכ כּ ל קטן  בּ דבר   יתבּ ר ה ' כּ בוֹ ד על יסּת כּ ל וּ  לא  לּמ ה  מזּ ה , נזק
'ה כּ חלּ וּ ל להחׁש ב ועלוּ ל  יוֹ תר, הר בּ ה חמ וּ ר חׁש וּ ב אדם  אצל ה זּ קן  .[נ]גּ לּ וּ ח 
בּ רוּ חנ יּ וּ ת ׁש ּמ דּ רדּ רים מראים  זקנם .[נא]ה ּמ גלּ חים 
זקן ללא לאנׁש ים הרׁש ה  לא  אלפנדרי אליעזר  ׁש למה  ר ' קדּ יׁש א  ה ּס בּ א

דּ בּ ר לא וכּמ וּ בן בּ פניהם  ה בּ יט  לא ׁש נּ דחקוּ  ואלּ וּ  בּ ית וֹ , מפּת ן על לדר
בּ לּמ וּ ד  .[נב]עּמ ם 

אחרים בּ דברים  הזּ קן בּ כבוֹ ד לזלזל  לא  הוּ א  .[נג]וענין 
ה ּק דוֹ ׁש ים רבּ וֹ תינוּ  ּפ י על לנהג ׁש מים ירא  יה וּ די כּ ל על  למעשׂ ה 

זקן .[נד]וּ לגדּ ל 
היה וּ דים וּ בדיּ וּ ק לגד וֹ ל זקנם את  מוֹ תירים  רבּ ים  ׁש גּ וֹ יים היא גּ דוֹ לה בּ וּ ׁש ה

יבוֹ ׁש  וׁש לּ א  ה ּפ רצה , בּ פני לעוֹ מד ותוֹ דה  קׁש ה, ה דּ בר להם  , ּכ על  הּמ צוּ ים 
ה ּפ ריצים, נגד בּ צוּ רה  כּ חוֹ מה  להיוֹ ת ׁש צּ רי הנּ ביא א וֹ מר וכ הּמ לעיגים, מּפ ני
אלּ וּ  וכל  כו'. ׁש מים יראת  בּ הם  ׁש אין עליהם נכּ ר  נגד הע וֹ מדים  ה ּת וֹ רה וּ בני
בּ קללת נכללים ה יּ הדוּ ת  יס וֹ דוֹ ת לחזּ ק החפצים  ׁש ל ידיהם  להר ּפ וֹ ת  המנ ּס ים
ה וּ א ה ּק דוֹ ׁש ה ה ּת וֹ רה יסוֹ דוֹ ת והמחזּ ק הּת וֹ רה" דּ ברי את  יקים  לא א ׁש ר "אר וּ ר

כו' " ּבּ ר ו" ׁש ל .[נה]בּ כלל 

הלכותאמור . בליקוטי  מבואר  הנ"ל כל
ע "ש . ג', ב ', הלכה גילוח הלכות  מהר "ן להגה"ק 

. גּ לּ וּ ח ער.נ"ה סי ' יור "ד אש , אמרי שו"ת 
, המלבי"ם בשם  ס "ח  סי' ויצהר תירוש  שו"ת

דברי שו"ת פ "ה, אדם  תפארת בקו' חיים  חפץ
פ "א. סי' ח "ה ארזים מלכיאל עמודי ספר

נ"ב . דף מרגליות מהריא"ז עיין להגה"ק
שכיבד  הר"י, על שתמה ומה י ', קנ"א ערוה"ש

במ "א כמבואר בזקנו הקדוש ארון לפני הריצפה 
לגודל  הוא וכי  תמיהתו על מתמהין אנו שם ,
עלינו  ונאמן לא, או זלזול יש  אם  ידע לא קדושתו
למעלה, הביאו הוא וגם  הדברים , שכנים  הס "ח 
וכל  כאנשים , אנו כמלאכים , הראשונים  ואם 

ד'. דורש אלבבות חלק לבוש"מ שו"ת
צ "ט . סימן דעה ליורה  דבריבמפתחות  שו"ת

ס "ו. סי ' ח "ד מלכיאל
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והחפץ בּ מדינ וֹ תנ וּ  העבר וֹ ת  לכל הּפ תח ׁש זּ ה וּ  יראה ה ּמ ת בּ וֹ נן  וכוֹ תב, ממׁש י
זקנוֹ  מגלּ ח רא ׁש וֹ ן דּ בר ׁש מים , יראת על מעליו  .[נו]לפרק 

 כּ ל על לעבוֹ ר יוֹ תר קל מה ּפ נים הזּ קן  בּ הסרת ׁש ּמ יּ ד אחרים גּ ם כּ וֹ תבים וכ
ּת פלּ ין וה נּ חת ׁש בּ ת ח לּ וּ ל  אפילוּ  בּ ּת וֹ רה  .[נז]העבר וֹ ת  

"בּ יהוּ דה "נ וֹ דע שו "ת  בעהמ "ח זצ"ל לנדא יחזקאל ר ' הגה "ק בּ תקוּ פת 
ׁש לּ א מוּ סר לוֹ  והטיף הזהירוֹ  בּ יהוּ דה " ה"נּ וֹ דע  זקנוֹ , וגלּ ח  גּ דר אחד ּפ רץ
אחריו, העוֹ שׂ ים  אחרים עבר וֹ ת עליו  נוֹ שׂ א  ה וּ א  עווֹ נ וֹ  מ לּ בד כּ י יוֹ תר , זאת יעשׂ ה 
נ שׂ יאת בּ דּ ר העוֹ לם . מן הסּת לּ ק קצר זמן  ֹותו ר בּ וֹ  בּ ק וֹ ל ׁש מע לא  אחד א וֹ תוֹ 
קדּ יׁש א החברה לרא ׁש  צוּ וּ י בּ יהוּ דה" ה"נּ וֹ דע ׁש לח ה ּת מידית, למנוּ חתוֹ  ה נּ פטר
התחילה, והלּ ויה  הוֹ פיע בּ יהוּ דה" ה"נּ וֹ דע בּ וֹ א וֹ . עד הלויה עם  ׁש יּ מּת ינוּ 
לגלּ ח  עליו וצ וּ ה לּס ּפ ר לקרא  ו ׁש לח לעצר, הרב צוּ ה  הראׁש י לרחוֹ ב כּ ׁש הגּ יעוּ 
 ּכ אחר וּ מיּ ד בּ חיּ יו, כּ נוֹ הגוֹ  למעלה ׁש יּ גּ יע  כּ די חוֹ ליוֹ , בּ ימי לנּ פטר  ׁש גּ דל הזּ קן 

לביתוֹ  בּ יה וּ דה הנּ וֹ דע .[נח ]חזר 

 ֹלרבּ ו ה נּ וֹ סע  חסיד ׁש כּ ל  ידי על ה זּ קן  הסרת בּ אי ה ׁש ּת ּפ ר  ה '  ּבּ רו ה דּ וֹ ר  בּ ימינוּ 
בּ זה מזהר .[נט]הצּ דּ יק  

 ֹארו מ ׁש י מעיל ללבּ ׁש  היּ ה וּ דים על ׁש אסרה בּ פוֹ לין גּ זירה  יצאה  תר "ו  בּ ׁש נת 
הגה "ק הדּ וֹ ר מ גּ דוֹ לי ׁש נים  וּ פאוֹ ת , זקן לגדּ ל אס וּ ר והעּק ר קצרוֹ ת, וּ מכנסים 
בּ זּ מן בּ פוֹ לין ׁש גּ רוּ  זצ"ל, מטׁש עכענאוו מהר"א והגה"ק זצ"ל הרי"ם  חדּ וּ ׁש י

יעבוֹ ר ". ואל בּ "יהרג לנהג ׁש יּ ׁש  ּפ סקוּ  ה זּ ה ,

,בּ תער הזּ קן לגלּ ח עלינ וּ  לא ׁש נּ פרץ ׁש בּ זמנּ נ וּ  לפי ה כּ וֹ תבים , ּפ וֹ סקים  יׁש 
הזּ קן להסיר ולא להפ להתח זּ ק וּ מצו וֹ ת ּת וֹ רה  לׁש וֹ מרי גּ דוֹ לה .[ס]מצוה  

.פ"א סי' ס"חח "ה סי' ויצהר  תירוש שו"ת
בקונטרס חיים  חפץ עשייה, עולם  ס ' בשם 
מלכיאל  דברי שו"ת חכמה, משך אדם , תפארת

פ "א. סי' ע "ב ,ח "ה ט"ז דף הדור מופת  ספר 
ס"ח . סי' ויצהר תירוש בשו"ת בריתמובא

ועי ' נ"ח , מצ ' הסמ "ג על -משה  פנים  "הדרת ס'
הגרז"ש של מכתבו שהעתיק  רס "ט  עמ ' זקן"
גדול  שצער  ידוע  בזה"ל, שליט "א דווארקין
שלא ע"ז זצ"ל חיים  החפץ  צדיק  אותו הצטער 
[אף ישיבתו בני  תלמידיו על לפעול יכול  הי '
זקנים . לספר שלא כידוע] ושלמים , יראים  שהיו
בעיר הידוע הרבנים  אסיפת כשהי ' עת "ר ובשנת 

הדור גדולי  בה שהשתתפו פעטערבורג  המלוכה
מליובאוויטש מהרש "ב  האדמו"ר  כמו ההוא
בריסקער חיים  ור' זצ"ל, חיים  והחפץ  זצ "ל
האדמו"ר את  חיים  החפץ אז שאל זצ "ל,
במה הסוד לו לגלות יכול האם  מליובאוויטש 
שאין  ישיבתו בני על פעל שהוא גדול כחו
זצ"ל  האדמו"ר  לו והשיב  זקנם , מסתפרים 
עד"ז, עמהם  לדבר  וא"צ  בפשיטות הוא שאצלם 

הש "סע "כ. דברי על גאון סעדי' רבינו פירוש 
הערוך  וכ"פ חננאל, רבינו וכ"פ ע "א , י "א ברכות
שם , הרשב "א חי ' שם , החסיד יהודא ר' תוס' שם ,
אדם  תפארת בקונטרס  חיים  החפץ חכמים , דברי 
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 ֹבּ ו נדבּ קת  הגּ וֹ יים ׁש ל הט וּ מאה ׁש רוּ ח גּ וֹ רם  ה זּ קן את  .[סא]הּמ גלּ ח  

עצמם וּ לפאר  ליּפ וֹ ת  חפצים  כּ י הּמ תגּ לּ חים אנׁש ים  יׁש  חיּ ים, מהחפץ מוּ בא 
עריוֹ ת לא ּס וּ ר  להביא  עלוּ ל  .[סב]וזה  

" אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  "ואל מּט עם  הא וֹ סרים ּפ וֹ סקים .[סג]יׁש  


' ב ïרק ֶֶ

 
הזּ קן הּמ חמירים[סד]לסרק יׁש  .[סה]. 

  
בּ תליׁש ת וׁש לוֹ ם חס לה כּ ׁש ל לא כּ די בּ ׁש בּ ת  בּ זּ קן  לגעת לא  מאד להזּ הר  

בּ ׁש בּ ת, לזקנוֹ  ידוֹ  את  בּ טעוּ ת הכניס הּק דוֹ ׁש  ׁש האר "י ארע  ּפ עם  שׂ ערוֹ ת.
ׁש בּ ת מוֹ צאי עד מ זּ קנ וֹ  ידוֹ  את  הוֹ ציא לא שׂ ערוֹ ת, ּת ּת ל ׁש נה ׁש ּמ א .[סו]וּ ביראתוֹ  

   
בּ ּס פרים ה זּ קן  שׂ ער  ׁש נּ ׁש רה[סז]להכניס ׁש ערה נוֹ הגים  היוּ  יראים  יהוּ דים  . 

בּ ספר מטמינים  היוּ  נזהרים[סח ]מזּ קן  ׁש היוּ  כּ יון מ ּת ר היה  להם רק  א , 
קדוּ ׁש ה בּ זה היה לכן שׂ ערוֹ ת ּת ּת ל ׁש נה לא  וׁש לוֹ ם  ׁש חס ה זּ קן קדוּ ׁש ת  על בּ יוֹ תר

שמביא א' אות פ "ה ח"ב הפ "ז ובספר בתחילתו,
עיי "ש. שכ"כ, פוסקים  הרבה אלףשם  תורת 

זצ"ל. משאפראן להגה "ק -תפארת בקונטרס 
פ"ו. זקן אדם  ס ' ב ', או' יוסף  דברי שו"ת

א', או' גבוה שלחן ז', או' ו' מאמר  אברהם 
א', דרוש ח "ב  חודש  עולת בס ' פלעקלעס מהר "א
סי ' ביד חיים  שו"ת שם , חת"ס שו"ת ט "ו, עמ '
שם , חיים  חפץ  שם , שד"ח  צ "ג , סי ' צ"צ ד',
קול  שו"ת ס"ו, סי ' ח "ד מלכיאל דברי שו"ת
שו"ת ע "א, דף ארזים  עמודי ח "י , ח "אסי' מבשר 
הובאו  דעות  הרבה ועוד שי"ח , עמ' יעקב  חלקת

פ "ח . ח "ב הפ"ז דרך בספר  ענין בשל"ה כ"נ
יוסף כתונת שו"ת סק"ח, תר"ו סי' ומט "א ארץ,
עד  קבלה דיש  ייד, דף  נאמן יד ובס ' א', סי' יור"ד
לסרוק וישר  טוב ואדרבה שרי דסריקה האריז"ל
עמ ' זקן" - פנים  "הדרת בס ' [מובא יום  בכל הזקן
ובכה"ח ע "ה, או' ג', מע' בשד"ח  וכ"נ תקט "ז],
וכן  שבת, לכבוד כן לעשות  דטוב  י "ג, או' ז"ך סי'
והגאון  זצ "ל, אדלר נתן מוהר "ר הגאון נהגו

סופרים , בתולדות כמבואר זצ "ל סופר מוהר "ח 
כמבואר במסרק  להתיר זצ"ל איש חזון דעת וגם 

ש"ו. עמ ' שם  ז',בס' מע ' ח "י אלי' בזכרונות
שם  במט "א  דאסור, נ' האריז"ל פשט דכפי
בעהמ"ח צמח  במהר"י כן, נוהגין מעשה דאנשי

דא האריז"ל מגורי ומצוה יפיל נגיד סיבות ע "י  ם 
אלו  שנכרכות וגם  יסרוק , לא אם  יותר השערות
לרחוץ היעוצה  העיצה  נפילתן הגורם  אלו עם 
מעט מעט  במסרק  אח "כ ולתקן הרבה הזקן
לס ' הנספח  חיים  תוס' בקונ' מובא השערות
סי ' או"ח  נימוקי  וע "ע  למהרח "פ, מחיים  צוואה

סי 'עד"ר. למהרח "פ כה "ח  של"ט , סי' חסל"א
סי ' כה"ח  נ"ט , או' מחיים  צוואה מ "ח , או' ל'

ע"ש. סק"י, ש "מ  וסי ' קכ"ז, ס "ק  שו"תש"ג
מאורי וס ' ש "ו, סי' חי איש  בן לבעל לשמה  תורה
לתורה עתים  קביעות סדר ח"א ליקו"מ  מובא אור 
ישראל  בית  שו"ת שם , וליקו"מ  ק "ו, עמ '

קל"ז. סי' יור"ד ארזים [עדעלין] עמודי ספר
ליקו"מ ס "ח , סי' ויצהר תירוש שו"ת ז', עמוד
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בּ ספר ה ערוֹ ת להכניס מ ּת ר רק[סט]והיה ה ּת ר  זה וּ  מהּפ וֹ סקים חלק לפי אבל  , 
בּ אמצע שׂ ערה נ ׁש רה  אם  בּ לּ ּמ וּ ד, רק בּ זקנם  נוֹ געים  ׁש אינם חכמים לתלמידי

בּ וֹ  ׁש לּ וֹ מדים  לּס פר  להכניסּה  מּת ר  ׁש יּ ה וּ ה[ע]הלּ ּמ וּ ד בּ ספר שׂ ערה להכניס גּ ם מּת ר  . 
א וֹ חזים היכן  .[עא]סימן  

 
נוֹ הגים אינם  קצר , ׁש יּ ראה למעלה  אוֹ תוֹ  וּ מסוֹ בבים  ֹאר ו זקן ׁש לּ הם 

.[עב]נכוֹ ן 

   
 לגד וֹ ל ׁש יּ וֹ תיר  עלינ וּ , לא בּ נים  ּלחשׂ ו עצה נתן  זצ"ל מּק רלין  ׁש למה ר '

ונוֹ ׁש ע ּפ רנסתוֹ [עג]זקנ וֹ  וּ מאבּ ד עני נהיה זקן לוֹ  ׁש אין  וּ מי .[עד]. 

 
 לגלּ ח מ ּת ר לאכילה  וּ מפריע העוֹ מד ה ּפ ה המפרידיןא),[עה]ׁש על דּ א וֹ תן  

ה ּמ לחמה אנ ׁש י לגּ וֹ יים  להדּ מוֹ ת שׂ מאל וּ לצד ימין  לצד ה ערוֹ ת  אוֹ תם
בכה"ג. ה פה ׁש ער  ׁש ּמ גדּ לים דּ אםב)הבּ ריוֹ נים וחלב, בּ שׂ ר מאכילת יּמ לט דּ לא 

ה בּ שׂ ר. עם  לאכלם ו יּ בא ה ער וֹ ת, בּ ין גּ בינה  ּפ ּת יתי נׁש ארוּ  גּ בינה כּ פי ג)אכל 
ר בּ ה בּ אדּ רא הּק דוֹ ׁש  הזהר  מכּ ל [עו]חכמי צד מכּ ל ּפ נוּ יים  ה פתים  ׁש יּ היוּ  צרי 

בּ זה. נ ׁש נוּ  טעמים  ועוֹ ד  ע"כ . ה ערד)ׁש ער , לבער  צרי האריז"ל  ּפ י דּ על 
ה ּת פלּ ה בּ עת  ּפ יו ה ּמ אכל ה).[עז]מּס ביבוֹ ת וּ מטּמ אּה  ה וּ א  .[עח ]ׁש קץ 


' ג ïרק  ֶֶ

    
בּ ׁש עת אפילוּ  הזּ קן להסיר .[עט]סכּ נהאין  

שם . שם .ובי"ש  ליקו"מ שם , ארזים  עמודי
. שם ישראל בית לשמהשו"ת תורה  שו"ת

שם . ישראל ובית לשמה,שם , תורה שו"ת
זצ"ל  מליובאוויטש מהרש "ב  ודברי  תמ "ז, סי'

ואילך. 74 עמ' שלום " "תורת ספרבספרו
"ישרש היוחסין שלשלת חלק  שלמה  שמע

ג'-ל"ד. משהיעקב" ישמח  קל"א, ח "ג זוהר
עטרת למהרח "פ , י"ג או' ר"ז סי ' כה"ח  אמור, פ '

קדושים . פ ' דזיקוב  גבוהבשלחןישועה
שמעכב שפה דוקא לגלח  להחמיר טעמים  ג' כתב 

א. נשׂ א.אכילה , ללבּפ רׁש ת ביפה מובא 
קפ"א. סי' שערח "ה ט "ב  ה' בסידור יעב"ץ

חי איש  בן וע "ע  המצרי חלון ז' חלון הדלק 
חומרה שום  דאין  ש "צ  סי' לשמה תורה בשו"ת
כן  עושין החסידים  גם  אלא כלל בזה וחסידות
רבינו  כי  זלה "ה מהרח "ו בכתבי אי' דבהדיא 
מה השפה משער  קוצץ היה בעצמו האריז"ל
ממנו  גדול לנו ומי האכילה , מעכב  שהי'
לאיש שמחה בשו"ת וראיתי ע"ש. וכו' בחסידות
להרבה המנהג יהא  מנין שתמה לה' יור"ד
גם  לקצץ לא  שמדקדקין מעשה  ואנשי  חסידים 
סלסול, מטעם  ליישב שדחק  ע"ש המעכב, שפה 

בצ"ע. אמריוהניח  שו"ת החסיד, יהודה  ר '
אבדק "ק מהר "א הק' הגאון הרי"ם , חי ' א"ש,
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 ֹבּ ו נדבּ קת  הגּ וֹ יים ׁש ל הט וּ מאה ׁש רוּ ח גּ וֹ רם  ה זּ קן את  .[סא]הּמ גלּ ח  

עצמם וּ לפאר  ליּפ וֹ ת  חפצים  כּ י הּמ תגּ לּ חים אנׁש ים  יׁש  חיּ ים, מהחפץ מוּ בא 
עריוֹ ת לא ּס וּ ר  להביא  עלוּ ל  .[סב]וזה  

" אּמ ּת וֹ רת ּת ּט ׁש  "ואל מּט עם  הא וֹ סרים ּפ וֹ סקים .[סג]יׁש  


' ב ïרק ֶֶ

 
הזּ קן הּמ חמירים[סד]לסרק יׁש  .[סה]. 

  
בּ תליׁש ת וׁש לוֹ ם חס לה כּ ׁש ל לא כּ די בּ ׁש בּ ת  בּ זּ קן  לגעת לא  מאד להזּ הר  

בּ ׁש בּ ת, לזקנוֹ  ידוֹ  את  בּ טעוּ ת הכניס הּק דוֹ ׁש  ׁש האר "י ארע  ּפ עם  שׂ ערוֹ ת.
ׁש בּ ת מוֹ צאי עד מ זּ קנ וֹ  ידוֹ  את  הוֹ ציא לא שׂ ערוֹ ת, ּת ּת ל ׁש נה ׁש ּמ א .[סו]וּ ביראתוֹ  

   
בּ ּס פרים ה זּ קן  שׂ ער  ׁש נּ ׁש רה[סז]להכניס ׁש ערה נוֹ הגים  היוּ  יראים  יהוּ דים  . 

בּ ספר מטמינים  היוּ  נזהרים[סח ]מזּ קן  ׁש היוּ  כּ יון מ ּת ר היה  להם רק  א , 
קדוּ ׁש ה בּ זה היה לכן שׂ ערוֹ ת ּת ּת ל ׁש נה לא  וׁש לוֹ ם  ׁש חס ה זּ קן קדוּ ׁש ת  על בּ יוֹ תר

שמביא א' אות פ "ה ח"ב הפ "ז ובספר בתחילתו,
עיי "ש. שכ"כ, פוסקים  הרבה אלףשם  תורת 

זצ"ל. משאפראן להגה "ק -תפארת בקונטרס 
פ"ו. זקן אדם  ס ' ב ', או' יוסף  דברי שו"ת

א', או' גבוה שלחן ז', או' ו' מאמר  אברהם 
א', דרוש ח "ב  חודש  עולת בס ' פלעקלעס מהר "א
סי ' ביד חיים  שו"ת שם , חת"ס שו"ת ט "ו, עמ '
שם , חיים  חפץ  שם , שד"ח  צ "ג , סי ' צ"צ ד',
קול  שו"ת ס"ו, סי ' ח "ד מלכיאל דברי שו"ת
שו"ת ע "א, דף ארזים  עמודי ח "י , ח "אסי' מבשר 
הובאו  דעות  הרבה ועוד שי"ח , עמ' יעקב  חלקת

פ "ח . ח "ב הפ"ז דרך בספר  ענין בשל"ה כ"נ
יוסף כתונת שו"ת סק"ח, תר"ו סי' ומט "א ארץ,
עד  קבלה דיש  ייד, דף  נאמן יד ובס ' א', סי' יור"ד
לסרוק וישר  טוב ואדרבה שרי דסריקה האריז"ל
עמ ' זקן" - פנים  "הדרת בס ' [מובא יום  בכל הזקן
ובכה"ח ע "ה, או' ג', מע' בשד"ח  וכ"נ תקט "ז],
וכן  שבת, לכבוד כן לעשות  דטוב  י "ג, או' ז"ך סי'
והגאון  זצ "ל, אדלר נתן מוהר "ר הגאון נהגו

סופרים , בתולדות כמבואר זצ "ל סופר מוהר "ח 
כמבואר במסרק  להתיר זצ"ל איש חזון דעת וגם 

ש"ו. עמ ' שם  ז',בס' מע ' ח "י אלי' בזכרונות
שם  במט "א  דאסור, נ' האריז"ל פשט דכפי
בעהמ"ח צמח  במהר"י כן, נוהגין מעשה דאנשי

דא האריז"ל מגורי ומצוה יפיל נגיד סיבות ע "י  ם 
אלו  שנכרכות וגם  יסרוק , לא אם  יותר השערות
לרחוץ היעוצה  העיצה  נפילתן הגורם  אלו עם 
מעט מעט  במסרק  אח "כ ולתקן הרבה הזקן
לס ' הנספח  חיים  תוס' בקונ' מובא השערות
סי ' או"ח  נימוקי  וע "ע  למהרח "פ, מחיים  צוואה

סי 'עד"ר. למהרח "פ כה "ח  של"ט , סי' חסל"א
סי ' כה"ח  נ"ט , או' מחיים  צוואה מ "ח , או' ל'

ע"ש. סק"י, ש "מ  וסי ' קכ"ז, ס "ק  שו"תש"ג
מאורי וס ' ש "ו, סי' חי איש  בן לבעל לשמה  תורה
לתורה עתים  קביעות סדר ח"א ליקו"מ  מובא אור 
ישראל  בית  שו"ת שם , וליקו"מ  ק "ו, עמ '

קל"ז. סי' יור"ד ארזים [עדעלין] עמודי ספר
ליקו"מ ס "ח , סי' ויצהר תירוש שו"ת ז', עמוד
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בּ ספר ה ערוֹ ת להכניס מ ּת ר רק[סט]והיה ה ּת ר  זה וּ  מהּפ וֹ סקים חלק לפי אבל  , 
בּ אמצע שׂ ערה נ ׁש רה  אם  בּ לּ ּמ וּ ד, רק בּ זקנם  נוֹ געים  ׁש אינם חכמים לתלמידי

בּ וֹ  ׁש לּ וֹ מדים  לּס פר  להכניסּה  מּת ר  ׁש יּ ה וּ ה[ע]הלּ ּמ וּ ד בּ ספר שׂ ערה להכניס גּ ם מּת ר  . 
א וֹ חזים היכן  .[עא]סימן  

 
נוֹ הגים אינם  קצר , ׁש יּ ראה למעלה  אוֹ תוֹ  וּ מסוֹ בבים  ֹאר ו זקן ׁש לּ הם 

.[עב]נכוֹ ן 

   
 לגד וֹ ל ׁש יּ וֹ תיר  עלינ וּ , לא בּ נים  ּלחשׂ ו עצה נתן  זצ"ל מּק רלין  ׁש למה ר '

ונוֹ ׁש ע ּפ רנסתוֹ [עג]זקנ וֹ  וּ מאבּ ד עני נהיה זקן לוֹ  ׁש אין  וּ מי .[עד]. 

 
 לגלּ ח מ ּת ר לאכילה  וּ מפריע העוֹ מד ה ּפ ה המפרידיןא),[עה]ׁש על דּ א וֹ תן  

ה ּמ לחמה אנ ׁש י לגּ וֹ יים  להדּ מוֹ ת שׂ מאל וּ לצד ימין  לצד ה ערוֹ ת  אוֹ תם
בכה"ג. ה פה ׁש ער  ׁש ּמ גדּ לים דּ אםב)הבּ ריוֹ נים וחלב, בּ שׂ ר מאכילת יּמ לט דּ לא 

ה בּ שׂ ר. עם  לאכלם ו יּ בא ה ער וֹ ת, בּ ין גּ בינה  ּפ ּת יתי נׁש ארוּ  גּ בינה כּ פי ג)אכל 
ר בּ ה בּ אדּ רא הּק דוֹ ׁש  הזהר  מכּ ל [עו]חכמי צד מכּ ל ּפ נוּ יים  ה פתים  ׁש יּ היוּ  צרי 

בּ זה. נ ׁש נוּ  טעמים  ועוֹ ד  ע"כ . ה ערד)ׁש ער , לבער  צרי האריז"ל  ּפ י דּ על 
ה ּת פלּ ה בּ עת  ּפ יו ה ּמ אכל ה).[עז]מּס ביבוֹ ת וּ מטּמ אּה  ה וּ א  .[עח ]ׁש קץ 


' ג ïרק  ֶֶ

    
בּ ׁש עת אפילוּ  הזּ קן להסיר .[עט]סכּ נהאין  

שם . שם .ובי"ש  ליקו"מ שם , ארזים  עמודי
. שם ישראל בית לשמהשו"ת תורה  שו"ת

שם . ישראל ובית לשמה,שם , תורה שו"ת
זצ"ל  מליובאוויטש מהרש "ב  ודברי  תמ "ז, סי'

ואילך. 74 עמ' שלום " "תורת ספרבספרו
"ישרש היוחסין שלשלת חלק  שלמה  שמע

ג'-ל"ד. משהיעקב" ישמח  קל"א, ח "ג זוהר
עטרת למהרח "פ , י"ג או' ר"ז סי ' כה"ח  אמור, פ '

קדושים . פ ' דזיקוב  גבוהבשלחןישועה
שמעכב שפה דוקא לגלח  להחמיר טעמים  ג' כתב 

א. נשׂ א.אכילה , ללבּפ רׁש ת ביפה מובא 
קפ"א. סי' שערח "ה ט "ב  ה' בסידור יעב"ץ

חי איש  בן וע "ע  המצרי חלון ז' חלון הדלק 
חומרה שום  דאין  ש "צ  סי' לשמה תורה בשו"ת
כן  עושין החסידים  גם  אלא כלל בזה וחסידות
רבינו  כי  זלה "ה מהרח "ו בכתבי אי' דבהדיא 
מה השפה משער  קוצץ היה בעצמו האריז"ל
ממנו  גדול לנו ומי האכילה , מעכב  שהי'
לאיש שמחה בשו"ת וראיתי ע"ש. וכו' בחסידות
להרבה המנהג יהא  מנין שתמה לה' יור"ד
גם  לקצץ לא  שמדקדקין מעשה  ואנשי  חסידים 
סלסול, מטעם  ליישב שדחק  ע"ש המעכב, שפה 

בצ"ע. אמריוהניח  שו"ת החסיד, יהודה  ר '
אבדק "ק מהר "א הק' הגאון הרי"ם , חי ' א"ש,
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הזּ קן למען נפׁש  מסירוּ ת בּ זכוּ ת מּמ צרים  נגאלוּ  ישׂ ראל .[פ]עם 

 ֹאו גּ וֹ יים  אם  גּ ם  לגדוֹ ל זקנם ׁש יּ וֹ תירוּ  לצּ בא בּ הכרח  הה וֹ לכים א לּ וּ 
להביא עלוּ ל זה אם ואף זה בּ עבוּ ר עליהם ללעג עשׂ וּ יים  ר ׁש עים

כּ סּפ יּ ים .[פא]להפסדים 

אין ׁש לימה  בּ מדינה  א וֹ  כּ לּ ּה  בּ עיר  זקן עם לבדּ וֹ  אחד  נמצא אם אפילוּ 
בּ זּ קן .[פב]לגעת 

ׁש אם אוֹ תם  הזהיר וּ  הּמ קדּ ׁש  בּ ית  חר בּ ן בּ ימי ישׂ ראל מארץ גּ לוּ  כּ ׁש היה וּ דים
בּ קוֹ לם ׁש מעוּ  ולא הראׁש , את להם  מוֹ רידים וה ּפ אוֹ ת הזּ קן את יסיר וּ  .[פג]לא 

" יעבוֹ ר ואל "יהרג ה זּ קן, נגד בּ פוֹ לין בּ גּ זרה ּפ סקוּ  .[פד]צדּ יקים  

כּ תב וּ כבר ל ׁש וֹ נוֹ : וזה בּ ס וֹ פוֹ  קט"ז  כּ לל  למ"ד מעּמ וּ ד חמד  בּ שׂ די כּ תב
ּת ע כּ עין  ׁש לּ א בּ מסּפ רים ואף  הרוֹ אים  ח ׁש ד מּפ ני לאסוֹ ר ׁש רא וּ י ר,הריטב"א 

לזה ׁש צּ רי למי אלּ א ה זּ ה  בּ זמן הּת ר צד להוֹ ר וֹ ת  ואין  צ"צ, הגּ אוֹ ן ׁש כּ תב כּ מוֹ 
ואחד  הרוֹ אה  ואחד בּ ימיו, עלה  ּׁש כ לדוֹ ר א וֹ  למבּ כי יא וּ ת לן  ו דּ אי דּ א  על כו',
הּמ סּפ חת ּפ שׂ תה  כּ בר  לוֹ מר יתיא ׁש  ולא זה , על להוֹ כיח קוֹ לוֹ  ירים כּ וֹ פר הוֹ מע 
יקבּ לוּ  יוֹ כיחוּ ם אם קדוֹ ׁש ים וישׂ ראל  כּ ן, לוֹ מר  חלילה קבת , אזן יּת נוּ  ולא 
לנוּ  הרי ׁש חת מרדת להצּ ילוֹ  נוּ כל מיּ שׂ ראל אחת נפׁש  רק אם  ואפיל וּ  בּ אהבה 
היּ מים כּ ל דּ רכּ וֹ  זה  דּ וֹ רנוּ  מחכמי ׁש אחד עלי אני וּ מעיד מלא. עוֹ לם  נקיּ ם  כּ אלּ וּ 
יזכּ נוּ  ה' זה, מעו וֹ ן הׁש יב ורבּ ים  הזּ קן] להסיר [ׁש לּ א שׂ פתים  בּ מתק זה על להוֹ כיח

ׁש מוֹ  יתבּ ר ליוֹ צרנוּ  ר וּ ח נחת  לעשׂ וֹ ת הר בּ ים את .[פה]לזכּ וֹ ת  
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והברית השבת  גזוהר

ת'תקן ב'רית ש'בת
הברית  תיקון בענין 

תיבות :שבת ריתביקוןתבת שראשי 

(נכנסו ) תי"ו "שי  שה אלו, אותיות שתי   בי הברית סוד  בי "ת נכנסה כאשר
שב "ת ונעשו

 חזי ותא  רזאא בזוהר : אלי אתו  תרי  בי עאל דיני, טורא  על ישראל קימו כד ,
וכד לישראל. לה  ויהיב דאשתארו  אתו תרי  בי ועאל בי"ת, איהו,  ומא דברית ,

תי"ו, " שי דאנו ,אלי אתו תרי  בי דברית רזא  בי"ת כמה()עאל שב"ת ואתעבידו
אמר " )דאת ),עול ברית לדרת השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

הוו  ש"ת ,אתו  תרי מאלי עלמא  דרי כל בהו  לאתיחא דעלמא  שירותא  דהוה  כמה
בשלימו  ואשתכלל קדישא  ברית  ביניהו ועאל יאות, כדקא  עלמא  דאשתכלל עד תלי

שב "ת.  ')ואתעבידו   "     '    )

יהבי תפילי אות טובי  ימי אות שבת אות ברית אות  דנטר  גמור  צדיק איהו האי
. ש  עיי וכו', מצדיק  יתירה נפש  " )ליה   "    )

שבת סעודת משיירי לשבטי האכיל הצדיק יוס
 שבת איקרי דא ועל ,יו ביה  דאחיד יוד דאיהו דברית ברזא השבת"  יו את

ש כתב  וכ שבת, נמי איקרי ויו כל, איקרי  נמי ושבת איקרי, כל יו דהא 
ועל  שבת, ואיקרי כל דאיקרי עול יוד צדיק מקבל  נמי שבת דמו תולדות, פרשת

שבת  עודת משירי  לשבטי יו האכיל  צדיקכ מדת שבת קדושת בה להכני שלו
שבת. דאיקרי  עול )יוד  , )

 הפגמי כל לתק יכולי בשבת
החפצי ישראל כל ביד ויכולת ויש  הברית, פג  תיקו הוא  דשבת דברית, רזא 

,יומי עתיק  אפי לבר להגיע  ית' לקדושתו ולהתקרב בשבת  עצמ את להתקדש

ביא. הברית סוד  בי"ת נכנסה וכאשר
תי"ו, שי"ת שה לו , אותיות שתי 

שב"ת(נכנסו) ונעשו
שתי בי נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו  כאשר וראה, ובא 

היא , ומי הברית, סוד אלו שתיבי "ת אותיות  בי ונכנסה ,
נכנסה  וכאשר לישראל. אותו  ונת שנשארו בי "ת האותיות

הברית  תי"ו ,סוד שי"ת שה לו, אותיות שתי (נכנסו)בי

אומר שב "ת ונעשו  שאתה  את כמו ישראל  בני  ושמרו
 עול ברית לדרת השבת את לעשות שהיתה השבת כמו  ,

שתי מאלו  העול דורות כל בה להתיחס  העול התחלת
ונכנסה  כיאות, העול שנשל עד תלויות היו ש"ת אותיות,

ונעשו  בשליות  ונתק הקודש ברית שב "ת ביניה.



והברית השבת  גזוהר

ת'תקן ב'רית ש'בת
הברית  תיקון בענין 

תיבות :שבת ריתביקוןתבת שראשי 

(נכנסו ) תי"ו "שי  שה אלו, אותיות שתי   בי הברית סוד  בי "ת נכנסה כאשר
שב "ת ונעשו

 חזי ותא  רזאא בזוהר : אלי אתו  תרי  בי עאל דיני, טורא  על ישראל קימו כד ,
וכד לישראל. לה  ויהיב דאשתארו  אתו תרי  בי ועאל בי"ת, איהו,  ומא דברית ,

תי"ו, " שי דאנו ,אלי אתו תרי  בי דברית רזא  בי"ת כמה()עאל שב"ת ואתעבידו
אמר " )דאת ),עול ברית לדרת השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו

הוו  ש"ת ,אתו  תרי מאלי עלמא  דרי כל בהו  לאתיחא דעלמא  שירותא  דהוה  כמה
בשלימו  ואשתכלל קדישא  ברית  ביניהו ועאל יאות, כדקא  עלמא  דאשתכלל עד תלי

שב "ת.  ')ואתעבידו   "     '    )

יהבי תפילי אות טובי  ימי אות שבת אות ברית אות  דנטר  גמור  צדיק איהו האי
. ש  עיי וכו', מצדיק  יתירה נפש  " )ליה   "    )

שבת סעודת משיירי לשבטי האכיל הצדיק יוס
 שבת איקרי דא ועל ,יו ביה  דאחיד יוד דאיהו דברית ברזא השבת"  יו את

ש כתב  וכ שבת, נמי איקרי ויו כל, איקרי  נמי ושבת איקרי, כל יו דהא 
ועל  שבת, ואיקרי כל דאיקרי עול יוד צדיק מקבל  נמי שבת דמו תולדות, פרשת

שבת  עודת משירי  לשבטי יו האכיל  צדיקכ מדת שבת קדושת בה להכני שלו
שבת. דאיקרי  עול )יוד  , )

 הפגמי כל לתק יכולי בשבת
החפצי ישראל כל ביד ויכולת ויש  הברית, פג  תיקו הוא  דשבת דברית, רזא 

,יומי עתיק  אפי לבר להגיע  ית' לקדושתו ולהתקרב בשבת  עצמ את להתקדש

ביא. הברית סוד  בי"ת נכנסה וכאשר
תי"ו, שי"ת שה לו , אותיות שתי 

שב"ת(נכנסו) ונעשו
שתי בי נכנסה סיני, הר על ישראל עמדו  כאשר וראה, ובא 

היא , ומי הברית, סוד אלו שתיבי "ת אותיות  בי ונכנסה ,
נכנסה  וכאשר לישראל. אותו  ונת שנשארו בי "ת האותיות

הברית  תי"ו ,סוד שי"ת שה לו, אותיות שתי (נכנסו)בי

אומר שב "ת ונעשו  שאתה  את כמו ישראל  בני  ושמרו
 עול ברית לדרת השבת את לעשות שהיתה השבת כמו  ,

שתי מאלו  העול דורות כל בה להתיחס  העול התחלת
ונכנסה  כיאות, העול שנשל עד תלויות היו ש"ת אותיות,

ונעשו  בשליות  ונתק הקודש ברית שב "ת ביניה.



והבריתד  השבת  זוהר

הנשמה שבת בכל כי  חדשה רוח התחדשות מצד  הפגמי אל  לתק יכולי בשבת כי 
העברה . משבת חדשה  במדרגה חדשה  )יתירה )

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה
.המדרש כוונת וזה לקר "י  תיקו הוא עינוגי מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת

ונתפשרתי  תשובה  עשיתי לו אמר   בדינ נעשה מה לו אמר  , בקי פגע  אדה "ר 
בשמירת  תלויה שהגאולה מצינו ולכ השבת".  ליו שיר  "מזמור אמר מיד קוני, ע
שמירת  הוא  זה  חטא   ותיקו זה , חטא  בשביל הוא הגלות שאריכות ידענו וכבר שבת.
יוב ובזה לבטלה , זרע  הוציא  שח"ו הדאגה  עליו  ביותר  רו שהוא מי וידוע שבת,

זה  ")הפוק ')דייקא יריל שבתותי", את ישמרו אשר   יריל ה ' אמר "כה
השבת   יו את ישמרו  אשר לבטלה זרע  בהוצאת הוא שלה שהתשמיש להיות יכול אשר 

קרי.  תיקו  )שהוא   )

העבירה  מ מרוחק  השבת את שהמשמר  רע ", כל מעשות ידו ושומר  מחללו שבת
הברית   פג על שמרמז  דייקא רע רע", כל "מעשות וכו'. הרע  יצר וקטרוג וניצול

רע " )שנקרא ).זה  לתיקו  זוכי שבת שמירת ידי ועל ,

השבת את לעשות השבת את ישראל בני  ושמרו
 לעשות" אומר, ר "ח השבת", את לעשות השבת את ישראל בני "ושמרו במדרש ,

ש הכוונה  המילה , זה  ואיזה  לו, כרותה שהברית דבר השבת", ושלוםאת חס אם 
פרטיה בכל השבת  שמירת  זו תיקונו המילה בברית  .פגם

א ירצו ואז  הערל  לבב יכנע  אז  "או במדרש , זו איתא ח' בגימטריא אז  ,"עונ ת 
א לישראל הקב"ה  דקאמר  השבת, זה  ז' בגימטריא או לשמיני שניתנה  המילה

בתשובה הערל לבב השבתיכנע  ישמרו  אם לעונם ואסלח עליהם  ואחמול אזכור
בלבד  .והמילה

נגאלי היו מיד  שבתות שתי  ישראל שמרו אלמלי 
מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי הגמרא כוונת שזה  לי נראה  דעתי עניות

שבת   כ  ג שנקרא  היוד ושמירת בראשית. שבת כפשוטו שבת היינו ,נגאלי היו
. נגאלי היו בלבד והברית השבת  שומרי היו  א( )

(  ')עובד אפילו רבותינו שנו מחללו", שבת שומר זאת יעשה  אנוש  "אשרי
ושכינתי ' הוא   ברי קודשא  מיחד ובשמירתו לו,  מוחלי אנוש  כדור  זרה עבודה

.אלו מפריד  נרג להיות  גר אשר   ויתוק(  )

('   ) השבת , ה מצות שני  ה קדושות שני ," קדושי  והיית  והתקדשת"
קודש "כי והשבת קודש ", ברית "אות נקרא  המילה  קודש,  נקראי  שניה והמילה 

הברית.  לפג  תיקו שבת שמירת כ ועל ," לכ  )היא '   )

והברית השבת  הזוהר

('   )זה אחר זה   וקיפ שלשה  וש ," אלקיכ ה' אני וגו' תהיו קדושי"
הוא  ברו הקדוש  אלו דברי שלשה ידי על  כי  ," אלקיכ ה ' "אני בה כתיב
רש"י  שכתב כמו ערוה  גדר ידי על א ' ," אלקיכ ה ' "אני להקרא עצמו את מכנה
רוח עליו שורה   לצל רחמנא ערוה ידי על כי העריות,  מ  פרושי תהיו" קדושי"
ברו להקדוש  שות נעשה  שבת שמירת ידי על  וכ מעליו. מתלקת והשכינה  הטומאה 
על  כי  מכע שמירה ידי ועל עליו. אלקיו ש רק מושל שו עליו  שאי בזה  ומורה  הוא 

עלי  שורה  כע בקרבו.ידי זר אל אחר אל ו

 בנחמיה וחוטאי ("  )מצינו נכשלי השבתכשהיו את  וחללו נכריות  נשים ב ונשאו 

לקדש ראשית לה צוה  הברית  פג עו שיתקנו רצה נחמיה  וכאשר וממכר  במקח
יו " )השבתאת  "  )הנכריות הנשים את  מהם הפריש כך  (ואחר 

(' "   "  .

שבת שומרי שמי  יראי
('  )בתענית רש "י פירש  וגו', שמי" יראי  לכ ')"וזרחה  ),שמי יראי 

שבת בגמרא שומרי  דאיתא  לפי לומר רצה  .("   )הוא  ברו הקדוש אמר ,
לגלויי. עבידא לא שכרה   מת וכו' והודיע  ל שמה ושבת גנזי  בבית לי יש  טובה  מתנה 

ש ידוע לומר, שנאמר רצה לבד שמים יראת  של אוצר אלא הוא ברוך  להקדוש לו אין
קדושת משיג הוא  אזי  שמים  יראת  של לאוצר  שנכנס  מי  כן  ועל אוצרו", היא  ה ' "יראת

מתנהשבת , היא  אימתי אבל לי יש  טובה מתנה  וזה משיגה  אינה  בה  נכנ שאינו ומי
להעומדי ולא  טובה מתנה  נעשית  מש  שמי יראת של לאוצר לה להנכנ  א כי טובה
 בחו לומר  רצה לגלויי עבידא לא שכרה   מת שכתב וזה  , שמי יראת של להאוצר חו

מתגלה . אינו  ')לאוצר )

מוכח שמי יראת בו שיש  זה  אלא  משיג אינו שבת קדושת
 הברית ששמירת ואיתא  . שמי יראת בו שיש זה אלא משיג  אינו שבת שקדושת

תיקו הוא  שבת ששמירת מוכח ממילא טהורה, שמי ליראת והכנה  וקשר יתד הוא
הברית. לשמירת וגולה 

ב ברית לאות דומה  שבת שמירת מצינו  דברי יתרובהרבה  פרשת של " )זוהר   )

ובתיקוני("   ).(  )

לשלוט זוכה  כ  ג הברית שמירת ידי ועל ביצרו, לשלוט  זוכה  שבת שמירת ידי על
)ביצרו.    )

הברית,ב. שומר שבת שומר א
שבת שומר ברית והשומר

בפסוק ויש בזה יצאו(בשלח )לרמז השביעי ביו "ויהי כתיב ,
ראשי ולכ השבת, את שחיללו  הרי ללקוט", הע מ

כאלו השבת את שחיללו  ידי על הרי מילה, מזה תיבות
ה ומכלל שבת, מחלל כאלו  בריתו והפוג ,ברית מחללי
והשומר הברית, שומר  שבת שומר א לאו , שומע אתה

שבת. שומר  ברית 



והבריתד  השבת  זוהר

הנשמה שבת בכל כי  חדשה רוח התחדשות מצד  הפגמי אל  לתק יכולי בשבת כי 
העברה . משבת חדשה  במדרגה חדשה  )יתירה )

והשבת הברית בקדושת תלויה הגאולה
.המדרש כוונת וזה לקר "י  תיקו הוא עינוגי מיני בכל ולענגו כהלכתו שבת

ונתפשרתי  תשובה  עשיתי לו אמר   בדינ נעשה מה לו אמר  , בקי פגע  אדה "ר 
בשמירת  תלויה שהגאולה מצינו ולכ השבת".  ליו שיר  "מזמור אמר מיד קוני, ע
שמירת  הוא  זה  חטא   ותיקו זה , חטא  בשביל הוא הגלות שאריכות ידענו וכבר שבת.
יוב ובזה לבטלה , זרע  הוציא  שח"ו הדאגה  עליו  ביותר  רו שהוא מי וידוע שבת,

זה  ")הפוק ')דייקא יריל שבתותי", את ישמרו אשר   יריל ה ' אמר "כה
השבת   יו את ישמרו  אשר לבטלה זרע  בהוצאת הוא שלה שהתשמיש להיות יכול אשר 

קרי.  תיקו  )שהוא   )

העבירה  מ מרוחק  השבת את שהמשמר  רע ", כל מעשות ידו ושומר  מחללו שבת
הברית   פג על שמרמז  דייקא רע רע", כל "מעשות וכו'. הרע  יצר וקטרוג וניצול

רע " )שנקרא ).זה  לתיקו  זוכי שבת שמירת ידי ועל ,

השבת את לעשות השבת את ישראל בני  ושמרו
 לעשות" אומר, ר "ח השבת", את לעשות השבת את ישראל בני "ושמרו במדרש ,

ש הכוונה  המילה , זה  ואיזה  לו, כרותה שהברית דבר השבת", ושלוםאת חס אם 
פרטיה בכל השבת  שמירת  זו תיקונו המילה בברית  .פגם

א ירצו ואז  הערל  לבב יכנע  אז  "או במדרש , זו איתא ח' בגימטריא אז  ,"עונ ת 
א לישראל הקב"ה  דקאמר  השבת, זה  ז' בגימטריא או לשמיני שניתנה  המילה

בתשובה הערל לבב השבתיכנע  ישמרו  אם לעונם ואסלח עליהם  ואחמול אזכור
בלבד  .והמילה

נגאלי היו מיד  שבתות שתי  ישראל שמרו אלמלי 
מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלי הגמרא כוונת שזה  לי נראה  דעתי עניות

שבת   כ  ג שנקרא  היוד ושמירת בראשית. שבת כפשוטו שבת היינו ,נגאלי היו
. נגאלי היו בלבד והברית השבת  שומרי היו  א( )

(  ')עובד אפילו רבותינו שנו מחללו", שבת שומר זאת יעשה  אנוש  "אשרי
ושכינתי ' הוא   ברי קודשא  מיחד ובשמירתו לו,  מוחלי אנוש  כדור  זרה עבודה

.אלו מפריד  נרג להיות  גר אשר   ויתוק(  )

('   ) השבת , ה מצות שני  ה קדושות שני ," קדושי  והיית  והתקדשת"
קודש "כי והשבת קודש ", ברית "אות נקרא  המילה  קודש,  נקראי  שניה והמילה 

הברית.  לפג  תיקו שבת שמירת כ ועל ," לכ  )היא '   )

והברית השבת  הזוהר

('   )זה אחר זה   וקיפ שלשה  וש ," אלקיכ ה' אני וגו' תהיו קדושי"
הוא  ברו הקדוש  אלו דברי שלשה ידי על  כי  ," אלקיכ ה ' "אני בה כתיב
רש"י  שכתב כמו ערוה  גדר ידי על א ' ," אלקיכ ה ' "אני להקרא עצמו את מכנה
רוח עליו שורה   לצל רחמנא ערוה ידי על כי העריות,  מ  פרושי תהיו" קדושי"
ברו להקדוש  שות נעשה  שבת שמירת ידי על  וכ מעליו. מתלקת והשכינה  הטומאה 
על  כי  מכע שמירה ידי ועל עליו. אלקיו ש רק מושל שו עליו  שאי בזה  ומורה  הוא 

עלי  שורה  כע בקרבו.ידי זר אל אחר אל ו

 בנחמיה וחוטאי ("  )מצינו נכשלי השבתכשהיו את  וחללו נכריות  נשים ב ונשאו 

לקדש ראשית לה צוה  הברית  פג עו שיתקנו רצה נחמיה  וכאשר וממכר  במקח
יו " )השבתאת  "  )הנכריות הנשים את  מהם הפריש כך  (ואחר 

(' "   "  .

שבת שומרי שמי  יראי
('  )בתענית רש "י פירש  וגו', שמי" יראי  לכ ')"וזרחה  ),שמי יראי 

שבת בגמרא שומרי  דאיתא  לפי לומר רצה  .("   )הוא  ברו הקדוש אמר ,
לגלויי. עבידא לא שכרה   מת וכו' והודיע  ל שמה ושבת גנזי  בבית לי יש  טובה  מתנה 

ש ידוע לומר, שנאמר רצה לבד שמים יראת  של אוצר אלא הוא ברוך  להקדוש לו אין
קדושת משיג הוא  אזי  שמים  יראת  של לאוצר  שנכנס  מי  כן  ועל אוצרו", היא  ה ' "יראת

מתנהשבת , היא  אימתי אבל לי יש  טובה מתנה  וזה משיגה  אינה  בה  נכנ שאינו ומי
להעומדי ולא  טובה מתנה  נעשית  מש  שמי יראת של לאוצר לה להנכנ  א כי טובה
 בחו לומר  רצה לגלויי עבידא לא שכרה   מת שכתב וזה  , שמי יראת של להאוצר חו

מתגלה . אינו  ')לאוצר )

מוכח שמי יראת בו שיש  זה  אלא  משיג אינו שבת קדושת
 הברית ששמירת ואיתא  . שמי יראת בו שיש זה אלא משיג  אינו שבת שקדושת

תיקו הוא  שבת ששמירת מוכח ממילא טהורה, שמי ליראת והכנה  וקשר יתד הוא
הברית. לשמירת וגולה 

ב ברית לאות דומה  שבת שמירת מצינו  דברי יתרובהרבה  פרשת של " )זוהר   )

ובתיקוני("   ).(  )

לשלוט זוכה  כ  ג הברית שמירת ידי ועל ביצרו, לשלוט  זוכה  שבת שמירת ידי על
)ביצרו.    )

הברית,ב. שומר שבת שומר א
שבת שומר ברית והשומר

בפסוק ויש בזה יצאו(בשלח )לרמז השביעי ביו "ויהי כתיב ,
ראשי ולכ השבת, את שחיללו  הרי ללקוט", הע מ

כאלו השבת את שחיללו  ידי על הרי מילה, מזה תיבות
ה ומכלל שבת, מחלל כאלו  בריתו והפוג ,ברית מחללי
והשומר הברית, שומר  שבת שומר א לאו , שומע אתה

שבת. שומר  ברית 



והבריתו  השבת  זוהר

 ראשי שב"ת כבו"ד בזוהר, דאיתא כמו השבוע ' ימות  לכל המשפיע וד הוא שבת
כ ג הוא היוד שמירת  וכ ,תליי שביעאה ביומא  ותתא  דעילא   ברכאי כל  תיבות

וגו'. המשביר" הוא   ויו" בוד המשפיע וד

נקרא "זאתאות"כיאות,שבת אות,  כ  ג נקרא ומילה  ,"וביניכ ביני אותהיא
הברית".

לו ש  ש" חוק , נקרא  שבת,חוקשבת  זה  לברכה   זכרונ חכמינו ודרשו ומשפט ",
"ו  חוק  כ  ג נקרא ש ".חוקומילה  בשארו

ומילה לעיל, כנזכר  במרה  ניתנה   )שבת ). במרה  )ניתנה  )

קודש נקרא 
כי" קודש , נקרא בריתקודששבת "אות  קודש, נקרא  ומילה  ,"לכ ".קודשהיא 

 חות נקרא
כ "שימני י"א , זוהר בתיקוני  איתא  . חות נקרא ומלה  , חות נקרא על חותםשבת

עכ "ל. שבת, ברית אות  והיא  קודש, ברית דאות חות דא ," לב

 חות נקראו והמילה  שהשבת טע
כתיב  הראשו  אד בבריאת הנה  . חות נקרא ומילה ,חות נקרא  שבת ששמירת

תיבותםחיי תנשמובאפי ח"ויפ ופי שד"יחותם"  בש  נחת שהמילה  לפי ,)

(  ונשמת" שכתוב וזה  נשמהתבינ ",שדי, לו יש אזי בריתו ששומר מי  כי 
תבינם, נשמהוהיא  לו יש  ובשבת ובמצוות בתורה  הבנה לו יש  שד"י נשמת ידי על כי

יוכל  זה  ידי ועל בשבת, היא התורה  הבנת עיקר  כי תורה  ניתנה בשבת כ ועל יתירה ,
דר על לומד היה  השבוע  שבכל האריז"ל בש כדאיתא  בשבת, תורה  חידושי לחדש 

" הפוק בזה  ורמז והוד, הקבלה   דר על ובשבת ודש "קהדרתבה 'ל שתחווההפשט
תיבות שגמטריאקבלהראשי אהיה מילואי בג' פג בבריתו  פג  ושלו ח  א כ ועל .

יו"ד ה "ה  "אל ה"א, יו"ד ה "א  "אל ה "י, יו"ד ה "י "אל כזה, חות בגימטריא  שלה
ג' עליו  מעלה  כ ועל תנ "ה , כ  ג בגימטריא הכולל  ע וחות תנ "ה, הכל  ה "ה ,
ח  א כ ועל הכולל, ע  חות  כ ג בגימטריא   שה צבאות" ה ' "קנאת קנ "א   פעמי

מ נהפ הברית  פג חמתל חותםושלו ולכ עליו, ה ' שחמת ראשי קתאקנאוב, נאתי
אב"ק   פעמי ג' כודש ]קריתבותא[תיבות ועל קנ "א. תיבת  פעמי ג' ש וכתיב ,

חות שהוא  ועוד לעיל, הנזכר  מטע  חות כ  ג שנקרא  שבת, שמירת לזה,  התיקו
שהיא השבת בלתי לעול  קיו אי  כ בחותמיו, אלא   מקוי השטר  אי כמו  השבוע ,
היא שהשבת  האלשי כפירוש  וינפש " "שבת שכתיב כמו  הבריאה, לכל  קיו הנותנת

הבריאה. כל של החיונית והנפש  הנשמה

והברית השבת  זזוהר

ממגע  חות  צריכי דברי שני שאלו לפי , חות והמילה  השבת שנקראו טע
" ועכו ," וביניכ ביני  היא "אות במילה  וכ וכו', ששבת  " שעכו כידוע  נכרי,

מל. לא  כאלו שמל

 שלו נקראו והמילה השבת
,לאשתו איש   בי  שלו נעשה  שבת ידי  על כי , שלו נקרא  ומילה   שלו נקרא  שבת

מש בשבת נרות להדליק  מחויב  כ בגמרא.ועל מאיר ברבי מעשה  וכמו בית,  שלו  ו
שלו נעשה  מילה ידי על  וכ ." בשלו "בואי ,"עליכ  שלו" שבת  בליל  אומרי כ ועל
שלא כדי בשמיני מילה  מה  מפני לברכה ,  זכרונ חכמינו שדרשו כמו לאשתו, איש   בי

"דרכיה שכתב מה  זה  לדבר ורמז . עצבי ואמו  ואביו שמחי  העול כל םנועידרכיהא
תיבותהנתיבותי ל וכ ופי , מילהשלו.( )

נשפעי המעשה  ימי ששת כל של  ההשפעה שכל לפי הברכה, מקור נקרא שבת
באי שממנו  יוד שהוא  לפי ," עול יוד "צדיק  הברכה  מעי נקרא  מילה  וכ בשבת.

ההשפעות. כל  כ ג
.הוא  ברי דקודשא  שמא נקרא מילה וברית הוא ,  ברי דקודשא שמא  נקרא  שבת

(     )

.כל נקרא הברית ושומר כל, נקרא  " )שבת       )

.תורה מת קוד ניתנה  ומילה תורה, מת קוד ניתנה  שבת
.וברצו ובשמחה  באהבה  כ  ג נינתה ומילה ,וברצו ובשמחה  באהבה  ניתנה שבת
.מודעה  אי מילה מצות ועל מודעה,  אי שבת מצות  על
."תהיו קדושי" קדוש , נקרא  בריתו והשומר קדוש , נקרא שבת השומר 

( "   )

 לו  מוחלי בברית שהוא ומי בריתו והשומר עונותיו, כל לו מוחלי שבת השומר 
.עונותיה בה   קיהעו כל

ידי על וכ בריוח, פרנתו כראוי שבת בריוח.השומר פרנתו הברית שמירת
(     )

 וכל בראשית, במעשה הוא   ברו להקדוש שות נעשה  כהלכתו שבת השומר 
הוא .  ברו להקדוש  שות נעשה  בריתו  )השומר    )

.אחד בפוק שניה איתקשו רע, כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר 
בשמא משקר  ברית ומפר והמחלל קדישא , דמלכא  בשמא  משקר שבת המחלל

הוא.  ברי דקודשא
 מרשות מוציא  ברית והמפר  ,הרבי לרשות היחיד מרשות מוציא שבת המחלל

.הרבי לרשות היחיד



והבריתו  השבת  זוהר

 ראשי שב"ת כבו"ד בזוהר, דאיתא כמו השבוע ' ימות  לכל המשפיע וד הוא שבת
כ ג הוא היוד שמירת  וכ ,תליי שביעאה ביומא  ותתא  דעילא   ברכאי כל  תיבות

וגו'. המשביר" הוא   ויו" בוד המשפיע וד

נקרא "זאתאות"כיאות,שבת אות,  כ  ג נקרא ומילה  ,"וביניכ ביני אותהיא
הברית".

לו ש  ש" חוק , נקרא  שבת,חוקשבת  זה  לברכה   זכרונ חכמינו ודרשו ומשפט ",
"ו  חוק  כ  ג נקרא ש ".חוקומילה  בשארו

ומילה לעיל, כנזכר  במרה  ניתנה   )שבת ). במרה  )ניתנה  )

קודש נקרא 
כי" קודש , נקרא בריתקודששבת "אות  קודש, נקרא  ומילה  ,"לכ ".קודשהיא 

 חות נקרא
כ "שימני י"א , זוהר בתיקוני  איתא  . חות נקרא ומלה  , חות נקרא על חותםשבת

עכ "ל. שבת, ברית אות  והיא  קודש, ברית דאות חות דא ," לב

 חות נקראו והמילה  שהשבת טע
כתיב  הראשו  אד בבריאת הנה  . חות נקרא ומילה ,חות נקרא  שבת ששמירת

תיבותםחיי תנשמובאפי ח"ויפ ופי שד"יחותם"  בש  נחת שהמילה  לפי ,)

(  ונשמת" שכתוב וזה  נשמהתבינ ",שדי, לו יש אזי בריתו ששומר מי  כי 
תבינם, נשמהוהיא  לו יש  ובשבת ובמצוות בתורה  הבנה לו יש  שד"י נשמת ידי על כי

יוכל  זה  ידי ועל בשבת, היא התורה  הבנת עיקר  כי תורה  ניתנה בשבת כ ועל יתירה ,
דר על לומד היה  השבוע  שבכל האריז"ל בש כדאיתא  בשבת, תורה  חידושי לחדש 

" הפוק בזה  ורמז והוד, הקבלה   דר על ובשבת ודש "קהדרתבה 'ל שתחווההפשט
תיבות שגמטריאקבלהראשי אהיה מילואי בג' פג בבריתו  פג  ושלו ח  א כ ועל .

יו"ד ה "ה  "אל ה"א, יו"ד ה "א  "אל ה "י, יו"ד ה "י "אל כזה, חות בגימטריא  שלה
ג' עליו  מעלה  כ ועל תנ "ה , כ  ג בגימטריא הכולל  ע וחות תנ "ה, הכל  ה "ה ,
ח  א כ ועל הכולל, ע  חות  כ ג בגימטריא   שה צבאות" ה ' "קנאת קנ "א   פעמי

מ נהפ הברית  פג חמתל חותםושלו ולכ עליו, ה ' שחמת ראשי קתאקנאוב, נאתי
אב"ק   פעמי ג' כודש ]קריתבותא[תיבות ועל קנ "א. תיבת  פעמי ג' ש וכתיב ,

חות שהוא  ועוד לעיל, הנזכר  מטע  חות כ  ג שנקרא  שבת, שמירת לזה,  התיקו
שהיא השבת בלתי לעול  קיו אי  כ בחותמיו, אלא   מקוי השטר  אי כמו  השבוע ,
היא שהשבת  האלשי כפירוש  וינפש " "שבת שכתיב כמו  הבריאה, לכל  קיו הנותנת

הבריאה. כל של החיונית והנפש  הנשמה

והברית השבת  זזוהר

ממגע  חות  צריכי דברי שני שאלו לפי , חות והמילה  השבת שנקראו טע
" ועכו ," וביניכ ביני  היא "אות במילה  וכ וכו', ששבת  " שעכו כידוע  נכרי,

מל. לא  כאלו שמל

 שלו נקראו והמילה השבת
,לאשתו איש   בי  שלו נעשה  שבת ידי  על כי , שלו נקרא  ומילה   שלו נקרא  שבת

מש בשבת נרות להדליק  מחויב  כ בגמרא.ועל מאיר ברבי מעשה  וכמו בית,  שלו  ו
שלו נעשה  מילה ידי על  וכ ." בשלו "בואי ,"עליכ  שלו" שבת  בליל  אומרי כ ועל
שלא כדי בשמיני מילה  מה  מפני לברכה ,  זכרונ חכמינו שדרשו כמו לאשתו, איש   בי

"דרכיה שכתב מה  זה  לדבר ורמז . עצבי ואמו  ואביו שמחי  העול כל םנועידרכיהא
תיבותהנתיבותי ל וכ ופי , מילהשלו.( )

נשפעי המעשה  ימי ששת כל של  ההשפעה שכל לפי הברכה, מקור נקרא שבת
באי שממנו  יוד שהוא  לפי ," עול יוד "צדיק  הברכה  מעי נקרא  מילה  וכ בשבת.

ההשפעות. כל  כ ג
.הוא  ברי דקודשא  שמא נקרא מילה וברית הוא ,  ברי דקודשא שמא  נקרא  שבת

(     )

.כל נקרא הברית ושומר כל, נקרא  " )שבת       )

.תורה מת קוד ניתנה  ומילה תורה, מת קוד ניתנה  שבת
.וברצו ובשמחה  באהבה  כ  ג נינתה ומילה ,וברצו ובשמחה  באהבה  ניתנה שבת
.מודעה  אי מילה מצות ועל מודעה,  אי שבת מצות  על
."תהיו קדושי" קדוש , נקרא  בריתו והשומר קדוש , נקרא שבת השומר 

( "   )

 לו  מוחלי בברית שהוא ומי בריתו והשומר עונותיו, כל לו מוחלי שבת השומר 
.עונותיה בה   קיהעו כל

ידי על וכ בריוח, פרנתו כראוי שבת בריוח.השומר פרנתו הברית שמירת
(     )

 וכל בראשית, במעשה הוא   ברו להקדוש שות נעשה  כהלכתו שבת השומר 
הוא .  ברו להקדוש  שות נעשה  בריתו  )השומר    )

.אחד בפוק שניה איתקשו רע, כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת שומר 
בשמא משקר  ברית ומפר והמחלל קדישא , דמלכא  בשמא  משקר שבת המחלל

הוא.  ברי דקודשא
 מרשות מוציא  ברית והמפר  ,הרבי לרשות היחיד מרשות מוציא שבת המחלל

.הרבי לרשות היחיד



והבריתח השבת  זוהר

התורה כל  מקיי כאלו  שבת   והמקיי כולה , התורה  בכל כופר  כאילו שבת המחלל
כולה. התורה בכל כופר כאלו ברית המפר  א כל כולה ,  מקיי כאלו בריתו והשומר 

 )התורה .    )

ברו הקדוש בריתו, והשומר  מבטל, והוא גוזר  הוא   ברו הקדוש  שבת, השומר 
מבטל. והוא  גוזר   )הוא     )

בני ליה הווי הברית שמירת ובזכות ,חכמי תלמידי  בני ליה   הווי שבת בזכות
. חכמי  )תלמידי      ;.  )

 שמרו אלמלי לברכה,  זכרונ חכמינו שדרשו כמו הגאולה, תהיה  שבת בזכות
,נגאלי  ה המילה  וזכות הברית שמירת ידי ועל . נגאלי  ה מיד שבתות ב' ישראל 

." מי בו אי מבור  יריא שלחתי ברית  בד אתה  ג" כדכתיב

האמונה יסוד 
"בראשית" האמונה, יוד ומילה  שבת. ירא אותיות "בראשית" האמונה, יוד שבת

אש . ברית  )אותיות  )

היראה יסוד 
. היראה יוד מילה וברית היראה , יוד )(  שבת  

.ברכה של כו  טעו מילה  וברית לקידוש, ברכה  של כו טעו שבת

,מצוה של עודות שלש   טעו מילה  וברית מצוה, של עודות שלש טעו שבת
מילה. ברית ועודת , שמורי ליל ועודת זכר ,  שלו עודת

.מצוה עודת מילה וברית  מצוה , עודת שבת

העומדי לכל מגיע  מילה  בברית  וג יתירה , נשמה מישראל אחד לכל מגיע בשבת
יתירה. נשמה  ש

.בנרות לכבדו מצוה  מילה  וברית בנרות, לכבדו מצוה שבת

.נקיה בכות לכבדו מצוה  מילה  וברית נקיה, בכות לכבדו מצוה  שבת

 בריתו  פג ולא  מהול שהוא  מי וברית , מגיהנ ניצול עודות שלש  המקיי שבת
.מגיהנ ניצול

הששי ביו "והיה הכנה   צרי מקוד.והכינושבת הכנה  צרי ומילה ,"
(  )

.מבשלוחו יותר בו מצוה מוהל אביו   א ומילה  מבשלוחו, יותר בו מצוה שבת

.הנימול הילד את מברכי מילה  ובברית , בניה את  מברכי שבת

והברית השבת  טזוהר

את ישמרו אשר  יריל ה' אמר  שניהבבריתיומחזיקישבתותי"כה אתקשו ,"
להדדי.

.מלכות ושבת יוד מילה כי ,מתפרשי דלא  ריעי  תרי  ה ומילה שבת
לזמר מצוה כ  ג מילה  ברית ובעודת ותשבחות, זמירות  לזמר מצוה  בשבת

וגו'. ליבשה"  יו" ותשבחות, זמירות
מילה מצות ידי ועל ,למקו  בני נקראי ואנו תשובה שמהני מוכח שבת ידי על

השבת. דוחה אינו עבד מילת שהרי ,למקו  בני  נקראי ואנחנו תשובה שמהני  מוכח
,דבר לכל " כעכו הוא  הרי שבת המחלל כי ישראל, בש  נקראי השבת ידי על

בישראל. שמו נקרא הברית בעת וכ ישראל. בש נקרא זה  ידי ועל
.העול אומות  מקטרגי ומילה  שבת על
,שחורה ומרה  ביטול על שמורה  שבתאי מזל של כח מבטלי שבת שמירת ידי  על

ורציחה. ד שמורה , מאדי מזל של כח  מבטלי מילה  מצות ידי ועל
פטור הברית שמירת ידי ועל , יגופיו  מתעניתי פטור שבת שמירת ידי על

. יגופיו מתעניתי(       ;   )

.נשמעת תפלתו הברית שמירת ידי ועל נשמעת, תפלתו  שבת שמירת ידי  על
 שמירת ידי על  כ הבא ,  ובעול הזה  בעול לכבוד זוכה  שבת שמירת ידי על

הבא. ובעול הזה  בעול לכבוד זוכה  הברית
 יעול דלא  בברית נטירו  דצרי כמה  ברית, ירא  שבת ירא  בראשית, בזוהר  איתא 

וכו'. לשבת נטירו  צרי  כ נוכראה , ברשו
," מלזעוק היא  "שבת  שאומרי כמו רע , דבר  מכל לינצל גולה  שבת שמירת

מעשות  ידו "ושומר מחללו", שבת "שומר וכתיב ,דחציפי כלבי הני  כפי בגו ויטמרו
רע. דבר מכל להנצל הברית שמירת גולת כ רע", כל

 להשגות גולה  הברית שמירת  וכ בתורה, נפלאות להשגות גולה שבת שמירת
בתורה. נפלאות

 יקבלו  עליה ישראל יקבלו  א  אברה ע הוא  ברו הקדוש  התנה ומילה שבת על
אלהותו. ( )את

ה הללו מצות  ב' המילה, זה  לשמונה "  וג" שבת, זה  לשבעה " חלק   ת" במדרש ,
.עליה שתרח כדאי

," העיר פני את ויח" דכתיב כמו השבת, את ששמר בתורה  כתוב אבינו יעקב
נשא שנה  פ "ד וב ,"ת "איש ונקרא  הברית את ששמר  בתורה מצינו וכ .תחומי שקבע
השחית. זה  רק  חושב  התורה כל מקיי שהיה  פי  על   א אונו, ראשית  היה  וראוב אשה ,



והבריתח השבת  זוהר

התורה כל  מקיי כאלו  שבת   והמקיי כולה , התורה  בכל כופר  כאילו שבת המחלל
כולה. התורה בכל כופר כאלו ברית המפר  א כל כולה ,  מקיי כאלו בריתו והשומר 

 )התורה .    )

ברו הקדוש בריתו, והשומר  מבטל, והוא גוזר  הוא   ברו הקדוש  שבת, השומר 
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והברית השבת  טזוהר
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," מלזעוק היא  "שבת  שאומרי כמו רע , דבר  מכל לינצל גולה  שבת שמירת
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והבריתי השבת  זוהר

 את שמר וכ קשתו", באית "ותשב הברית, את ששמר בתורה  מצינו הצדיק  יו
ו  טבח "וטבוח כדכתיב שבת.הכן השבת אלא   הכ  אי "("    )

 של זכות וכותב  שבת מוצאי בכל עד בג  החיי  ע תחת יושב הנביא אליהו
מצות  מקיימי ישראל של  זכיותיה וכותב מילה  ברית כל על אליהו בא וכ שבת, שומרי

מילה.

השבת את וחילל  בחר מעל עכ(     ) כדדרשו בבריתו  פג  וכ ,
המאורה. נערה  על שבא לברכה, זכרונ חכמינו

טבי  ויומי בשבת  בי מילה ברית  בי דאיהו אתר בכל ברית אות דנטיר  מא
ומכי אתר בכל בגיניה  ליה  נטיר הוא  ברי ומשנאוי.( )קודשא  )עלוהי )

מילה בוד שתיה כוללת מילה  ברית  כ ומלכות, יוד מדות, שתי  כולל שבת
 )ופריעה . )

שהיא היוד את לשמור ועמל שטרח מי לומר, רצה בשבת, יאכל שבת  בערב שטרח
וחיות  העונג  מרגיש  בשבת, אוכל הוא  ולטהרו לקדשו  שבת ערב מכונה ששית מדה
אפשר דאי  , "יו בגימטריא לח  פעמי דשני משנה , לח צריכי  כ ועל בשבת. האלקי
אלקי  ויבר" וזהו , יו של מדתו הברית  שמירת ידי  על א כי שבת של אורו  לטעו
אימתי  אותו", "ויקדש וי"ש ש "י בחי' שמתגלה אותיות  "תר ר"ת א "ת השביעי ", יו את
שהאד ידי  על אותו", "ויקדש  ידי על הוא  לעיל הנזכרי אורות  " תר גילוי להשיג  יזכה 
שעל  שידוע לפי , אד של פניו באור  ברכו  במדרש, איתא וכ שלו. ברית אות מקדש 
כשמגיע  לכ זה , לחטא  תיקו שבת ששמירת וידוע  פניו, אור  מאד ניטל זה  חטא  ידי
לפי  עליו, שבת דאימת בשבת לשקר  ירא   האר ע  ג ולכ פניו, אור אליו חוזר שבת
מדת  אצלו שניתק ואחרי ,לצל רחמנא  זה לחטא   תיקו ששמירתו לעיל הנזכר הטע
אמת, אותיות כ  ג אימת עליו שבת שאימת וזה האמת, למדת  כ  ג בא ממילא  היוד

" תיבותמשיבתאוזהו ראשי " רגל יתוקנו אמתשבת הרגלי ג  ש ידי שעל  משו ,
היא תפארת המנוחה , ליו עטה  תפארת בשבת במנחה   אומרי ולכ זה , לחטא  דמרמז 
מתקני שבת שמירת ידי דעל שבת שומרי  במלכות ישמחו אומרי אנו   ג אמת. מדת
וה בה'"  צדיקי "שמחו כתיב  עליה אשר  הצדיקי למדריגת   ובאי קודש  ברית את
 ויתור אמונה. ואיהו  אמת דאיהי יחיה", באמונתו "וצדיק  שכתוב כמו אמונה לידי באי
לנו  שצוה אחרי כי רע ", כל מעשות ידו ושומר מחללו שבת "שומר ישעי' פוק  זה  ע
לברא ראוי באמת שהיה  מוכח מלאכה ,  שו יעשה  שלא  שבת  בשמירת הוא  ברו הקדוש 
שמוציא ומי , גופי  לה לברא פנאי היה לא שבת קדושת שמכח  א , גו  כ  ג  למזיקי
מלעשות  שבת ששומר  לומר רצה  מחללו", שבת "שומר אמר  לזה רע, נקרא לבטלה  זרע
דילמא וקשה מלאכה, עשה  לא  כ  ג הוא   ברו שהקדוש   מטע זה  וכל מלאכה. בו
ברא ולא  גופי  לה לברא לו שהיה  יוכיחו  מזיקי לומר   וצרי , די היתה  המלאכה 
כל  מעשות ידו "שומר  כ ועל זו מלאכה עשה לא  כ ג  לכ שבת קדושת מכח לה

והברית השבת  יא זוהר

א גו  לה לברא  הוא ברו הקדוש של בדעתו לו שהיה  יתד זה  א לומר רצה  רע ",
קדוש לבטלהמכח זרע להוציא  רע כל מעשות דייקא  ידו  את שומר   לכ ברא לא  שבת ת

.גו  לה )ולברוא   )
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30,000 איש
הצטרפו כבר
 בא והצטרף!!!

את אחי אנוכי מבקש,
להסיר מעמינו מכשול ומוקש,
 להיות מהאנשים הנבחרים,

שיזכו את קרן ישראל מעפר להקים,
וישראל עם קדושים כבר קיבלו עליהם, 30,000 אנשים,

ללמוד הזוהר כל יום מזמנם להקדיש, 
מספר דקות כל איש ואיש,
ועתה בא והצטרף אלינו,

 לקרב ולקבל פני משיח צדקינו,

להצטרפות: טל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480 
AOEL612@gmail.com :מייל

וכל אלו שיצטרפו ויקבלו עליהם ללמוד מספר דקות
 יהיו שותפים לכולל הלומדים זוהר כל יום בחצות הלילה

 בהיכלא דרשב"י במירון

ת.ד 612 בני ברק                                                טלפון 0548436784

70,000 איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש,

יחד שבטי ישראל, אנשים, נשים, וטף,

כל לומד מתחייב לקרוא 3 עמודים  זוהר ביום, 
ובכל חודש מסיימים לקרוא ביחד  אלף פעמים

את הזוהר הקדוש
s

המצטרף יזכה לברכה מידי חודש
בציון של אוהל הרשב"י במירון

ומקבל שכר כנגד כולם - 70 מיליון סיומים
של כל ספרי הזוהר
s

להצטרפות נא להתקשר לטל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480 
AOEL612@gmail.com :מייל

לציין: שם ומשפחה, שם האמא, הכולל, עיר, טלפון:
סוג הבקשה לברכה: זווג, פרנסה, 

זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, אחר:.....

ַשֲׁעֵרי ָשַׁמִים ִנְפָּתח, ּוִמַיּד ָלנּו ִיְרַוח, ְלָהִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְכִּפי ֶשֻׁהְבַטח
ְלָוה ְוַהְשֵׁקט ּוֶבַטח  לֹום ְוַהּׁשַ ּוָמִשׁיַח ִצְדֵקינּו ָלנּו ִיְשַׁלח, ּוָבאּו ַהּׁשָ



19קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי



הֹור דֹוׁש ְוַהּטָ יק ַהּקָ ּדִ  ֵמַהּצַ
ר ַהּתֹוָרה ַהְמקּוָבל  ָהֱאלִֹקי מֹוֵרנּו ָהַרב ׂשַ

ַלג י ְיהּוָדה ֵלייּב ַאׁשְ ַרּבִ
יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה - ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  ָזָכר ַצּדִ

ָרֵאל ָאֵמן ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

דֹוׁש, יאּור 'זֹוַהר ַהסּוָלם' ַעל ַהזֹוַהר ַהּקָ ר ַהּבִ ְמַחּבֵ

ִדים ים ְוִנְכּבָ ְועֹוד ְסָפִרים ַרּבִ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ
ַנת תשע"ב לפ"ק ח"י אדר ְשׁ
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דוקא הקדושה  בתורה מסתתר שה' הפירוש .מה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

לעוונות  היחיד  הגור  הבורא בהשגחת ההרגשה  .אי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

בחירה  היתה לא   גלויה  .בהשגחה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

הגלויה  ההשגחה  חסרה  הזה בעול. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ההשגחה  בהשגת  אופני .כמה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הסתר  בתו והסתר פני .הסתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הגדול  טובו  התגלות  היינו פני .גילוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 יסורי בעת  פני .הסתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

במקרה  ההנהגה  תלית   הסתר בתו .הסתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שגגות   נקראי אחד הסתר מתו הנעשי .עוונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זדונות   נקראי כפול  הסתר מתו  הנעשי .עוונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ההסתר בבחינות שבכוחו  מה  לעשות צרי  קוד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 פני לגילוי זוכה  הסתר מתו שעמל  אחר .רק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ראשו  פני גילוי  ועונש  בשכר ההשגחה  .השגת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 פני לגילוי שזכה   תשובה .בעל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מיראה  תשובה הוא ועונש בשכר והרגיש .להכיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הכפול  ההסתר למפרע עוקרת ועונש שכר השגחת  .השגת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הפשוט  ההסתר עוקרת אינה  ועונש שכר  השגחת .השגת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ובינוני  גמור  שאינו  צדיק הוא ועונש שכר  השגחת .המשיג . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ספירות  עשר לתלמוד 5מפתחותהקדמה 

לאהבה  היראה בי שעומד  .בינוני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ולטובי  לרעי והמטיב הטוב בחינת  הבנת   פני גילוי של  שניה  .דרגא  . . . . . .

ועונש? שכר בהבנת די לא .למה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ה '? אהבת על  לצוות  אפשר   אי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ה' לעבודת הוכנו הטבעי .כל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ְִַָ

ה' לאהבת מיועדי חברו  לאהוב עמה שמשתמשי האהבה .כלי . . . . . . . . . . .

מחבירו שמקבל התענוג  על שמבוססת אהבה .יש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חבירו מעלת הכרת על שמבוססת אהבה  .יש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בדבר תלויה  שאינה לאהבה יתעלה  ומש בדבר התלויה  אהבה  בתחילה צרי

האלו ? לאהבות לבוא אפשר אי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 בחיי 'תקבל' ולא בחיי 'תראה' עולמ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הבורא השגחת גילוי  תראה  עולמ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ההמלאכי מעבודת יותר רוח נחת מעלה  הסתר שבזמ .עבודה . . . . . . . . . . . . . . .

מעבר רק הינו הפנ .הסתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עבירה  לידי  פע יבוא שלא אפשר אי ההסתר  .בעת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מעבירה  ולברוח מצוות לקיי תסייענו ועונש שכר בהשגחת .הבהירות . . . . . . . .

כרשע? בעיניו שיהיה הכוונה .מה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

צדיק להקרא יכול  אינו ואהבה יראה לו  אי עוד .כל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מצוות  תרי"א שמקיי  היינו   אומרי כולו  העול .כל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

המצוה  בשכר בבהירות  בדבר התלויה  אהבה  קני. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ומטיב  טוב  שהוא בהשגה  בדבר תלויה  שאינה  אהבה  קני ולטובי  לרעי.

שלימה  אינה  שאהבתו   גמור שאינו .צדיק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ה' השגחת  ומצאתי  בתורה ,  .יגעתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



6ספירות מפתחות עשר לתלמוד הקדמה 

בתורה  יגיעה  צרי ה ' השגחת למצוא .כדי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 מל פני אור שמתגלה  חיי .תורת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הפסק בלי  רוחניי  חיי נשפע מאהבה  .בדביקות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 חיי תורת  לש .תורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

היא בידינו   ה' אהבת .מצוות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שיתגלה  כדי  .ההסתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 פני גילוי רואה לא כשעדיי  בתורה .מסתתר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

להתיגע  כדי הסתר לו  מתווס  בתורה  .העוסק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הסתר תוספת  מחמת המות  לס בא  לשמה  .בשלא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בתורה  ומתגלה  מסתתר שה'  והנסתר הנגלה .תורת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אהבה  של  ראשונה  לדרגא  יבוא המצוה  שכר .בהשגת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

טוב  רק ה' לו עשה שמעול ירגיש אי , פני לגילוי הבא ג. . . . . . . . . . . . . . . . .

לעבירה  שהביא בהסתר ישמח מצוות נעשו שהעבירות שיודע .בזה  . . . . . . . . .

בדבר? תלויה  שאינה לאהבה   מגיעי  אי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

?שמעו ברבי אלעזר רבי  כוונת .מה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חייב?! וחציו זכאי חציו  עצמו יראה עבירה בעל  .וכי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ְִֶ

ועונש שכר השגחת להשיג בזוכה  הוא .המדובר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מ   שחסרה אחת ה'מצוה  אהבת .צות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 פני ההסתר עת  את תיק לא שעדיי חייב .חציו  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ההסתר עת ג זכות לכ מכריע ה ' לאהבת .בהגיעו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 הפני גילוי  את  יאבד בעבירה  יכשל א. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אהבה  של  רביעית בבחינה  מדבר שמעו ברבי אלעזר .רבי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אחד לכל  יתבר הטבתו  כשיודע  האהבה .שלימות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



ספירות  עשר לתלמוד 7מפתחותהקדמה 

מיראה  תשובה אחר רק חייב וחציו זכאי חציו להגדיר אפשר .אי  . . . . . . . . . . . . .

גמור לצדיק  נבח מאהבה תשובה  שאחר היינו רובו  אחר   נידו. . . . . . . . . . . . . . . . .

לטוב  אחד כל סו לראות  זוכה  הנצחית .באהבה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זכות  לכ  העול כל מכריע נקרא העול כל  תשובת את .המשיג . . . . . . . . . . .

האהבה? לשלימות  זוכי אי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ציבור בנחמת  ורואה  זוכה  הציבור  ע עצמו .המצער . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

?ורשעי  בינוני הציבור ע בהצטערות שיי .מה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 האהבה  שלימות , בינוני מדת  הגילוי מדת , רשעי מדת  ההסתר מדת

.צדיק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

זכות  לכ  העול כל להכריע יכול  הציבור של  הפני הסתר .היודע . . . . . . . . . .

הבינוני  של  הזכות  כ  נמות מחר  כי ושמחה  ששו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

החובה  כ  העו יכופר א. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הבא  בעול שמחה אינה שבו החובה  כ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

אבד  לגמרי זכות לכ המכריע צדיק .מדת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ה' בהשגחת המדידה  היינו רשעי בינוני צדיקי .מדת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 העול בכל  ה' השגחת שמסתירי   רשעי .מדת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

חובה  כ לשעבר: זכות; כ להבא:  בינוני .מדת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כזכויות  נעשו שזדונות  צדיקי .מדת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ההסתר בתו לפרקי מתגלית  בינוני .מדת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בעבודה  יגיעה  יש  הפני גילוי  אחר  ג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

רבות  מדרגות יש הפני גילוי .לאחר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הגילוי  סיבת עצמו  הוא  .ההסתר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ג' .חלק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הוא ? ברו הקדוש של משמותיו הוא 'פרעה ' שהמילה  היתכ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

הזה  העול עד מאד  מצטמצ ה ' .אור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

דאצילות  תורה  היינו חד הוא  ברי וקודשא .אורייתא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8ספירות מפתחות עשר לתלמוד הקדמה 

במאור ולא  התורה  ללבושי בלל  רק  הוא הצמצו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

גדול  אור להתגלות יכול דעשיה התורה בלבוש .דוקא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

דעשיה  תורה .מעלת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חד הוא  ברי וקודשא שאורייתא מתגלה   השני  הפני .בגילוי . . . . . . . . . . . . . . .

לתורה  מחו אותי מלחפש  עזבו אותי  .הלואי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בחינות  מארבע מדובר .בתורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

האצילות   מעול משתלשלת העשיה   בעול הנפעלת  פעולה  .כל . . . . . . . . . . . . .

 פני גילוי בעת  הנסתר תורת ;פני ההסתר בעת   הנגלה  .תורת  . . . . . . . . . . .

ומעלה  היצירה  מעול  הקבלה  .חכמת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ה' ואור לקדושה הופכת  הטומאה   לזכויות  נעשי שזדונות .בעת . . . . . . . . . . 

הגילוי  תורת  הנסתר תורת ההסתר; תורת  הנגלה  .תורת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

עולמות  בארבע ההבדלי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ההסתר מיני שני  יש העשיה בעול. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בדבר התלויה  ואהבה   ראשו  פני גילוי  היצירה עול. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

בדבר תלויה  שאינה ואהבה בדבר התלויה שניה אהבה   הבריאה  עול. . . . . .

 העול לכל  והמטיב הטוב פני  גילוי   האצילות עול. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

שבעולמות  הקליפה  .בחינת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

דקדושה  האצילות  עול מול בהבח רק דקליפה  האצילות  עול. . . . . . . . . . . . .

החכמה  פרטי כל יודע אינו  עדיי  פני לגילוי שזוכה  .בזה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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העולמי הזוהר מפעל  דבר

בהוצאה  הגדול  ובח�דו  בה' שמחו  האמת  וחפצי  היראי�  יהודי� 

היוצא  �פירות ' עשר לתלמוד  'הקדמה – הנוכחי החיבור של  החדשה

כדלהל� . וחשובות  טובות  מעלות  בכמה  מחדש 

האיש  הרזי� , חכ�  של  קודש , בידי חובר אשר הלזה  החיבור

צדיק  זכר אשלג  לייב יהודה רבי הרב מורינו  הקדוש  הגאו�  הפלאי ,

מעשה  כאשר  לו , המגיע  בשבח  להארי�  לנו  מה אשר לברכה, וקדוש 

דברינו  וכל  גלוי� , חיבוריו  מעלת  ועוצ�  לכל , ידועי�  וגדולתו  קדושתו 

למותר . רק  יהיו 

חיוב  בדבר הדורות  גדולי ידי על  נכתבו  ומאמרי�  �פרי�  הרבה

בבהירותו  הזה כחיבור שאי�  דומה, אמנ�  ובזכותה, הקבלה לימוד 

כדרכו  ומפואר, נאה אחד , לבני�  להשלימ�  הפרטי�  כל  את  ובהקפתו 

את  בהירה בשפה לנו  ומ�ביר טורח רבינו  וב�פריו . במאמריו  רבינו  של 

'עשה  הורונו  לברכה זכרונ�  רבותינו  וזכות� . דרגות�  ה', עבודת עניני

אי�  רבי� , וכה�  שמי� ', לש�  יהיו  מעשי�  'וכל  פעל� ', לש�  דברי� 

זה  כל  היטב ל�  יתבאר  הנוכחי  בחיבור תשיג� ? במה לזה? לבא  תוכל 

ועמוק . מקי�  באופ� 

גמור , ושאינו  גמור  צדיק  מדת  טע�  בטוב מתבארי�  הלז  בחיבור

ועל  בדבר. תלויה שאינה ואהבה בדבר התלויה ה' אהבת  רשע . בינוני,

ודוקא  ע� , להמו�  אפילו  הקבלה, תורת  בלימוד  והזכות  החיוב גודל  הכל 

הנגלה. תורת  לימוד  ידי  על  בה' להדבק  הצדיקי�  במדריגת  שאינ�  לה� ,
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בכמה  נתעטרה החדשה המהדורה  חידוש . בלא  המדרש  בית  אי� 

יתבר� . בה' לדבקה הבא  ללומד  וי�ייעו  יקלו  אשר  טובות , מעלות 

דווקנית , הגהה החיבור  עבר הקודמי� ראשית  ג�  כי טעויות , הרבה שהיו  (לא 

לעזר ) הגהתנו  יהיה מקו�  ומכל  מלאכת� , הפליאו  מראי לנו  ופרטנו  הו�פנו  כ�  .

התיבות . ראשי  כל  את  כדרכנו , ופתחנו , המקומות ,

כל  כמעט לראש  שנו�פו  הכותרות כמוב� , הוא , החידוש  עיקר אמנ� 

זאת  ע�  ויחד  הלשו�  בקיצור  שיהיו  רבה, מחשבה בה�  שהושקע  קטע ,

כעי�  ישמשו  כי רב , לעזר יהיו  ה' בעזרת  היטב. הקטעי�  את  ממצות 

המחבר . הרב של  קדשו  בלשו�  הנאמר כל  על  �יכו� 

דבר הו�פנו  קצת)ג�  בו  התחילו  שמציי (שכבר מקו�  המחברשבכל   �

זה  בלי כי  הקטע , נמצא  שבו  האות  מ�פר את  הו�פנו  מ�וי� , לדיבור

דיבורי�  שהרבה ובפרט הדיבור, התחלת  לפי למצוא  למעיי�  מאד  יקשה

מילי� . באות�  מתחילי� 

בנושא  מדובר חלק  בכל  כאשר חלקי� , לשלשה ה�פר  את  חילקנו 

אחד . מרכזי

לנחת  ויהיו  כל , אדו�  לפני  לרצו�  מעשינו  שיתקבלו  תפילה ואנחנו 

קירוב  יהא  ובזה הזה, בחיבור ללומדי�  וי�ייעו  הקדוש , למחבר רוח

אמ� . בימינו  במהרה הגאולה 

לאור המוציאים 
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השער  בפתח
(נ  קס"ט דף  הזוהר התגלות  הזוהר)מספר  מאורות  בספר דפס
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א חלק
הקבלה  לימוד מטרת

צורך.א  לי מצאתי מלים, בריש
ברזל, מחיצת לפוצץ גדול
לבין  בינינו ומפסקת  המצויה
הבית חורבן מעת הקבלה, חכמת

שהכבידה זה, דורנו עד ואילך,
מאד, חמורה במידה עלינו
חס תשתכח שלא  פחד ומעוררת

מישראל. ושלום

קבלה  לימוד  בדבר  השאלות
לבוהנה על  לדבר מתחיל כשאני

העסק אודות שהוא, מי
שאלתו  היא הנה הזה, בלימוד 
כמה לדעת לי למה הראשונה,

אשלג * הלוי ליב יהודה רבי האלוקי המקובל  הצדיק  על (1884–1954)הגאו הסול בעל מכונה 
חכמת בפירוש הסול בעל עסק ימיו  כל .הסול שמו את בקראו  הזוהר לספר שכתב הפירוש  ש
המאפשרת הקבלה, ללימוד ייחודית שיטה פיתח  הוא  .הע בשדרות ובהפצתה בחידושה הקבלה,

מטרתה. ואל שורשיה  אל ולהתוודע חיי אנו  שבה המציאות את לחקור הוא באשר  אד לכל
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נקראים וכיצד  בשמים, מלאכים
לקיים אוכל לא האם בשמותיהם,
בפרטיה כולה התורה כל

הללו . ידיעות בלי ודקדוקיה

קבעו שנית , כבר הלא ישאל,
שצריכים חכמים,
בש"ס כריסו למלאות מתחילה
שיוכל הוא ומי ובפוסקים.
כל גמר  שכבר עצמו את לרמות
הנסתר  תורת ורק הנגלית, התורה

לו . חסרה

יחמיץשלישית, שלא מפחד  הוא
מחמת ושלום חס
מקרים קרו כבר  כי הזה. העסק 
העסק בסבת  התורה  מדרך שנטו
למה הזאת הצרה כן  ואם בקבלה.

עצמו  את יכניס פתי ומי לי.
דבר . לא על  בסכנה

אתרביעית , החובבים אפילו
אינם הזה, הלימוד
לקדושים אלא אותה מתירים
ליטול הרוצה כל ולא אל , משרתי

ויטול. יבא השם את

קיימאחמישית, כי העיקר, והוא 
פוק אשר  ספק, בכל לן
הרואות, ועיני דבר, עמא מאי חזי
עמי  המה כולם שבדורי תורה שבני
ידיהם ושומטים אחת, בדעה
מיעצים וגם הנסתר, מלימוד
פקפוק שום שבלי לשואליהם,
במקום גמרא דף ללמוד  מוטב 

הזה. העסק

חיים? אנחנו למה
רק.ב  להשיב ל בּ נוּ  נשים אם  אכן,

מאד, מפורסמת אחת שאלה על 
השאלות שכל  אנכי  בטוח
מן  יתעלמו  הללו  והספיקות
ואינם. מקומם אל  ותביט האופק,
הנשאלת הזעומה השאלה והיינו
הטעם מהו  שהיא: ירד , בני מכל
חיינו  שנות  מספר כלומר , בחיינו .

כך, כל ביוקר  לנו העולים הללו ,
והמכאובים היסורים מרבית דהיינו
בכדי  בעדם , סובלים שאנו
מי  הנה אחריתם, על  להשלימם
דיוק, ביתר או מהם? הנהנה הוא

מהנה? אני למי
חוקרי והן  נלאו שכבר אמת

ואין  בזה, להרהר הדורות
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ירצה שלא זה, בדורנו לומר  צריך 
על להעלותה אפילו שהוא מי
השאלה עצם זה, כל  עם הדעת .
תוקפה בכל עומדת בעינה
היא לעתים שהרי ומרירותה,

ומנקרת קרוא, בלתי אותנו פוגשת
עפר , עד  ומשפילתנו  מוחינו, את
התחבולה למצוא שנצליח בטרם
דעת בלי להסחף דהיינו: הידועה,

כדאתמול. החיים, בזרמי

התורה  קיום ידי על וזה ה' מטוב  לקבל כדי הם החיים
זו .ג  סתומה חידה לפתרון אכן ,

הכתוב, כי דיבר וראו "טעמו 
ה' התורהטוב  מקיימי כי וכולי. "

הטועמים המה כהלכתן, והמצוות 
הרואים והמה החיים, טעם
שכתבו  כמו ה', טוב כי ומעידים
שברא לברכה, זכרונם חכמינו
כי  לנבראיו, להיטיב כדי העולמות
מי  ודאי אבל  להיטיב. הטוב מדרך 
של החיים את טעם לא  שעדיין
יכול לא  הוא ומצוות, תורה קיום
כדברי  ה' טוב כי ולהרגיש להבין
כל אשר  לברכה, זכרונם חכמינו
אותו , בבראו יתברך  ה' של הכוונה
אין  כן ועל  לו, להיטיב רק הייתה
ולקיים לילך  אלא אחרת עצה לו

כהלכתם. והמצות התורה 
בתורהוזה  נצבים)שכתוב ,(פרשת

את היום לפניך  נתתי "ראה

ואת המוות ואת  הטוב ואת החיים
נתינתהרע" בטרם כלומר, וגומר.

המוות אלא לפנינו  היו  לא התורה,
חכמינו  שכתבו כמו פירוש, והרע,
בחייהם שהרשעים לברכה, זכרונם
מותם שטוב משום מתים, נקראים
היסורים להיות  מחייהם,
בשביל שסובלים והמכאובים
כמה פי עולה חייהם קיום השגת
שמרגישים התענוג קצת על  מרובה
שזכינו  עתה, אמנם  הללו. בחיים
אנחנו  בקיומה אשר  ומצוות לתורה
השמחים האמתיים בחיים זוכים
שכתוב כמו לבעליהן, ומשמחים

כן טעמו  ועל ה', טוב  כי וראו
לפניכם נתתי ראה הכתוב, אומר
שלא מה והטוב  החיים את היום 
קודם כלל במציאות לכם היה

התורה. נתינת
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התענוג  שלימות  לבנים התורה הנחלת
הכתוב,וזהו  "ובחרתשמסיים

אתה  תחיה למען בחיים
מכופל,וזרעך", הלשון שלכאורה

אלא תחיה, למען בחיים ובחרת
תורה בקיום  החיים  על  הכוונה
מה באמת, חיים שאז  ומצוות,
ומצוות, תורה בלי חיים כן שאין
שאמרו  וזה ממות, קשים  המה
רשעים לברכה  זכרונם חכמינו
כמבואר . מתים, נקראים בחייהם
אתה תחיה למען הכתוב שאמר  וזה
לא תורה, בלי שחיים כלומר וזרעך,

כלום של  הנאה בהם שאין לבד 
ליהנות יכול אינו גם אלא לבעלים,
בבנים אפילו כלומר  לאחרים ,
חיי  גם להיות נחת, לו  אין שמוליד 
ואיזו  ממות קשים האלו הבנים
החי  אמנם, להם. מנחיל  הוא  מתנה 
ליהנות שזכה רק לא ומצוות בתורה
להוליד עוד שמח הוא עצמו, מחייו
הטובים מהחיים ולהנחילם בנים
אתה תחיה למען שאמר וזה  הללו ,
בחיים נוסף תענוג לו יש כי וזרעך,
להם. הגורם היה  שהוא בניו, של

בטוב ? לבחור הניסיון מהו

חכמינו .ד  דברי תבין  ובאמור 
הכתוב על לברכה זכרונם

למעלה הנזכר בחיים שםובחרת (עיין

לברכה) זכרונו רש"י  לשונו ,בפירוש וזה  ,
בחלק שתבחרו  לכם, מורה 'אני
לך בחר  לבנו האומר  כאדם החיים
על ומעמידו בנחלתי, יפה חלק
ברור  זה את לו  ואומר היפה, החלק

נאמר, זה ועל חלקי לך. מנת "ה'
גורלי  תומיך אתה  ידי וכוסי הנחת ,"

קח  זה את  לומר  הטוב , הגורל  על
כי  תמוהים, הדברים  שלכאורה לך'.

ו  אומר  בחיים,בחרתהכתוב
בוחר  שהאדם היא, שהמשמעות
על שמעמידו אומרים, והם מעצמו,
כאן  אין כבר כן  אם היפה, החלק
שאומרים, אלא עוד ולא בחירה.

מניח  יתברך ה' עלאשר אדם של ידו 
דאם מאד, מפליא וזה הטוב , גורל 

שבאדם. הבחירה היכן כן
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האמיתי הטוב את ולזכור  להרגיש להתחזק הוא הניסיון
כמשמעם,ובמבואר דבריהם תבין 

ונכון  הדבר אמת כי
ידו  מניח בעצמו יתברך שה' מאד,
על דהיינו הטוב, גורל על אדם של 
בתוך ועונג, נחת חיי לו שנותן ידי
יסורים המלאים הגשמיים החיים
תוכן , מכל  וריקנים ומכאובים
מהם, ובורח האדם נעתק  שבהכרח
מן  כמציץ  אפילו לו שיראה בזמן 
להמלט  שלוה , מקום  איזה  החרכים 
ממות, הקשים האלו מהחיים שמה
מצדו  אדם  של ידו הנחת לך  שאין
הבחירה ודבר  מזו. גדולה יתברך 
החיזוק, לענין רק  היא האדם של 

רבה ויגיעה גדולה עבודה ודאי כי
ויוכל גופו שיזכך  עד כאן, יש 
כהלכתם, ומצוות התורה לקיים
כדי  אלא עצמו להנאת לא דהיינו
שנקרא ליוצרו, רוח נחת  להשפיע

לחיי לשמה  זוכה זה, באופן  שרק ,
קיום עם המלווים ונועם אושר
הזה, לזכוך שמגיע ובטרם התורה,
בדרך להתחזק  בחירה ודאי נוהג
אמצעים מיני בכל הטוב 
שתמצא מה כל ויעשה ותחבולות,
את שיגמור  עד בכחו, לעשות ידו
חס יפול ולא הזכוך, מלאכת
הדרך. באמצע  משאו תחת ושלום

למה?  צער חיי  תורה של דרכה
דברי .ה תבין  המתבאר , פי ועל 

במסכת לברכה זכרונם חכמינו
ד )אבות משנה  ו דרכה(פרק היא 'כך  ,

ומים תאכל , במלח פת תורה, של 
תישן , הארץ ועל  תשתה, במשורה
עמל, אתה ובתורה תחיה, צער וחיי
לך, וטוב אשריך  כן, עושה אתה  אם
בעולם לך וטוב הזה, בעולם אשריך
אלו , דבריהם על לשאול ויש הבא'.
משאר  התורה, חכמת נשתנתה  מה
צריכות שאינן  העולם חכמות

אלא צער , ולחיי  הללו לסיגופים
בחכמות לגמרי מספיק לבד  העמל
אף התורה וחכמת בהן, לזכות הללו 
רבה, במדה בה עמלים שאנו פי על
זולת בה, לזכות מספיק אינו עדיין
במלח  פת של  הסיגופים ידי על
של וסיומם וכולי. צער וחיי וכולי
שאמרו  יותר , עוד מפליא הדברים
בעולם אשריך כן עושה אתה 'אם
כי  הבא', לעולם לך  וטוב  הזה
שיהיה אפשר  הבא בעולם בשלמא
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שאני  בעת  הזה בעולם אכן לי, טוב 
ושינה ושתיה באכילה  עצמי מסגף
חיים על  יאמרו רב , בצער חי ואני

הכאלו  הזה, בעולם אשריך כאלו ,
יק מאושרים במובן חיים  ראו,

הזה. שבעולם 

לה' רוח נחת לתת לרצון לקבל מרצון הגוף  לזכך הוא  הצער
אשר .ו לעיל, המבואר  לפי  אמנם

המצוות וקיום התורה עסק 
שהוא, החמור, בתנאם כהלכתן
ליוצרו  רוח נחת  להשפיע בכדי
אי  עצמו, הנאתו לצורך  ולא
בדרך אלא, לזה לבא אפשר 
רבה וביגיעה הגדולה העבודה
הראשונה והתחבולה הגוף, בזכוך
לקבל שלא עצמו להרגיל  היא,
בדברים אפילו להנאתו, כלום
שבצרכי  והמוכרחים המותרים
ושתיה אכילה שהם  גופו, קיום
באופן  מהכרחיים, וכדומה ושינה,
הנאה מכל לגמרי עצמו את שיסלק

בדרך בהכרח, אפילו לו  המלווה
שחיי  עד  חייו, קיום  של ההספקה
ואז , כמשמעו. פשוטו יחיה צער
אין  וכבר  בזה, התרגל  שכבר  אחר 
כל הנאה לקבל  רצון שום בגופו
מעתה לו אפשר לעצמו, שהיא 
גם המצוות ולקיים בתורה לעסוק 
להשפיע בכדי דהיינו  הזה , בדרך כן
עצמו  להנאת  ולא ליוצרו  רוח נחת

על במשהו תוהה  שאינו  כו אם (אלא

ראש  בתוספות שכתבו  כמו הראשונות 

בשביל  המתחיל  דיבור  א עמוד  ד דף השנה

שכתב  כמו בדבר  סוד  יש ועוד שם עיין

להאריך ) מקומו כאן ואין .הרמב "ם

ה' טוב  מרגיש   לה' רוח נחת לעשות שמכוון בזה 
אתוכשזוכה לטעום זוכה אז בזה

המאושרים החיים
פגם בלי ועונג טוב מכל המלאים
המתגלים שהוא, כל צער של 
כמו  לשמה, והמצוה התורה בעסק 

אומר מאיר  משנהשרבי ו פרק (אבות

זוכהא) לשמה  בתורה העוסק 'כל 
שכל אלא עוד  ולא הרבה, לדברים
וכולי, לו כדאי כולו העולם
כמעין  ונעשה תורה רזי לו  ומתגלין 
היטב, שם עיין וכולי, המתגבר '
כי  וראו 'טעמו אומר  הכתוב ועליו
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שהטועם לעיל , כמבואר ה '' טוב 
לשמה, ומצות בתורה העוסק טעם
כונת את בעצמו ורואה הזוכה הוא
להיטיב רק  שהיא הבריאה ,

להיטיב, הטוב מדרך  כי לנבראיו ,
שנות במספר  ושמח השש והוא

שה וכלהחיים יתברך , ה' לו עניק 
לו . כדאי כולו העולם

התורה  קיום של לתכלית תורה של  דרכה בין החילוק
הצדדים.ז שני את תבין  עתה

בתורה העסק של  שבמטבע
הוא האחד  צד כי דרכה ומצוות.

תורה  הרבה,של ההכנה כלומר, ,
טהרת את להכין  צריך  שהאדם
קיום לעצם שיזכה בטרם גופו
בהכרח  ואז והמצות, התורה
לשמה, שלא ומצות בתורה שעוסק
עצמו , להנאתו של  בתערובות אלא
לזכך הספיק לא  עדיין שהרי
לקבל מהרצון גופו, את ולטהר 
ובעת הזה, העולם מהבלי הנאות 

צער  חיי לחיות עליו מוטל הזאת,
למעלה כנזכר בתורה, ולעמול
והשלים שגמר אחר אכן במשנה.
זכך וכבר  תורה , של  דרכה את
התורה לקיים ומוכשר  גופו,
נחת להשפיע בכדי לשמה והמצות
השני  לצד  בא הוא הרי ליוצרו, רוח
ושלוה עונג חיי שהוא המטבע, של 
הבריאה כונת היתה שעליה  רבה,

לנבראיו  החייםלהיטיב דהיינו ,
הזה שבעולם ביותר המאושרים

הבא. ועולם

הצריכה  היא  האדם טבע לשנות שתפקידה  ה' תורת
רבה  ליגיעה

ההפרש .ח  היטב, נתבאר  והנה
התורה חכמת בין הגדול 
שאר  כי העולם, חכמות לשאר 
מטיבה השגתן אין העולם, חכמות
כי  הזה , שבעולם החיים את  כלל 
לו , יתנו  לא בעלמא הספקה אפילו

שהולך והיסורים המכאובים בעד 
אינו  כן על חייו, ימי במשך וסובל
בעמל לו ודי גופו , לתקן  מוכרח
העולם קניני כל כמו בעדם שנותן
ועמל יגיעה ידי על הנקנים  הזה
התורה עסק  כן  שאין מה עליהם ,
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להכשיר  הוא ענינם שכל והמצות,
כל לקבל ראוי שיהיה האדם את
הבריאה שבכונת  הטוב  אותו 

לנבראיו  ודאי להיטיב כן  על ,
ראוי  שיהיה גופו, לזכך  שצריך

האלקי. הטוב לאותו  וכדאי

לשמה  ללמוד שהזדכך אחרי  הזה בעולם אשריך
שאומרת.ט מה היטב נתבאר  גם 

כן המשנה, עושה אתה 'אם
הזה' בעולם בכוונהאשריך  כי ,

חיי  כי להורות, זאת, דייקו גמורה 
אינם המאושרים, הזה העולם
את שהשלים למי  רק  אלא מוכנים
שענין  באופן , תורה, של  דרכה

אכילה של שינההסיגופים שתיה
המה כאן, האמורים צער , וחיי
של בדרכה היותו  בעת רק נוהגים

ואמרו דייקו כן על כי 'כךתורה,
תורה' של דרכה ואחר היא וכולי,

בחיי  לשמה  שלא  של  זו דרך שגמר 
המשנה, מסיימת וסיגופים, צער
תזכה כי הזה, בעולם אשריך
שבכונת והטוב האושר  לאותו
יהיה כולו  העולם וכל הבריאה ,
העולם אפילו  דהיינו  לך , כדאי

הבא. לעולם שכן ומכל הזה,
בזהר .י שאמרו  לאוזה דף  (בראשית

ב ) אלקיםעמוד  ויאמר הכתוב  על
לעולם אור 'יהי אור , ויהי אור יהי
פירוש , הבא'. לעולם  אור ויהי הזה

נבראו  בצביונם בראשית  מעשה כי
שאמרו  כמו נבראו, קומתם  ובכל 
דהיינו  לברכה, זכרונם חכמינו
ולפי  ותפארתם . שלימותם בתכלית
יצא ראשון  ביום שנברא האור זה ,
חיי  גם הכולל שלימותו, בכל 
העידון  בתכלית הזה העולם
המתבטא השיעור  כפי והנועם ,
להכין  כדי אלא אור. יהי בהמלות
וגנזו  עמד  ועבודה, בחירה מקום
כדברי  לבא, לעתיד  לצדיקים
כן  על לברכה . זכרונם חכמינו
אור  'יהי הצח בלשונם אמרו
כן  נשאר לא אמנם הזה' לעולם
הבא', לעולם אור  'ויהי אלא
ומצות בתורה שהעוסקים כלומר,
לבא, לעתיד רק בו  זוכים לשמה,
אחר  לבא העתיד  בזמן שפירושו,
של בדרכה גופם הזדככות  גמר
הגדול לאור אז שכדאים תורה,
שאמרו  כמו הזה, בעולם  גם ההוא
עולמך לברכה זכרונם חכמינו

בחייך. תראה
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צער  כחיי  לשמה  שלא אפילו לבד , התורה עסק
ורואים.יא  מוצאים אנו אמנם

התלמוד, חכמי בדברי
תורה של  דרכה את לנו שהקלו
אמרו  כי המשנה, מחכמי יותר

ב ) עמוד  קה דף 'לעולם(סנהדרין
אפילו  ובמצות בתורה  אדם יעסוק
לשמה שלא  ומתוך  לשמה שלא
משום והיינו , לשמה ' בא
למוטב, מחזירו שבה  שהמאור
חדש  ענין לנו שהמציאו הרי
המובאים הסיגופים במקום

למעלה, הנזכר  אבות במשנה
שבתורה שהוא בו המאור שיש ,

להחזי  כח ולהביאהו די למוטב רו
לשמה, והמצות התורה לעסק
סיגופים, כאן  הזכירו  לא שהרי
ומצות בתורה שהעסק  רק אלא
המאור  אותו  לו מספיק  בלבד,
לעסוק שיוכל למוטב, המחזירו
נחת להשפיע בכדי ומצות בתורה
להנאת כלל  ולא ליוצרו, רוח

הנקרא שהוא .לשמה עצמו,

ה' מצות לקיים לכוון צריך לשמה שלא  בעסק  גם
אחר .יב  לכאורה להרהר  יש אבל

מצאנו  הלא אלו , דבריהם
להם הועיל שלא לומדים , כמה
ידי  על שיזכו בתורה, העסק 
אמנם, לשמה. לבא שבה המאור 
שלא ומצות בתורה העסק ענין 
מאמין  שהוא הפירוש, לשמה,
ובשכר  ובתורה יתברך בה'
מחמת בתורה עוסק והוא ועונש,
אבל לעסוק, צוה יתברך שה'
עשיית עם עצמו הנאת משתף 
כל אחר ואם ליוצרו, רוח הנחת 
והמצות, התורה בעסק  טרחתו

ידי  על  לו הגיעה שלא לו יוודע
שום הזה הגדול והטורח העסק 
הוא פרטית, ותועלת הנאה
שיגע, יגיעתו כל  על מתחרט
עצמו  את שאינה מטעם
הוא שגם  שכסבור  מתחילתו,
שלא זה, כגון  מטרחתו, יהנה 

נקרא בתוספותלשמה שכתבו (כמו

המתחיל  דיבור  א עמוד ד דף השנה ראש

התירו בשביל ) כן פי על ואף .
תחילת את לברכה זכרונם חכמינו
שלא גם ומצות בתורה העסק 
שלא שמתוך  מטעם, לשמה.
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לעיל, כמבואר לשמה, בא לשמה
הזה העוסק אם ספק, בלי אמנם 
יתברך ה' לאמונת  עדיין זכה לא
בספיקות מתגורר אלא ותורתו,
אמרו  עליו לא  ושלום, חס
שמתוך לברכה זכרונם  חכמינו
עליו  ולא לשמה, בא לשמה שלא

דאיכהאמרו בפתיחתא רבה (במדרש

ז) הלכה א פרק חגיגה ,ובירושלמי 
המאור  בה שמתעסקים שמתוך 

המאור  כי למוטב, מחזירם שבה
לבעל אלא מאיר  אינו שבתורה
שמדת אלא עוד  ולא אמונה,
כמדת היא הזה, המאור גודל
למחוסרי  אבל  אמונתו, תוקף
להיפך, היא  ושלום , חס אמונה
בה 'למשמאילים שאמרו כמו

דמותא' ב )סמא עמוד פח  דף ,(שבת
מהתורה חושך מקבלים כי

עיניהם. ונחשכות

ירגיש  לא  תורה תלמוד מצות בחיוב  אמונה מבלי הלומד
ה' טוב

נאה.יג  משל  חכמים משלו וכבר
הוי  הפסוק על זה, ענין  על
לכם זה  למה  ה' יום את המתאוים

אור ולא  חושך הוא  ה', (עמוסיום 

יח) פסוק ה 'מש פרק לתרנגול. ל 
אמר  לאור , מצפים שהיו ועטלף,
מצפה אני לעטלף , תרנגול לו
ואתה הוא , שלי שאורה לאורה 

אורה' לך עמוד למה צח דף (סנהדרין

היטב,ב ) ומובן מאד. ודו"ק ,
מתוך זכו שלא הלומדים שאותם
היינו  לשמה, לבא לשמה שלא
חס אמונה מחוסרי שהם משום
שום קבלו לא  כן ועל ושלום ,

בחשכה כן ועל  מהתורה, מאור
בחכמה. ולא וימותו  יתהלכון ,
שלמה, לאמונה שזכו אותם אבל
זכרונם חכמינו בדברי מובטחים
שמתעסקים שמתוך  לברכה,
לשמה, שלא אפילו בתורה
למוטב, מחזירם שבה המאור 
יסורים של הקדם בלי גם ויזכו ,
המביאה לשמה  לתורה צער, וחיי
הזה בעולם וטוב אושר לחיי
למעלה. כנזכר הבא ובעולם
תתענג  אז אומר , הכתוב ועליהם
ארץ במתי על  והרכבתיך ה' על

וגומר .
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למעלה.יד  הנזכר ענין ומעין
מליצת את פעם פירשתי

לברכה, זכרונם 'מי חכמינו
אומנותו' בעסקשתורתו אשר

כי  אמונתו : שיעור ניכר  תורתו
בדומה אמונתו . אותיות  אומנתו
ומלוה לחבירו שמאמין לאדם,
על לו שיאמין אפשר  כסף , לו
שתי  ממנו ידרוש ואם אחת, לירה 
ואפשר  לו. להלוות  יסרב  לירות,
אבל לירות, מאה עד לו שיאמין
שיאמין  ואפשר  מזה. יותר  לא
חצי  את  לו להלוות אפילו לו
רכושו . כל את לא אבל  רכושו,
על לו שיאמין כן  גם ואפשר 
של צל שום בלי רכושו כל
נחשבת האחרונה, זו  ואמונה פחד.

באפנים אבל  שלימה, לאמונה
בלתי  לאמונה נבחנת הקודמים
חלקית, אמונה שהיא אלא שלמה,
אחד אדם כך, יותר . אם פחות אם
אמונתו  שיעור מתוך  לו  מקצה
לעסוק מיומו אחת שעה רק  בה',

והשני ובעבודה. לו בתורה מקצה
אמונתו  מדת  לפי שעות , שתי
אפילו  מזניח אינו השלישי בה',
שלו  הפנאי משעת אחד רגע
ובעבודה. בתורה לעסוק  מבלי
אמונתו  האחרון שרק אומר, הוי 
לה' מאמין  שהרי היא, שלמה
מה רכושו, כל על יתברך 
אין  עדיין  הקודמים , כן שאין
כמובן , לגמרי, שלמה אמונתם 

זה. בכגון להאריך  ואין

לשמה  שלא בלימוד  האופנים שני
לו .טו שאין היטב, נתבאר  והנה

בתורה שהעסק לצפות לאדם 
לשמה. יביאהו לשמה שלא ומצות 
שזכה בנפשו שידע  בזמן רק
כראוי, ותורתו יתברך ה' באמונת
למוטב, מחזירו שבה המאור אז כי
כי  אור . שכולו ה' ליום ויזכה
העינים את מזככת האמונה קדושת
יתברך, מאורו שתהנינה האדם  של 

מחזירו  שבתורה שהמאור עד
אמונה, מחוסרי אמנם למוטב.
יוכלו  לא אשר לעטלפים, דומים
להם נהפך כי היום, באור להסתכל 
יותר  נורא  לחושך  היום  אור 
אלא ניזונים אינם כי ליל, מחשכת
אמונה, מחוסרי כן הלילה. בחושך 
ה', אור  כלפי מתעוורות עיניהם
לחושך, האור להם נהפך  כן על
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לסמא להם נהפך  דחיי וסמא
הוי  הכתוב  אמר  ועליהם דמותא,
לכם זה למה ה', יום את המתאוים
אלא אור . ולא חושך  הוא ה', יום
להשתלם מקודם שצריכים 

כמבואר . שלמה, באמונה
קושית.טז מתורצת ובאמור

דיבור התוספות ז  דף (תענית

וכל ) 'כלהמתחיל  שם, דאמרינן 
תורתו  לשמה  בתורה העוסק
'וכל וכולי, חיים' סם לו נעשית
נעשית לשמה שלא בתורה  העוסק
והלא והקשו , המות', סם לו
בתורה אדם  יעסוק  לעולם אמרינן
שלא שמתוך  לשמה, שאינה אע"ג

ולפי  שם. עיין לשמה, בא לשמה
כי  בפשטות , לחלק יש  המבואר ,
מצות לשם בתורה בעוסק כאן,
להיותו  פנים, כל על התורה לימוד
שמשתף אלא ועונש, בשכר  מאמין 
הכונה עם עצמו, ותועלתו הנאתו
כן  על ליוצרו, רוח נחת דלעשות
ובא למוטב, מחזירו  שבה המאור 
שלא בתורה בעוסק וכאן, לשמה.
אינו  כי התורה, לימוד מצות לשם
הזה, בשיעור ועונש  בשכר  מאמין 
אלא כך , כל יתיגע  שבשבילה עד
ועל מתיגע, עצמו הנאתו לשם רק
האור  כי המות, סם לו  נעשית כן
כמבואר . לחושך , לו נהפך שבה

לאמונה  התורה ידי על לזכות דעת בנתינת  גם די
בטרם.יז הלומד מתחייב ולפיכך 

ה' באמונת להתחזק הלימוד ,
ועונש , בשכר ובהשגחתו יתברך 
זכרונם חכמינו שאמרו כמו
מלאכתך בעל  נאמן  לברכה,
ויכוון  פעולתך, שכר לך  שישלם 
לשם שיהיה שלו, היגיעה את
יזכה הזה ובדרך התורה, מצות
שגם שבה, מהמאור ליהנות
בסגולת ותתגדל  תתחזק  אמונתו

רפאות שכתוב, כמו הזה, המאור 
לעצמותיך  ושקוי לשרך (משליתהי

ח) פסוק ג  לבו פרק נכון יהיה ואז .
לשמה שלא מתוך  כי יבאבטוח,

שיודע מי אפילו באופן, לשמה.
ושלום חס זכה לא שעדיין בעצמו
ידי  על כן גם  תקוה לו יש לאמונה,
לבו  ישים אם כי התורה, עסק
ה' לאמונת ידה על לזכות ודעתו
גדולה מצוה  לך אין כבר  יתברך ,
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זכרונם חכמינו שאמרו כמו  מזו,
על והעמידן  חבקוק 'בא לברכה,

יחיה' באמונתו  וצדיק (מכותאחת 

א) עמוד  כד .דף

רע  יצר מכל להנצל היחידית העצה  התורה לימוד
אחרתולא עצה לו  שאין אלא, עוד 

שאיתא כמו  בבאמזו, (במסכת 

א) עמוד טז  דף ביקש בתרא רבא, 'אמר 
מן  כולו  העולם כל  את לפטור  איוב 
וכולי  רבש"ע, לפניו, אמר  הדין,
מי  רשעים בראת צדיקים בראת 
שם, רש"י ופירש ידך', על  מעכב 
טוב, יצר ידי על צדיקים  'בראת
הרע יצר ידי על רשעים בראת 
מי  כי מידך, ניצול אין  לפיכך
'ומאי  החוטאין'. הן  אנוסין יעכב ,

דאיוב, חבריה ליה פרקאהדרו (איוב 

ד ) פסוק יראהטו תפר אתה 'אף 
ברא אל ', לפני שיחה  ותגרע
לו  ברא הרע , יצר הוא  ברוך הקדוש
שם, רש"י ופירש תבלין'. תורה
שהיא תבלין, שהם תורה לו 'ברא 

את עבירה מבטלת  כדאמר הרהורי ,
ב )בעלמא, עמוד  ל דף 'אם(בקידושין 

לבית משכהו  זה מנוול  בך  פגע
נימוח' הוא  אבן אם המדרש ,
ננהו , אנוסין לאו הלכך  וכולי,
עיין  עצמן', להציל  יכולין שהרי

ודו"ק. שם

עבירה  הרהורי מעונש פוטר אינו  אמונה מבלי שלומד זה
לפטור .יח  יכולים שאינם ברור  וזה

יאמרו  אם הדין, מן עצמם את
יש  ועדיין  הזה, התבלין שקבלו
כלומר , עבירה. הרהורי להם
חס בספיקות עוד  שמתגוררים
נמוח. לא הרע  היצר  ועדיין ושלום,
אותו  שברא  הוא ברוך  הבורא כי
ברור  תוקפו, את  הרע ליצר  לו ונתן
התרופה את  לברוא כן גם שידע

של כחו להתיש הנאמנים והתבלין
מי היצר  ואם כליל . ולמחותו הרע,

הצליח  ולא בתורה  עסק שהוא
זה, אין ממנו, הרע היצר להעביר 
היגיעה את לתת שהתרשל  או אלא
בעסק ליתן המחויב  והעמל

שאמרו כמו והתורה, דף (מגילה

ב ) אלעמוד ומצאתי יגעתי  'לא
שמילאו  להיות יכול  או  תאמין',
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אלאכמותאת הנדרשת, היגיעה
ב כלומר ,איכותשהתרשלו כלומר, ,

זמן  במשך  ולבם דעתם  נתנו שלא
את להמשיך  לזכות בתורה, העסק 
האמונה המביא שבתורה, המאור 
בהסח  שעסקו אלא האדם, בלב 
הנדרש  העיקר מאותו הדעת 
המביא המאור  שהוא מהתורה,
פי  על ואף  כאמור , האמונה, לידי

דעתם הסיחו מתחילה , לו שכיוונו
ובין  כך ובין הלימוד. בעת ממנו
הדין  מן עצמו את ליפטור אין כך,
שמחייבים אחר  אונס, בטענת
בטענה לברכה  זכרונם חכמינו
תורה לו בראתי הרע  יצר  'בראתי
יוצא איזה בזה היה אם כי תבלין',
איוב של  הקושיא הרי מהכלל,
ודו"ק. ושלום, חס עומדת במקומה

כגוף  לבד  נגלה ולימוד  גוף , בלי כנשמה  לבד קבלה לימוד 
נשמה  בלי

הנה,.יט עד  המתבאר  ובכל 
ממה גדולה תלונה  הסרתי
חיים הרבי דברי על שתמהים 
בהקדמתו  לברכה, זכרונו ויטאל 
וכן  מהאריז"ל , הקדמות שער  על
ספר  על הקדמה בתואר  נדפס

חיים שנתהעץ בירושלים  (הנדפס

אלתרע ) 'ואמנם לשונו: וזה
ואעסוק לי אלכה אדם יאמר 
שיעסוק מקודם הקבלה  בחכמת
כבר  כי ובתלמוד , ובמשנה בתורה
אל לברכה, זכרונם רבותינו  אמרו
כן  אם  אלא  לפרדס אדם  יכנס

זה והרי ויין, בבשר  כריסו מלא
לה שאין גוף , בלי לנשמה דומה
היותה עד וחשבון , ומעשה שכר 
שלם בהיותו הגוף בתוך  מתקשרת
בתרי"ג  התורה במצות מתוקן
עוסק בהיותו  בהפך , וכן  מצות.
בבלי, ותלמוד  המשנה בחכמת
סודות אל  גם  חלק יתן ולא
דומה זה הרי וסתריה, התורה
נשמת בלי בחושך היושב לגוף
באופן  בתוכו, המאיר ה', נר  אדם,
ממקור  שואף בלתי יבש  שהגוף

וכולי. חיים'
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קבלה  כך ואחר  נגלה ילמוד תחילה
העוסק'באופן חכם שהתלמיד

צריך לשמה בתורה
המקרא בחכמת מתחילה שיעסוק
שיוכל מה כפי והתלמוד, והמשנה
יעסוק כך ואחר  לסבול, שכלו
האמת. בחכמת קונו את לדעת
השלום עליו  המלך  דוד שצוה וכמו

אביךאת אלקי את דע  בנו, שלמה
כבד יהיה  הזה האיש ואם ועבדהו .
מוטב בתלמוד, העיון בענין וקשה 
שבחן  אחר  ממנו, ידו את שיניח לו
בחכמת ויעסוק זאת, בחכמה מזלו
לתלמיד מכאן שאמרו, וזה האמת.
חמש  במשנתו יפה סימן ראה  שלא

רואה אינו שוב כד שנים דף  (חולין

א) קלעמוד שהוא איש כל  ואמנם .
או  שעה חלק לתת מחויב  לעיון,
ההלכה, בעיון ביום שעות שתי
הנופלות הקושיות ולתרץ ולכוין

כאן  עד וכולי. ההלכה' בפשט
במלה. מלה שם הקדוש לשונו

אלו .כ  דבריו לכאורה והנה
אומר  כי מאד , מתמיהים
ילך הנגלה בלימוד הצליח  שבטרם
שהוא האמת, בחכמת ויעסוק
הקודמים, עצמו לדברי בסתירה
הנגלה תורת בלי הקבלה  שחכמת
לו  שאין גוף, בלי כנשמה היא
והראיה ושכר . וחשבון מעשה
סימן  ראה שלא  מתלמיד שהביא,
תמוהה, יותר  עוד  היא וכולי, יפה
לברכה זכרונם חכמינו אמרו וכי
התורה לימוד  את זה משום שיניח
אותו  להזהיר  ודאי אלא ושלום, חס
אצל ולנסות דרכיו, על להסתכל 
אבל אחרת, במסכת או אחר , רב
התורה לעזוב  פנים  בשום לא ודאי
הנגלה. תורת ואפילו ושלום, חס

מצוות  וקיום שמים  יראת רק צריך תורה דברי להבין כדי
הרבי .כא  בדברי הן קשה ועוד 

לברכה זכרונו ויטאל חיים 
דמשמע הגמרא, בדברי והן 
לאיזו  האדם שצריך מדבריהם,
כדי  מיוחדת  והצטיינות הכנה

והלא התורה, בחכמת לזכות
לברכה זכרונם חכמינו אמרו
פרשה הברכה וזאת פרשת  רבה  (במדרש

ו) פיסקא  הואיא ברוך  הקדוש  'אמר 
וכל החכמה כל חייכם, לישראל ,
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מי  כל הוא, קל דבר  התורה
דברי  ועושה אותי שמתיירא
התורה וכל החכמה כל  תורה,
שאין  הרי לשונם. כאן עד  בלבו ',

הצטיינות לשום כאן צריכים
יראת בסגולת  רק אלא מוקדמת,
זוכים בלבד  המצוות וקיום השם 

התורה. חכמת לכל 

האדם  הזדכך שלא  היינו  יפה סימן ראה לא
זכרונו .כב  לדבריו  לב נשים אם אכן ,

לפנינו  מתבהרים המה לברכה,
שכתב, מה כי לטוהר , השמים  כעצם
אחר  הימנו ידו את שיניח לו 'מוטב 
אין  הנגלה ', בחכמת  מזלו שבחן 
חריפות של  מזל על  הכוונה
לעיל, שביארנו כמו אלא ובקיאות,

בראתי  הרע  יצר 'בראתי בפירוש
ויגע שעמל כלומר, תבלין', תורה
הרע היצר  ועדיין הנגלה בתורת
כי  כלל , נמוח ולא עומד  בתוקפו
כמו  עבירה , מהרהורי ניצל לא עדיין
לו  בראתי בביאור  לעיל רש "י שכתב

היטב. שם  עיין תבלין, תורה 

שבתורה  המאור להמשיך יותר  קל קבלה בלימוד
ידו ולפיכך , את שיניח לו, מייעץ

בחכמת ויעסוק הימנו
להמשיך יותר  שקל  משום  האמת,
ויגיעה בעסק שבתורה המאור 
בתורת מביגיעה  האמת, בחכמת
כי  מאד , פשוט הוא והטעם  הנגלה.
לבושה הנגלה תורת חכמת
דהיינו  גשמיים, חיצונים בלבושים
אשר  וכדומה , ונזיקין גזילה גניבה 
לכל מאד וכבד קשה זה משום
יתברך לה' ולבו  דעתו לכוין אדם,
המאור  להמשיך  כדי העסק, בעת

כזה, לאיש שכן ומכל  שבתורה,
התלמוד בעיון וקשה כבד שהוא
בשעת עוד לזכור  יוכל ואיך  עצמו,
להיות כי יתברך, בה' הלימוד
הם גשמיים בנושאים הוא העיון
אצלו  לבא  יכולים אינם ושלום חס
אחת, בבת יתברך  לה' הכוונה  עם
בחכמת לעסוק  מיעצו  ולכן
לבושה זו חכמה  אשר  הקבלה,
ברוך הקדוש של בשמותיו כולה
דעתו  לכוין יוכל כמובן ואז הוא,
בלי  לימוד בשעת יתברך  לה' ולבו
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העיון  קשה הוא ואפילו טורח,
של בנושאים העיון כי ביותר ,

וזה אחד , הם יתברך, וה' החכמה
מאד. פשוט

שנים  ארבע או חמש  להזדככות הזמן
מדברי .כג  יפה ראיה מביא  ולפיכך 

שלא לתלמיד 'מכאן  הגמרא
חמש  במשנתו יפה סימן ראה
לא למה כי רואה ' אינו שוב שנים,
אין  ודאי במשנתו, יפה סימן ראה
הלב כוונת חסרון משום אלא זה 
כשרון  חסרון משום ולא בלבד,
אינה התורה  חכמת כי אליה,
כמו  אלא כשרון, לשום צריכה
למעלה, הנזכר  במדרש שאמרו
לישראל, הוא ברוך  הקדוש 'אמר 
דבר  התורה וכל  החכמה כל  חייכם,
אותי  שמתיירא מי כל  הוא , קל
וכל החכמה כל  תורה, דברי ועושה

שצריך ודאי אמנם בלבו'. התורה
א להרגיל במאור זמן, עצמו ת 

כמה? יודע  ואיני ומצוות, שבתורה
שבעים בכל  כן לצפות  אדם ויכול
אותנו  מזהירה  לפיכך  שנותיו,

כד )הברייתא דף לצפות(חולין שאין
אומר  יוסי ורבי שנים, מחמש  יותר

שנים שלש דףרק בחולין שם (עיין

לזכותכד ) לגמרי ומספיק די אשר ,
סימן  ראה לא  ואם התורה , בחכמת
ישטה לא כזה, זמן בשיעור  יפה
ומפוחי  שוא בתקות עצמו את עוד
עוד יראה שלא ידע, אלא כזב,

לעולם. יפה סימן

להמשיך  הכוונה עם קבלה ילמד נגלה בלימוד הזדכך שלא  מי
שבתורה  המאור

לעצמו ולכן למצוא  תיכף , יראה 
שיצליח  יפה , תחבולה איזו
בחכמת ולזכות לשמה  לבא ידה על
את פירשה לא והברייתא התורה.
שלא שמזהירה, אלא  התחבולה ,
וזהו  עוד. ויחכה  המצב באותו ישב 
שהתחבולה הרב, שאומר

הוא לו, ובטוחה יותר  המוצלחת
ידו  ויניח הקבלה , בחכמת העסק 
לגמרי, הנגלה תורת חכמת מעסק
ולא בה מזלו בחן  כבר שהרי
לחכמת זמנו כל ויתן הצליח,
מטעם להצלחתו, הבטוחה הקבלה

היטב. שם  עיין  לעיל , המבואר 
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חייבים  אופן בכל הלכה בלימוד 
שום.כד  כאן שאין מאד, פשוט וזה

הנגלית התורה מלימוד מדובר 
הלכה לידע שמוכרח מה בכל 
חסיד' הארץ עם 'לא כי למעשה,

ה) משנה ב  פרק תלמוד(אבות ו'שגגת  ,
זדון ' יג )עולה משנה  ד פרק ,(שם

הרבה' טובה יאבד אחד  ו 'חוטא
יח) פסוק ט  פרק מחויב(קהלת כן על  ,

כמה עד עליהם, לחזור בהכרח
למעשה. יכשל  שלא לו שיספיק
רק, הוא כאן המדובר  כל אלא
לכוין  הנגלית התורה בחכמת בעיון
בפשטי  הנופלות  הקושיות ולתרץ 
הרב שם שמסיק  כמו ההלכות,

חלק דהיינו בעצמו, ויטאל  חיים 
לכלל באה  שאינה שבתורה הלימוד
למעשה, בהלכות כלל  ולא מעשה,
ללמוד בזה להקל אפשר  אכן

מ  ולא זהמהקיצורים וגם המקורות ,
יודע דומה אינו כי גדול, עיון צריך 
אותה ליודע מהמקור, ההלכה
וכדי  קיצור . ובאיזה אחת  מסקירה 
חיים הרב הביא בזה, לטעות שלא
תיכף לברכה זכרונו ויטאל 
הנשמה שאין דבריו, בתחילת 
שלם בהיותו אלא  בגוף  מתקשרת
בתרי"ג  התורה במצות מתוקן

מצוות.

הקבלה? בלימוד התועלת  מה לשאלה; תשובה
הקושיות.כה כל  איך תראה, עתה

ההקדמה בתחילת שהבאנו
הם המה אלא הבלים הבלי המה
הרע, היצר  שפורש המכמורים
לטורדן  כדי תמימות, נפשות לצוד 
את ונראה חמדה. בלי מהעולם
את שמדמים הראשונה, הקושיא 
התורה כל  לקיים שיכולים עצמם
הקבלה, חכמת  ידיעת בלי גם כולה
אם אדרבא, להם, אומר  אני הנה

וקיום התורה לימוד  לקיים תוכלו
דהיינו  לשמה, כהלכתן המצוות
ברוך ליוצר  רוח נחת לעשות כדי
צריכים אינכם אז  בלבד , הוא
נאמר  אז כי הקבלה, ללימוד  באמת
אז  כי תלמדנו, אדם נשמת  עליכם
כמעיין  תורה רזי כל  לכם מתגלים

מאיר רבי כדברי (במשנההמתגבר ,

למעלה) הנזכר  שתצטרכו אבות בלי ,
מהספרים. סיוע 
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עומדיםאלא  אתם עדיין  אם
שלא העסק בבחינת 
על לזכות שתקותכם אלא לשמה,
לשאול לי יש כן  אם לשמה, ידיה
כן . עוסקים אתם שנים כמה אתכם,
חמש  בתוך נמצאים אתם  עדיין אם
תוך או קמא, תנא לדברי השנים
אז  יוסי, רבי לדברי השנים שלוש 
אבל ולקוות, לחכות  עוד לכם  יש 
שלא בתורה העסק  עליכם עבר  אם
לדעת שנים משלש  יותר  לשמה

קמא, לתנא שנים וחמש יוסי רבי
שלא אתכם, מזהירה הברייתא הרי
הזה בדרך עוד  יפה סימן תראו
לכם ולמה דורכים , שאתם
שוא, בתקות  נפשכם להשלות
כך כל  תחבולה לכם שיש בשעה
של הלימוד כמו ובטוחה, קרובה
שהוכחתי  כמו הקבלה , חכמת
בנושאי  העיון להיות לעיל, הטעם
יתברך ה' עם  אחד דבר  החכמה

לעיל. היטב  עיין עצמו ,

לנסתר  נגלה להקדים שצריך לשאלה; תשובה
השניה.כו הקושיא את  נמשש  וכן

שצריכים שאומרים, במה
בש"ס כריסם למלאות תחילה
שכן  הוא , בודאי הנה ופוסקים.
שכל ודאי אמנם הכל, לדברי הוא
ללימוד זכיתם כבר  אם  אמור, זה 
אם לשמה שלא אפילו או לשמה,

הש  שלש בתוך  עומדים או אתם נים 
אחר  כן שאין  מה  השנים, חמש
מזהירה הברייתא הרי ההוא, הזמן
יפה סימן עוד תראו שלא אתכם,
ואם לעיל , שנתבאר וכמו לעולם,
לנסות אתם מוכרחים  כן

הקבלה. בלימוד  הצלחתכם

מותר  הקבלה תורת טעמי לגלות, אסור הקבלה תורת סתרי
שני .כז שישנם לדעת, צריכים עוד 

חלק האמת: בחכמת חלקים
תורה, סתרי הנקרא הוא ראשון ,
מפי  ברמיזה, זולת לגלותם  שאסור 
מדעתו . מבין למקבל  מקובל, חכם

בראשית ומעשה מרכבה ומעשה
וחכמי  הזה. לחלק כן גם שייכים
בשם הזה, החלק  מכנים הזוהר
כתר , ראשונות: ספירות  שלש 
בשם כן גם ומכונה בינה , חכמה,
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הוא שני, חלק הפרצוף. ראש
שמותר  תורה, טעמי הנקרא
לגלותם. גדולה מצוה וגם  לגלותם,
ספירות שבע בשם  בזוהר, ונקרא
גם ומכונה הפרצוף, של תחתוניות
בכל כי הפרצוף. של גוף בשם כן
בו  יש  דקדושה, ופרצוף  פרצוף 
כתר , הנקראות: ספירות, עשר 
תפארת, גבורה, חסד, בינה , חכמה,
ששלש  מלכות. יסוד , הוד , נצח,
מכונות מהם, הראשונות ספירות
ספירות ושבע הפרצוף . ראש
גוף בשם מכונות  התחתוניות
האדם של  בנשמה ואפילו הפרצוף .
עשר  בחינות  כן גם ישנן התחתון,
הנזכרים בשמותיהן הספירות 
ובחינה, בחינה בכל וכן למעלה,
כמו  בתחתונים. והן בעליונים, הן
בטעמיהם, הדברים שיתבארו

ה'. בעזרת הספר  בפנים
ספירותוהטעם ששבע

שהן  התחתוניות
טעמי  בשם נקראות הפרצוף  גוף
אוכל חיך  הכתוב, סוד  הוא תורה,
המתגלים האורות כי יטעם.
שהם הראשונות , לשלש מתחת

מכונים ראש, ,טעמים סוד 
מכונה דראש .חיךוהמלכות

בשם נקראים זה טעמי ומשום 
מחיך המתגלים כלומר  תורה,
כל מקור בחינת  שהוא  הראש,
דראש , מלכות שהוא  הטעמים,
שום אין  ולמטה משם אשר
שכר  ואדרבא , לגלותם, איסור 
קץ לאין גדול אותם המגלה
הספירות שלש  אכן שיעור . ולאין
ספירות ושבע הללו הראשונות 

הלל כאן ,התחתוניות האמורות ו,
או  כולו, בכלל  או מתפרשות:
אפשר  שאך  פרטיות בפרטי 
שלש  שאפילו באופן, לחלק ,
מהמלכות הראשונות, הספירות 
שייכות העשיה, עולם שבסוף
לגלותן , שאסור  תורה סתרי לחלק 
התחתוניות הספירות ושבע 
שייכות האצילות, דראש שבכתר
מותר  אשר  התורה טעמי לחלק 
האלה והדברים לגלותן.

הקבלה. בספרי מפורסמים
תמצא.כח  הללו הדברים ומקור

פסחים עמוד במסכת קיט (דף 

כתיבא) שם, דאמרינן  פרק, (ישעיהו

יח) פסוק ואתננה כג סחרה והיה
לה  כי קודש יחסן , ולא יאצר לא ,'

סחרה, יהיה  ה' לפני ליושבים אם
עתיק ולמכסה  לשבעה, לאכול 
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זה עתיק , למכסה מאי וכולי;
יומין , עתיק שכיסה דברים המכסה 
ואיכא תורה. סתרי נינהו, ומאי
שכיסה דברים המגלה זה דאמרי ,

נינהו, מאי יומין, טעמי עתיק 
זכרונו תורה  רשב"ם  ופירש .

' לשונו, וזה יומין לברכה זהעתיק :
ועתיק דכתיב הוא, ברוך  הקדוש

' יתיב', תורה יומין הואסתרי :
בראשית, ומעשה מרכבה, מעשה
שמי  זה  כדכתיב שם, של  ופירושו 
שאינו  היינו 'והמכסה: לעלם',
למי  אלא אדם, לכל  אותם מוסר 
באין  שאמרו כמו דואג , שלבו
דברים המגלה 'זה דורשין'.
משמע, והכי יומין: עתיק  שכיסה
מכוסין  שהיו תורה, סתרי למכסה
אותן , גילה יומין ועתיק מתחילה,
שמגלה ומי לגלותם, רשות ונתן
זה', בפסוק שאמר  למה זוכה אותם

לשונו . כאן עד
ההפרש .כט במפורש, לך הרי

אשר  תורה , סתרי בין הגדול 

הגדול השכר כל  נוטל  המשיגם
בפירוש הזה בגמרא שם (המפורש

ואינו הכתוב ) אותם, שמכסה בשביל
טעמי  והיפוכם אותם . מגלה
כל נוטל המשיגם אשר התורה,
שמגלה בשביל  הזה, הגדול  השכר 
לא דאמרי והאיכא לאחרים. אותם
רק אלא קמא, אלישנא  פליגי
בינייהו , איכא דורשין משמעות
סיפא דורשין קמא הלישנא אשר
כן  ועל  עתיק' 'ולמכסה דקרא
על הגדול  השכר  השג  מפרשין
והאיכא התורה, סתרי את מכסה
דקרא, רישא דורשין דאמרי 
שמשמעותו  לשבעה' 'ולאכול 

תורה  'וחיךטעמי הכתוב בסוד ,
הטעמים אורות כי יטעם', אוכל
מפרשים כן ועל  אכילה, מכונים
בכתוב, הנאמר  הגדול השכר השג
אבל התורה. טעמי את המגלה על
סתרי  שאת סוברים, ואידי אידי
טעמי  ואת לכסות חייבים התורה

לגלות.התורה חייבים

תורה  טעמי רק הם והמקובלים הראשונים כל  שגילו מה
על.ל ברורה תשובה לך  הרי

הרביעית, הקושיות:
ההקדמה. שבתחילת והחמישית,

חכמינו  בדברי שתמצא שמה
בספרים וגם לברכה זכרונם
אלא אותה מוסרים שאין הקדושים
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היינו  וכולי, בקרבו דואג  שלבו למי
סתרי  שנקרא החלק אותו את
ספירות שלש בחינת שהוא תורה,
שאין  ראש, ובחינת ראשונות
לצנועים, אלא אותה מוסרין
ספרי  שבכל  ידועים , ובתנאים
לא ושבדפוס , שבכתב הקבלה
הם כי מהם, זכר אפילו  תמצא
כנזכר  יומין, עתיק  שכיסה הדברים
אמור  ואדרבא בגמרא. למעלה
ואפילו  להרהר  אפשר אם אתה,
אלו  שכל הדעת, על  להעלות
המפורסמים, והצדיקים הקדושים
משופרי  האומה גדולי שהם 
וספר  יצירה, ספר  כגון דשופרי,
ישמעאל, דרבי וברייתא הזוהר,
גאון , חמאי ורבי גאון, האי ורב
ויתר  מגרמייזא, אלעזר  והרב
ובעל לרמב"ן, עד הראשונים
עד ערוך, השולחן ובעל הטורים,
ויתר  מלאדי, והגאון מוילנא, לגאון
לברכה, כולם זכר  הצדיקים,
הנגלית התורה כל  לנו יצאה שמהם
המעשה לידע חיים, אנו  ומפיהם
ה' בעיני חן למצוא נעשה אשר
כתבו  אלו כל והרי, יתברך ,

הקבלה, בחכמת ספרים והדפיסו 
ספר , מכתיבת גדול גילוי לך אין כי
מי  יודע אינו אותו, הכותב  אשר
להיות שיכול בספרו, המעיינים הם
גמורים רשעים ושלום שחס 
גילוי  לך אין  כן ואם בו , יסתכלו
ושלום וחס  מזה, יותר  תורה רזי
קדושים של מיטתם אחר  להרהר 
אפילו  שיעברו הללו, וטהורים
שכתוב מה על יוד של  כקוצו
שאסור  ובגמרא , במשניות ומפורש
באין  שאמרו כמו אותם, לגלות

חגיגה)דורשין בהכרח,(במסכת אלא  .
והנדפסים, הנכתבים הספרים שכל
שעתיק תורה, טעמי בבחינת המה
ואחר  מתחילה, אותם כיסה  יומין
אוכל חיך  בסוד אותם גילה כך
אלו , שסודות למעלה, כנזכר  יטעם
אלא לגלותם, איסור  שאין רק  לא
לגלותם גדולה מצוה אדרבא,

קיט ) דף בפסחים למעלה ומי (כנזכר ,
שכרו  אותם, ומגלה לגלות שיודע

בגי  כי מאד, האורותהרבה לוי
תלוי  דוקא, ולרבים לרבים, הללו 
במהרה צדק  גואל ביאת דבר

אמן . בימינו
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המשיח  ביאת תלוי הקבלה בלימוד

פעם,.לא  להסביר  מאד וצריכים
צדק גואל ביאת תלויה למה
לרבים, הקבלה לימוד  בהתפשטות
ספרי  ובכל בזוהר כך כל  המפורסם 
בוקי  בזה תלו וההמונים הקבלה.
ענין  וביאור  סבול. לבלי עד  סריקי ,

זוהר  בתיקוני מפורש  ל זה, (תיקון 

ב ) עמוד עג  דף תנינא נתיב  המתחיל ,דיבור
ורוח  תנינא, 'נתיב לשונו, וזה
מאי  המים, פני על מרחפת אלקים 
בזימנא בודאי אלא ורוח,
רוח  האי בגלותא, נחתת דשכינתא
דמתעסקי  אינון על נשיב
שכינתא בגין באורייתא,
'כל וכולי. בינייהו' דאשתכחא 
כבעירן  אינון כלא חציר , הבשר 
כציץ חסדו וכל חציר . דאכלין

ו)השדה פסוק מ פרק כל(ישעיהו ,
עבדין ' לגרמייהו  דעבדין חסד
דמשתדלין  אינון כל 'ואפילו וכולי.
דעבדין  חסד כל באורייתא
זימנא, בההוא  עבדין. לגרמייהו
ולא הולך  רוח המה בשר  כי ויזכור

לט )ישוב פסוק עח פרק (תהלים

וי  דמשיח. רוחא איהו ודא לעלמא,
עלמא, מן דיזיל  דגרמין, מאן לון

אינון  דאלין לעלמא, יתוב ולא
בעאן  ולא יבשה, לאורייתא דעבדי
דגרמין  דקבלה, בחכמה לאשתדלא

דאיהו דחכמה נביעו י דאסתלק
דאסתלק רוח 'והאי וכולי. מינה'
רוח  ואיהו דמשיח רוח איהו
ובינה, חכמה רוח  ואיהו הקודש,
ויראת דעת רוח  וגבורה, עצה רוח
אלקים ויאמר  תנינא, פקודא ה'.
דאיהי  אהבה, דא אור , ויהי אור  יהי
דכתיב הוא  הדא חסד , אהבת
כן  על  אהבתיך עולם ואהבת
אם אתמר , ועלה חסד . משכתיך
עד האהבה את תעוררו ואם תעירו
ודחילו , 'רחימו וכולי, שתחפץ'
ביש , ובין טב  בין דיליה, עיקרא
יראה האי אתקריאת דא ובגין
ובגין  פרס. לקבל מנת על ואהבה,
הוא, בריך  קודשא אמר  דא,
ירושלים בנות אתכם השבעתי
אם השדה  באילות  או בצבאות 
האהבה את תעוררו ואם  תעירו

שתחפץ פסוקעד ב  פרק  השירים (שיר

ה) פסוק ג  פרק ושם  רחימו ו דאיהו ,
לקבל מנת על ולא פרס , בלאו
מנת על  ואהבה דיראה פרס ,
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שפחה, של איהי פרס, לקבל
וגומר  הארץ רגזה שלש  ותחת 

כי  ושפחה ימלוך , כי  עבד תחת
גברתה'. תירש

שפחה? נקרא לשמה שלא למה
תיקוני .לב  את לבאר  ונתחיל 

כי  לרישא, מסיפא הזוהר
שיש  והאהבה, שהיראה אומר,
על והמצות התורה בעסק  לאדם
שמקוה דהיינו פרס , לקבל מנת
מחמת טובה  איזו  לו שתצמח
בחינת זו הרי והעבודה, התורה
כי  ושפחה  כתיב שעליה שפחה,

הרי  קשה , שלכאורה גברתה, תירש
אדם יעסוק לעולם לן קיימא
שלא פי על אף ובמצוות בתורה
יש  ועוד  הארץ. רגזה ולמה לשמה,
שלא העסק של  היחס דבר להבין,
גם דוקא, שפחה לבחינת לשמה,
גבירתה' את 'שיורשת המליצה 

כאן . ישנה  ירושה  איזו

לשמה  ללמוד לבא  מסייע לשמה  שלא הלימוד 
המתבאר .לג  כל עם תבין, והענין

לא כי זאת , בהקדמה לעיל
לשמה, לא של  העסק את התירו
לשמה שלא שמתוך משום, אלא
שבה המאור בהיות לשמה, בא
יחשב ולפיכך , למוטב , מחזירו
לבחינת לשמה , שלא העסק 
את ועובדת המסייעת, שפחה
גבירתה, בעד הנמוכות, העבודות 

שהרי  הקדושה , השכינה שהיא 
ויזכה לשמה , לבחינת  לבא סופו
גם נחשבת ואז השכינה. להשראת 
העסק בחינת שהיא השפחה,
שפחה לבחינת לשמה , שלא
המסייעת היא שהרי דקדושה,
נקראת אך  הקדושה, את ומכינה
של עשיה  עולם  בבחינת

הקדושה.

דקליפה  שפחה נקרא ללשמה מביא  לשמה שלא העסק כשאין
חסאמנם, שלימה  אמונתו אין  אם

בתורה עוסק ואינו ושלום,
שה' מטעם רק אלא ובעבודה
כבר  ללמוד, אותו צוה יתברך 
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ועבודה שבתורה לעיל, נתבאר 
שבה, המאור  כלל יתגלה לא כאלה,
האור  ומהפכות פגומות, עיניו כי
כנזכר  לעטלף בדומה לחושך,
כבר  כזה, עסק ובחינת למעלה.
כי  דקדושה, שפחה מרשות יצאה
לבוא ידיה על ושלום חס  יזכה לא
השפחה לרשות  באה כן ועל לשמה,
התורה את יורשת שהיא דקליפה,

לעצמה. ועושקתן האלו, והעבודה 
השכינה דהיינו הארץ, רגזה  ולפיכך
כי  כנודע, ארץ, שנקראת הקדושה

שהי  והעבודה התורה צריכותאותן ו
השכינה של לרכושה אליה, לבא
השפחה אותן עושקת הקדושה,
של לרכושן אותן  ומורידה בישא,
יורשת השפחה, ונמצאת הקליפות.

הגבירה. את  ושלום חס

מלובש  ובתוכו  מלמעלה  חסד ממשיכין  לשמה העבודה  ידי  על 
משיח   החכמה  אור

סוד.לד  הזוהר תיקוני ופירשו
ואם תעירו ד'אם  השבועה 
שתחפץ', עד  האהבה את תעוררו 
ימשיכו  שישראל  היא, שההקפדה
אהבת שנקרא העליון, החסד  אור 
נמשך שהוא הנחפץ , זהו כי חסד,
בתורה העסק  ידי על דוקא,
פרס, לקבל  מנת  על שלא ובמצוות
החסד אור  ידי על כי והטעם
החכמה אור  לישראל  נמשך  הזה,
באור  ומתלבש, המתגלה העליונה,
ישראל. שהמשיכו הזה החסד
סוד הוא  הזה, החכמה ואור
רוח  ה', רוח עליו ונחה הכתוב,
וגבורה, עצה רוח ובינה, חכמה

ה' ויראת דעת פרקרוח (ישעיה

המשיח,יא) מלך על הנאמר  ,
ונשא להלן, שם שנאמר  כמו
ישראל, נדחי ואסף לגוים, נס 
מארבע יקבץ  יהודה ונפוצות 
שישראל אחר כי הארץ . כנפות
החסד, אור ידי על ממשיכין 
רוח  בסוד  החכמה, אור את
מתגלה אז וכולי, ובינה חכמה
ישראל נדחי ומקבץ המשיח,
בעסק תלוי שהכל  הרי, וכולי.
המסוגל לשמה, והעבודה התורה
שבו  הגדול , החסד אור  להמשיך
החכמה. אור ונמשך  מתלבש
תעירו  אם השבועה, סוד  שזה
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הגאולה כי וכולי, תעוררו  ואם
אפשר  אי הגלויות וקיבוץ השלימה

הקדושה צנורות סדרי היות זולתה,
כן . מסודרים

בתוך  מסתתרת השכינה  לשמה לבא כדי לשמה שלא  כשעוסקין
דקדושה  השפחה 

'ורוח .לה עוד : שפירשו וזה
פני  על מרחפת אלקים
אלא אלקים, ורוח מאי המים,
נחתת דשכינתא בזמנא בודאי,
אינון  על  נשיב רוח, האי בגלותא,
שכינתא בגין באורייתא, דמתעסקי
פירוש  בינייהו'. דאשתכחת 
בעת גלות, שבזמן הדברים,
בתורה עוסקים עדיין שישראל 
אם אמנם לשמה , שלא ומצוות
שלא שמתוך זו , בבחינה הם
השכינה הרי לשמה , בא לשמה

גלות, בבחינת אלא ביניהם,
לשמה, בא לא שעדיין מטעם
השפחה בסוד למעלה, וכנזכר 
בגין  שאמר, וזה דקדושה.
בינייהו , דאשתכחת  שכינתא
לזכות סופם אבל בהסתר , כלומר
דמלך הרוח ואז  שכינה. לגילוי
העוסקים, על מרחפת המשיח
בסוד לשמה , לבא אותם  ומעוררת
למוטב, מחזירם שבה המאור 
להשראת ומכינה שמסייעת

גבירתה. שהיא השכינה

משיח  ורוח השכינה אין לשמה  מביא  לשמה השלא  כשאין
שם  מרחפים

העסקאמנם, אין ושלום חס אם
ראוי  לשמה דשלא הזה
הנזכרים מטעמים לשמה, להביאם
השכינה מצטערת אז למעלה,
כלא חציר , הבשר 'כל ואומרת,
חציר '. דאכלין כבעירין  אינון
בעוסקים נמצא שלא פירוש,

העולה האדם  רוח אותו  בתורה,
ברוח  שמסתפקין  אלא למעלה,
ומפרשים למטה. היורד הבהמה
כציץ חסדו  ד 'כל  משום הטעם, שם
אינון  כל ואפילו  השדה,
חסד כל באורייתא, דמשתדלין
דעבדין', הוא לגרמייהו דעבדין
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ומצות בתורה עסקם  שכל  כלומר,
עצמם, ולהנאתם לתועלתם הוא
להביאם מסוגל  בתורה  העסק ואין
שם שאמר וזה ושלום, חס לשמה
המה, בשר כי ויזכור זמנא , 'בההוא
ודא לעלמא, ישוב ולא  הולך רוח
פירוש , דמשיח'. רוחא  איהו

דמשיח  רוחא אין שעליהם
ולא מהם הולכת אלא מרחפת,
עושקת הטמאה השפחה  כי תשוב ,
כנזכר  הגבירה את  ויורשת תורתם
לבא בדרך  שאינם משום  למעלה,
לשמה, לבחינת לשמה שלא מתוך 

למעלה. כנזכר

באופן  ללמוד בנקל יכולים היו קבלה לימוד  ידי על
לשמה  שיבוא

אינון ועל דאלין שם, מסיק כן 
יבשה, לאורייתא דעבדין
בחכמת לאשתדלא בעאן  ולא
אף כי הדברים: פירוש  הקבלה.
ידי  על  מצליחים שאינם פי על
שאין  משום הנגלית בתורה העסק 
מסיבת יבשה, והוי מאור , בה

דעתם טזקטנות אות  למעלה (כנזכר

והנה) המתחיל הרי דיבור מקום מכל ,
העסק ידי על להצליח יכולים
שהמאור  משום הקבלה, בלימוד 
דהקדוש  בלבושין מלובש שבה
השמות דהיינו הוא, ברוך 

בנקל אשר והספירות, הקדושים
הבחינה באותה לבא יכולים היו 
לשמה, המביאתם  לשמה שלא  של 
מרחפת אלקים רוח היתה שאז
שבה המאור בסוד עליהם ,
בשום אמנם למוטב, המחזירם
בלימוד חפצים אינם אופן
דגרמין  לון 'וי שאמר  וזה הקבלה,
ואבדן  והרג וביזה וחרבא עניותא
איהו  דאסתלק, רוח והאי בעלמא,
דאיהו  דאתמר כמא דמשיח, רוח
חכמה רוח ואיהו הקדש, רוח

וכולי. ובינה '

להמונים  שייכת היא   למטרה  לבא קל  קבלה שבלימוד להיות
הזוהר .לו תיקוני מדברי המתבאר 

שלא שבועה, שישנה  הוא
והאהבה החסד אור  יתעורר
ישראל של שמעשיהם עד בעולם ,
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הכונה על יהיו ומצוות, בתורה
להשפיע רק אלא פרס, לקבל  שלא
שזה הוא, ברוך ליוצר רוח נחת
אתכם 'השבעתי השבועה: סוד
שכל באופן, וכולי . ירושלים' בנות 
שאנו  והיסורים הגלות אריכות
עד לנו, ומחכים תלויים סובלים ,
ומצוות התורה לעסק  שנזכה
תיכף לזה, נזכה רק  ואם לשמה,
הזה, והחסד האהבה אור יתעורר
הכתוב סוד להמשיך  שסגולתו
ובינה' חכמה רוח עליו 'ונחה
השלימה. לגאולה נזכה ואז וכולי,

כלל שכל  אפשר  שאי נתבאר , גם
הזו , הגדולה לטהרה  יבואו ישראל
שהיא הקבלה, לימוד  ידי על  זולת
גם המספיקה ביותר , הקלה הדרך
בדרך כן  שאין מה הדעת , לקטני
אי  בלבד , הנגלה בתורת  העסק 
ליחידי  זולת ידה, על  לזכות אפשר 
אבל רבה, יגיעה ידי ועל סגולה,
המבואר  מטעם העם , למרבית לא

אכן)לעיל המתחיל דיבור  כב  .(אות
האפסיות היטב נתבארה ובזה 
והחמישית הרביעית שבקושיא

ההקדמה. שבתחילת

בקבלה  הענינים לגשם שלא להזהר צריך
שהיא.לז השלישית, והקושיא

אין  הנה יחמיץ, שלא  הפחד
הנטיה ענין כי כלום, ולא פחד  כאן
פעם, שקרתה  ושלום חס  ה' מדרך 
על שעברו או  סיבות: משני היתה
לברכה זכרונם חכמינו דברי
משום או  לגלות, האסורים  בדברים
במשמעותם הקבלה  דברי שתפסו
בהוראות דהיינו  החיצונית,
לך תעשה לא על ועברו גשמיות,
באמת כן ועל תמונה. וכל  פסל 
החכמה מסביב  בצורה חומה היתה
ניסו  רבים אשר היום, עד  הזו 

יכלו  ולא בלימוד  והתחילו
ומחמת הבנה, מחסרון  בו להמשיך
כן  על אשר הגשמיים, הכינויים
ופנים מאירות פנים  בביאור טרחתי
הגדול הספר  את לפרש מסבירות
ולהפשיט  מהאריז "ל החיים עץ
ולהעמידן  הגשמיות הצורות
ממקום למעלה הרוחניים, בחוקי
מתחיל כל  שיוכל באופן ומזמן,
ונימוקם, בטעמם הדברים להבין
לא גדולה, ובפשטות בהיר  בשכל
ידי  על  גמרא שמבינים כמו פחות

לברכה. זכרונו רש "י פירוש
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ב חלק
לשמה ועני ההזדככות  מהות 

מהו?  התורה לשם  לשמה  תורה
של.לח  החיוב את להרחיב ונמשיך 

לשמה ומצוות בתורה  העסק
להבין  יש הנה בו. לדבר  שהתחלתי

של הזה  השם לשמה את ,תורה
השלימה העבודה מוגדרת למה

הזה  בשם והעבודהלשמה הרצויה  ,
של בשם רצויה  לשמה שאינה ,לא

שהעוסק הפשוט, המובן לפי כי
לבו  לכוון מחוייב ומצוות בתורה
לשם ולא ליוצרו, רוח נחת לעשות
זה לכנות צריך היה עצמו, טובת

בשם לשמו ולהגדירו, תורה ו תורה
לשמו  שמים,שלא לשם שפירושו ,

בשם זה מגדירים  לשמה ולמה
לשמה ו  לשםשלא שפירושו ,

הבנה כאן שיש ודאי, אלא  התורה.
הלשון  שהרי מהאמור, יתירה
שפירושו  לשמו, שתורה מוכיחה,
אינו  ליוצרו , רוח נחת לעשות
עוד שצריך אלא עדיין, מספיק
שפירושו  לשמה, העסק שיהיה

ביאור . צריך  וזה התורה, לשם

חיים  תורת שתקרא  התורה לשם
ששם.לט נודע , כי הוא, והענין

הוא  חיים התורה ,תורת
כי למוצאיהםחיים כאמור  הם 

כב )וגומר פסוק ד  פרק הוא(משלי וכן .
כי  מכם, הוא ריק דבר לא  כי אומר,

וגומר  חייכם פסוקהוא לב  פרק (דברים

שלמז) פירושה הרי שכן, וכיון ,
בתורה העסק אשר לשמה, תורה
ואריכות חיים לו מביא ומצוות
כשמה. היא התורה אז, כי ימים ,

ודעתו  לבו את מכוון שאינו ומי
בתורה שהעסק  נמצא לנאמר ,
ההיפך את לו מביא ומצוות,
חס הימים ואריכות מהחיים

ש  לגמרי דהיינו לשמה ושלום, ,לא
הוא שמה חיים שהרי והבן .תורת ,

מפורשים באים אלו, ודברים
לברכה זכרונם חכמינו בדברי

א) עמוד ז דף העוסק(תענית 'כל  ,
נעשית תורתו לשמה , שלא בתורה
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בתורה העוסק  וכל  המות . סם לו
חיים'. סם לו נעשית תורתו לשמה,

ביאור ,אמנם  צריכים אלו דבריהם
נעשית ובמה, איך , להבין,
המות. לסם הקדושה התורה לו

לריק שמתיגע  הוא, המעט
תועלת שום לו  ואין  ולבטלה,
אלא ושלום, חס ויגיעתו, מטרחתו
עצמה, והעבודה שהתורה עוד,
זה שדבר  המות, לסם לו נהפכת

מאד. מתמיה

מהותית  סתירה  ומצאתי יגעתי 
דברי .מ  את מתחילה  ונבין

לברכה זכרונם חכמינו
ב ) עמוד ו דף  שאמרו ,(מגילה ,

יגעתי  לא תאמן, ומצאתי, 'יגעתי
שיש  תאמן'. אל  ומצאתי
יגעתי  הלשון על להקשות
דסתרי  כתרתי שנראים ומצאתי,

שהרי ענין יגיעה אהדדי, היא 
במחיר  שנותנים וטורח , עבודה 
חשוב קנין שבעד רצוי, קנין כל

קנין  ובעד  מרובה, יגיעה נותנים
מועטת. יגיעה נותנים פחות

היא דרכהמציאה והיפוכה אשר  ,
הדעת בהסח האדם אל  לבא
טורח  של הכנה שום  בלי לגמרי,
תאמר  איך  כן ואם ומחיר. ויגיעה
יש  יגיעה ואם ומצאתי, יגעתי

ו  יגעתי לומר  צריך  היה קניתי כאן
ו  יגעתי ולאזכיתי או וכדומה , ,

ומצאתי  .יגעתי

דוקא הקדושה בתורה מסתתר  שה' הפירוש מה 
הכתוב.מא  על בזוהר, איתא  והנה

על שאלו  ימצאונני, ומשחרי
יתברך, ה' את מוצאים היכן זה 
יתברך, אותו  מוצאים שאין ואמרו
הכתוב, על אמרו וכן בתורה. אלא
הקדוש  אשר מסתתר , אל  אתה אכן
בתורה עצמו  את מסתיר  הוא ברוך 

דבריהם להבין ויש הקדושה.
לכאורה כי כראוי, לברכה זכרונם
רק מוסתר הוא ברוך הקדוש
ובכל הגשמיים, ודרכים בדברים
מחוץ שהם הזה העולם הבלי
ההיפך את תאמר  ואיך לתורה,
את מסתיר הוא  בתורה רק אשר
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שהקדוש  הכללי, המובן  גם  עצמו.
באופן  עצמו את מסתיר הוא ברוך 
למה זה הסתר  לבקשו, שצריכים 
אותו  מבקשי "כל  וכן לו.

ומשחרי  בכתוב, המובן ימצאוהו",
דבר ימצאונני, היטב, להבין צריך 

הזו , המציאה ודבר  הזה, הביקוש
הם. ולמה הם, מה

לעוונות  היחיד  הגורם  הבורא  בהשגחת ההרגשה אי
אשר .מב  אמנם, שתדע וצריך

שאנו  הזה , הריחוק כל סיבת
ומה יתברך , מה' כך כל  רחוקים
על לעבור  כך כל עלולים שאנו
אלא זה כל  אין יתברך , רצונו
למקור  שנעשתה אחת, סיבה משום
שאנו  והיסורים המכאובים לכל 
והשגגות הזדונות ולכל סובלים ,
חס בהם ובאים נכשלים שאנו

מובן , זה עם שיחד ושלום.
נפטרים ההיא, הסיבה שבהסרת 
מכאוב, ומכל  צער  מכל תיכף,
בכל יתברך בו להדבק תיכף וזוכים 
שהסיבה לך, ואומר ומאד . נפש לב
אלא אחרת , אינה ההיא המקורית
בהשגחתו  שלנו ההבנה מיעוט

בריותיו  על אנו יתברך שאין ,
כראוי. יתברך אותו מבינים

בחירה  היתה לא   גלויה  בהשגחה 
הקדוש .מג  היה אם  למשל , ונניח

בריותיו  עם נוהג הוא ברוך 
אשר  באופן , גלויה בהשגחה 
איסור , דבר  האוכל כל  למשל,
העושה וכל  מקומו, על  תיכף יחנק 
הנפלא התענוג בה ימצא מצוה,
ביותר  המצוינים לתענוגות  בדומה
מי  אז, כי הגשמי, הזה  שבעולם
לטעום אפילו מהרהר  היה פתי
יודע שהיה בשעה איסור, דבר

כמו  חייו, את מחמתו יאבד  שתיכף
לתוך לקפוץ מהרהר  שאינו
איזו  עוזב היה פתי מי וכן הדליקה.
בכל תיכף לקיימה מבלי מצוה
לפרוש , יכול שאינו כמו  הזריזות,
גדול תענוג על להתמהמה או
מיד לקבלו מבלי לידו, הבא גשמי
שאם הרי, שביכלתו. הזריזות  בכל 
כל היו גלויה, השגחה  לפנינו היתה

גמורים. צדיקים העולם באי
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הגלויה  ההשגחה חסרה הזה בעולם
לא.מד  שבעולמנו לעיניך , הרי

השגחה אלא לנו, חסר
השגחה לנו היתה אם כי גלויה.

צדיקיםגלויה עולם באי כל  היו
בו  דבקים היו וגם  גמורים .
ודאי  כי האהבה. בתכלית יתברך 
אחד לכל זה היה גדול לכבוד
בו  ולהתאהב להתידד ממנו,
בו  ולהדבק  ונפש , לב בכל  יתברך 
רגע. הפסד  אפילו בלי תמיד,
שכר  אלא  כן , שאינו מתוך אלא
אין  גם ליכא, עלמא בהאי מצוה
לעינינו , כלל נענשים רצונו  עוברי
אפים מאריך  יתברך ה' אלא
שלפעמים אלא עוד ולא להם,
כמו  ושלום, חס ההיפך  לנו  נדמה

עג )שכתוב פרק  אלה(תהילים הנה
חיל השגו עולם ושלוי רשעים
הרוצה כל 'לא ולפיכך וגומר ,
אלא ויטול', יבא השם את ליטול
פסיעה בכל נתקלים שאנו
כמו  עד ושלום, חס ופסיעה
לברכה זכרונם חכמינו שאמרו

ב ) פרשה רבה הכתוב(ויקרא על
אשר  מצאתי, מאלף אחד אדם
יוצא ואחד  לחדר נכנסים 'אלף 
השגחתו  שהבנת הרי להוראה'.
ואי  טוב, לכל הסיבה היא יתברך ,
רע, לכל  הסיבה היא ההבנה,
כל אשר  הקוטב  שהיא ונמצא ,
אם עליו, מתגלגלים עולם באי

לחסד. ואם לשבט

ההשגחה  בהשגת  אופנים כמה
בהשגת.מה היטב  וכשנתבונן 

להרגשת הבאה  השגחה,
ארבעה בהם מוצאים אנו אדם, בני
מקבל וסוג סוג שכל  סוגים ,
במיוחד, עליו יתברך ה' השגחת
של בחינות ארבע כאן שיש באופן,
רק הן ובאמת ההשגחה, השגת
וגילוי  פנים הסתר דהיינו : שתים ,

כי  לארבע, שנחלקים אלא פנים.
של בהשגחה בחינות שתי יש 
אחד, הסתר  שהם: פנים, הסתר
בחינות ושתי הסתר . בתוך והסתר 
שהן: פנים, גילוי של  בהשגחה 
והשגחת ועונש, שכר  של  השגחה
לפנינו  שיתבארו  כמו הנצחיות.

ה'. בעזרת
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הסתר  בתוך והסתר פנים הסתר
אומר .מו הכתוב פרקוהנה (דברים 

יז) פסוק ביוםלא בו  אפי וחרה ,
ועזבתים פני ההוא מהםוהסתרתי

רבות רעות ומצאהו לאכל  והיה 
על הלא ההוא, ביום ואמר  וצרות,
הרעות מצאוני בקרבי, אלקי אין כי
פני  אסתיר הסתר  ואנכי האלה.
אשר  הרעה  כל  על ההוא ביום
אחרים. אלהים אל פנה כי  עשה ,

תמצא,וכשתסתכל בדברים 
כתוב שמתחילה
פני' 'והסתרתי וגומר אפי' 'וחרה
ואחר  אחד , הסתר  דהיינו וגומר ,

רעו  'ומצאוהו כתוב, רבותכך ת
הסתר  'ואנכי וגומר  וצרות'
הסתר  דהיינו וגומר , פני' אסתיר 
כפול הסתר  להבין  וצריכים כפול ,

מהו . זה

הגדול  טובו התגלות  היינו פנים גילוי
הפירוש .מז מה נבין , ומתחילה

יתברך, ה' של  הפנים של
'והסתרתי  עליו אומר  שהכתוב
לאדם, בדומה  זה, ותבין פני'.
חברו  של  הפנים שרואה בשעה
ברואהו  כן  שאין מה תיכף , מכירו
בטוח  אינו אז כי אחוריו , דרך 
אולי  בספק  להיות ועלול בהכרתו,
הדבר  וכן חברו. ואינו הוא, אחר 
ומרגישים יודעים  הכל  כי שלפנינו ,

ומדרך הוא, טוב כי יתברך ה' את
שה' בשעה ולפיכך  להיטיב, הטוב 
בריותיו  עם  ומטיב  הולך יתברך 
הרחבה, ידו כמתנת ברא אשר
מגולות יתברך  שפניו זה, נבחן 
יודעים הכל אז  כי לבריותיו ,
מתנהג  בהיותו אותו ומכירים
שנתבאר  כמו יתברך , לשמו כראוי
עיין  הגלויה, ההשגחה בדבר לעיל 

היטב. שם 

יסורים  בעת  פנים הסתר
עם.מח  שמתנהג  בשעה אמנם

מהאמור , להיפך  בריותיו
יסורים שמקבלים בעת דהיינו

הרי  יתברך, בעולמו  ומכאובים
כי  יתברך, ה' של  לאחורים זה נבחן 
טובו  מידת דהיינו שלו , הפנים
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שאין  לגמרי, מהם נסתרה השלמה,
יתברך. לשמו מתאים זה מנהג
מאחוריו , רעהו את לרואה ודומה,
ולחשוב ספק  להטיל עלול שהוא
הכתוב, שאמר וזה הוא. אחר  אולי
פני  והסתרתי וגומר  אפי 'וחרה
האף, חרון  בעת כי וגומר , מהם'
צרות מקבלים שהבריות

ברוך שהקדוש  נמצא ומכאובים,
שהם יתברך, פניו מסתיר  הוא
אחוריו  ורק השלמה, טובו  מידת
להתחזקות צריכים ואז, מגולים.
להזהר  כדי יתברך  באמונתו גדולה
משום ושלום, חס עבירה מהרהורי
כמבואר . מאחוריו, להכירו שקשה

אחד. הסתר  הנקרא וזהו

במקרה  ההנהגה  תלית   הסתר בתוך הסתר 
ושלום.מט חס  ברבות אמנם

במידה והמכאובים  הצרות
להסתר  זה גורם הנה ביותר, מרובה
תוך הסתר  בספרים, שנקרא כפול ,
אחוריו  שאפילו שפירושו הסתר,
ושלום, חס נראים אינם יתברך 
שה' מאמינים  שאינם  כלומר,
אלא ומענישם, עליהם כועס יתברך 
במקרה זאת ושלום חס תולים
כפירה לידי ובאים ובטבע
וזה ועונש. בשכר  יתברך בהשגחתו 
אסתיר  הסתר 'ואנכי הכתוב  שאמר
אלהים אל פנה כי וגומר, פני'
כפירה, לידי שבאים דהיינו אחרים,

ושלום. חס  זרה לעבודה  ופונים

שהכתוב.נ  זה, לפני כן שאין מה
אחד, הסתר  מבחינת רק  מדבר 
ההוא, ביום 'ואמר  הכתוב , מסיים
בקרבי  אלקי אין כי על הלא
כלומר , האלה'. הרעות מצאוני
שכר  בהשגחת  עוד שמאמינים
שהצרות ואומרים ועונש,
מחמת להם מגיעים והיסורים
יתברך, בה' דבוקים שאינם
בקרבי  אלקי אין כי על  ככתוב ,
נבחן  שזה האלה , הרעות מצאוני
אבל יתברך, ה ' את עוד  שרואים
נקרא כן ועל  אחוריו . דרך רק
הפנים הסתר  דהיינו אחד , הסתר

בלבד.

שגגות  נקראים אחד הסתר מתוך הנעשים עוונות
הבחינות.נא  שתי נתבארו והנה

הנסתרת ההשגחה תפיסת של
הסתר  דהיינו לבריות, המורגשות
ההסתר  הסתר. תוך  והסתר ראשון ,
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פנים הסתר  פירושו , הראשון
להם, מגולים והאחוריים  בלבד,
יתברך שה ' שמאמינים, כלומר
עונש , מחמת  היסורים להם סיבב
את להכיר להם שקשה פי על ואף
אחוריו , דרך  תמיד  יתברך  ה'
זה מחמת שבאים לעיל  כמבואר

אז , אפילו  זה, כל  עם עבירה, לידי
גמור , שאינו רשע בבחינת נקראים
דומות הללו  שהעבירות  כלומר,
מחמת להם הגיעו כי לשגגות,
בכללות שהרי היסורים, ריבוי
ועונש  בשכר מאמינים המה

כאמור .

זדונות  נקראים כפול הסתר  מתוך הנעשים עוונות
שפירושו .נב  הסתר, תוך  והסתר 

הקדוש  של אחוריו שאפילו
אינם כי מהם, נסתרו הוא ברוך 
כנזכר  ועונש בשכר  מאמינים 
שבידיהם העבירות  הנה לעיל ,
רשעים ונקראים לזדונות , נבחנות

פוקרים שהם משום גמורים ,
אינו  יתברך שה' ואומרים
ופונים בריותיו , על כלל משגיח
'כי  שכתוב, כמו זרה, לעבודה
חס אחרים', אלהים אל פנה

ושלום.

ההסתר  בבחינות שבכוחו מה לעשות צריך קודם
ענין .נג  שכל לדעת, וצריכים

בקיום הנוהגת העבודה,
הבחירה, בדרך והמצוות התורה
של הבחינות בשתי בעיקר  נוהגת
ועל האמורות. המוסתרת  ההשגחה
הא, הא בן  אומר  ההוא, הזמן

אגרא' צערא פרק'לפום סוף (אבות 

אינהה) יתברך שהשגחתו שהיות .
יתברך לראותו  אפשר ואי גלויה,
דרך רק דהיינו פנים , בהסתר  אלא

הרואה לאדם בדומה  אחוריו,
ספק להטיל שעלול מאחוריו  רעהו
בדרך הנה הוא. אחר  אולי ולחשוב 
בידי  הבחירה תמיד נמצאת זאת,
או  יתברך רצונו לקיים אם האדם,
כי  רצונו, על לעבור ושלום חס
שמקבל, והמכאובים הצרות
במציאות הספק  את לו מביאים
כנזכר  בריותיו, על  יתברך השגחתו
ראשונה, כבחינה אם למעלה,
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ושלום חס אם שגגות, שהמה 
עיין  זדונות , שהמה שניה  כבחינה
הוא כך , ובין כך  ובין היטב. שם
מרובה, ויגיעה רב בצער  נמצא
כל הכתוב, אומר  ההוא  הזמן ועל
בכחך לעשות ידך  תמצא אשר

וגומר ט )עשה פרק לא(קהלת כי ,
שפירושו  הפנים, לגילוי יזכה
יתברך טובו של השלימה המידה
מה, כל  ויעשה, שישתדל בטרם
ולפום לעשות, ובכחו בידו שאך 

אגרא. צערא

פנים  לגילוי זוכה הסתר  מתוך שעמל  אחר רק 
יתברך,.נד  ה' שרואה אחר  אמנם

מידת השלים שהאדם
עליו  שהיה מה כל וגמר  יגיעתו ,
והתחזקותו  בחירתו בכח לעשות
לו  עוזר אז יתברך, ה' באמונת
להשגת וזוכה יתברך, ה'

לגילוי  דהיינו הגלויה, ההשגחה
שלימה, לתשובה זוכה ואז פנים,

ש  בה'שבשפירושה ומתדבק
כמו  ומאד , נפש לב  בכל יתברך 
של ההשגה מצד מאליו שנמשך

הגלויה. ההשגחה

ראשון  פנים גילוי  ועונש  בשכר ההשגחה  השגת
ות.נה זאת  השגה זו והנה שובה

לאדם לו באות האמורות ,
היא, שהראשונה מדרגות, בשתי
ועונש  שכר  השגחת השגת
בהשגה שמשיג ומלבד  בהחלט,
מצוה כל  של שכרה  את ברורה 
להשיג  כן גם זוכה הבא, לעולם
קיום שבעת הנפלא התענוג 
וכן  הזה. בעולם  תיכף  המצוה,
הנמשך המר, העונש שמשיג  מלבד 
גם זוכה מיתתו, לאחר עבירה מכל

כל של המר  טעמה את  להרגיש כן
חיתו . בחיים בעוד  כן  גם עבירה,
להשגחה שהזוכה מאליו, ומובן
שלא בעצמו  בטוח הזאת, הגלויה
שלא בטוח שאדם כמו  עוד , יחטא 
לעצמו  ויגרום באבריו יחתוך 
בעצמו , בטוח וכן נוראים. יסורים
תיכף מלקיימה המצוה יעזוב שלא
בטוח, שהאדם כמו לידו, כשבאה
הזה העולם תענוג שום  יעזוב שלא

לידו . הבא גדול ריוח או
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פנים  לגילוי שזכה  תשובה  בעל 
זכרונם.נו שאמרו מה תבין ובזה

תשובה, דמי 'היכי לברכה,
תעלומות יודע עליו שיעיד  עד
עוד'. לכסלו ישוב שלא
מתמיהים, הדברים שלכאורה
השמימה יעלה מי כן, שאם 
גם, יתברך , ה' של עדותו לשמוע
להעיד יתברך  ה' צריך מי לפני
שה' מספיק  לא וכי זאת, עדותו
שב שהאדם יודע, בעצמו יתברך 

עוד. יחטא ולא לבו בכל
לגמרי,ומהמתבאר פשוט הדבר 

האדם אין  באמת כי
עוד, יחטא שלא  לחלוטין בטוח
של ההשגחה להשגת  שיזכה בטרם
דהיינו  המבוארת, ועונש שכר 

וגילוי  למעלה. כנזכר  פנים גילוי
יתברך, ה' ישועת שמצד זה פנים
ישועתו  שהרי עדות, בשם מכונה
של הזו להשגה בעצמו, יתברך 
לו  המבטיחה היא ועונש, שכר 
לעיל. כמבואר עוד, יחטא שלא
מעיד יתברך  שה' כן, על ונבחן
דמי  'היכי שאמרו, וזה עליו.
אדם יהיה מתי כלומר, תשובה',
ועל שלמה. לתשובה שזכה בטוח
'עד דהיינו, ברור , אות  לו נתנו  כן
שלא תעלומות יודע עליו  שיעיד
שיזכה כלומר  עוד', לכסלו ישוב
יתברך ישועתו שאז פנים, לגילוי
ישוב שלא עליו  מעידה עצמו

כמבואר . עוד, לכסלו 

מיראה  תשובה  הוא ועונש בשכר והרגיש  להכיר
נקראת.נז האמורה זו תשובה והנה 

הגם כי מיראה, תשובה בשם
ונפש , לב בכל יתברך ה' אל  ששב
תעלומות יודע  עליו שמעיד עד
כמבואר , עוד, לכסלה  ישוב  שלא
הזה, הבטחון כל הרי זה כל  עם

ה עוד , יחטא מטעםשלא  וא
העונש  את והרגשתו  השגתו

הנמשכים הרעים והיסורים
בטוח  כן על אשר  מהעבירות ,
למעלה, כנזכר  יחטא שלא בעצמו
לעצמו  יסבב  שלא שבטוח דרך  על
סוף, סוף אמנם נוראים, יסורים
הזה, והבטחון התשובה  נמצאים
העונשים יראת מחמת  רק שהוא
ונמצא מהעבירות, הנמשכים
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העונש , מיראת רק היא שתשובתו
מיראה. תשובה זה משום  ונקראת 

חכמינו .נח  דברי מובנים זה ועם
שהעושה לברכה, זכרונם 
שהזדונות זוכה מיראה, תשובה
איך להבין, ויש כשגגות, לו נעשין
תבין  למעלה הנזכר  ועם  זה נעשה 

לעיל  נתבאר כי דיבור היטב, נב  (אות

והסתר ) שהאדםהמתחיל שהזדונות ,
מבחינת לו, נמשכים המה עושה 
ההסתר  של ההשגחה קבלת
הסתר , בתוך  הסתר  שהוא הכפול ,
בהשגחת מאמין שאינו שפירושו,

אמנם ושלום. חס ועונש שכר 
שפירושו  אחד, הסתר  מבחינת
ועונש , שכר  בהשגחת שמאמין
בא היסורים ריבוי שמתוך  אלא
כי  עבירה , הרהורי לידי לפעמים
שהיסורים שמאמין פי על אף
זה כל עם עונש , מחמת לו הגיעו
מאחוריו , רעהו את לרואה  דומה
אולי  ולחשוב ספק  להטיל שעלול
שם עיין למעלה כנזכר הוא, אחר 
רק המה האלה שהחטאים היטב,
בכלל שמאמין  שמתוך שגגות,

שם. עיין ועונש, שכר בהשגחת

הכפול  ההסתר למפרע  עוקרת ועונש שכר  השגחת השגת
שזכה.נט אחר  ולפיכך ,

הנזכר  מיראה לתשובה
ברורה בהשגה שפירושה למעלה,
עד ועונש , שכר השגחת של 
נתקנת הנה יחטא, שלא שבטוח
בתוך ההסתר  בחינת לגמרי, לו
הוא רואה עתה שהרי  הסתר,
ועונש , שכר  השגחת שיש  בעליל,
היסורים ריבוי שכל לו וברור 
לעונש  לו היו  מעודו , שהרגיש
החטאים על  יתברך  מהשגחתו

למפרע, מלתא ואגלאי שעשה,
ולפיכך מרה. טעות אז לו שהיתה
משורשם, האלה הזדונות עוקר 
לו  שנעשים אלא  לגמרי, לא אמנם 
לעבירות בדומה כלומר לשגגות,
אחד, הסתר  מבחינת שעשה
הדעת בלבול מחמת שנכשל 
היסורים, ריבוי מתוך  לו  שהגיע
מדעתו , האדם  את שמעבירים

כנזכר שה לשגגות רק  נחשבים  מה 
למעלה.
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הפשוט ההסתר עוקרת  אינה  ועונש שכר השגחת השגת
הפנים.ס הסתר  את  אמנם 

זה, לפני לו שהיה הראשון ,
רק זאת. בתשובתו כלל  תיקן לא
לגילוי  שזכה אחר ולהבא, מכאן
לשעבר , אבל למעלה. כנזכר פנים,
נשארו  הרי לתשובה, שזכה בטרם
כמו  השגגות  וכל  הפנים הסתר  לו

ושינוי  תיקון שום  מבלי שהיו,
שהצרות האמין , אז גם שהרי כלל ,
כמו  עונש , מחמת לו באו והיסורים
ההוא ביום 'ואמר  הכתוב , שאמר
מצאוני  בקרבי אלקי אין כי על
עיין  למעלה כנזכר האלה', הרעות

היטב. שם 

ובינוני גמור שאינו צדיק הוא  ועונש שכר  השגחת המשיג
צדיק.סא  נקרא לא עדיין ולכן

פנים, לגילוי הזוכה כי גמור ,
השלימה טובו מידת שפירושו

יתברך , לשמו  למעלה,כראוי (כנזכר 

והנה) המתחיל דיבור נה הנקראאות הוא
את מצדיק להיותו צדיק, בשם
באמת, שהיא כמות יתברך השגחתו
בתכלית בריותיו עם שנוהג דהיינו
באופן , השלימות, ובתכלית הטוב 
כן , ועל  ולטובים. לרעים שמיטיב
מכאן  פנים לגילוי שזכה כיון

בשם להקרא ראוי ,צדיקואילך ,
אלא לגמרי תיקן שלא מתוך  אמנם 
אבל הסתר , בתוך  הסתר בחינת את
תיקן , לא עדיין  ראשון הסתר בחינת
למעלה, כנזכר ואילך מכאן רק אלא
בטרם דהיינו ההוא, שהזמן ונמצא 
עדיין  ראוי אינו לתשובה, שזכה
נשאר  אז שהרי צדיק , בשם להקרא
כן  ועל  שהיה, כמו  הפנים  הסתר  לו
כלומר  גמור, שאינו צדיק נקרא

שלו . העבר את לתקן יש  שעדיין

לאהבה  היראה בין שעומד   בינוני
משום.סב  בינוני, כן גם ונקרא

פנים כל על שזכה שאחר 
על מוכשר נעשה מיראה, לתשובה
ומעשים בתורה השלם העסק ידי

גם מאהבה לתשובה לזכות  טובים,
צדיק לבחינת יזכה אז, אשר  כן,
שהוא עתה, נמצא ולפיכך גמור ,
שעל לאהבה, היראה  בין הבינוני
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כן  שאין מה בינוני, נקרא  זה שם
לגמרי בטרם מוכשר  היה  לא זה,

לתשובה עצמו את להכין אפילו
מאהבה.

המדרגה.סג  היטב  נתבארה והנה
גילוי  השגת של הראשונה 
והרגשת ההשגה דהיינו , הפנים,

שיעיד באופן ועונש, שכר  השגחת
ישוב שלא תעלומות יודע  עליו
שזה למעלה, כנזכר  עוד  לכסלו
שהזדונות מיראה, תשובה  נקרא
צדיק ונקרא כשגגות, לו נעשו
בינוני, נקרא  וגם גמור , שאינו

כמבואר .

והמטיב הטוב בחינת הבנת  פנים גילוי של שניה דרגא
ולטובים  לרעים

המדרגה.סד  את נבאר  ועתה
גילוי  השגת  של  השניה
ההשגחה השגת שהיא הפנים,
הנצחית, האמיתית השלימה
משגיח  יתברך  שהשם שפירושה ,
הטוב בבחינת  בריותיו  על
אשר  ולטובים, לרעים והמיטיב 
גמור , צדיק נקרא הוא עתה
זוכה אשר מאהבה, ותשובה
והנה לזכויות. לו נהפכו שהזדונות

של הבחינות ארבעת כל נתבארו
בבריות. הנוהגים ההשגחה הבנת
הראשונות, הבחינות שלש אשר
אחד, והסתר כפול , הסתר  שהם :
אינם ועונש , שכר  השגחת  והשגת
יזכה ידיהם  שעל הכנות, אלא
שהיא הרביעית, לבחינה האדם
האמיתית ההשגחה  השגת
לפנינו  יתבאר  שענינה הנצחית,

ה'. בעזרת

ועונש? שכר בהבנת די לא  למה
לו .סה די לא למה אמנם, להבין ויש

שהיא שלישית, בחינה  לאדם
ועונש , שכר של ההשגחה השגת
שהיודע זכה כבר  אשר  שאמרנו ,
יחטא שלא  עליו מעיד  תעלומות

או  בינוני עדיין נקרא ולמה עוד,
מוכיח  ששמו גמור , שאינו צדיק 
רצויה עבודתו אין שעדיין עליו
חסרון  נמצא ועדיין יתברך , ה' בעיני
שלו . והעבודה התורה  בבחינת ופגם 
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ה'? אהבת על לצוות אפשר איך
שהקשו .סו מה לברר ונקדים

של המצוה על  המפרשים 
אותנו  חייבה איך כי ה ', אהבת
שאין  במצוה הקדושה התורה
הכל על  שהרי כלל , לקיימה  בידינו
עצמו  את שיכוף לאדם לו אפשר 

עלוי  אבל  לקיימו, עצמו את שעבד
שעבוד שום מועילים אינם  אהבה,
שמתוך ותירצו, שבעולם. וכפיה
תרי"ב כל את  מקיים שהאדם
אהבת לו נמשכת כהלכתן, המצוות
לו  נחשבת ולפיכך  מאליה, השם 
יכול שהרי לקיימה, בידו כמו

בתרי"ב עצמו  את ולכוף לשעבד 
שאז  כהלכתן, שיקיימן  המצוות

ה'. באהבת גם זוכה
צריכים.סז אלו דבריהם אמנם

סוף סוף כי רחב, לביאור  עוד
להגיע צריכה ה' אהבת היתה  לא
שאין  מאחר  מצוה, בבחינת לנו
כלל ושעבוד מעשה שום בה לנו
אחר  מאליה שבאה אלא  מידינו
ואם המצוות. בתרי"ב שנשלמים
הציווי  לגמרי ומספיק לנו די כן
נכתבה ולמה המצוות, תרי"ב של 

האהבה. מצות

ה' לעבודת הוכנו הטבעים כל 
צריכים.סח  זאת, להבין וכדי

אמיתית להבנה מקודם 
ויש  עצמה. ה' אהבת של במהותה
והמדות הנטיות  שכל לדעת,
עמהן  לשמש באדם הטבועות
הנטיות אלו כל הנה חבריו, כלפי
נחוצות כולן הטבעיות והמדות
לא ומתחילה יתברך , ה' לעבודת
רק אלא  באדם , והוטבעו  נבראו
האמור , הסופי תפקידן משום
האדם, כל  וסוף  תכלית שהוא

נדח, ממנו  ידח ולא הכתוב בסוד
כדי  לכולם, להם  צריך אז אשר
קבלת בדרכי עמהם להשתלם 
וזה ה'. חפץ ולהשלים השפע,
ולכבודי  בשמי הנקרא כל  שאמרו

וגומר ז)בראתיו  פסוק מג  פרק ,(ישעיה
וגומר  למענהו ה' פעל  כל וכן

ד ) פסוק טז  פרק  שבינתים(משלי  אלא ,
כדי  מלא, עולם  לאדם  לו הוכן
והמדות הנטיות  אלו שכל
וישתלמו  יתפתחו שבו, הטבעיות
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הבריות, עם בהן  שיתעסק ידי על
לתכליתם ראויים שיהיו באופן,
זכרונם חכמינו שאמרו וזה
בשבילי  לומר  אדם חייב לברכה,
בריות שכל  משום העולם, נברא

שהמה ליחיד, נחוצים העולם
נטיותיו  את ומכשירים המפתחים
עד יחיד , אדם כל של  ומדותיו,
שרת לכלי ויעשו שיוכשרו 

יתברך. לעבודתו 

מיועדים  חברו לאהוב  עמהם שמשתמשים האהבה כלי
ה' לאהבת

לנו .סט יש הרי שכן, וכיון
של מהותה את להבין
האהבה, מדות  מתוך ה', אהבת
חברו , כלפי בהן נוהג  שהאדם
ה' אהבת  גם בהכרח אשר
מתחילה כי אלו, במדות מושפעת

לשמו  אלא באדם הוטבעו לא
וכשנ  לעיל . כמבואר תבונן יתברך ,

לרעהו , איש שבין האהבה במדות
אהבה, של  מדות ארבע בהן נמצא
שהן  שתים כלומר, מזו, למעלה זו

ארבע.

מחבירו שמקבל  התענוג  על שמבוססת אהבה  יש
התלויה.ע  אהבה היא הראשונה

מרוב אשר שפירושה, בדבר ,
שקיבל ותועלת ותענוג  טובה
בו  נפשו בו דבקה מחברו,
מדות: שתי ובזה נפלאה . באהבה 
שהכירו  שבטרם אחת, מידה
רעות גרמו בזה, זה ונתאהבו

רוצים שאינם  אלא  לחברו , אחד
כל שעל משום אותן, לזכור
שנית ומידה אהבה. תכסה פשעים
טובות עשו שמעודם היא,
של זכר  ושום לזה, זה ותועלת
ביניהם איננו כלשהם ורעה נזק

מעולם.

חבירו מעלת הכרת על שמבוססת  אהבה יש 
שאינה.עב  אהבה היא, השניה

שפירושה, בדבר, תלויה 
מצוינת שהיא חברו, מעלת שהכיר 
כל על  גדולה בהפלגה ועולה
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כך שמתוך  והמדומה, המשוער
לאין  רבה באהבה בו נפשו דבקה
מידות: שתי יש כאן , וגם קץ.
כל שמכיר  בטרם היא, אחת מידה
עם חברו של  ועסקיו הליכותיו 
זו  אהבה נבחנת שאז  אחרים
משום מוחלטת, בלתי לאהבה
עם עסקים אילו  לחברו שנמצא
כמי  נדמה שבשטחיות אחרים,
מתוך ונזק רעות  להם שגורם
היה שאם באופן, התרשלות,
נפגמת היתה אותם רואה האוהב
והיתה חברו, של  מעלתו כל
אלא ביניהם . מתקלקלת האהבה
ולכן , אלה, עסקיו ראה לא שעדיין

וגדולה שלימה אהבתם עדיין
יתירה. בהפלאה

שאינה.עג  באהבה שניה מידה
המידה היא בדבר , תלויה
היא בכללה, האהבה של  הרביעית
שבחברו  מעלה מהכרת כן גם באה
זאת על נוסף אלא למעלה, כנזכר
עסקיו  כל  הוא מכיר  עתה
אחד אף  אדם, כל עם והליכותיו
שלא ומצא ובדק יחסר, לא מהם
אלא, דופי, שמץ  בהם שאין לבד 
קץ, לאין עליהם מרובה טובתו
והמדומה, המשוער כל על ועולה

היא ומוחלטתועתה נצחית .אהבה

שאינה  לאהבה  יתעלה ומשם בדבר  התלויה אהבה בתחילה  צריך
בדבר  תלויה 

המידות.עד  ארבע  אלו כל והנה
בין  הנוהגות האהבה, של
כן  גם נוהגות המה לרעהו, איש 
אלא עוד, ולא למקום. האדם בין
ה', באהבת כאן  נעשו שהמה 
סיבה דרך  על  מדרגות, בבחינת
בשום לזכות אפשר  ואי ומסובב,
למידה שיזכה בטרם מהן, אחת
התלויה האהבה של הראשונה

על בה  שזכה ואחר בדבר ,
הראשונה המידה שלימותה,
במידה לזכות לו מסבבת הזאת
במידה בה  שזכה ואחר השניה,
היא הרי לסופה, והגיע השניה
במידה לזכות  לו מסבבת 
השלישית המידה וכן השלישית,
לאהבה הרביעית, למידה 

הנצחית.
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האלו? לאהבות לבוא אפשר איך
השאלה,.עה מתעוררת זה ולפי

לזכות לאדם  לו יצוייר איך 
ה', אהבת של ראשונה למדרגה
האהבה של ראשונה מידה שהיא 
אהבה שפירושה, בדבר , התלויה
שהשיג  טובה רוב מחמת הבאה
שכר  לן, שקיימא בעת  מהנאהב,
ומכל ליכא. עלמא בהאי מצוה
אדם שכל המתבאר, לפי שכן
הבחינות שתי דרך  לעבור, מוכרח
בדרך ההשגחה של הראשונות 
שהפנים שפירושה, פנים, הסתר
טובו  מידת דהיינו, יתברך, שלו
הן  להיטיב, הטוב שמדרך יתברך ,

למעלה כנזכר  זמן, באותו נסתרות
ומתחילה) המתחיל  דיבור מז עיין (אות

צער  אז מקבלים ולפיכך, היטב, שם
נתבאר , אמנם שם. עיין ויסורים
דרך ובעבודה בתורה העסק שכל
ההוא בזמן בעיקר נוהגים בחירה,
כן  ואם שם. עיין פנים , הסתר  של 
של שניה למידה שיזכה יצוייר, איך
שפירושה, בדבר , התלויה האהבה
לו  עשה  הזה היום עד שמעודו
ונפלאות, מרובות טובות רק הנאהב
כל רע של  שמץ  שום לו גרם ולא
שיזכה לומר, צריך ואין שהוא,

רביעית. או שלישית למדרגה

בחייך  'תקבל' ולא  בחייך 'תראה' עולמך
מים.עו לתוך צללנו כן  אמנם

לנו  יש  הפחות  ולכל אדירים
יקרה. מרגלית מכאן להעלות
זכרונם חכמינו מאמר  כן על ונבאר 

יז)לברכה דף מפטרי (ברכות הוו  'כי ,
מבי  לה ואמרי אמי, רבי מבי רבנן
עולמך הכי: ליה אמרי חנינא , רבי

בחייך לחיי תראה ואחריתך ,
ירוצו  'ופעמיך וכולי, הבא' העולם
כאן  עד  יומין', עתיק  דברי  לשמוע

לא למה  להבין , כאן  ויש לשונם .
עולמך אלאתקבלאמרו בחייך ,

היהתראה רק לברך, באו ואם ,
דהיינו , בשלימות, לברך  להם
ועוד בחייו . עולמו ויקבל שישיג
לאדם לו  למה בכלל , להבין יש 
בחייו , שלו הבא העולם לראות 
לחיי  אחריתו אשר הוא המצער
העמידו  למה ועוד , הבא. העולם

בראשונה. זו  ברכה
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להבין ,.עז צריכים כל קודם והנה
שלו  הבא  העולם של זו ראיה 
שבעינים ודאי, כי היא. איך בחייו,
דבר  שום  רואים אין הגשמיות
יתברך ה' של  מדרכו אין גם רוחני,
סדרי  כל  כי בראשית, סדרי לשנות 
ה' סדרם לא מתחילתם , בראשית

משום אלא הללו, בסדרים  יתברך 
לתכלית ביותר  המוצלחים שהמה
האדם שיזכה  דהיינו, מהם, הנרצית
כנזכר  יתברך בו להתדבק ידיהם על
ה' פעל  כל  שכתוב, כמו למעלה,
איך להבין, יש כן, ואם למענהו.
בחייו . עולמו ראיית לאדם, יצוייר

הבורא השגחת גילוי  תראה עולמך
לו .עח  מגיעה זו  שראיה לך  ואומר 

ידי על  עינים לאדם פקיחת
הכתוב דרך על  הקדושה, בתורה
נפלאות ואביטה עיני" "גל
לה משביעים זה דבר  ועל מתורתך.

לגוף ביאתה  בטרם  דףלנשמה, (נדה

ב ) עמוד העולםל כל  'אפילו אשר ,
תהיה אתה, שצדיק  לך  יאמרו

בעיניךבעיניך דהיינו כרשע'.
זכית שלא  עוד  כל  פירוש דוקא,

אתעינים לפקיחת תחזיק בתורה,
עצמך את תשטה  ובל  כרשע, עצמך 
העולם בכל  לך שיש  הפרסום מכח
למה כן, גם תבין ובזה  לצדיק,
תראה עולמך של  הברכה העמידו

זה, לפני כי הברכות, בראש בחייך
לבחינת אפילו זוכה צדיקאינו

גמור .שאינו

באמת.עט אם  להבין, יש אמנם
כלי  קיים שכבר  בעצמו , ודע

כולו  העולם כל  וכן  כולה , התורה
לא זה כל למה בזה , לו הסכימו
שמושבע אלא  כלל, לו יספיק
לרשע. עצמו את להחזיק ועומד 
המדרגה לו שחסרה ומשום,
העינים פקיחת  של הזאת הנפלאה 
אתה בחייו, עולמו  לראות בתורה,
זה דבר לרשע , אותו מדמה

ביותר . מתמיה

ההמלאכים  מעבודת יותר  רוח נחת מעלה הסתר שבזמן עבודה
ארבעת.פ נתבארו כבר  אמנם

בני  של השגתם של הדרכים
עליהם, יתברך השגחתו את האדם
הפנים, הסתר  מבחינת שתים שהן:
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הפנים. גילוי מבחינת ושתים
של הטעם הפנים ונתבאר  הסתרת

גדולה, בכוונה שהיא מהבריות,
להתיגע, אדם לבני מקום ליתן כדי
בתורה יתברך  בעבודתו ולעסוק 

מבחינת אז בחירה ומצוות כי ,
המקום לפני הרוח נחת עולה

ומצוותיו , בתורתו  מעבודתם
שלו  רוח מהנחת ביותר 

ש  מעלה, של  להם מהמלאכים אין
שמוכרחיםבחירה  אלא ,

עוד יש גם כנודע. בשליחותם,
כאן  שאין ביותר, מובהקים טעמים

בהם. להאריך  המקום

מעבר  רק  הינו הפנם הסתר
על.פא  האמור  השבח כל ועם

איננה פנים, הסתר בחינת
לבחינת אלא לשלימות, נחשבת

המקום,מעבר היא כי בלבד.
השלימות לכל  זוכים שמשם
מצוה שכר שכל דהיינו, המקווה,
אלא בה, זוכה אינו לאדם , המוכן
ומעשים בתורה  יגיעתו מתוך 

הפנים, הסתר  של  בזמן טובים
מכח שעוסק מזמן ,בחירה כלומר ,

התחזקותו  מתוך  צער  לו  יש אז  כי
וכל רצונו , בקיום יתברך באמונתו
אלא נמדד, אינו האדם של השכר 
התורה מקיום שסובל  הצער  לפי
לפום הא, הא בן כדברי והמצוה,

אגרא. צערא 

עבירה  לידי פעם  יבוא שלא  אפשר  אי ההסתר  בעת
אדם.פב  כל מוכרח ולפיכך,

של הזה, ה'מעבר' לעבור 
וכשמשלים הפנים , מהסתר הזמן
ההשגחה להשגת  זוכה אז זה ,
הפנים לגילוי דהיינו, הגלויה,
שזכה ובטרם למעלה. כנזכר
שרואה פי על ואף  הפנים, לגילוי
שלא לו אפשר אי האחוריים, את

עבי  לידי פעם כנזכר יבא  רה,
וצריכיםלמעלה המתחיל דיבור  נג (אות 

היטב ) שם בידו עיין  שאין  בלבד ולא ,
משום, המצוות, תרי"ג כל  לקיים
הכפיה בדרך  באה האהבה  שאין
בתרי"ב אפילו  אלא והאונס ,
אפילו , כי שלם, אינו כן גם מצוות 
כהלכתה, קבועה אינה  שלו  היראה
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אשר  סוד, וזה  למעלה. תורה כנזכר
תרי"א בגימטריא גימטריאהיא (שכל 

אחוריים) סוד אינו הוא תרי"ב שאפילו

לא סוד  וזה כהלכתן, לקיים יכול
סופו  אלא  וכולי, ירי"ב לנצח

כאמור . הפנים, לגילוי לזכות

מצוות  לקיים תסייענו  ועונש שכר  בהשגחת הבהירות 
מעבירה  ולברוח

של.פג  ראשונה מדרגה והנה,
השגת שהיא הפנים , גילוי
בבירור  ועונש שכר  השגחת
לאדם, לו באה זו  אין המוחלט,
יתברך, ישועתו  ידי על  אלא
בתורה עינים בפקיחת שזוכה
ונעשה נפלאה, בהשגה הקדושה,
רבי  כמאמר  המתגבר  כמעיין

ו)מאיר  פרק מצוה(אבות ובכל 
קיים שכבר הקדושה, שבתורה
מבחירתו , היגיעה מתוך  אותה
המצוה שכר את בה ורואה זוכה
וכן  הבא. לעולם לו המיועד

שבעבירה. הגדול  ההפסד 

הגיע.פד  לא שעדיין  פי, על ואף
מצוה שכר  כי לידו , השכר
זה כל  עם  ליכא, עלמא בהאי
הזאת הברורה ההשגה לו  מספיקה 
התענוג  להרגיש ואילך , מכאן
כל כי מצוה, כל  עשיית בעת  הגדול
למשל, דמי. כגבוי לגבות העומד
בו  והרויח עסק  שעשה כסוחר 

שעתיד פי על  אף גדול, סכום
רב, זמן לאחר  לידו להגיע הריוח
שום בלי בטוח הוא אם מקום מכל
לידו  יגיע  שהריוח קל, ספק  של  צל
כמו  שוה, השמחה אצלו הרי בזמן ,

תיכף. לידו שהגיע

גלויה.פה שהשגחה מאליו, ומובן
שמכאן  עליו מעידה כזאת
בכל ומצות בתורה יתדבק  ואילך
ויברח  שיפרוש  וכן ומאד , ונפש לב
אש , מפני שבורח כמו מהעבירות 

ג  צדיק עוד שאינו  פי על מור ואף
זכה שלא  משום למעלה, כנזכר
מכל מאהבה, לתשובה עדיין
שלו  הגדולה  הדביקות מקום,
לו  עוזרת טובים ומעשים  בתורה
בתשובה כן גם לזכות לאט, לאט
השניה המדרגה  דהיינו מאהבה,

פנים של  כלגילוי לקיים יכול ואז ,
ונעשה בשלימות, המצוות תרי"ג

גמור . צדיק
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כרשע? בעיניו שיהיה הכוונה  מה 
מה.פו היטב, לנו מובן ועתה

השבועה, בענין שהקשינו 
טרם הנשמה את שמשביעין
כל אפילו אשר הזה, לעולם ביאתה
אתה, צדיק , לך אומרים העולם
שהקשינו , כרשע, בעיניך תהיה
עמו  מסכימים כולו  שהעולם מאחר 
להחזיק מחויב למה צדיק, שהוא
לא כולו העולם וכל  כרשע , עצמו
להוסיף עוד  ויש לו. נאמן יהיה
כל 'ואפילו הלשון  על  להקשות
מה וכולי, אומרים' כולו העולם
לכאן , כולו העולם של העדות  ענין 
מכל יותר  בעצמו יודע  האדם  והלא
להשביעו  לו והיה כולו, העולם

שצדיק בעצמך יודע אתה שאפילו
וכולי. אתה,

מפורשתוביותר גמרא הלא קשה ,
סא)היא דף 'אמר (ברכות  ,

אם בנפשיה איניש לידע רבא,
כאן  עד  לאו ', אם הוא גמור צדיק 
ומציאות חיוב שיש הרי, לשונו.
עוד, ולא גמור , צדיק  באמת  להיות
בעצמו  ולידע לחקור מחוייב אלא
איך כן, ואם הזו, האמת את
שתמיד הנשמה את משביעים
תדע ושלא כרשע, בעיניה תהיה
אחר  בעצמה, האמת  את לעולם
את חייבו לברכה זכרונם שחכמינו

כמבואר . ההיפך ,

צדיק להקרא יכול אינו ואהבה  יראה  לו אין עוד  כל
מאד,.פז מדוייקים הדברים אמנם,

שלא עוד כל עצמו, האדם כי
בהשגה בתורה עינים לפקיחת זכה
להשגה לו שיספיק עד נפלאה,
הנה ועונש, שכר  בהשגת ברורה 
עצמו  את לרמות יוכל  שלא ודאי
עצמו  את להחזיק אופן , בשום 
בהכרח, מרגיש כי כצדיק,
הכוללות המצוות שתי לו שחסרים

שהן שבתורה, ויראה ביותר  .אהבה
בשלימות, ליראה  לזכות שאפילו
יודע עליו שיעיד  באופן דהיינו,
עוד, לכסלו ישוב שלא תעלומות
מהעונש  יראתו, רוב מחמת 
כנזכר  העבירה, של וההפסד 
לאדם יצוייר  לא זה הנה, למעלה,
שלימה להשגה שיזכה בטרם כלל ,
שכר  בהשגחת ומוחלטת, וברורה
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ה דהיינו, מדרגהועונש, של  זכיה
המגיעה פנים, גילוי של  ראשונה 
עינים פקיחת  ידי על לאדם לו
צריך ואין למעלה . כנזכר בתורה,

לגמרי  שענינה לאהבה, לומר 
תלויה להיותה יכלתו, לגדר מחוץ 
יגיעה ושום דליבא, באבנתא

כאן . לו מועילה אינה וכפיה

מצוות  תרי"א שמקיים  היינו  אומרים כולו העולם כל
היא.פח  השבועה לשון ולפיכך,

אומרים העולם  כל 'ואפילו
שתי  כי וכולי, אתה' שצדיק  לך

האלו  ויראה המצוות הן אהבה 
ואין  עצמו, לאדם  רק  מסורות
יכול זולתו, העולם מבני אחד
אותן . ולדעת בהן להבחין
שלם אותו שרואים כיון  ולפיכך,
אומרים, מיד  מצוות, בתרי"א
של המצוות לו  יש  הסתם שמן

ומתוך כן. גם ויראה אהבה
להאמין  מחייב האדם שטבע
ליפול מאד  עלול הריהו לעולם,
משביעים לפיכך , מרה, לטעות
טרם עוד זה, על  הנשמה את
והלואי  הזה, לעולם  ביאתה
כשהוא האדם אמנם, לנו . שיועיל 
לחקור  ודאי מחוייב  לעצמו 
גמור  צדיק אם בנפשו ולידע 

למעלה. כנזכר  הוא,

המצוה  בשכר בבהירות  בדבר התלויה  אהבה קנין
שהקשינו .פט מה היטב מובן גם

האהבה. זכיית  בדבר  לעיל 
אפילו  לזכות אפשר איך הקשינו,
בה אהבה , של  ראשונה למדרגה
מצוה שכר לן שקיימא בשעה
היטב. שם  עיין  ליכא, עלמא בהאי
צריך אינו שהרי, היטב, מובן  ועתה
המצוה שכר את ממש , לקבל
עולמך דייקו, כן על כי בחייו,

לחיי תראה  ואחריתך בחייך,
להורות דהיינו, הבא, העולם
ליכא, עלמא בהאי מצוה  ששכר
לראות אמנם, הבא. בעולם אלא,
המצוה שכר ולהרגיש  ולידע 
הוא הבא, בעולם  לבא  העתיד 
בבירור  זה לדעת באמת מוכרח
דהיינו , חיתו , בחיים בעוד גמור ,
בתורה הנפלאה השגתו ידי על
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כל על זוכה אז כי למעלה, כנזכר
התלויה האהבה לבחינת פנים,
של ראשונה מדרגה שהיא בדבר ,
וביאתו  פנים, מהסתר  היציאה
לאדם לו המוכרחת פנים, לגילוי

כהלכתן ,ל ומצוות תורה קיום
תעלומות יודע  עליו שיעיד  באופן
כנזכר  עוד , לכסלו  ישוב שלא

המתחיל למעלה דיבור נו (אות

היטב.ומהמתבאר ) שם  עיין 

ומטיב טוב שהוא בהשגה  בדבר  תלויה  שאינה  אהבה קנין
ולטובים  לרעים

שמתאמץ.צ מתוך  ומעתה,
והמצוות התורה בשמירת 
בדבר , התלויה  אהבה מבחינת
לו  העתיד  השכר  מידיעת  לו הבאה
העומד כל  מבחינת הבא, בעולם 
למעלה כנזכר  דמי, כגבוי לגבות

פי) על ואף המתחיל דיבור  פד  אז (אות ,
של השניה למדרגה וזוכה הולך
בחינת שהיא  הפנים, גילוי

מתוך העולם  על יתברך  השגחתו
שהוא דהיינו, ואמיתיותו, נצחיותו 
ולטובים, לרעים ומיטיב  טוב 
בדבר , תלויה שאינה לאהבה וזוכה 
כזכויות, לו נעשים הזדונות שאז
כי  גמור, צדיק נקרא ואילך ומשם
והמצוות התורה לקיים יכול
יש  כי גמור, ונקרא ויראה, באהבה 
בשלימות. המצוות  תרי"ג כל לו

שלימה  אינה שאהבתו  גמור שאינו צדיק
שהקשינו .צא  מה כן גם ומיושב

בבחינה בזוכה לעיל ,
דהיינו , ההשגחה , של שלישית 
יודע שכבר  ועונש, שכר השגחת
ישוב שלא עליו מעיד תעלומות
עדיין  נקרא זה כל ועם עוד , לכסלו
שם. עיין  גמור , שאינו צדיק רק
סוף סוף כי היטב , מובן ועתה

לו חסרה אחתעדיין דהיינו מצוה ,

אינו  והוא כמבואר, האהבה , מצות
לגמור  צריך שהרי ודאי, גמור 
שהן  המצוות, תרי"ג מספר בהכרח
על הראשונה  הפסיעה בהכרח

השלימות. מפתן
לנו .צב  יתבארו האמור , ובכל 

המפורשות, הקושיות  היטב
התורה אותנו  חייבה איך שהקשו,
שהמצוה בשעה האהבה, במצות
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לעסוק בידינו כלל  איננה הזאת
כל במגע  אפילו  בה ולנגוע
ועתה, היטב . שם עיין שהוא.
הזה, הדבר  שעל ותראה, תבין
לברכה זכרונם חכמינו הזהירונו 
תאמן', אל מצאתי ולא 'יגעתי

בתורה אדם יעסוק 'לעולם וכן,
מתוך כי לשמה, שלא  ומצוות

לשמה' בא לשמה (סנהדריןשלא

ב ) עמוד  קה זהדף דבר שעל וכן .
ימצאונני  ומשחרי  הכתוב, מעיד

יז) פסוק ח  פרק .(משלי 

ה' השגחת  ומצאתי בתורה,  יגעתי
זכרונם.צג  חכמינו לשון וזהו

ב )לברכה עמוד  ו דף ,(מגילה 
אדם לך  יאמר אם יצחק , רבי 'אמר 
לא תאמן, אל  מצאתי, ולא יגעתי
יגעתי  תאמן, אל ומצאתי, יגעתי
בדברי  מילי הני תאמן. ומצאתי,
סייעתא ומתן במשא  אבל  תורה,

הוא'. דשמיא

דיבור הקשינווהנה, נו  אות (לעיל

ונבין) שאמרו המתחיל מה  על 
שהלשון  תאמן, ומצאתי יגעתי
כי  עצמה , את  סותרת לכאורה
ומציאה קנין, על  נופלת יגיעה
בלי  לו שמגיע דבר  על נופלת
לו  והיה הדעת, ובהסח כלל טורח
שם. עיין וקניתי, יגעתי לומר ,
זו  מציאה שלשון תדע, אמנם 
על היא הכונה כאן, שמזכירים
ימצאונני", "ומשחרי הכתוב לשון 

ה' של  פניו  מציאת על וסובב
בזוהר  שאיתא דרך  על יתברך ,
אלא יתברך , אותו מוצאים שאינם
יגיעה ידי שעל כלומר , בתורה, רק
הפנים גילוי למצוא זוכים בתורה,
דייקו  ולפיכך יתברך , ה' של 
בדבריהם, לברכה זכרונם חכמינו
כי  תאמן: ומצאתי יגעתי ואמרו

והיגיעה ה בתורה, היאמציאה היא
יתברך השגחתו של הפנים  בגילוי
המתחיל  דיבור  מז  אות למעלה  (כנזכר

יגעתי ומתחילה) אמרו, לא ובכונה .
כי  וקניתי, יגעתי או תאמן  וזכיתי
בדברים, לטעות  מקום  היה אז
קנין  על  סובבים הקנין או שהזכיה
בלשון  דייקו ולפיכך  בלבד , התורה

עלמצאתי  היא שהכונה להורות ,
דהיינו , התורה, קנין על נוסף דבר
השגחתו  של פניו גילוי מציאת

כמבואר . יתברך,
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בתורה  יגיעה  צריך ה ' השגחת למצוא  כדי 
מה.צד  כן גם מתיישב  ובזה

ומצאתי, יגעתי 'לא שאמרו,
מי  תמוה לכאורה כי תאמן', אל
לזכות שאפשר  דעתו, על יעלה פתי
להתיגע צריך  שיהיה בלי בתורה

שהדבריםעליה. מתוך  אלא,
ומשחרי  הכתוב על סובבים

יז)ימצאונני פסוק ח  פרק ,(משלי 
שהוא, מי כל היא שהמשמעות
יתברך, אותו המבקש  כגדול , כקטן

מורה כן כי אותו , מוצא  תיכף
אפשר ומשחרי הלשון  והיה ,

כל יגיעה לזה צריך שאין לחשוב,
מוכן  שאינו פחות, איש ואפילו כך,
הוא גם יגיעה, שום זה על  ליתן
הזהירונו  לזה יתברך . אותו ימצא
שאל לברכה, זכרונם חכמינו
היגיעה אלא, כזה, לפירוש תאמין
יגעתי  ולא כאן, הכרחית היא

תאמן . אל  ומצאתי

מלך  פני אור שמתגלה  חיים תורת
נקראת.צה למה תבין, ובזה

כמו  חיים, בשם התורה
היום לפניך נתתי ראה שכתוב,
וגומר  הטוב ואת החיים את

טו) פסוק ל  פרק ובחרת(דברים וכן ,
הם חיים כי וכן וגומר , בחיים

כב )למצאיהם פסוק ד פרק ,(משלי 
מהכתוב, לה  נמשך זה דבר  כי

חיים מלך פני באור (משליכי

טו) פסוק טז  שה'פרק בהיות .
וכל החיים כל  מקור  הוא יתברך 

נמשכים החיים כן, ועל הטוב ,
במקורם, הדבקים הענפים לאותם
שהתייגעו  באותם אמור  שזה
בתורה, יתברך פניו אור ומצאו
בתורה עינים  לפקיחת שזכו דהיינו
לגילוי  שזכו  עד  הנפלאה, בהשגה 
ההשגחה השגת שפירושו, הפנים,
יתברך לשמו  הראויה האמיתית

להיטיב,הטוב הטוב ושמדרך  ,
למעלה המתחיל כנזכר דיבור  נה  (אות

היטב.והנה) שם  עיין 

הפסק בלי רוחניים חיים נשפע מאהבה בדביקות
אינם.צו כבר  הללו, והזכאים

עצמם את לפרוש יכולים
אדם כמו כהלכתה , המצוה מקיום
עצמו  את לפרוש יכול  שאינו
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וכן  לידו , שהגיע  נפלא מתענוג 
מפני  כבורח העבירה מפני בורחים

דיבור הדליקה נה אות למעלה  (כנזכר 

והנה) היטב.המתחיל שם עיין
בה' הדבקים ואתם נאמר  ועליהם
להיות היום, כלכם חיים אלקיכם
ומושפעת מגיעה יתברך אהבתו

בצנורות טבעית , באהבה אליהם
מטבע לאדם לו המוכנים  הטבעיים
הענף נמצא עתה כי הבריאה ,
והחיים כראוי, בשרשו דבוק
ממקורו  רב  בשפע  לו מושפעים
נקראת זה שם ועל הפסק, בלי

חיים. בשם  התורה

חיים  תורת לשם תורה
חכמינו .צז הזהירונו ולפיכך

במקומות לברכה זכרונם
בעסק המחוייב תנאי על  הרבה ,

שיהיה דוקא,לשמה התורה,
ידיה על שיזכה באופן דהיינו,
ולדבר  היא, חיים תורת כי לחיים,
שכתוב, כמו  לנו , ניתנה היא זה 
מוכרח  ולפיכך , בחיים'. 'ובחרת
בתורה, העסק בשעת אדם, כל
ולבו , דעתו וליתן בה להתייגע

'אור  את בה חיים',פני למצוא מלך 
הגלויה, ההשגחה השגת דהיינו,

הפנים אור  למעלהשנקראת (כנזכר 

ומתחילה) המתחיל  דיבור  מז וכלאות .
שכתוב כמו לזה, מוכשר  אדם

שאמרו ומשחרי  וכמו ימצאונני,
תאמן', אל מצאתי ולא 'יגעתי
רק זה, בדבר לאדם לו חסר  וכלום
'כל שאמרו, וזה בלבדה, היגיעה

בתורה  תורתו לשמה העוסק
חיים' סם לו עמוד נעשית ז דף  (תענית 

ולבו א) דעתו שיתן רק דהיינו, ,
של פירושו שזהו  לחיים, לזכות

כמבואר . לשמה,

היא בידינו  ה ' אהבת מצוות
שהקשו .צח  שמה תראה , עתה 

האהבה, מצות על  המפרשים 
איננה הזאת שהמצוה לומר ,
באה האהבה שאין משום בידינו,

זו  שאין ושעבוד, כפיה בדרך
בידינו , לגמרי הוא כי כלל, קושיא
להתייגע אדם לכל  אפשר  שהרי
השגחתו  השגת שימצא עד בתורה,
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זכרונם שאמרו כמו הגלויה, יתברך 
תאמן', ומצאתי 'יגעתי לברכה,
כבר  הגלויה, להשגחה וכשזוכה
בצנורות מאליה לו נמשכת  האהבה
ומי  לעיל. שכתבנו כמו הטבעיים,
לזכות לו שאפשר  מאמין , שאינו
מטעם זה  יהיה יגיעתו, ידי על לזה
שאינו  בהכרח נמצא  שיהיה,
חכמינו  בדברי ושלום חס  מאמין 
מדמה אלא לברכה, זכרונם
מספקת אינה שהיגיעה לעצמו ,
למה בניגוד  שהיא אדם, לכל 
אל מצאתי ולא 'יגעתי שאמרו
לדברי  בניגוד כן וכמו תאמן'.
ימצאונני, ומשחרי שאומר  הכתוב,

מי די ומשחרי דהיינו יהיה יקא,
אמנם, כגדול . כקטן שיהיה,

ודאי. צריך  הוא ליגיעה 

מה.צט כן , גם תבין ומהמתבאר
זכרונם חכמינו שאמרו
שלא בתורה העוסק 'כל לברכה,
המות' סם לו נעשית תורתו לשמה

א) עמוד  ז דף מה(תענית על גם  .
אל אתה אכן הכתוב, על שאמרו
הוא ברוך  שהקדוש  מסתתר ,
שהקשינו  בתורה, עצמו את מסתיר 
והנה) המתחיל דיבור  מא  אות ,(לעיל

מוסתר  יתברך שה' נותנת שהדעת
ובהבלי  דעלמא במילי דוקא
לתורה, מחוץ  שהמה הזה, העולם
מקום שם שרק עצמה, בתורה ולא
הסתר  הקשינו , ועוד  בלבד. הגילוי
מסתיר  הוא ברוך  שהקדוש זה ,
וימצאו  שיחפשוהו  כדי עצמו
זה כל  בזוהר, שאמרו  כמו אותו 

לי. למה 

שיתגלה  כדי  ההסתר 
שהסתר .ק היטב, תבין ומהמתבאר

מסתיר  הוא ברוך  שהקדוש  זה
פירושו , שיבקשוהו, כדי עצמו את
עם שנוהג  הפנים, הסתר  דבר
הסתר  הבחינות: בשתי בריותיו,

הסתר  בתוך והסתר  (כנזכר אחד,

אמנם) המתחיל דיבור  נד אות .למעלה
על יעלה שאל הזוהר , ומשמיענו

להשאר  רוצה יתברך  שה' הדעת ,
של השגחה  בבחינת ושלום , חס
בדומה אלא  מבריותיו, פנים הסתר
בכונה, עצמו את שמסתיר  לאדם
וימצאהו , אחריו יחפש שחברו כדי
עם שנוהג  בשעה יתברך , ה' כן
משום רק  זה  פנים, בהסתר בריותיו
גילוי  את  יבקשו  שהבריות שרוצה,
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משום כלומר , אותו. וימצאו פניו ,
לבריות, ומבוא דרך  שום שאין
חיים, מלך פני באור לזכות שיוכלו
מתחילה עמהם נוהג  היה  לא אם

ההסתר  שכל באופן, פנים, בהסתר
גילוי  אל  בעלמא הכנה רק הוא

לעיל כמבואר  דיבור הפנים , נה (אות 

והנה) .המתחיל

פנים  גילוי רואה לא  כשעדיין  בתורה  מסתתר 
ברוך.קא  שהקדוש שאמרו, וזה

בתורה. עצמו  את מסתיר  הוא 
שהאדם והצער , היסורים ענין כי
אינו  הפנים, הסתר  בשעת משיג
עבירות בידו  שיש באדם דומה,
לאדם ומצוות, בתורה ומיעט
טובים, ומעשים בתורה שהרבה
לדון  ביותר  מוכשר הראשון כי
דהיינו , זכות, לכף קונו  את
לו , הגיעו  שהיסורים לחשוב

התורה ומיעוט העבירות מחמת 
קשה השני, כן שאין  מה שבידו.
לכף קונו את לדון ביותר לו
אינו  דעתו , לפי שהרי זכות,
כך, כל  קשים לעונשים ראוי
שחבריו  שרואה אלא עוד, ולא
כל סובלים אינם ממנו, הגרועים
ושלוי  רשעים הכתוב דרך  על  כך,
זכיתי  לשוא וכן חיל , השגו עולם

לבבי.

להתיגע  כדי הסתר  לו  מתווסף   בתורה העוסק
עודומכאן  כל אשר  תראה,

זוכה אינו שהאדם
נמצא, פנים, גילוי של להשגחה
שהרבה, והמצוות שהתורה
במידה הפנים הסתר  לו מכבידים
הקדוש  אשר  שאמרו , וזה מרובה.
בתורה, עצמו מסתיר  הוא  ברוך 
הזה הכובד כל  ובאמת , כאן. ודו"ק

התורה ידי על ביותר  מרגיש שהוא
אשר  כרוזים, כבחינת אלא אינו,
קוראת בעצמה, הקדושה התורה
להזדרז  ומעוררתו זה, ידי על  אליו
סכום את  ליתן ולמהר  ביותר ,
לזכותו  בכדי ממנו, הנדרש היגיעה
ה', כחפץ הפנים , לגילוי תיכף

מאד. והבן 
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הסתר  תוספת מחמת המות לסם בא  לשמה  בשלא
שלא.קב  הלומד שכל  שאמרו וזה

סם לו נעשית תורתו לשמה,
יוצא שאינו מלבד כי המות ,
פנים, לגילוי פנים הסתר מבחינת
להתייגע דעתו כיוון לא שהרי
התורה עוד הנה לו, ולזכות

פנים הסתר לו מוסיפה שמרבה,
חס שנופל  עד  מרובה, במידה
שהוא הסתר . תוך להסתר  ושלום
לגמרי  מנותק להיות מות, בחינת
נעשית שתורתו ונמצא  משורשו,

המות. סם לו

בתורה  ומתגלה  מסתתר שה'  והנסתר  הנגלה תורת
השמות.קג  שני מתבארים ובזה

נגלה, שהם: בתורה, הנוהגים
תורת ענין להבין שיש  ונסתר ,
כל אין ולמה לי, למה הנסתר 
כונה כאן יש אמנם מגולה . התורה

ה תורת הכי מרמזת,נסתרעמוק ,
יתברך ה' בתורה אשר  ,מסתתר 

נקראת זה שם ועל לעיל , כמבואר
ו תורת נקראת,נגלה הנסתר.

על מתגלה יתברך שה' משום,
למעלה. כנזכר  התורה, ידי

וכן  המקובלים, אמרו ולפיכך,
סדר  אשר  הגר "א, בסידור  איתא
בסוד מתחילה התורה, השגת
כאמור , דהיינו  בפשט, ומסיימת
שהאדם הרצויה  היגיעה ידי שעל
הנסתר , בתורת מתחילתו מתייגע 
הנגלה לתורת ידיה על  זוכה
לעיל כמבואר הפשט, שהיא 
בנסתר  שמתחיל הרי היטב,
מסיים וכשזוכה סוד, שנקרא

בפשט.

אהבה  של ראשונה לדרגא יבוא המצוה שכר  בהשגת
שהקשינו .קד  מה היטב ונתבאר 

ולפילעיל  המתחיל דיבור עה (אות 

למדרגהזה) לזכות אפשר  איך ,
בחינת שהיא אהבה, של  ראשונה 
נודענו , כי בדבר, התלויה האהבה

בהאי  מצוה  ששכר  פי על  שאף 
השגת מקום  מכל ליכא, עלמא
בהאי  גם ישנה המצוה, שכר 
ידי  על  לאדם לו הבאה  עלמא,
וכנזכר  וכולי, בתורה  עינים פקיחת
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הברורה ההשגה אשר למעלה,
כמו  לגמרי, לו דומה  הזאת,
על תיכף  המצוה  שכר  שמקבל

למעלה כנזכר פד המקום, (אות

פי) על  ואף המתחיל שםדיבור  עיין
הטבתו  מרגיש זה, שמשום היטב,
במחשבת הכלולה הנפלאה 
להנות כדי שהיא  הבריאה ,

הטובה המלאה כידו לנבראיו 
רוב שמתוך יתברך, והרחבה
לבין  בינו מתגלה שמשיג, הטובה
נפלאה, אהבה  יתברך המקום
הפסק, בלי אליו  המושפעת
שבהם והצנורות הדרכים באותם
וכולי, הטבעית האהבה  מתגלה

למעלה. כנזכר

טוב רק ה' לו עשה שמעולם ירגיש איך פנים, לגילוי  הבא גם
מעת.קה לו מגיע  זה כל  אמנם

כל אבל  ואילך, השגתו
השגחת מחמת היסורים , בחינת
שזכה בטרם שסבל הפנים  הסתר
פי  על אף  האמור , פנים לגילוי
'על כי אותם, לזכור  רוצה שאינו
אמנם אהבה', תכסה פשעים כל
אפילו  גדול, לפגם ודאי נחשבים

הבריות שבין אהבה (כנזכר מבחינת

הראשונה) המתחיל דיבור  ע  אות למעלה

אמיתיות כלפי לומר צריך  ואין
טוב להיותו יתברך, השגחתו
ולפיכך ולטובים. לרעים ומיטיב 
לאדם לו אפשר איך להבין, יש 
כזו , בבחינה יתברך  לאהבתו לזכות

עשה יתברך שה' וידע, ירגיש אשר
מעת תמיד, נפלאות טובות לו
שום לו עשה ולא ואילך, הולדו
מעודו  שהוא, כל רע  של  גרם
של שניה בחינה שהיא ולתמיד,

דיבור אהבה ע אות  למעלה (כנזכר 

הראשונה) .המתחיל 
לדברי .קו זאת , להבין וכדי

אנו  לברכה זכרונם  חכמינו 
תשובה שהעושה  שאמרו צריכים,
הזדונות לו נעשו מאהבה
לא יתברך, שה' פירוש, כזכויות.
אלא הזדונות, לו שמוחל  בלבד
ה' מהפך שעשה, ועבירה זדון  כל

למצוה. יתברך
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לעבירה  שהביא  בהסתר  ישמח מצוות נעשו שהעבירות שיודע בזה 

האדם.קז שזכה אחר  ולפיכך,
כזו , במידה פנים להארת
אותן  אפילו  שעשה, עבירה שכל
ונעשית נהפכת היא במזיד , שעבר 
זה, מחמת נמצא הנה למצוה, לו
היסורים רגשי כל על  ושמח, ששש
והטרדות המרים, והמכאובים
מעת מעודו , עליו  שעברו המרובות
של הבחינות בשתי נתון היותו 
כי  למעלה, הנזכר הפנים הסתר
כל את לו והביאו שגרמו הם המה,
עתה לו שנהפכו הללו, הזדונות 
יתברך פניו  הארת מסיבת למצוות,
למעלה, כנזכר  פלאות המפליא 
על אותו שהעבירו  וטרדה  צער וכל
כבהסתר  בשגגות, ונכשל  דעתו,
בזדונות, שנכשל או הראשון,

הכפול נב כבהסתר אות למעלה  (כנזכר 

והסתר ) המתחיל  ונעשהדיבור  נהפך  ,
והכנה גרם לבחינת  עתה , לו
עליה ולקבל  מצוה, לקיום רגילה,
לו  ונהפך  לנצח. ונפלא גדול שכר 
גדולה, לשמחה צער כל כן, על

נפלאה. לטובה רעה וכל 

שמספר .קח  למעשה דומה, וזה
בית נאמן יהודי על העולם,

האדון  שהיה אחד , אדון אצל
שהאדון  פעם , וקרה כנפשו, אוהבו
ביד עסקיו והניח לדרכו , נסע
היה הזה והאיש מקומו, ממלא
נטל עשה, מה ישראל, שונא
מכות חמש אותו והלקה ליהודי
כדי  כולם, לעיני בפרהסיא
חזר  וכאשר היטב. להשפילו 
לו  וסיפר  היהודי, אליו הלך האדון,
מאד, אפו ויחר  לו. שקרה כל
לתת ויצוהו  המקום, לממלא ויקרא
אדומים אלף יד , על תיכף ליהודי
נטלם שהלקהו. מכה כל  בעד 
אותו  מצאה לביתו, ושב היהודי
בחרדה לו אמרה בוכה, אשתו 
סיפר  האדון . עם לך קרה  מה רבה,
אתה למה כן אם לו, אמרה לה,
משום בוכה  אני לה, אמר  בוכה.
מכות, חמש  אלא לי הלקה  שלא
הפחות לכל  לי נותן  היה והלואי
עשרת לי היו עתה  כי מכות, עשר 

אדומים. אלפים

אשר .קט לדעת, הראית  והנה
למחילת האדם שזכה אחר 
לו  נעשו שהזדונות בדרך עוונות,
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לבא כן גם זוכה אז הנה  כזכויות,
אהבה בבחינת יתברך, ה' עם
לא הנאהב אשר השניה, במדרגה 
רע, שום  מעודו לאוהבו גרם
הולך אלא רע, של  צל  ואפילו
ונפלאות מרובות טובות לו  ועושה

ולתמיד ע מעודו אות למעלה (כנזכר 

הראשונה) המתחיל באופן ,דיבור .
והתהפכות מאהבה, שתשובה
כאחד, באים לזכויות , הזדונות 
לברכה זכרונם חכמינו כדברי

למעלה. הנזכרים

בדבר? תלויה שאינה לאהבה  מגיעים איך
בחינת.קי אלא ביארנו, לא כאן ועד 

בשתי  בדבר , התלויה  האהבה
להבין , צריך עדיין אבל דרגותיה,
יתברך, עםקונו לבא  האדם זוכה איך
שאינה האהבה של הבחינות  בשתי
צריכים הזה, ובדבר  בדבר . תלויה
זכרונם חכמינו דברי היטב  להבין

שאמרו במה מלברכה, דף (קידושין

ב ) אדםעמוד  יראה לעולם רבנן, 'תנו  ,
וחציו  חייב חציו כאלו עצמו, את
אשריו  אחת, מצוה עשה זכאי,
עשה זכות, לכף עצמו שהכריע 

את שהכריע לו אוי אחת, עבירה
וחוטא שנאמר  חובה , לכף  עצמו
שמעון  ברבי אלעזר רבי וגומר . אחד
רובו , אחר  נידון  שהעולם לפי אומר,
מצוה עשה רובו, אחר  נידון והיחיד 
ואת עצמו את  שהכריע אשריו אחת,
עבירה עבר  זכות, לכף  העולם כל
ואת עצמו  את שהכריע לו אוי אחת,
שנאמר  חובה, לכף העולם כל
חטא בשביל  וגומר . אחד  וחוטא
ומכל ממנו אבד זה, שעשה יחידי

הרבה'. טובה העולם

שמעון? ברבי אלעזר  רבי כוונת  מה
הללו .קיא  הדברים ולכאורה

עד מתחילתם מוקשים
מצוה שהעושה אומר כי סופם,
זכות, לכף מכריע תיכף אחת,
זה הלא רובו. אחר  שנידון בשביל

חייב שחציים באותם רק  אמור
אלעזר  רבי אין שמזה זכאי, וחציים
והעיקר  כלל, מדבר  שמעון ברבי
לברכה זכרונו ורש "י מהספר . חסר 
דברי  על  שסובבים דבריו, פירש
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י  לעולם שאומר , קמא, ראהתנא
חייב חציו כאלו עצמו את אדם
מוסיף, אלעזר ורבי זכאי, וחציו 
כולו , העולם את גם כן שיראה
וחציים חייבים חציים הם כאלו 

העיקר  אמנם היטב, שם עיין זכאים
שינה למה ועוד, מהספר. חסר 
כמו  מדבר  אינו ולמה  לשונו,
אם קמא, תנא של הלשון 

אחת. היא המשמעות

חייב ?! וחציו זכאי חציו עצמו  יראה  עבירה בעל וכי 
גופו ,.קיב  הדבר על  קשה וביותר 

עצמו  את יראה שהאדם
שזה חייב, מחצה רק הוא כאלו 
עונותיו  את  יודע האדם אם פלא,
לומר , בעצמו ישקר  המרובים,
והתורה מחצה, על מחצה שהוא
הרי  ועוד , תרחק. שקר מדבר  אמרה
יאבד אחד וחוטא קדריש, קרא
עבירה משום דהיינו, הרבה, טובה
העולם ואת עצמו  את מכריע אחת
שהמדובר  הרי חובה, לכף כולו

באיזה ולא אמיתית, ממציאות הוא
לדמות צריך  שהאדם  כוזב, דמיון

ולעולם. עצמו את
בכל.קיג  שאין היתכן תמוה, וכן

הרבה, אנשים ודור  דור 
העולם ואיך  אחת, מצוה  שעושים
שאין  כלומר, זכות. לכף מוכרע
עולם אלא כלל, משתנה המצב
כאן  שצריכים  אלא, נוהג. כמנהגו 
פי  על  הדברים כי יתירה, לעמקות 

הבנה. שום  להם  אין  שטחיותם

ועונש  שכר השגחת להשיג  בזוכה הוא  המדובר
כלל,אמנם  מדברת אינה הברייתא

בעצמו  שיודע אדם על 
אותו  ללמד  מרובים, שעוונותיו
מחצה, על מחצה שהוא שקר  לשון 
אלא לו  חסרה שאינה לפתותו, וכן
חכמים מדרך זה  שאין אחת , מצוה
על מדברת, הברייתא אלא, כלל .
שצדיק עצמו ומדמה שמרגיש אדם

עצמו  את  ומוצא לגמרי, הוא גמור 
משום שהוא, השלימות, בתכלית
של ראשונה למדרגה זכה שכבר 
עינים פקיחת ידי על אהבה,
כבר  אשר למעלה, כנזכר  בתורה,
שלא עליו מעיד תעלומות היודע
למעלה כנזכר עוד, לכסלו ישוב

ומהמתבאר ) המתחיל דיבור  נו .(אות



ספירות עשר  לתלמוד בהקדמה עא|חלק 

ה' אהבת מצות  שחסרה  אחת מצוה
אתואליו לו ומברר התנא מדבר 

שעדיין  לו, ומוכיח דרכיו,
בינוני, שהוא אלא  צדיק, אינו
ומחצה חייב מחצה שפירושו,
חסרה שעדיין משום והוא, זכאי.

אחתלו תרי"ג מצוה ממספר 
מצות שהיא  שבתורה, המצוות

למעלה כנזכר  דיבור האהבה צא (אות 

ומיושב ) כי המתחיל היטב. שם עיין 
תעלומות היודע של  עדותו כל
רק הוא הנה עוד, יחטא שלא
שבהשגתו , הבהירות מחמת 
כנזכר  העבירה של הרב בהפסד
העונש , ליראת נבחן שזה למעלה,

מיראה, תשובה זה, משום  ומכונה 
לעיל  בזה שהארכנו  נזכמו (אות

והנה) המתחיל .דיבור
שמדרגה.קיד  לעיל, נתבאר  גם

מיראה, תשובה של זאת
אלא האדם, את מתקנת אינה עדיין
כל אמנם ואילך , התשובה מעת
בטרם שסבל  והיסורים הצער
כמות נשארים הפנים, לגילוי שזכה
העבירות גם תיקון. שום בלי שהיו
אלא, לגמרי, לו נתקנו לא שעשה,
כמו  שגגות. בבחינת  שנשארים

לעיל  בזה דיבור שהארכנו נח  (אות

זה) ועם היטב.המתחיל שם  עיין 

פנים  ההסתר  עת את תיקן לא שעדיין חייב חציו
קמא,.קטו התנא אומר ולפיכך 

חסרה שעדיין כזה שאדם
אחתלו עצמו ,מצוה את יראה ,

זכאי. וחציו חייב חציו הוא כאלו 
שאותה לעצמו, שידמה כלומר,
היא הרי לתשובה, שזכה העת
שבאופן  שנותיו, באמצע נמצאת

נמצא חייבזה, דהיינו ,חציו  ,
שעברה שנותיו מחצית באותה
שהוא תשובה , שעשה  בטרם עליו

התשובה כי חייב , בודאי מאז 
כנזכר  אותם, מתקנת אינה מיראה

שהוא  כן, גם ונמצא  חציו למעלה.
מעתזכאי, שנותיו , במחצית דהיינו

הוא שאז ואילך, לתשובה שזכה
שלא בטוח להיותו ודאי, זכאי
הרי  למעלה. כנזכר  עוד, יחטא 
הוא הראשונים שנותיו שבחצי
האחרונים שנותיו ובחצי חייב ,

זכאי. הוא 



ב|עב ספירותחלק  עשר  לתלמוד הקדמה

ההסתר  עת גם זכות  לכף מכריע  ה' לאהבת בהגיעו
שיחשוב.קטז התנא, לו ואומר

עשה שאם מצוה בעצמו,
שחסרהאחת המצוה אותה דהיינו ,

תרי"ג  ממספר  אותלו  למעלה (כנזכר 

ומיושב ) המתחיל דיבור  אשריו צא ,
הזוכה כי זכות, לכף עצמו  שהכריע 
ידי  על  דהיינו האהבה, למצות
למעלה, כנזכר מאהבה התשובה
נהפכו  שהזדונות ידיה על  שזוכה
ועצב צער כל  גם שאז לזכויות, לו
שזכה מטרם מעודו, שסבל
לתענוגות לו נהפכים לתשובה,

שמצטער  עד  קץ , לאין נפלאים
מהם סבל  שלא מה על  בעצמו,
הנזכר  כמשל  כפליים, כפלי
היהודי  ואוהבו מהאדון למעלה

דומה) וזה המתחיל  דיבור  קח הנה(אות  ,
'הכרעהלכףזכות', שנקרא זהו 
השגגות עם רגשותיו כל שהרי,

ל לו נהפכו והיינו זכויותוהזדונות, .
ל זכותהכרעה הכףכף  שכל  ,

ונעשתה נהפכה  חובות, המלאה
זו , והתהפכות זכויות , מלאה לכף 

'הכרעה' חכמים בלשון  .מכונה

הפנים  גילוי את יאבד בעבירה יכשל אם
ומזהיר .קיז התנא, אומר  ועוד

שהוא עוד  שכל אותו,
ל 'מצוהאחת' זכה ולא בינוני,
אל תרי"ג, מהמספר  לו החסרה
ולא מותו, יום עד בעצמו יאמין 
העדות על גם עצמו, יסמוך
ישוב שלא תעלומות היודע של 
עוד עלול שהוא אלא עוד , לכסלו
יחשוב ולפיכך  עבירה, לידי לבא
אחת, עבירה  עבר אם בעצמו,

לכף עצמו את שהכריע  לו אוי 
כל תיכף, יאבדו אז כי חובה,
גילוי  וכל בתורה הנפלאה השגתו
הסתר  לבחינת  וחוזר  שזכה, הפנים
לכף עצמו את מכריע ונמצא פנים,
והטוב הזכויות כל יאבדו  כי חובה,
האחרונים. שנותיו מחצי אפילו
ראיה התנא לו מביא זה ועל
טובה יאבד  אחד 'וחוטא מהכתוב,

הרבה'.
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אהבה  של רביעית בבחינה מדבר  שמעון ברבי אלעזר רבי
שרבי .קיח  ההוספה את  תבין  עתה

מו  שמעון ברבי סיףאלעזר 
אינו  למה גם קמא, התנא דברי על
וחציו  חייב חציו של הלשון מביא
התנא כי קמא . התנא  כמו זכאי
ומבחינה שניה מבחינה  מדבר קמא
דרך על האהבה, של  שלישית 

לעיל המתחיל שנתבאר  (דיבור

השניה המתחיל ודיבור ע  אות הראשונה 

עב ) שמעון אות ברבי  אלעזר  ורבי ,
של רביעית מבחינה אמנם, מדבר

למעלה כנזכר  דיבור האהבה עג (אות

מידה) האהבההמתחיל שהיא ,
כמות הפנים  גילוי דהיינו, הנצחית,
הטוב מבחינת  באמת , שהוא

ולטובים. לרעים והמיטיב

אחד לכל יתברך הטבתו כשיודע  האהבה שלימות
אפשר .קיט שאי שם, ונתבאר

רביעית, לבחינה לזכות
ומכיר  בקי שהוא בשעה רק אלא
הנאהב, של עסקיו כל ויודע
אחרים, כל  עם מתנהג הוא איך
לו . יחסר  לא מהם אחד אף
שהאדם הגדולה הזכות גם ולכן,
לכף עצמו את להכריע זוכה
לו  מספיקה  אינה עדיין זכות,
דהיינו  השלמה, לאהבה לזכות
אינו  עתה כי רביעית, לבחינה
מבחינת יתברך  מעלתו  משיג
ולטובים, לרעים ומיטיב הטוב 
כלפי  יתברך השגחתו מתוך  אלא

למעלה הנזכר  דרך  על  עצמו,
ולפיכך ) המתחיל דיבור  קז אבל(אות ,

יתברך מהשגחתו יודע  אינו  עוד
עם הזה, והנפלא  הנעלה באופן
לעיל, ונתבאר  העולם. בריות יתר 
עסקיו  כל  יודע שאינו כמה שכל
אף עד אחרים עם הנאהב של 
אין  עדיין יחסר , לא מהם אחד
למעלה כנזכר  נצחית, האהבה

השניה) המתחיל  דיבור  עב  עיין (אות 
מחוייב הוא ולפיכך היטב. שם
לכף העולם כל גם להכריע
האהבה לו  מתגלה אז ורק  זכות,

הנצחית.
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מיראה  תשובה  אחר  רק חייב  וחציו זכאי  חציו להגדיר אפשר  אי
ברבי .קכ  אלעזר רבי שאומר וזה

נידון  שהעולם 'לפי שמעון,
רובו ' אחר  נידון  והיחיד רובו, אחר 
העולם מכל  שמדבר  ומתוך וכולי.
קמא, התנא  כמו לומר  יכול אינו
חייב חציים הם כאלו אותם שיראה
מגיעה זו מדרגה כי זכאי, וחציים

לגילוי  שזוכה בזמן רק לאדם לו
כנזכר  מיראה ולתשובה  פנים,
כל על  זה יאמר ואיך למעלה,
זכו  לא שהמה בזמן כולו , העולם
רק מוכרח ולפיכך, זו. לתשובה
רובו , אחר  נידון שהעולם לומר ,

רובו . אחר נידון והיחיד

גמור  לצדיק נבחן מאהבה תשובה שאחר  היינו רובו אחר נידון
שאין פירוש, לחשוב, אפשר כי

צדיק לבחינת זוכה האדם
שום לו שאין בזמן אלא, גמור ,
אבל מעודו, חטא ולא  עבירה
וזדונות, בחטאים שנכשלו הללו 
לבחינת לזכות ראויים אינם כבר
מלמדנו  לפיכך גמורים . צדיקים
שאינו  שמעון, ברבי אלעזר רבי
רובו , אחר  נידון  שהעולם אלא כך,
שיצא שאחר  כלומר , היחיד . וכן
לאחר  דהיינו, בינוני, מבחינת
כנזכר  מיראה תשובה שעשה
בתרי"ג  תיכף זוכה שאז למעלה,
דהיינו , בינוני, ונקרא מצוות 
ומחצית חייב שנותיו מחצית
הנה למעלה, כנזכר  זכאי, שנותיו
אחת, מצוה מוסיף רק אם זה, אחר 

שהוא נבחן אהבה, מצות דהיינו
זכות, לכף הכל  ומכריע זכאי רובו
העבירות של שהכף  כלומר,
כנזכר  לזכויות, כן גם נהפכת
שם. עיין קמא, תנא בדברי למעלה
מלאה כף בידו  יש שאפילו  הרי,
כולם נהפכים וזדונות, עוונות של 
שלא למי ודאי ודומה לזכויות,
גמור . לצדיק ונחשב  מעולם , חטא 
היחיד וכן 'שהעולם  שאמר  וזה
כלומר , רובו', אחר  נידון 
מלפני  שבידו שהעבירות
כלל, בחשבון באות  אינן התשובה,
שאפילו  הרי, לזכויות. נהפכו  כי
שזכו  אחר גמורים, רשעים
נחשבים מאהבה, לתשובה

גמורים. לצדיקים 
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לטוב אחד כל סוף לראות  זוכה הנצחית באהבה
היחיד.קכא  שאם אומר , ולפיכך ,

כלומר  'מצוהאחת', עשה
אינה שאז מיראה, התשובה אחר 
כנזכר  'מצוהאחת' אלא  לו חסרה
את שהכריע  'אשריו למעלה,
זכות', לכף כולו  והעולם עצמו
על שזוכה בלבד, לא כלומר,
עד שעשה , מאהבה התשובה ידי
זכות לכף  עצמו את להכריע
נמצא, עוד אלא  קמא, תנא כדברי
כל את להכריע כן גם  שזוכה

שזוכה פירוש, זכות. לכף העולם
בתורה נפלאות בהשגות לעלות
איך לו, שמתגלה עד הקדושה,
לזכות סופם כולו, העולם בני כל
גם אז אשר  מאהבה, לתשובה
אותה כל ותראה תגלה עליהם 
שהשיג  כמו הנפלאה ההשגחה

כול מוכרעים המה וגם םלעצמו,
חטאים יתמו אז אשר זכות , לכף 
אינם עוד  ורשעים הארץ, מן 

וכולי.

העולם  כל מכריע נקרא העולם  כל תשובת את המשיג
זכות  לכף 

בעצמם,ואף העולם שבני פי על
לתשובה אפילו  זכו לא עדיין
שהיחיד אחר  מקום, מכל  מיראה,
זכות לכף ההכרעה את  משיג
ברורה בהשגה להם, לבא העתידה
לבחינת דומה, זה הרי ומוחלטת,
כלפי  האמור  בחייך ' תראה 'עולמך 
שאמרנו , מיראה, תשובה העושה
שכבר  כמו מזה, ומתענג שמתפעל
ד'כל משום  תיכף, לו מושג  היה
כנזכר  דמי', כגבוי לגבות העומד

על למעלה  ואף המתחיל דיבור  פד (אות 

נחשבפי) כאן, וכן היטב. שם  עיין
תשובת את  המשיג היחיד לאותו לו
היו  שמכבר כמו ממש העולם, כל
והכריע מאהבה, לתשובה ובאו זכו
חובותיו  כף את מהם ואחד אחד  כל
לגמרי, לו שמספיק עד זכות, לכף 
אחד כל  עם יתברך עסקיו לידע 
רבי  שאמר  וזה העולם. מבני ואחד 
אשריו  שמעון, ברבי אלעזר
העולם כל ואת עצמו את שהכריע 
את יודע נמצא שמעתה זכות, לכף 
כל עם יתברך השגחתו דרכי כל
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פניו  גילוי מבחינת ובריה, בריה
ומיטיב הטוב דהיינו, האמיתיים,
זה, שיודע וכיון ולטובים, לרעים
של רביעית לבחינה זכה הרי
הנצחית, האהבה שהיא אהבה,

מידה)כמבואר ד"ה עג אות .(לעיל
כמו וכן שמעון ברבי אלעזר רבי

כן , גם מזהירו קמא, התנא

את להכריע גם  שזכה , אחר  שאפילו
אל מקום  מכל זכות, לכף העולם כל
חס ואם מותו, יום  עד  בעצמו יאמין 
יאבדו  אחת, בעבירה יכשל ושלום
הנפלאות וטובותיו השגותיו כל
אחד 'וחוטא שכתוב, כמו תיכף,
כנזכר  וכולי, הרבה' טובה יאבד

קמא. תנא  בדברי למעלה

האהבה? לשלימות זוכים איך
קמאוהנה מהתנא ההפרש נתבאר 

כי  שמעון, ברבי אלעזר לרבי
מבחינה רק שמדבר  קמא, התנא
של שלישית ומבחינה  שנית
את מזכיר  אינו לפיכך האהבה,
רבי  אמנם, כולו. העולם  כל הכרעת
מבחינה מדבר שמעון ברבי אלעזר

לא שהיא האהבה, של  רביעית
של ההשגה ידי על זולת תצוייר 
זכות, לכף כולו  העולם כל  הכרעת
להבין , יש עדיין אלא כמבואר,
הזו , הנפלאה להשגה זוכים במה

כ את זכות.להכריע לכף  העולם ל 

ציבור  בנחמת ורואה  זוכה הציבור עם עצמו המצער 
דברי .קכב  להבין כאן אנו וצריכים

לברכה זכרונם (תעניתחכמינו

א) עמוד יא 'תניאדף לשונו, וזה ,
בצער , שרוי שהציבור בזמן אידך ,
ואוכל לביתי, אלך  אדם, יאמר  אל
ואם נפשי, עליך  ושלום ואשתה,

אומר  הכתוב עליו כן, (ישעיהועושה

יג ) פסוק כב  ושמחה,פרק ששון והנה  ,

בשר  אכול צאן, ושחוט  בקר  הרוג
מחר  כי ושתו, אכול  יין , ושתות

בתריה כתיב  מה יד )נמות . ,(פסוק
יכופר  אם  צבאות, ה ' באזני  ונגלה 
כאן  עד  תמותון. עד לכם הזה העון
רשעים במידת אבל בינונים, מידת

כתיב יב )מה פסוק נו  פרק ,(ישעיהו
והיה שכר, ונסבאה יין אקחה  אתיו
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בתריה כתיב מה מחר . יום (שםכזה

א) פסוק נז ואין פרק אבד , הצדיק  ,
הרעה מפני כי לב על שם איש 

עם אדם יצער אלא הצדיק. נאסף
בנחמת ורואה 'זוכה וכולי הצבור '

לשונם. כאן עד  צבור'.

ורשעים? בינונים הציבור עם בהצטערות שייך מה
הללו .קכג  לדברים אין ולכאורה

להביא רוצה כי קשר , שום
מחוייב האדם אשר  מהכתוב, ראיה
כן  ואם הצבור , עם עצמו להצטער 
ולחלק, כאן להבדיל  לנו יש מה
רשעים. למידת בינונים מידת בין
מידת שמדייק: הלשון מהי ועוד ,
אינו  ולמה רשעים, ומידת בינונים,
ומידות ורשעים, בינוניים אומר

משמע מאין ועוד , לי. למה
שאינו  בעוון  מדבר שהכתוב
ועוד, הצבור . עם עצמו מצטער 
במידת עונש  שום רואים אנו  שאין
'הצדיק שאמר , במה אלא, רשעים,
וכולי, לב' על שם איש  ואין אבד
מאי  צדיק חטאו, הרשעים  ואם
להו  איכפת ומאי שיענש. עבידתיה

נאסף. הצדיק אם לרשעים

 הגילוי מדת  רשעים, מדת  ההסתר  בינונים,מדת מדת
צדיק  האהבה שלימות

המידות.קכד  שאלו תדע, אמנם
רשעים ושל  בינונים של
הזאת, בברייתא שמזכירים  וצדיק
אלא, מיוחדים, באנשים אינם 
אדם בכל נמצאים ששלשתם
יש  אדם בכל כי שבעולם. ואדם
הנזכרים המידות שלש להבחין
פנים הסתר  בזמן  כי למעלה,
מטרם עוד דהיינו, האדם, של 
מיראה, לתשובה אפילו שזכה

רשעים. של  במידתם  אז  נבחן 
לתשובה זוכה אם כך , ואחר
בינונים, של  במידתם נבחן מיראה,
זוכה אם כך , ואחר  לעיל , כנזכר
בבחינה מאהבה, לתשובה כן  גם
נצחית אהבה דהיינו  שבה, רביעית
גמור . לצדיק  נבחן  למעלה , כנזכר
וצדיקים בינונים אמרו  לא ולפיכך,
ומידת בינונים מידת אלא סתם,

כמבואר . רשעים,
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העולם  כל להכריע  יכול הציבור  של הפנים הסתר  היודע
זכות  לכף 

שאי .קכה לזכור , צריכים עוד 
לבחינה לזכות  אפשר
לא אם האמורה , אהבה של רביעית 
גילוי  לבחינת להשיג קודם שיזכה
העולם, לכל לבא העתיד  פנים
כל את גם להכריע  יפה כחו שבזה 
רבי  כדברי זכות, לכף העולם
למעלה. הנזכר  שמעון ברבי אלעזר
הפנים, גילוי שענין נתבאר, וכבר
ועצבון , צער  כל להפוך  מחוייב 
ולעשותם פנים, הסתר  בעת שבאו
כדי  עד  נפלאים, לתענוגות
היסורים מיעוט על להצטער 
לעיל היטב  שנתבאר כמו  שסבל,

ולפיכך ) המתחיל דיבור  קז  שם(אות עיין 
אדם לשאול יש  שכן, ומכיון  היטב.
זכות, לכף עצמו את מכריע  כשהוא
הצער  כל  זוכר , ודאי  הוא
בשעת לו שהיו והמכאובים
מציאות, יש לכן הפנים, הסתרת
לתענוגות לו מתהפכים שכולם

מכריע כשהוא אך כאמור, נפלאים
מאין  זכות, לכף העולם  כל את
והמכאובים הצער  מידת את יודע
כדי  סובלים, שבעולם  הבריות שכל
מוכרעים הם איך אותם , שיבין 
שביארנו  האופן באותו זכות, לכף 

לעיל  עצמו, בהכרעת קזבאדם (אות 

ולפיכך ) המתחיל  .דיבור 
כלוכדי של הזכות כף  תהיה שלא

שיהיה בעת  חסרה, העולם
זכות, לכף אותם להכריע מוכשר 
אחרת, תחבולה שום לאדם  אין 
תמיד עצמו  להצטער  שיראה, אלא
שמצטער  כמו ממש  הצבור  בצרת
כף לו תהיה אז, כי  עצמו, בצרותיו
מוכנה העולם כל של  החובה
עצמו , של  החובה  כף כמו בקרבו,

להכר  יזכה  שאם  אתבאופן, יע 
כן  גם יוכל  זכות, לכף עצמו
זכות, לכף העולם כל את להכריע

גמור . צדיק לבחינת ויזכה 

הבינוני של  הזכות כף  נמות מחר כי ושמחה ששון
דברי .קכו מובנים  ומהמתבאר

שאם כהלכתם , הברייתא
עם עצמו מצטער  אינו  האדם
שזכה בעת שאפילו נמצא, הצבור ,
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מידת שהיא מיראה, לתשובה
למעלה כנזכר דיבור בינוני סב  (אות

ונקרא) הכתוב,המתחיל עליו  אומר ,
ששון  'והנה בעדו, ומדבר 
שזכה שהאדם פירוש, ושמחה',
בחייך', תראה 'עולמך  של לברכה
שלו  המצוה שכר  כל את ורואה
ודאי  הוא הנה הבא, לעולם המוכן

לעצמו , ואומר ושמחה', ששון 'מלא
בשר  אכול  צאן, ושחוט בקר  'הרוג
מחר  כי ושתו אכול יין, ושתות
גדולה שמחה שמלא  כלומר , נמות'.
לעולם לו  המובטח השכר  מחמת 
'כי  רבה בשמחה שאומר  וזה הבא,
העולם חיי את ואגבה נמות' מחר

מיתתי. לאחר  משלם שלי הבא

החובה  כף   העון יכופר אם
'ונגלהאמנם בתריה כתיב 'מאי

אם צבאות, ה' באזני
עד לכם , הזה  העון יכופר
מוכיח  שהכתוב כלומר, תמותון''.
כי  שבידו, השגגות על  אותו 
מיראה תשובה שהעושה נתבאר ,
לשגגות רק  לו נהפכות הזדונות 

למעלה המתחיל כנזכר דיבור נט  (אות

ציער ולפיכך ) שלא מכיון כן, ואם ,
לזכות יכול ואינו הצבור , עם עצמו

אז  אשר מאהבה , לתשובה
כן  אם לזכויות, לו נהפכו הזדונות 
שבידו  לשגגות אשר הוא , הכרח
חיתו , בחיים כפרה, שום תהיה לא
העולם בחיי לשמוח יוכל  ואיך 
'אם הכתוב שאמר וזה שלו. הבא
דהיינו  הזה', העון לכם יכופר
כלומר , תמותון, עד  השגגות,
נמנע והריהו שימות, בטרם

מכפרה.

הבא בעולם שמחה אינה שבו החובה כף
זו .קכז הברייתא, עוד ואומרת

כלומר , בינונים', 'מידת 
שעשה מעת מדבר , הזה שהמקרא
הזה שבזמן ואילך , מיראה תשובה
'אבל למעלה, כנזכר  בינוני נקרא

פירוש , כתיב ', מה רשעים במידת
שרוי  שהיה הזמן  מאותו יהיה  מה
'מידת אז שנקרא פנים, בהסתר
ונתבאר , למעלה. כנזכר רשעים',
מתקנת אינה מיראה, תשובה אשר
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שעשה מטרם עליו העבר את
עליהם מביאה ולפיכך, תשובה,
'אתיו  שהוא אחר, מקרא הברייתא 
כזה והיה שכר , ונסבאה יין אקחה
הימים שאותם  פירוש, מחר'. יום
של מזמן  עליו שעברו והשנים,
אותם עוד תיקן שלא הפנים, הסתר
'מידת שנקרא למעלה, כנזכר
חפצים אינם הם הנה רשעים',
שום להם שאין משום  שימות,
הבא, בעולם מיתה לאחר חלק
רשעים. של  מידתם להיותם

שמידת השעה באותה ולפיכך,
'כי  וצוהלת שמחה שבו , הבינונים 
העולם לחיי ותזכה נמות', מחר
מידת עמה, יחד הרי הבא,
כן , אומרת אינה שבו הרשעים
יום כזה 'והיה שאומרת אלא
לשמוח  שרוצה כלומר, מחר',
אין  כי לעולם, הזה בעולם ולחיות
הבא, לעולם חלק שום עדיין לה
לעיל, כמבואר אותה, תיקן לא כי
ידי  על אלא תיקון  לה  שאין

מאהבה. תשובה

אבד  לגמרי זכות לכף המכריע צדיק מדת
'מה.קכח  הברייתא, שמסיימת וזה

ה בתריה, אבד',צדיקכתיב
הגמור , הצדיק  בחינת  כלומר
הנה בו, לזכות צריך  הזה שהאדם
על שם  איש 'ואין ממנו , אבד  זה 
הצדיק'. נאסף הרעה מפני כי לב,
לא הבינוני, שאותו מפני כלומר,
יכול ואינו  הצבור , עם עצמו ציער
מאהבה, לתשובה זה משום לזכות
ואת לזכויות הזדונות המהפכת
כנזכר  נפלאים לתענוגות  הרעות
והרעות השגגות כל  אלא למעלה,
לתשובה שזכה מטרם שסבל,

בעינן , עומדות הן עדיין מיראה,
המרגישים רשעים, מדת מבחינת
ומפני  יתברך , מהשגחתו רעות
מרגישים, שעודם האלו הרעות
צדיק ולהיות לזכות יכול  אינו
'ואין  אומר , שהכתוב  וזה גמור ,
אותו  כלומר, לב ', על שם איש 
מפני  'כי לבו, אל  שם  אינו האדם

ה 'רעות'רעה ה משום כלומר , ,'
שעבר , מזמן מרגיש שעדיין
הצדיק', 'נאסף  יתברך, בהשגחתו 
צדיק, בחינת לו נאבדה כלומר,
בבחינת רק מהעולם ויפטר וימות
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זה וכל כמבואר. בלבד, בינוני
עצמו  מצער  שאינו  מי שכל הוא,
ורואה זוכה אינו  הצבור , עם
יוכל לא כי הצבור, בנחמת

ולראות זכות, לכף אותם להכריע
ולפיכך כמבואר. שלהם, בנחמה

צ לבחינת לעולם  יזכה דיק,לא
באריכות. למעלה כנזכר

ה' בהשגחת המדידה  היינו רשעים בינונים צדיקים מדת 
עד.קכט האמור מכל והנה 

שאין  לדעת, זכינו הנה
עליו  יעברו שלא אשה, ילוד לך
למעלה, הנזכרים המידות שלש 
בינונים, ומידת  רשעים, מידת שהן:
בשם ונקראות צדיקים. ומידת
ממידות נמשכות להיותן מידות,
ועל יתברך . השגחתו את  השגתם

'במידה לברכה, זכרונם שאמרו  דרך 
לו' מודדים מודד חשאדם דף (סוטה

ב ) השגחתו עמוד  מידת המשיגים כי
במידת נבחנים פנים, הסתר  מבחינת
גמורים שאינם  רשעים או רשעים:
רשעים או האחד , ההסתר  שמצד

הכפול ההסתר  שמצד (כנזכר גמורים

אמנם) המתחיל דיבור מט  אות .למעלה

העולם  בכל ה' השגחת שמסתירים  רשעים מדת
והרגשתם,ומשום, שלדעתם

העולם מתנהג
ושלום, חס טובה לא בהשגחה 
את 'מרשיעים' שהם כמו דהיינו
מהשגחתו  שמקבלים עצמם,
ומכאובים יסורים יתברך 
והמה היום , כל  רע רק  ומרגישים
במה ביותר , 'מרשיעים' עוד
העולם בני שכל שחושבים,
לא בהשגחה כמותם מושגחים
משיגי  ולפיכך  ושלום, חס  טובה

הפנים, הסתר  מצד  ההשגחה
כי  זה, והבן 'רשעים'. בשם מכונים
מתגלה הרגשתם  מעמקי מתוך 
דלבא ובאבנתא הזה, השם בהם
או  הדיבור כלל  חשוב ולא תלוי,
השגחתו  המצדקת  המחשבה,
מתנגדת שהיא בשעה יתברך ,
והחושים, האברים כל  להרגשת
מאונס בעצמם לשקר  יודעים שאינם
במידת הנמצאים ולפיכך, כמותה.
נבחנים הזאת, ההשגחה השגת
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העולם כל  ואת עצמם את שהכריעו 
רבי  בדברי למעלה כנזכר  חובה  לכף 
היטב, שם עיין שמעון ברבי אלעזר
מדמים להיותם האמור מטעם  שהוא

מושגחים העולם בני שכל לעצמם
חס טובה לא בהשגחה כמותם
הטוב יתברך  לשמו כראוי ושלום,

ולטובים. לרעים ומיטיב

להבא :  בינונים חובה מדת כף  לשעבר: זכות; כף
ולהרגיש .קל להשיג והזוכים

מבחינת יתברך השגחתו
הראשונה, במדרגתו  פנים גילוי
כנזכר  מיראה תשובה המכונה

והנה)למעלה  המתחיל  דיבור נז ,(אות 
משום בינונים, במידת נבחנים 
לשני  מתחלקים שרגשותיהם
כפות 'שתי המכונים  חלקים,
ל'גילוי  שזוכה עתה כי המאזנים ':
תראה 'עולמך  מבחינת פנים'

למעלה כנזכר דיבור בחייך', עח  (אות

ואומר ) לכלהמתחיל  השיגו  כבר  הרי ,
השגחתו  את ואילך, מכאן  הפחות
יתברך לשמו כראוי הטובה  יתברך 
זכות'. 'כף  כן  על  להם ויש הטוב ,

המרים והיסורים הצער  כל אמנם 
מכל ברגשותיהם, היטב שנחקקו 
השגחת שקבלו והשנים הימים
העבר  מזמן דהיינו, הפנים, הסתר
האמורה, לתשובה שזכו מטרם
בעינם עומדים אלו  כל הרי
שיש  וכיון  חובה '. 'כף  ונקראים
זו  הערוכות הללו הכפות  שתי להם
תשובתם שמרגע באופן זו, לעומת
כף בעינה ועומדת  ערוכה ולפניהם
תשובתם ומרגע החובה.
להם ומובטחת ערוכה ולאחריהם ,
התשובה עת הרי הזכות . כף

להם ו בין נמצאת בין החובה 
'בינונים'. נקראים כן, ועל  הזכות,

כזכויות  נעשו שזדונות   צדיקים מדת
פנים.קלא  גילוי לבחינת  והזכאים,

המכונה שניה, ממדרגה
מאהבה  נעשיםתשובה שזדונות  ,

למעלה  כנזכר  כזכויות אז (אותלהם

ולפיכך ) המתחיל דיבור נבחנים,קז ,
הנזכר  החובה ' 'כף את שהכריעו 
שכל דהיינו, זכות', ל 'כף  למעלה
שנחקקו  והיסורים הצער
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עומדים שהיו בעת בעצמותיהם ,
הוכרעו  פנים, הסתר השגחת תחת
כל כי זכות', ל'כף ונהפכו עתה
לאין  נפלא לתענוג נהפך  ועצב  צער

למעלה כנזכר דיבור קץ , קח (אות

דומה) וזה  עתההמתחיל ונקראים ,
שמצדיקיםצדיקים  שם  על 

יתברך. השגחתו

ההסתר  בתוך לפרקים מתגלית בינונים מדת
שמידת.קלב  לדעת, וצריכים

נוהגת האמורה הבינונים
אפי' האדם, היות בשעת כן , גם
ידי  על כי פנים, הסתר  השגחת תחת

יתי  שכר התאמצות באמונת רה
של אור אליהם , מתגלה ועונש,
וזוכים יתברך, בה' גדול  בטחון 

יתברך, פניו  גילוי במדרגת לשעתם,
החסרון  אלא בינונים. של  במידתם 
על לעמוד יכולים שאינם הוא,
בקביעות. כן שישארו מידותיהם,
אפשר , אי בקביעות, להשאר  כי
כנזכר  מיראה, תשובה ידי על אלא

והנה)למעלה המתחיל דיבור  סג .(אות

בעבודה  יגיעה יש הפנים גילוי אחר גם
שאמרנו ,.קלג  שמה לדעת, יש גם

אלא נוהג הבחירה ענין שאין
למעלה כנזכר  הפנים, הסתר  בזמן 

וצריכים) המתחיל  דיבור  נג  אין (אות
של להשגחה שזכה שאחר  הכונה
טורח  שום עוד  לו אין פנים, גילוי
והמצוות, התורה בעסק ויגיעה,
בתורה העבודה  עיקר  אדרבה, אלא
אחר  מתחילה כראוי, ומצוות
כי  מאהבה , לתשובה האדם שזכה
בתורה לעסוק  לו, אפשר  אז רק
כמצווה ויראה באהבה ומצוות

אלא עלמא, איברי ו'לא עלינו.
גמירי' ב )לצדיקי עמוד סא  דף .(ברכות

שחשקאלא  למלך, דומה, הדבר 
אוהביו  כל לעצמו, לבחור 
שבמדינה, ביותר לו הנאמנים 
בהיכלו  לעבודתו ולהכניסם
גלוי  צו נתן עשה, מה פנימה.
כגדול, כקטן  הרוצה שכל במדינה,
בעבודות לעסוק  אליו יבא
העמיד אבל שבהיכלו. הפנימיות
פתחו  על רבים, שומרים מעבדיו 
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הדרכים ובכל  ההיכל, של 
אותם וציווה להיכלו, המובילים
כל את בערמה להטעות
ולהדיחם להיכלו, המתקרבים
וכמובן , להיכל. המוביל  מהדרך
לרוץ התחילו המדינה בני שכל
נידחו  אמנם, המלך, להיכל
ורבים החרוצים, השומרים בערמת
עד עליהם, התגברו  מהם
פתח  אל  להתקרב שהצליחו
היו  הפתח ששומרי אלא ההיכל ,
שהוא ומי ביותר , חרוצים
אותו  הסיתו הפתח אל  שהתקרב 
עד רבה, במזימה אותו  והדיחו
חזרו  וכן  שבא. כלעומת  ששב

וחזרו  התחזקו ושוב  ושבו, ובאו
כמה חלילה חזרו  וכן ושבו, ובאו
מלנסות שנלאו עד  ושנים, ימים 
אשר  מהם, הגבורים ורק  יותר.

סבלנו  וניצחו מידת  להם, עמדה תם
הפתח, ופתחו ההם, השומרים  את
שמינה המלך, פני לקבל תיכף זכו
המתאימה משמרתו על אחד  כל
היו  לא ואילך, שמאז וכמובן, לו.
השומרים עם עסקים עוד להם
אותם והדיחו  שהסיתו  הללו ,
ושנים, ימים  כמה חייהם את  ומררו
זכו  כי הפתח, על  ושוב  בהלוך 
פני  אור  הדר מול ולשמש לעבוד 

פנימה. בהיכלו  המלך 

רבות  מדרגות יש  הפנים גילוי לאחר
הצדיקיםכן בעבודת הדבר  הוא

הנוהגת שהבחירה הגמורים,
נוהגת אינה ודאי  פנים, הסתר  בעת
להשגת הפתח שפתחו מעת עוד
אמנם, הגלויה, ההשגחה
יתברך, עבודתו בעיקר מתחילים
שאז  פנים, גילוי שמבחינת
המדרגות על  לפסוע  מתחילים
ארצה המוצב שבסולם הרבות,
בסוד השמימה, מגיע וראשו 

אל מחיל ילכו וצדיקים הכתוב
זכרונם רבותינו וכדרשת חיל,
נכוה וצדיק  צדיק ש'כל  לברכה,

חברו' של  דףמחופתו בתרא (בבא

א) עמוד  הללו עה העבודות  אשר ,
ה', לחפץ אותם מכשירות
יתברך מחשבתו בהם שתתקיים

שהיא  להנותשבבריאה , כדי
הטובהלנבראיו  יתברך כידו ,

והרחבה.
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הגילוי סיבת עצמו הוא ההסתר
העליון .קלד  החוק לדעת ורצוי

גילוי  שום לך שאין  הזה,
כמו  ההסתר . שהיה במקום  אלא
ההעדר  אשר הזה, העולם בעניני
צמיחת אין  כי להויה, קודם הוא
שנזרעה במקום אלא נגלית החיטה
העליונים, בדברים וכן  ונרקבה.

יחס, להם יש  והגילוי ההסתר אשר
כל כי בה, הנאחז  והאור  כפתילה
נגלה הנה לתיקון, שבא אחר  הסתר
למין  המיוחס האור  בסיבתו 
נאחז  שנתגלה  והאור  הזה, ההסתר
על זה וזכור בפתילה . אור כמו בו,

דרכיך. כל

'ג חלק
הקבלה? תורת מהי

הוא ? ברוך הקדוש  של משמותיו הוא 'פרעה' שהמילה היתכן
מה.קלה תבין זה  ועם

זכרונם חכמינו שאמרו
כולה התורה שכל  לברכה,
ברוך הקדוש של  שמותיו הם
תמוה, הדבר שלכאורה  הוא.
גסים, דברים הרבה מצינו כי

פרעה, רשעים: של  שמות  כמו
ואיסור  בהם, וכיוצא ,ובלעם,

שבשתי  אכזריות  וקללות וטומאה,
אפשר  ואיך וכדומה, התוכחות,
של שמותיו יהיו אלו שכל להבין,

הוא. ברוך  הקדוש

הזה  העולם עד מאד  מצטמצם ה' אור 
לידע,.קלו צריכים זאת  ולהבין

היות דרכינו, דרכיו שלא
מהבלתי  להגיע  הוא, שמדרכינו
ומדרכו  השלימות, אל  מושלם

הגילויים, כל לנו  באים יתברך 
כי  מושלם. הבלתי אל מהשלימות
מלפניו  ויוצאת נאצלת מתחילה
הזו  והשלימות  הגמורה, השלימות
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יתברך, פניו מפאת יורדת
צמצום, אחר בצמצום ומשתלשלת
שמגיעה עד  מדרגות, כמה דרך 

ביותר  המצומצם האחרון לשלב
ואז  שלנו, החמרי לעולם המתאים
הזה. בעולם כאן לנו, הדבר  מתגלה

דאצילות  תורה  היינו חד  הוא בריך וקודשא  אורייתא
אשר .קלז לדעת, תשכיל ומהאמור 

שלגובה הקדושה, התורה
נאצלה לא  הנה קץ, אין מעלתה 
שהיא כמות תיכף , מלפניו ויצאה
הזה, בעולם כאן לעינינו  מצויה
וקודשא שאורייתא נודע, שהרי
דעולם ובתורה הוא, חד  הוא בריך 
עוד, ולא כלל . זה ניכר לא הזה
לשמה, שלא בה שהעוסק אלא
כנזכר  המות, סם לו תורתו נעשית

וזהלמעלה המתחיל דיבור  קב  (אות

למעלה,שאמרו) כנזכר אלא .
מלפניו  כשנאצלה  שמתחילה

בתכלית ויצאה נאצלה הנה יתברך ,
בבחינת דהיינו, השלימות,
חד הוא בריך וקודשא אורייתא
תורה שנקרא וזה ממש. הוא

שאיתא  תיקונידאצילות, (בהקדמת

ב ) עמוד ג  דף וחיוהי זוהר דאיהו  ,
ירדה כך, ואחר  בהון . חד וגרמוהי
דרך ונצטמצמה יתברך , פניו מפאת
עד רבים, בצמצומים המדרגה,
כמות שנכתבה מסיני, שניתנה
הזה, בעולם כאן לעינינו  שהיא 
הגסים בלבושים בהתלבשותה

החומרי. שבעולם

במאור  ולא  התורה ללבושי בלל  רק הוא  הצמצום
פי .קלח  על  שאף תדע, אמנם

לבושי  שבין שהמרחק
הלבושים עד הזה , שבעולם התורה
ערוך לאין הוא האצילות, שבעולם
התורה זה, כל עם למעלה, כנזכר

שבתוך המאור כלומר, עצמה,
כל שינוי שום בו  אין הלבושים,
לתורה דאצילות תורה בין שהוא,
אני  הכתוב סוד  שזה הזה, דעולם

שניתי לא ו)ה' פסוק ג פרק .(מלאכי 

גדול  אור להתגלות יכול דעשיה התורה בלבוש דוקא
הגסיםולא הלבושים אלא עוד ,

דעשיה שבתורה הללו,
שום ושלום חס אינם  שלנו ,
המתלבש  המאור אל  ערך פחיתות
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שחשיבותם אדרבה , אלא בה,
מבחינת ערוך  לאין בהרבה עולה
הלבושים כל על תיקונם, גמר
העליונים, שבעולמות שלה הזכים
סיבת הוא שההסתר מטעם, והוא
בעת תיקונו אחר  שההסתר הגילוי,
פתילה כמו לגילוי נעשה הגילוי,
למעלה, כנזכר  בה, הנאחז לאור 

ביותר , גדול  הוא שההסתר  וכל
ויאחז  שיתגלה תיקונו, בעת דרכו
שכל הרי ביותר . הגדול  האור בו
שהתורה הגסים, הלבושים אלו
אינם הזה, בעולם בהם  התלבשה
כלפי  ערך פחיתות שום כלל 
עוד אלא בה , המתלבש  המאור 

כמבואר . להיפך ,

דעשיה  תורה מעלת 
למלאכים,.קלט משה ניצח ובזה

יש  קנאה כלום בטענתו,
ביניכם יש  הרע יצר  (שבתביניכם,

א) עמוד  פט היטב,דף  שם עיין ,
היותר  שההסתר  כמבואר, דהיינו,
גדול, היותר  האור את מגלה גדול

זכים שבלבושים להם, והראה
בהם מתלבשת התורה אשר
אפשר  אי המלאכים, בעולם 
היותר  האורות ידיהם על שיתגלו 
בלבושים שאפשר  כמו גדולים,

כמבואר . הזה, דעולם

חד הוא  בריך וקודשא  שאורייתא  מתגלה  השני הפנים בגילוי
שינוי .קמ  שום שאין נתבאר, הרי

מתורה במשהו, ושלום חס
בריך וקודשא שאורייתא  דאצילות,
שבעולם התורה עד  הוא, חד  הוא
הוא ההבחן כל אלא, הזה,
שבעולם לבושים כי בלבושים,
ברוך להקדוש מעלימים המה הזה,
כנזכר  אותו, ומסתירים הוא

וזהלמעלה המתחיל דיבור  קא (אות

התלבשותו שאמרו) שם שעל ותדע
בתו  בשםיתברך  מכונה הוא רה,

בעתמורה  שאפילו להודיעך ,
בבחינת ואפילו הפנים הסתר

למעלה כנזכר  הכפול , (אותההסתר 

והסתר ) המתחיל דיבור  הקדוש נב  הרי ,
בתורה: ומלובש שורה הוא ברוך 
והיא 'מורה', יתברך הוא כי
התורה שלבושי אלא 'תורה'.
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כנפים, בחינת המה לעינינו הגסים
המורה את  ומסתירים המכסים 
בהם. ומסתתר המלובש  יתברך ,
פנים, לגילוי האדם כשזוכה אמנם ,
בבחינתה מאהבה בתשובה

דיבור הרביעית עג אות  למעלה (כנזכר 

אות ולפיכך  המתחיל  ודיבור מידה  המתחיל

עודקז) יכנף "ולא עליו נאמר ,
מוריך את רואות עיניך  והיו מוריך

כ ) פסוק ל  פרק ואילך,(ישעיה מאז  כי ,
מכניפים ה'תורה' לבושי  אין 
ה'מורה', את עוד ומסתירים
אורייתא כי לנצח לו ונתגלה

הוא. חד  הוא בריך  וקודשא

לתורה  מחוץ אותי מלחפש  עזבו אותי הלואי
חכמינו .קמא  דברי תבין ובזה

הכתוב, על  לברכה, זכרונם
שפירשו , שמרו, ותורתי עזבו אותי
שמרו', ותורתי עזבו, אותי 'הלואי
למוטב' מחזירן שבה, ש 'המאור
ז) הלכה א  פרק חגיגה ,(ירושלמי 

כי  כונתם , אמנם תמוה. שלכאורה
למצוא ומתענים צמים היו  המה
שכתוב כמו יתברך , פניו  גילוי

יחפצון אלקים נחקרבת פרק (ישעיה 

ב ) בשםפסוק  הכתוב  להם ואומר ,
שתעזבו  הלואי להם, שאומר ה',
וללא לריק יגיעתכם כל  כי אותי,
בשום נמצא שאינני משום הועיל,
את שמרו לכן בתורה, אלא מקום
אותי, תחפשו ושם התורה,
למוטב, יחזירכם שבה והמאור

כמבואר  דיבור ותמצאונני, צד (אות

ובזה) 'ומשחרי המתחיל בכתוב
שם. עיין ימצאונני'

בחינות  מארבע מדובר בתורה
מהות.קמב  לבאר, אפשר  ועתה

- באפס  הקבלה  חכמת
שיספ באופן נאמן מה , למושג יק

שלא ההיא, החכמה בטיב
בדמיונות עצמו  את להטעות
למרביתם שההמונים כוזבים,

שתדע, וצריך  לעצמם, מדמים
מתחלקת הקדושה, שהתורה
כל את המקיפות  בחינות, לארבע
בחינות שלש  כי המציאות,
שבעולם המציאות בכלל  נבחנות
שנה, עולם, שנקראים: הזה,
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דרכי  היא, רביעית ובחינה נפש ,
חלקי  שלשה אותם של קיומם
הזנתם דהיינו , המציאות,

מקריהם. וכל והנהגתם

של.קמג  החיצוניות כי פירוש ,
השמים כמו: המציאות 
וכדומה, והימים  והארץ והרקיעים 
כל הקדושה, בתורה הכתובים 

בשם מכונים .עולם אלו
דהיינו  המציאות, של והפנימיות
והעוף והחיה והבהמה האדם
המובאים וכדומה, למיניהם
במקומות ישנם  אשר  בתורה
שנקראים למעלה הנזכרים

בשם  מכונים הם ,נפש חיצוניות,

לדורותיהם המציאות ,והשתלשלות
כמו  למשל, ומסובב , סיבה בשם
הדורות, ראשי של  ההשתלשלות
וכלב יהושע עד  הראשון, מאדם
בתורה, המובאת הארץ , באי

ל נבחן בנו סיבה שהאב אל
בחינתמסובבה הנה ידו , על

פרטי  של  הזו ההשתלשלות
ומסובב סיבה  בדרך המציאות,

בשם מכונה וכלשנה האמורה, .
הן  המציאות  כל של הקיום דרכי
מהפנימיות והן  מהחיצוניות
דרכי  לכל למעלה הנזכרים
המובאים ומקריהם , הנהגותיהם 

בשם מכונים קיום בתורה
.המציאות

האצילות  מעולם משתלשלת העשיה  בעולם הנפעלת פעולה כל
העולמות.קמד  שארבעת  ותדע,

הקבלה: בחכמת הנקראים
עשיה, יצירה , בריאה, אצילות,
יצאו  הנה ויצאו, שנשתלשלו  בעת
ונחתם, חותם בבחינת מזה , זה 
שנמצא מה שכל כמו כלומר,
בהכרח  מתגלה בחותם רשום 
לא ממנו, הנחתם בדבר  ויוצא 
היה כן יותר. ולא פחות

באופן , העולמות, בהשתלשלות
עולם שהם הבחינות ארבעת  שכל
למעלה, כנזכר  וקיומיהם  נפש שנה
כולם יצאו  האצילות, בעולם שהיו
בעולם גם דוגמתם, ונתגלו  ונחתמו
הבריאה, מעולם וכן הבריאה .
העשיה. לעולם עד היצירה, לעולם

הבחינותבאופן, שלשת  שכל 
שלפנינו  שבמציאות 
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כל עם נפש , שנה עולם המכונות
הערוכים שלהם הקיום דרכי
הנה הזה, בעולם כאן לעינינו,

מעולם כאן ונתגלו  היצירה,נמשכו 
באופן  ממנו, שלמעלה מן והיצירה
הללו  המרובים הפרטים כל שמקור
ולא האצילות. בעולם הם שלעינינו 
החידושים אותם אפילו  אלא עוד,
בעולם היום ובאים המתחדשים
חידוש  כל מוכרח הנה הזה,

בעולם מלמעלה מקודם להתגלות
ומשתלשל בא ומשם האצילות ,
שאמרו  וזה הזה. בעולם לנו  ונגלה 
כל לך  'אין לברכה , זכרונם חכמינו
מזל עליו שאין  מלמטה עשב
עליו  שמכה מלמעלה , ושוטר 

גדל ' לו יואמר  פרשה רבה (בראשית 

ו) נוקףפיסקא אדם 'אין סוד , וזה .
עליו  שמכריזין עד מלמטה, אצבעו 

ב )מלמעלה' עמוד  ז דף והבן .(חולין ,

בעת   הנסתר  תורת פנים; ההסתר בעת  הנגלה  תורת 
פנים  גילוי

התלבשות.קמה שבחינת ותדע ,
בחינות בשלש התורה 
נפש , שנה, עולם, המציאות:
הזה, שבעולם וקיומיהם
הנה למעלה, כנזכר  החומריים
האיסור  לנו נמצאים מכאן
בתורה שבאים והפסול, והטומאה 
לעיל, נתבאר  אשר  הנגלית,
בה, מלובש הוא ברוך  שהקדוש
הוא בריך וקודשא אורייתא בסוד

והסתר  בהעלם אלא הוא, חד
החומריים והלבושים  היות גדול,
המכסים הכנפיים המה  האלו,
אמנם יתברך. אותו  ומעלימים
בבחינת התורה, התלבשות בחינת
וקיומיהם הזכים נפש  שנה עולם
העליונים, העולמות שבשלשת 
בריאה, אצילות, שנקראים:
בשם בכללם, מכונים המה  יצירה,

הקבלה  .חכמת

ומעלה  היצירה מעולם  הקבלה חכמת 
הקבלה.קמו שחכמת באופן,

היינו  הם הנגלית, והתורה
מקבל שהאדם בעוד אלא, הך,
פנים, הסתר  של השגחה מבחינת
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בתורה מסתתר הוא ברוך  והקדוש
וזה המתחיל דיבור  קא אות  למעלה  (כנזכר

בתורתשאמרו) שעוסק נבחן, ,
מוכשר  שאינו כלומר , הנגלה,
דיצירה, מתורה  הארה  שום לקבל
מלמעלה עוד לומר צריך ואין
לגילוי  זוכה וכשהאדם ליצירה,

ל כנזכר דיבור מעלהפנים  נה  (אות

והנה) לעסוקהמתחיל מתחיל  אז ,
ולבושי  היות הקבלה, בחכמת
נזדככו  בעצמם, הנגלית התורה
תורת תורתו, ונעשתה בעדו ,

שנקראת הקבלה היצירה, .חכמת
דאצילות, לתורה הזוכה ואפילו
שנתחלפו  ושלום, חס  הפירוש אין 
אותם אלא, התורה, אותיות לו
התורה של  עצמם הלבושים
ונעשו  לו נזדככו הנגלית,
נעשו  שהם מאוד, זכים ללבושים
מוריך, עוד יכנף  'ולא הכתוב בסוד
מוריך', את רואות עיניך  והיו
בבחינת נעשו שאז למעלה, כנזכר
בהון', חד וגרמוהי וחיוהי 'איהו

למעלה. כנזכר 

לקדושה  הופכת הטומאה  לזכויות נעשים שזדונות בעת
ה' ואור 

אל.קמז מעט הדבר לקרב וכדי
דוגמא לך  אתן השכל,
האדם שהיה בעוד , כי למשל,
בהכרח  הנה פנים, הסתר בזמן 
היו  התורה ולבושי שהאותיות
כי  הוא, ברוך  הקדוש  את מסתירים
הזדונות ידי על  נכשל, כן על
מוטל היה ואז שעשה , והשגגות 
ושלום, חס  העונש שבט תחת
שהם שבתורה , הגסים המלבושים
וכדומה. ופסול ואיסור טומאה 
להשגחה שזוכה בעת אמנם 

מאהבה, תשובה ולבחינת הגלויה,
הרי  כזכויות, לו נעשו שהזדונות
שנכשל והשגגות הזדונות כל
פנים, הסתר תחת  היותו מעת בהם,
מלבושיהם עתה נתפשטו הנה
ונתלבשו  מאד , והמרים הגסים
ומצוה אור לבושי בבחינת
הגסים הלבושים  אותם כי וזכויות,
כנזכר  לזכויות, נתהפכו בעצמם 

ולפיכך )למעלה המתחיל דיבור  קז (אות

בחינת עתה שהמה היטב, שם עיין
מעולם הנמשכים לבושים
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אינם שהמה בריאה, או האצילות ,
ה'מורה' על  ומכסים מכניפים
עיניך והיו אדרבה , אלא יתברך ,
למעלה. כנזכר  מוריך, את רואות
חילוף שום ושלום חס שאין הרי
דאצילות תורה בין משהו, של 
בין  דהיינו הזה, שבעולם לתורה 
הנגלה, לתורת הקבלה חכמת

בבחינת רק  הוא  ההבחן שכל אלא,
ושנים בתורה, העוסק האדם
אחת, בהלכה בתורה עוסקים
זה, כל ועם  ממש . אחת ובלשון 
בבחינת ההיא התורה  תהיה לאחד 
דאצילות, ותורה הקבלה חכמת
ונגלה. דעשיה תורה תהיה  ולשני

היטב. זה והבן

הגילוי תורת  הנסתר תורת  ההסתר ; תורת  הנגלה  תורת
הגר "א.קמח  דברי צדקת תבין ובזה

זכרונולברכה  (בסידור מווילנא

ה שמתחילין תורה)בברכת שכתב , ,
הנגלה תורת דהיינו, בסוד , התורה
שה' נסתר , בחינת שהיא  דעשיה,
כנזכר  לגמרי שם מסתתר יתברך 

כלומר , ברמז, כך  ואחר למעלה.
עד דיצירה, בתורה ביותר  שנתגלה 
תורה סוד שהוא לפשט, שזוכה
משום פשט, שנקראת  דאצילות,
הלבושים מכל  שנתפשטה

כמבואר . יתברך לה' המסתירים

עולמות  בארבע ההבדלים
אפשר .קמט לכאן, שבאנו ואחר 

והבחן , מושג  איזה ליתן 
הנודעים העולמות בארבעת
אצילות, בשמות: הקבלה, בחכמת
של עשיה, יצירה, בריאה,
העולמות ובארבעת הקדושה.
של עשיה יצירה בריאה אצילות
זה בסוד הערוכים  הקליפות,
בריאה אצילות לעומת זה, לעומת

הנזכרים דקדושה עשיה יצירה
מהביאור  זה  כל ותבין למעלה.
הבחינות בארבעת למעלה, הנזכר 
יתברך, השגחתו השגת של 
האהבה. של המדרגות  ומארבעת 
ארבעת את מתחילה ונבאר 
יצירה בריאה אצילות העולמות
מלמטה ונתחיל דקדושה עשיה

העשיה. מעולם
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ההסתר  מיני שני יש  העשיה בעולם
לעיל.קנ  נתבארו הנה (אותכי

והנה) המתחיל  דיבור  שתי נא ,
ההשגחה של  הראשונות  הבחינות
שם עיין פנים, הסתר מבחינת
בחינת הם ששניהם ותדע , היטב.

העשיה  איתאעולם כן על כי ,
חיים עץ פרקבספר  מח (שער 

רע,ג ) רובו העשיה עולם אשר ,
בו , שישנו טוב מיעוט אותו וגם
בלי  הרע, עם יחד כן גם  מעורב

פירוש , לשונו. כאן עד להכירו,
הראשון ההסתר  מצד  נכי (אות

כן) שאין מה המתחיל דיבור למעלה כנזכר

היסורים דהיינו, רע , שרובו נמשך 
ההשגחה שמקבלי והמכאובים
ההסתר  ומצד מרגישים, הזאת
מתערב הטוב גם נמצא הכפול 
לגמרי  ניכר הטוב ואין ברע ,
המתחיל  דיבור  נב  אות למעלה (כנזכר

.והסתר )

בדבר  התלויה  ואהבה ראשון פנים גילוי  היצירה עולם
פנים,והבחינה גילוי של  הראשונה

בחינת היצירה היא ,עולם
חיים בעץ איתא כן  ,(שם)ועל

וחציו  טוב חציו היצירה  שעולם
כמו  דהיינו לשונו. כאן עד רע,

לעיל  המתחיל שכתבנו דיבור  ס (אות

הראשונהאמנם) הבחינה שהמשיג ,
בחינה שהיא פנים, גילוי של 
התלויה האהבה של ראשונה 

רק המכונה מיראה בדבר , ,תשובה
חייב חציו והוא 'בינוני', נקרא הוא

למעלה. כנזכר  זכאי, וחציו 

שאינה  ואהבה בדבר התלויה  שניה אהבה   הבריאה עולם
בדבר  תלויה

האהבהוהבחינה  של (כנזכר השניה

המתחיל  דיבור  ע  אות למעלה

תלויההראשונה) כן גם שהיא ,
ביניהם זכר  שום שאין אלא בדבר ,

בחינה וכן שהוא, כל ורע מהיזק 
האהבה של  למעלהשלישית (כנזכר

עב ) שלאות ראשונה בחינה שהיא ,
הן  הנה בדבר , תלויה שאינה אהבה
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בחינת הבריאה שתיהן, ועלעולם .
חיים בעץ איתא שעולם(שם)כן ,

ומיעוטו  טוב  רובו  הוא הבריאה 
עיין  ניכר , אינו הרע ומיעוט רע,
שכתבנו  כמו דהיינו היטב . שם

ואומר )לעיל  המתחיל דיבור  קטז (אות

שמתוך הברייתא בפירוש
הוא אחת, למצוה  זוכה  שהבינוני
שנקרא זכות, לכף  עצמו  את מכריע 
בחינה והיינו טוב, רובו זה, משום
הרע ומיעוט האהבה. של  שניה
נמשך בבריאה , שישנו  ניכר שאינו

האהבה של  שלישית  מבחינה
כבר  וגם, בדבר, תלויה אינה שהיא 
אמנם, זכות, לכף עצמו את הכריע
כולו , העולם את הכריע לא עדיין
המתחיל  דיבור  קיט  אות  למעלה  (כנזכר

רע,ונתבאר ) שמיעוטו מזה שנמצא  ,
בבחינת הזו האהבה אין  עדיין כי
שם עיין  שם, שכתבנו כמו נצחיות ,
הזה המיעוט אין אמנם, היטב.
רע שום הרגיש  לא  עדיין כי ניכר ,

אחרים כלפי אפילו (כנזכר והיזק

השניה) המתחיל  דיבור  עב  אות .למעלה

העולם  לכל והמטיב הטוב פני גילוי  האצילות עולם
האהבה,ובחינה של רביעית

שאינה אהבה שפירושה
נצחית היא וגם בדבר, (כנזכר תלויה

עג  אות מידה המתחיל דיבור  למעלה

קכא) אות פי  על ואף המתחיל ,ודיבור 
וזה האצילות, עולם בחינת היא

חיים בעץ שבעולם(שם)שכתב  ,
שהוא, כל רע שום אין האצילות 
רע יגורך  לא הכתוב  סוד  ושם

ה) פסוק ה פרק אחר (תהילים כי ,
לכף כולו  העולם את גם שהכריע 

נצחית האהבה הרי, זכות,
שום עוד  יצוייר  ולא ומוחלטת,
מקום שם כי לעולם, והסתר  כיסוי
הכתוב בסוד לגמרי, הפנים גילוי
עיניך והיו מוריך  עוד  יכנף ולא
כל יודע כבר  כי מוריך , את  רואות
עם הוא ברוך הקדוש של עסקיו
ההשגחה בבחינת הבריות , כל
יתברך משמו המתגלה האמיתית,
ולטובים לרעים והמיטיב הטוב 

למעלה. כנזכר 
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שבעולמות  הקליפה בחינת
בחינת.קנא  כן, גם תבין ובזה

אצילות העולמות ארבעת
דקליפה עשיה יצירה בריאה
בריאה אצילות לעומת  הערוכים
זה בסוד דקדושה, עשיה יצירה
כי  אלקים . עשה זה  לעומת
דעשיה, הקליפות של  המרכבה
בשניה הפנים הסתר  מבחינת היא
שולטת, ההיא שמרכבה דרגותיה,
לכף הכל שיכריע לאדם לגרום כדי

ושלום. חס חובה

תופסועולם  דקליפה, היצירה
החובה, כף את בידיו 
היצירה בעולם מתוקנת שאינה

סדקדושה  - נט  אות למעלה (כנזכר

ולפיכך ) המתחיל  שולטיםדיבור  ובזה .
מעולם המקבלים הבינונים, על
זה בסוד למעלה, כנזכר היצירה,

אלקים. עשה זה לעומת

יש ועולם דקליפה, הבריאה
כדי  הכח, אותו  בידיהם
בדבר , התלויה האהבה את  לבטל 
שבו  הדבר  את לבטל רק דהיינו,
הבלתי  והיינו, האהבה. נתלית
שניה. דבחינה שבאהבה שלימות

הואועולם דקליפה, האצילות
מיעוט  אותו בידיו שתופס
בבריאה, שיש  ניכר , שאינו הרע
האהבה, של שלישית בחינה מכח
אמיתית אהבה שהיא פי על שאף 
לרעים והמטיב הטוב מכח
אצילות בחינת שהיא ולטובים,
זכה שלא כיון זה, כל עם  דקדושה,
העולם את גם  זה באופן להכריע
ביד כח יש זכות, לכף כולו
מכח  האהבה, את להכשיל הקליפה

האחרים על למעלהההשגחה (כנזכר 

השניה) המתחיל  דיבור  עב  .אות

דקדושה  האצילות עולם מול בהבחן רק דקליפה האצילות עולם
אשר .קנב  חיים, בעץ  שכתב וזה

של האצילות עולם
עולם לעומת עומד הקליפות,
האצילות, לעומת ולא  הבריאה 

כי  שנתבאר, כמו  דהיינו, שם . עיין
שמשם דקדושה, אצילות עולם
של רביעית בחינה רק  נמשכת
שליטה שם  שאין הרי האהבה,
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הכריע שכבר  היות כלל, לקליפות
כל ויודע זכות, לכף העולם  כל את
בהשגחתו  גם יתברך ה' של  עסקיו
שמו  מהשגחת הבריות , כל על
לרעים והמיטיב הטוב יתברך 
הבריאה, בעולם אלא ולטובים,
השלישית, הבחינה נמשכת שמשם
העולם את  הכריעה לא  שעדיין
אחיזה עוד  יש כן  ועל כולו,
אלו  שקליפות אלא לקליפות,
להיותם דקליפה , לאצילות נבחנות
שהיא שלישית, בחינה לעומת

בדבר , תלויה שאינה האהבה
היא זו שאהבה למעלה כנזכר

אצילות. בחינת
ארבע.קנג  היטב , ונתבארו

בריאה אצילות עולמות
והקליפות דקדושה, עשיה יצירה
עולם כל של הלעומת  בחינת שהן
החסרון  מבחינת שהם ועולם
בקדושה, שכנגדו  בעולם שיש
עולמות ארבע שמכונים והם
של עשיה יצירה בריאה אצילות

כמבואר . הקליפות,

החכמה  פרטי כל יודע אינו  עדיין פנים לגילוי שזוכה בזה
מספיקים.קנד  האלו  הדברים והנה

בדעתו  שירגיש מעיין, לכל 
הקבלה חכמת של מהותה את
שרוב שתדע , וראוי מה. באפס 
התכוונו  לא הקבלה, ספרי מחברי
מעיינים כלפי אלא בספריהם,
ולכל פנים לגילוי זכו שכבר  כאלו ,
למעלה. כנזכר  העליונות, ההשגות
להשגות, זכו כבר אם לשאול, ואין
מהשגתם הכל יודעים הם הרי
ללמוד עוד להם  ולמה עצמם,

מאחרים. הקבלה חכמת בספרי
זאת,אמנם שאלה מחכמה לא

בתורת לעוסק דומה זה כי

בעסקי  ידיעה שום לו ואין הנגלה,
שנה עולם בבחינת הזה, העולם
שכתבנו  כמו  הזה, שבעולם נפש 
אדם בני במקרי יודע ואינו  לעיל ,
עם והנהגתם לעצמם, והנהגתם
הבהמות, את יודע  ואינו אחרים,
הזה. שבעולם והעופות החיות 
שאיש  דעתך, על יעלה וכי
איזה להבין מסוגל  יהיה כזה
היה כי כהלכתו, בתורה ענין 
מרע שבתורה, הענינים מהפך
היה ולא לרע, ומטוב לטוב
בשום ורגליו ידיו  את מוצא
אף שלפנינו, הענין כן דבר.
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להשגה, זוכה שהאדם פי על
דאצילות, מתורה  להשגה ואפילו
מה אלא  משם יודע אינו מקום מכל
אמנם ועדיין עצמו, לנפשו שנוגע
הבחינות: שלשת כל  לדעת צריך 
למעלה, הנזכרים ונפש, שנה עולם
והנהגותיהם, מקריהם  בכל 

להבין  שיוכל  כדי ההכרה , בתכלית
לאותו  המיוחסת התורה  עניני את
פרטיהם בכל  אלו  שענינים עולם,
בספרי  מבוארים ודקדוקיהם,
האמיתיים, הקבלה ובספרי הזוהר
מחוייב מדעתו ומבין חכם שכל

ולילה. יומם בהם להגות

קבלה? ללמוד פנים לגילוי זכה שלא  אדם יכול איך
לשאול,.קנה יש זה, ולפי

חייבו  זה למה כן, אם
חכמת ללמוד איש  לכל  המקובלים
דבר  בזה יש אמנם הקבלה,
יש  כי לפרסמו, וראוי גדול,
לעוסקים ערוך  לאין נפלאה סגולה
פי  על ואף  הקבלה , בחכמת
שלומדים, מה מבינים  שאינם
החזק והרצון החשק מתוך  אלא
מעוררים שלומדים, מה להבין
את המקיפים האורות את עליהם 
אדם כל  כי פירוש, נשמתם.
שישיג  בסופו, מובטח  מישראל,
חשב אשר  הנפלאות, ההשגות כל

הבריאה במחשבת יתברך  ה'
שלא מי אלא נברא . לכל  להנות
בגלגול יזכה זה, בגלגול  זכה
להשלים שיזכה עד וכולי שני
כמו  עליו, שחשב יתברך  מחשבתו 
כל והנה כנודע . בזוהר , שאמרו
לשלימותו , האדם זכה שלא עוד
האורות אותם לו נבחנים 
בבחינת אליו , להגיע  העתידים
היא, שמשמעותם מקיפים, אורות
אלא בעדו, מוכנים שעומדים
את שיזכה לאדם, מחכים שהמה
יתלבשו  ואז שלו , הקבלה כלי
המוכשרים. בכלים האלו  האורות

אורות  מושך קבלה  לימוד  כלים, הכין לא  שעדיין  מי גם
המסייעים  מקיפים

לו ולפיכך, שחסרו  בשעה גם
בשעה הנה, הכלים,

הזאת, בחכמה עוסק  שהאדם
האורות של השמות את ומזכיר 
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נשמתו  מבחינת להם שיש והכלים ,
תיכף הם הנה אליו, שייכות
מסויים, בשיעור עליו , מאירים
בלי  לו מאירים שהם אלא
נשמתו , בפנימיות התלבשות
המוכשרים הכלים שחסרים  מטעם

ההארה אמנם  כאמור . לקבלתם,
בעת פעם, אחר  פעם שמקבל
ממרומים, חן עליו  מושכים העסק ,
קדושה של  שפע בו ומשפיעים
האדם את מקרבים שהמה וטהרה,

לשלימותו . שיגיע  מאד,

הקבלה  בחכמת הענינים להגשים אין
בעת.קנו יש חמור  תנאי אבל 

שלא זאת , בחכמה העסק 
מדומים בענינים  הדברים יגשימו
לא על  בזה שעוברים  וגשמיים
חס תמונה וכל  פסל  לך תעשה
מקבלים אדרבה אז, כי ושלום,
ולפיכך תועלת. במקום היזק 
ללמוד שלא לברכה  זכרונם  הזהירו
שנה ארבעים לאחר אם כי החכמה
מהזהירות, וכדומה  רב, מפי או

האמור . מהטעם  הוא זה וכל 

אתולפיכך , ה' בעזרת הכינותי
מאירות פנים הפירושים
חיים, עץ על מסבירות ופנים 
המעיינים להציל כדי שעשיתי

הגשמה. מכל

ארבעתאמנם שנדפסו אחר
הראשונים החלקים
בקרב ונתפשטו אלו, מביאורים

לא שעדיין בהם, ראיתי הלומדים ,
כמו  ביאור חובת ידי יצאתי
הגדולה הטרחה וכל  שחשבתי,
כדי  ולהרחיב, לבאר  שטרחתי
קושי, בלי העניינים שיתבהרו
זה, והיה הועיל. ללא כמעט היתה
מרגישים אינם  שהמעיינים  מחמת 
על לשקוד הגדולה החובה את
המגיעה ומלה מלה כל פירוש
כמה עליה ולחזור  לפניהם,
להם שיספיק באופן פעמים,
בכל הספר  בהמשך היטב לזכרה
המלה, אותה שם שמובאת מקום
היו  מלה  איזו של השכחה ומתוך 
כי  ההם, הענינים להם  מתבלבלים
חוסר  הרי הענין, דקות  מתוך 
לטשטש  די אחת, מלה של  פירוש

כולו  הענין להם

לחבר והנה התחלתי זה , לתקן כדי
המלות א'פירוש  סדר פי על
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בספרי  המובאות המלות כל על ב',
מצד פירוש: שצריכות הקבלה

שלאחד  הפירושים את קבצתי
המקובלים ויתר  האריז"ל ,
על שאמרו מה בכל  הראשונים,
השני, הצד  ומן המלה . אותה
אותם מכל  התמצית  ביארתי
נאמנה הגדרה וערכתי הפירושים,
באופן  ההיא, המלה בבאור 
בכל להבינה, למעיין שיספיק
אותה שיפגוש ומקום מקום
הקבלה ספרי בכל  המלה,
עד מהראשונים האמיתיים,
כל על עשיתי וכן האחרונים,
הקבלה. בחכמת השגורות  המלות
השם, בעזרת הדפסתי כבר  והנה
א', באות המתחילות המלות את
אחד, מצד ורק ב', מאות קצת גם
אכן  דפים. לאלף  קרובים כבר  והם
הפסקתי  כסף , חסרון מחמת 
קרוב וזה בהתחלתה. העבודה
עוד ממשיך שאינני לשנה,
יתברך וה' הזו , החשובה בעבודה
כי  עוד , לי יעלה הדבר  אם יודע
ביותר , מרובות  ההוצאות

כעת. לי אין ומסייעים
דרךלפיכך  עתה לי לקחתי

תפשת דרך על  אחרת ,

תפשת ב )מועט עמוד  ה דף (סוכה

הזה הספר  עשרוהוא תלמוד
להאריז"ל אני הספירות שבו ,

וביחוד האריז "ל, מספרי מקבץ
כל שלו , חיים עץ מספר
הנוגעים העיקריים  המאמרים
שהצבתי  הספירות , עשר  לביאור
עשיתי  ועליו דף , כל בראש אותם

בשם הנקרא רחב  אחד  אורביאור 
הנקראפנימי  שני וביאור 

פנימית כלהסתכלות המבארים ,
בדברי  המובאים ענין, וכל מלה
בפשטות הדף , בראש האריז"ל 
שיכולתי. כמה עד קלה, ובלשון 
עשר  לששה הספר וחילקתי
שיעור  יהיה חלק שכל חלקים,
שבעשר  מיוחד  ענין  על אחד

ה אשר  פנימי הספירות , מבאר אור 
האריז"ל דברי את בעיקר
השיעור , באותו המובאים

פנימיתו  בעיקר הסתכלות  מבארת
ועליהם הכללי. בהקף הענין
ולוח  השאלות לוח סדרתי
כל ועל  המלות כל על התשובות 
החלק, באותו המובאים הענינים,
אותו  המעיין שיגמור ואחר
יוכל אם בעצמו  ינסה החלק,
שאלה כל  על  כהלכה להשיב
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ואחר  השאלות, בלוח המובאת
התשובות, בלוח יסתכל שהשיב,
ההיא לאות המיוחסת בתשובה
השיב אם לראות השאלה, של 
היטב ידע אם ואפילו כהלכה.
מתוך השאלות  על  להשיב
על יחזור  זה כל  עם הזכרון,

מאד, הרבה פעמים השאלות
בקופסא, מונחים כמו  שיהיו עד
המלה לזכור  יצליח אז כי
על או לה, שיצטרך בעת
כדי  מקומה  יזכור  פנים כל
בידו  ה' וחפץ אחריה, לחפש

יצלח.

הלימוד סדר
הלמד את דהיינו פנים תחילה  ,

המודפסים האריז"ל , דברי
הספר . סוף עד  העמודים בראשי
עליהם חזור  תבין, שלא פי על  ואף
'מתחילה דרך על פעמים כמה
זה, אחר  למסבר '. והדר  למגמר 

הביאור  את פנימי למד  ,אור 
ללמוד שתוכל באופן  בו, והשתדל

ה את  היטב בלי פנים ולהבין גם
את למד זה ואחר  הביאור, עזרת

פנימיתהביאור  עדהסתכלות
ואחר  כולו. ותזכרהו שתבינהו 
השאלות, בלוח עצמך  נסה כולם,
הסתכל השאלה, על שהשבת ואחר
האות באותה המסומנת בתשובה
בכל תעשה וכן השאלה, של 

ותשנן  ותלמד ושאלה. שאלה
עד פעמים כמה עליהם ותחזור
בקופסא, כמונחים היטב שתזכרם
שבחלק ממש ומלה מלה בכל  כי
כל היטב לזכור  צריכים השלישי,
מובן  אף הראשונים, החלקים  שני
הוא, מכל  והגרוע  יחסר. לא קטן
מה כלל ירגיש  לא שהמעיין 
שהדברים או  אלא, ששכח,
לו  שיתקבל  או בעיניו , יתטשטשו
מחמת בענין, מוטעה פירוש
אחת שטעות  וכמובן, השכחה.
עד טעויות, עשר  אחריה גוררת
ויהיה לגמרי, הבנה לאי שיבא
מהלימוד ידו את להניח מוכרח

לגמרי.
המחבר





ֵסֶפר 
ִּתיקּוֵני זֹוַהר

ַהְּמֹבָאר
ֵמַהַּתָנא ָהֶאלֹוִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי

ְוַעָּתה יֹוֵצא ָלאֹור ַּבְּדפּוס ֵמָחָדׁש, ְמנּוַקד ְּבַתְרּגּום 
 ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש, 

ְּכֵדי ֶׁשָּכל לֹוְמֵדי זֹוַהר ַּדף ַהּיֹוִמי יּוְכלּו ְלָהִבין
ַמֲאָמר "ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה"

ִּתּקּוֵני זֹוַהר ִּתּקּון ַׁשְבִעין )ַדף קכ"א ע"ב(
ּוְבִתּקּוֵני זֹוַהר ַהְּמֹבָאר ְׁשִהְדַפְסנּו הֹוָצַאת ל"ג 
ָּבעֹוֶמר תשע"א, ִּתְרַּגְמנּו ִמַּדף ר"ג ַעד ַּדף ר"נ.

•
ָיָצא ָלאֹור 

ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה תשע"ג לפ"ק
ִמְפַעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ֵּבית ֶׁשֶמׁש 



המבואר זוהר תיקוני ּפתיחה א ְֲִַַָמאמר 

תחזה" "ואּת ה הבעים  מּת ּק וּ ן ה ּמ אמר זוֹ הר  ּת ּק וּ ני  לספר  ּפ תיחה  מאמר 
ע"ב ) קכ "א )ף

זֹוהרה 'ילמד ּוו'ּזֹוהרה 'י'תּפ רסם הּתיק ּוני לּמּוד  ידי על הּזֹוהר ּתֹורת את ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַֹ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַַָֹהּקד ֹוׁש

תחזה ואּת ה  מאמר ּת רגּ וּ ם
ׁשאמרהּת ר גּ וּ ם  שליט"א, צ ּיֹון  הרב ׁשיע ּורים  מ ּגיד  ׁשל ּבּקׁשתֹו ּפי על ע ׂשינּו ִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

והּוא ׁשנים , מׁשּתי יֹותר ּכבר איׁש, מ-3000 ליֹותר ׁשע ּורים , מ -1100 למעלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָּכבר
ּוּבּקׁש ּכה , עד  מתרּגם  היה  ׁשּלא  ּתחזה", ל"וא ּתה ז ֹוהר  לתּקּוני עכ ׁשו  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻה ּגיע 
הקודש . ּבלׁשֹון  הּזֹוהר את ללמד  יּוכלּו ׁשאנׁשים  ּכדי ה ּתרּגּום, מלאכת את ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאּתנּו
הגה"צ ּכמ ֹו הר ׁשּב"י ּבתֹורת רב  ּבקהל ׁשיעּורים מּגידי הרּבה ב"ה  יׁש ּכן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּוכמֹו
קרֹוב לער ׁשב "ק מֹוצאי ּכל ׁשיעּור ׁשּנֹותן  שליט"א, ארמֹוני מׁשה  רּבי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהמקּובל
ּבאלף ד ֹורינּו את ׁשּזּכה ּברדה אריה רּבי  המקּובל הגה"צ  וכן  כ "י, אנׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלאלף
ליׂשראל חק זֹוהר על ׁשיעּורים ּפרסם  וכן ּבדיסקים , ׁשיע ּורים  ּוׁשּתים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָׁשיׁשים
הּׁש"ס , ּכל על הּיֹומי ּדף ּבז ֹוהר  ׁשיעּורים נֹותן  וכן  דיסקים, ּגּבי על הּתֹורה, ּכל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָעל
ׁשע ּורים, לֹומר אי מּמּנּו וללמד  ּולהׂשּכיל, ּולהבין ללמד  יּוכלּו כּוּלם  וכן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדיסקים.

אנׁשים. הרּבה  ּכ ְְֲִֵַָָָלכל

 ּהקודש ,ּב רו לׁשֹון  עם הּקדֹוׁש הזֹוהר את הד ּפס ֹות ס ּוגי 6 להד ּפיס ׁשּזכינ ּו ה' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
העֹולם לכל מטע ּמים  לתת ּכרכים ע ׂשר ּבׁשנים  ה ּׁש"ס  ז ֹוהר הדפסנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָולאחרֹונה 
ׁשנים, לׁשלֹוׁש ׁשנים , לׁשּתי לׁשנה , ה ּמח ּולק הּיֹומי הזֹוהר את ׁשּלֹומדים  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּולֹו

ל קל יהיה אּלּו ּכל ידי ועל ׁשנים , ּולׁשבע ׁשנים , הּואלחמׁש ּבאׁשר יה ּודי כל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומגֹוג. ּגֹוג  מּמלחמת להינצל נח  לתבת ּולהּכנס  הרׁשּב"י ּבתֹורת  חלק לקּבל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשם 

מ ּתּקּוןועּת ה חלק ׁשהּוא תחזה  וא ּתה מאמר  על הקודש  ה ּלׁשֹון  ׁשחסר ראינּו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לׁשֹון עם  הּזה הז ֹוהר את ע ֹולם  לא ֹור לה ֹוציא מתננּו חגרנ ּו ז ֹוהר מ ּתּקּוני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָע '
ׁשבעים, ּתיקּון זֹוהר ּתיק ּוני על הּפר ּוׁש את להבין יּוכל אחד  ׁשּכל ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהקודש 

תחזה". ְֱֶֶַָ"וא ּתה

ּתֹורתוכדאיתא את ּתינ ֹוקֹות ּגם  ילמד ּו יבֹוא, ּׁשּמׁשיח ׁשּלפני הּקדֹוׁש, ּבז ֹוהר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתתמ ּמׁש. הּזאת ׁשהּתחזית ה ּכלים יׁשנם  זה  ידי ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהּזֹוהר,

ה ּגא ּולהּת מכ ּת י ּבזמן  ׁשאנּו לפר ׁש אפׁשר ּתב ֹות, עׂשרה  ּבׁשלׁש יתד ֹותי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּפרׁשּו מחּברים ע ׂשרה  ּבׁשלׁש הּׁשלמה  לּגא ּלה ּומחּכים יתדֹותינּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּתֹומכים 

הּסֹוד . ּתֹורת את מגּלים  הם ׁשהרי לה ּגאל, נז ּכה  ידם  ׁשעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה ּזֹוהר ,

מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 מיליון 
 של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.
האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה 

שיכולים לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 054-8436784 
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 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300



המבואר זוהר תיקוני ּפתיחה א ְֲִַַָמאמר 

תחזה" "ואּת ה הבעים  מּת ּק וּ ן ה ּמ אמר זוֹ הר  ּת ּק וּ ני  לספר  ּפ תיחה  מאמר 
ע"ב ) קכ "א )ף

זֹוהרה 'ילמד ּוו'ּזֹוהרה 'י'תּפ רסם הּתיק ּוני לּמּוד  ידי על הּזֹוהר ּתֹורת את ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַֹ
הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְִֶַַָֹהּקד ֹוׁש

תחזה ואּת ה  מאמר ּת רגּ וּ ם
ׁשאמרהּת ר גּ וּ ם  שליט"א, צ ּיֹון  הרב ׁשיע ּורים  מ ּגיד  ׁשל ּבּקׁשתֹו ּפי על ע ׂשינּו ִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

והּוא ׁשנים , מׁשּתי יֹותר ּכבר איׁש, מ-3000 ליֹותר ׁשע ּורים , מ -1100 למעלה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָּכבר
ּוּבּקׁש ּכה , עד  מתרּגם  היה  ׁשּלא  ּתחזה", ל"וא ּתה ז ֹוהר  לתּקּוני עכ ׁשו  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻה ּגיע 
הקודש . ּבלׁשֹון  הּזֹוהר את ללמד  יּוכלּו ׁשאנׁשים  ּכדי ה ּתרּגּום, מלאכת את ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמאּתנּו
הגה"צ ּכמ ֹו הר ׁשּב"י ּבתֹורת רב  ּבקהל ׁשיעּורים מּגידי הרּבה ב"ה  יׁש ּכן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּוכמֹו
קרֹוב לער ׁשב "ק מֹוצאי ּכל ׁשיעּור ׁשּנֹותן  שליט"א, ארמֹוני מׁשה  רּבי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהמקּובל
ּבאלף ד ֹורינּו את ׁשּזּכה ּברדה אריה רּבי  המקּובל הגה"צ  וכן  כ "י, אנׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלאלף
ליׂשראל חק זֹוהר על ׁשיעּורים ּפרסם  וכן ּבדיסקים , ׁשיע ּורים  ּוׁשּתים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַָָׁשיׁשים
הּׁש"ס , ּכל על הּיֹומי ּדף ּבז ֹוהר  ׁשיעּורים נֹותן  וכן  דיסקים, ּגּבי על הּתֹורה, ּכל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָעל
ׁשע ּורים, לֹומר אי מּמּנּו וללמד  ּולהׂשּכיל, ּולהבין ללמד  יּוכלּו כּוּלם  וכן ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדיסקים.

אנׁשים. הרּבה  ּכ ְְֲִֵַָָָלכל

 ּהקודש ,ּב רו לׁשֹון  עם הּקדֹוׁש הזֹוהר את הד ּפס ֹות ס ּוגי 6 להד ּפיס ׁשּזכינ ּו ה' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
העֹולם לכל מטע ּמים  לתת ּכרכים ע ׂשר ּבׁשנים  ה ּׁש"ס  ז ֹוהר הדפסנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָולאחרֹונה 
ׁשנים, לׁשלֹוׁש ׁשנים , לׁשּתי לׁשנה , ה ּמח ּולק הּיֹומי הזֹוהר את ׁשּלֹומדים  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכּולֹו

ל קל יהיה אּלּו ּכל ידי ועל ׁשנים , ּולׁשבע ׁשנים , הּואלחמׁש ּבאׁשר יה ּודי כל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומגֹוג. ּגֹוג  מּמלחמת להינצל נח  לתבת ּולהּכנס  הרׁשּב"י ּבתֹורת  חלק לקּבל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשם 

מ ּתּקּוןועּת ה חלק ׁשהּוא תחזה  וא ּתה מאמר  על הקודש  ה ּלׁשֹון  ׁשחסר ראינּו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לׁשֹון עם  הּזה הז ֹוהר את ע ֹולם  לא ֹור לה ֹוציא מתננּו חגרנ ּו ז ֹוהר מ ּתּקּוני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָע '
ׁשבעים, ּתיקּון זֹוהר ּתיק ּוני על הּפר ּוׁש את להבין יּוכל אחד  ׁשּכל ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהקודש 

תחזה". ְֱֶֶַָ"וא ּתה

ּתֹורתוכדאיתא את ּתינ ֹוקֹות ּגם  ילמד ּו יבֹוא, ּׁשּמׁשיח ׁשּלפני הּקדֹוׁש, ּבז ֹוהר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּתתמ ּמׁש. הּזאת ׁשהּתחזית ה ּכלים יׁשנם  זה  ידי ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהּזֹוהר,

ה ּגא ּולהּת מכ ּת י ּבזמן  ׁשאנּו לפר ׁש אפׁשר ּתב ֹות, עׂשרה  ּבׁשלׁש יתד ֹותי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּפרׁשּו מחּברים ע ׂשרה  ּבׁשלׁש הּׁשלמה  לּגא ּלה ּומחּכים יתדֹותינּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּתֹומכים 

הּסֹוד . ּתֹורת את מגּלים  הם ׁשהרי לה ּגאל, נז ּכה  ידם  ׁשעל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה ּזֹוהר ,



המבואר זוהר תיקוני זוה"קב אחת ּדּקה  ּלּמּוד  ֲִַַַַַָמעלת

זוה"ק  אחת  ּד ּק ה  ּל ּמ וּ ד מעלת 
זוה"קמעלת  אחת ּדּקה קד ֹוׁשּלּמּוד  ׁשם  ּבּגימטרּיה הא ֹותּיֹות, מּנין  עם [ּדק"ה  ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּברכֹות )"יב"ק" הּיֹומי ּדף  לׁש"ס  זֹוהר י'דוד(ז ֹוה "ק, יענ" ה ּפס ּוק : ּתב ֹות רא ׁשי וה ּוא  , ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ
ק'ראנ ּו", ב'יֹום  "י'עננּו וה ּפס ּוק : צ'רה". י')ּב'י ֹום  ב' כ', ּפרק ה ּׁשם(ּתהילים  ּופעמים  , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגימטרּיה  ּגדרּד ר"יב"ק  ּפֹורץ ל"מל ּיז ּכה ּביֹום , ּליּמּוד  ּדּקֹות ּבׁשּתי ּכלֹומר , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
גֹודל ּכּיד ּוע לפניו , נפּתחים  ה ּׁשערים וכל רּבנן , מלכי מאן  ,"ּדר לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלע ׂשֹות
ויז ּכּו הּקד ֹוׁשה, ה ּׁשכינה ּבתּקּון  הע ֹוסקים  ּבנים , הּנקראים  הז ֹוה"ק לֹומדי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמעלת

טֹובֹות]. ה ׁשּפע ֹות ְְַָָלכל
גּ ל וּ תא ואר עניוּ תא וגרים  ליּה , יוֹ ליף ּד לא  ליּה  וטב ּב ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם קּב לה, ילמד לא אם 

מלּמ באר וס')ּבכּסא נ' לׁשֹונֹו:(א ֹות ההיאוזה  יוֹ ליף  ולא יתּב רי ּד לא  ליּה  טב  ְְְִֵֶֶֶ
ּפ וֹ גם אינוֹ  ּכ י  לוֹ  טוֹ ב יוֹ תר  הארץ עם היה אם ּפ ה, ּד בעל ואוֹ ריתא ּד בכתב אוֹ רייתא

ק ּב לה לוֹ מד אינוֹ  מאןאם אבל ויין . ּבׂשר  ּכרס ֹו ׁשּימּלא  קדם  ּבּפרּדס לטּיל אין  ּכי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה  יין וׁשתה  ּתֹורה, ׁשל לחמ ּה ּבׂשר , ׁשּבכתב  ּתֹורה ענׁש וֹ ּדאֹוליף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּכ י ליּה  יוֹ ליף ּד לא ליּה  וטב  ּב לּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ואּד ר ּב ה, קּב לה ילמד  לא אם גּ דוֹ ל  ּכ ּכ ל
ּד מנע יּב ׁש ה , והגּ ן  ּכ ׁש הנּ הר הקליּפ וֹ ת , ׁש ּמ ג ּב יר  הּכ לים , ׁש בירת ליסוֹ ד עלמא אחזר 

גּ לוּ תא.  ואר עניוּ תא וגרים מהם, ּת וֹ רה  רזי הּט ּפ ה
ּכ ד גּ לוּ תא מן ית ּפ רקוּ ן ה זּ הר ספר ּד בהאי לרׁש ּב "י לברכה  זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר

ּב תראה ּב דרא  אתגּ ליא
ּומתרּׁשל,וּ מי ה ּספרים, מּתֹו א ֹו חבר, א ֹו ק ּבלה , ׁשּילּמדהּו רב לֹו לקנֹות ׁשּיכֹול ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּגלּותא. אר הזּ הרּגֹורם ספר ּד בהאי לרׁש ּב "י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ ה וּ  אמר  וּ בפרוּ ׁש  ֵֶָָֹ
ּב תראה . ּב דרא אתגּ ליא ּכ ד  גּ לוּ תא  מן ית ּפ רק וּ ן

דח ּיי וע וֹ ד  מאילנא  למטעם ּדעתידין  ּבגין ׁשלׁש, ּפעמים ּדבריו  ּופרׁש ׁשנה  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ּגלּותא. מן יּפקּון ּוביּה יֹומ ּיא, ּבס ֹוף ּדאתּגליא  ספרא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהאי

ּב לּמ וּ ד יעשׂ ה ּל א מה  אחת  ּב ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן ּב וֹ  יע שׂ ה  אחד מאמר
ּת מימה ׁש נה  ה ּפ ׁש ט 

ּבעלמאוּ מ גּ דל אתּברי ּדלא  ליּה טב ליּה ווי ליצלן , רחמנא  ּכאן  ׁשּכתב  הענׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּקּבלה . ׁשּלֹומד  למי ה ּׂשכר וגדל החּיּוב  ּגדל יּודע  מּמּנּו וכּו', יֹוליף ּכ יולא  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּפ רוּ ׁש  וּ להבין  ללמד  יזּכ ה אם ׁש ּכ ן  וכל עוֹ למוֹ ת, ּב וֹ נה ּב עלמא ּב גירסא הזּ הר לּמ וּ ד
הּפ ׁש ט  ּב לּמ וּ ד  יעשׂ ה ּל א מה  אחת ּב ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן ּב וֹ  יעשׂ ה אחד מאמר

ּת מימה . ׁש נה 
הזּ ה, העוֹ לם ּב ן ׁש הוּ א לוֹ  מבטח  אז לילה, ּב כל אחד ׁש עה להם עת קוֹ בע  אם

ּד רקיעא  ּב מלכוּ תא  ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים ,הּמ ל ּפ ני  מרוֹ אי  ויהיה ּד מלּכ א  היכלא  מ ּב ני
למדק ּדקגּ ם הּבא הע ֹולם  לח ּיי זכר ֹונֹו הרב  ּדברי ּכל ּבאצ ּבע  מֹורה זה  מאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

טב אמר ואי ּבּה עסיק ּדלא ּבעיּדנא אפּלּו ּומצּלא  מגּנא  ּתֹורה לן  קים  ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבֹו.

המבואר זוהר תיקוני נסּתרֹות  ידעּו נערים  גְְְֲִִִֵָָאפ ּלּו

ׁשהיא ּפה, דבעל וא ֹורייתא  דבכתב א ֹורייתא  ההיא  יֹוליף ולא יתּברי ּדלא  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָליּה
ּכלּום אינֹו הּׁשנה  ּכל לּמּודֹו ו ּדאי אּלא  הימּנה , טֹובה  מ ּדה ל ׁשאין  ּוגמרא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמ ׁשנה 
ׁשאמר וזה  ּכּלם , ּכנגד הּוא ׁשקּול ּכי  הּקּבלה  ּבלּמּוד  אחד  ּביֹום מעּטרֹו אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאם
יכלּתֹו, ּכפי אחד ּכל ּבהֹון, יׁשּתדלּון  אם הא  מ ּנה, ּדוקא  ּבהֹון, יׁשּתדלּון  ּדלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָוגרים 

למעלה, ּפרֹות ע ֹוׂשה  ּכּלּה ּתֹורתֹו לׁשנה, יֹום  לה םאפּלּו עת ק וֹ בע אם  ׁש ּכ ן וכל ְְְֲִֵַָָָָָָֻ
ויהיה ּד מלּכ א היכלא מ ּב ני ה זּ ה, העוֹ לם  ּב ן ׁש הוּ א לוֹ  מבטח אז לילה, ּב כל אחת ׁש עה

ּד רקיעא. ּב מלכוּ תא רא ׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ,ה ּמ ל ּפ ני ׁשחננֹומר וֹ אי למי זֹו ּבהערה ודי ְְְֲִֶֶַָָָ
לברכה זכר ֹונֹו מל הּכּסא  לׁשֹון ּכאן  עד  וה ׂשּכל: ּבינה  ּכֹוחהּׁשם הזֹוהר, אֹור (עיין  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הזֹוהר) מאֹורֹות א-ב, חל' .הזֹוהר ְַַַַ

ּבז ֹוה "קועּת ה זיע "א : הרׁשּב"י נב ּואת ּבנּו קיח.)יתק ּים  ּדף ו ּירא  ּפר ׁשת הּקדֹוׁש :(זהר ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נס ּת ר וֹ ת ידעוּ  נערים אפּל וּ  ה ּמ ׁש יח  לימוֹ ת  קרוֹ ב
לֹוןקנ. ליתאאמר ׁשמעֹון  ּכלברּבי  ּדיתּגלי ּבדא  הּוא ּברי דקּוד ׁשא  רע ּותא  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

אפּלּו מׁשיחא , ליֹומי  קריב יהא וכד  לעלמא , לא ׁשּכחאג ּכ זמינין  דעלמא  ד .רביי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּולמנדע ּדחכמתא  ּובההּואוּביּההטמירין  וחּוׁשּבנין , לכּלא.ז ק ּצין  אתּגּליא זמנא  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּברּו[ּת ר גּ וּ ם הּקד ֹוׁש ׁשל רצ ֹונֹו אין ׁשמע ֹון : רּבי להם  אמר הּקדׁש]: ללׁשֹון  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נערים אפּלּו ה ּמׁשיח , לימֹות קרֹוב  ּוכׁשּיהיה  .ּכ ּכל לע ֹולם  ׁשּיתּגּלה ּבזה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה ּוא 
וחׁשּבֹונֹות, קּצים  יד ֹו על ולדעת החכמה ׁשל נס ּתרֹות למצא  עתידים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

לּכל. יתּגּלה  הּזמן  ְְְִֶַַַַֹּובאֹותֹו
ה ּב אוּ ר עם ה זּ ה  זוֹ הר ה ּת יקוּ ני ספר 

 ּאתוּ ברו עֹולם  לא ֹור להֹוציא  ׁשּזכינּו ה ּזה, לּזמן  והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחיינּו ה' ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חברתינּו ידי על לא ֹור ׁשּיֹוצא אלפים מיני אחד  ספר וה ּוא  ה ּזה , ה ּקד ֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּספר

יהּודה לרּבי  לֹומר רצה  ׁשמעֹון . רּבי  לּון ְְְִִִַַַַָָָָאמר
הענין  ּבתחּלת הּזהר ּבדברי  ׁשם עּין  יֹוסי , ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּולרּבי 

קטו:) .(ּדף ַ

 ּדית ּגלי ּבדא הּוא ּברי דקּודׁשא רעּותא ְְְְְְְְִִֵֵָָָלית
ר ֹוצה אינ ֹו הּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש ל ֹומר רצה  ְֵֶֶַַָָָָוכּו'.
לעיל . הּזהר ּבדברי ׁשם עּין הּגאּלה , זמן  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּית ּגּלה

 טמירין לא ׁשּכחא זמינין דעלמא רביי  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאפי ּלּו
ימצאּו ׁשּבעֹולם, קטּנים  נערים אפ ּלּו ּפר ּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָוכּו'.
אז ּכי הּתֹורה, מּסֹודֹות חכמה ׁשל נס ּתר ֹות ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירין,

ּדעה, הארץ אלּיהּו)יתמּלא .(אּדרת  ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ספרים אֹוצר ֹות ימצאּו טמירין , ְְְְְְְְִִִִַָָלאׁשּכחא 
הּתֹורה, מּסֹודֹות ה ')חׁשּובים אֹות אמת  ּדר). ֱֲִִֶֶֶַָ

, החכמה ּבאֹותּה ולידע ּפר ּוׁש ּבי ּה, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָּולמנּדע
אלּיהּו) .(אּדרת  ִֵֶֶַָ

ּדגאּלה קצין למנ ּדע  ּפר ּוׁש וחּוׁשּבנין , קּצין  ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָֻּביּה
לנערים אפ ּלּו ׁשּיתּגּלה  ה ּגלּות, ימי ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָוחּוׁשּבנין

בוזגל"ו ) הר"ש ּבׁשם ג' א ֹות  אֹורֹות .(נּצֹוצי  ְִֵֵ

 קרֹוב לֹומר, רצה לכלא. את ּגליא  זמנא ְְְְְִִַַַָָָָָָֹּובההּוא 
זה ּכי לּכל, ה ּתֹורה  ס ֹודֹות יתּגּלה הּמׁשיח ְִִִִֶֶַַַַַָָֹלימֹות 
ליֹומי  קריב יהא  וכד לעיל ּׁשּכתּוב מה  על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָקאי 
אברהם הרב  מ ֹורינּו ּׁשּכתב מה  ועּין וכּו'. ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָמׁשיחא
אֹור  לּספר ּבהקּדמת ֹו עלינ ּו יגן זכּותֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָאזּולאי 

ג')החּמה  טּור הרא ׁשֹון ּומצאתי (ּבּדף לׁשֹונ ֹו: וזה  ְְִִֶַַַַָָָָ
ּבחכמת יתעּסקּו ׁשּלא למעלה  ּׁשּנגזר מה ּכי ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּכת ּוב
ה' ׁשנת ּתׁשלּום עד  קצּוב  לזמן היה ּבגלּוי , ְְְְֱִֶַַַַָָָָָהאמת 

ּבתראה(אלפים ) ּדרא י ּקרא ואיל ּומּׁשם ר "נ , ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבספר  להתעּסק  נת ּונה והרׁשּות ה ּגזרה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻוהּתרה 

ַַֹהּזהר.



המבואר זוהר תיקוני זוה"קב אחת ּדּקה  ּלּמּוד  ֲִַַַַַָמעלת

זוה"ק  אחת  ּד ּק ה  ּל ּמ וּ ד מעלת 
זוה"קמעלת  אחת ּדּקה קד ֹוׁשּלּמּוד  ׁשם  ּבּגימטרּיה הא ֹותּיֹות, מּנין  עם [ּדק"ה  ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּברכֹות )"יב"ק" הּיֹומי ּדף  לׁש"ס  זֹוהר י'דוד(ז ֹוה "ק, יענ" ה ּפס ּוק : ּתב ֹות רא ׁשי וה ּוא  , ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ
ק'ראנ ּו", ב'יֹום  "י'עננּו וה ּפס ּוק : צ'רה". י')ּב'י ֹום  ב' כ', ּפרק ה ּׁשם(ּתהילים  ּופעמים  , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגימטרּיה  ּגדרּד ר"יב"ק  ּפֹורץ ל"מל ּיז ּכה ּביֹום , ּליּמּוד  ּדּקֹות ּבׁשּתי ּכלֹומר , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
גֹודל ּכּיד ּוע לפניו , נפּתחים  ה ּׁשערים וכל רּבנן , מלכי מאן  ,"ּדר לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלע ׂשֹות
ויז ּכּו הּקד ֹוׁשה, ה ּׁשכינה ּבתּקּון  הע ֹוסקים  ּבנים , הּנקראים  הז ֹוה"ק לֹומדי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמעלת

טֹובֹות]. ה ׁשּפע ֹות ְְַָָלכל
גּ ל וּ תא ואר עניוּ תא וגרים  ליּה , יוֹ ליף ּד לא  ליּה  וטב ּב ל ּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם קּב לה, ילמד לא אם 

מלּמ באר וס')ּבכּסא נ' לׁשֹונֹו:(א ֹות ההיאוזה  יוֹ ליף  ולא יתּב רי ּד לא  ליּה  טב  ְְְִֵֶֶֶ
ּפ וֹ גם אינוֹ  ּכ י  לוֹ  טוֹ ב יוֹ תר  הארץ עם היה אם ּפ ה, ּד בעל ואוֹ ריתא ּד בכתב אוֹ רייתא

ק ּב לה לוֹ מד אינוֹ  מאןאם אבל ויין . ּבׂשר  ּכרס ֹו ׁשּימּלא  קדם  ּבּפרּדס לטּיל אין  ּכי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה  יין וׁשתה  ּתֹורה, ׁשל לחמ ּה ּבׂשר , ׁשּבכתב  ּתֹורה ענׁש וֹ ּדאֹוליף ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּכ י ליּה  יוֹ ליף ּד לא ליּה  וטב  ּב לּמ וּ דוֹ , ּפ וֹ גם ואּד ר ּב ה, קּב לה ילמד  לא אם גּ דוֹ ל  ּכ ּכ ל
ּד מנע יּב ׁש ה , והגּ ן  ּכ ׁש הנּ הר הקליּפ וֹ ת , ׁש ּמ ג ּב יר  הּכ לים , ׁש בירת ליסוֹ ד עלמא אחזר 

גּ לוּ תא.  ואר עניוּ תא וגרים מהם, ּת וֹ רה  רזי הּט ּפ ה
ּכ ד גּ לוּ תא מן ית ּפ רקוּ ן ה זּ הר ספר ּד בהאי לרׁש ּב "י לברכה  זכרוֹ נוֹ  אליּ הוּ  אמר

ּב תראה ּב דרא  אתגּ ליא
ּומתרּׁשל,וּ מי ה ּספרים, מּתֹו א ֹו חבר, א ֹו ק ּבלה , ׁשּילּמדהּו רב לֹו לקנֹות ׁשּיכֹול ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּגלּותא. אר הזּ הרּגֹורם ספר ּד בהאי לרׁש ּב "י לברכה זכרוֹ נוֹ  אליּ ה וּ  אמר  וּ בפרוּ ׁש  ֵֶָָֹ
ּב תראה . ּב דרא אתגּ ליא ּכ ד  גּ לוּ תא  מן ית ּפ רק וּ ן

דח ּיי וע וֹ ד  מאילנא  למטעם ּדעתידין  ּבגין ׁשלׁש, ּפעמים ּדבריו  ּופרׁש ׁשנה  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹ
ּגלּותא. מן יּפקּון ּוביּה יֹומ ּיא, ּבס ֹוף ּדאתּגליא  ספרא ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהאי

ּב לּמ וּ ד יעשׂ ה ּל א מה  אחת  ּב ׁש עה  למעלה  ּת ּק וּ ן ּב וֹ  יע שׂ ה  אחד מאמר
ּת מימה ׁש נה  ה ּפ ׁש ט 

ּבעלמאוּ מ גּ דל אתּברי ּדלא  ליּה טב ליּה ווי ליצלן , רחמנא  ּכאן  ׁשּכתב  הענׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּקּבלה . ׁשּלֹומד  למי ה ּׂשכר וגדל החּיּוב  ּגדל יּודע  מּמּנּו וכּו', יֹוליף ּכ יולא  ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּפ רוּ ׁש  וּ להבין  ללמד  יזּכ ה אם ׁש ּכ ן  וכל עוֹ למוֹ ת, ּב וֹ נה ּב עלמא ּב גירסא הזּ הר לּמ וּ ד
הּפ ׁש ט  ּב לּמ וּ ד  יעשׂ ה ּל א מה  אחת ּב ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן ּב וֹ  יעשׂ ה אחד מאמר

ּת מימה . ׁש נה 
הזּ ה, העוֹ לם ּב ן ׁש הוּ א לוֹ  מבטח  אז לילה, ּב כל אחד ׁש עה להם עת קוֹ בע  אם

ּד רקיעא  ּב מלכוּ תא  ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים ,הּמ ל ּפ ני  מרוֹ אי  ויהיה ּד מלּכ א  היכלא  מ ּב ני
למדק ּדקגּ ם הּבא הע ֹולם  לח ּיי זכר ֹונֹו הרב  ּדברי ּכל ּבאצ ּבע  מֹורה זה  מאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

טב אמר ואי ּבּה עסיק ּדלא ּבעיּדנא אפּלּו ּומצּלא  מגּנא  ּתֹורה לן  קים  ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּבֹו.

המבואר זוהר תיקוני נסּתרֹות  ידעּו נערים  גְְְֲִִִֵָָאפ ּלּו

ׁשהיא ּפה, דבעל וא ֹורייתא  דבכתב א ֹורייתא  ההיא  יֹוליף ולא יתּברי ּדלא  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָליּה
ּכלּום אינֹו הּׁשנה  ּכל לּמּודֹו ו ּדאי אּלא  הימּנה , טֹובה  מ ּדה ל ׁשאין  ּוגמרא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמ ׁשנה 
ׁשאמר וזה  ּכּלם , ּכנגד הּוא ׁשקּול ּכי  הּקּבלה  ּבלּמּוד  אחד  ּביֹום מעּטרֹו אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻאם
יכלּתֹו, ּכפי אחד ּכל ּבהֹון, יׁשּתדלּון  אם הא  מ ּנה, ּדוקא  ּבהֹון, יׁשּתדלּון  ּדלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָוגרים 

למעלה, ּפרֹות ע ֹוׂשה  ּכּלּה ּתֹורתֹו לׁשנה, יֹום  לה םאפּלּו עת ק וֹ בע אם  ׁש ּכ ן וכל ְְְֲִֵַָָָָָָֻ
ויהיה ּד מלּכ א היכלא מ ּב ני ה זּ ה, העוֹ לם  ּב ן ׁש הוּ א לוֹ  מבטח אז לילה, ּב כל אחת ׁש עה

ּד רקיעא. ּב מלכוּ תא רא ׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ,ה ּמ ל ּפ ני ׁשחננֹומר וֹ אי למי זֹו ּבהערה ודי ְְְֲִֶֶַָָָ
לברכה זכר ֹונֹו מל הּכּסא  לׁשֹון ּכאן  עד  וה ׂשּכל: ּבינה  ּכֹוחהּׁשם הזֹוהר, אֹור (עיין  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

הזֹוהר) מאֹורֹות א-ב, חל' .הזֹוהר ְַַַַ

ּבז ֹוה "קועּת ה זיע "א : הרׁשּב"י נב ּואת ּבנּו קיח.)יתק ּים  ּדף ו ּירא  ּפר ׁשת הּקדֹוׁש :(זהר ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ

נס ּת ר וֹ ת ידעוּ  נערים אפּל וּ  ה ּמ ׁש יח  לימוֹ ת  קרוֹ ב
לֹוןקנ. ליתאאמר ׁשמעֹון  ּכלברּבי  ּדיתּגלי ּבדא  הּוא ּברי דקּוד ׁשא  רע ּותא  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

אפּלּו מׁשיחא , ליֹומי  קריב יהא וכד  לעלמא , לא ׁשּכחאג ּכ זמינין  דעלמא  ד .רביי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ּולמנדע ּדחכמתא  ּובההּואוּביּההטמירין  וחּוׁשּבנין , לכּלא.ז ק ּצין  אתּגּליא זמנא  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּברּו[ּת ר גּ וּ ם הּקד ֹוׁש ׁשל רצ ֹונֹו אין ׁשמע ֹון : רּבי להם  אמר הּקדׁש]: ללׁשֹון  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
נערים אפּלּו ה ּמׁשיח , לימֹות קרֹוב  ּוכׁשּיהיה  .ּכ ּכל לע ֹולם  ׁשּיתּגּלה ּבזה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה ּוא 
וחׁשּבֹונֹות, קּצים  יד ֹו על ולדעת החכמה ׁשל נס ּתרֹות למצא  עתידים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

לּכל. יתּגּלה  הּזמן  ְְְִֶַַַַֹּובאֹותֹו
ה ּב אוּ ר עם ה זּ ה  זוֹ הר ה ּת יקוּ ני ספר 

 ּאתוּ ברו עֹולם  לא ֹור להֹוציא  ׁשּזכינּו ה ּזה, לּזמן  והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחיינּו ה' ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
חברתינּו ידי על לא ֹור ׁשּיֹוצא אלפים מיני אחד  ספר וה ּוא  ה ּזה , ה ּקד ֹוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה ּספר

יהּודה לרּבי  לֹומר רצה  ׁשמעֹון . רּבי  לּון ְְְִִִַַַַָָָָאמר
הענין  ּבתחּלת הּזהר ּבדברי  ׁשם עּין  יֹוסי , ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹּולרּבי 

קטו:) .(ּדף ַ

 ּדית ּגלי ּבדא הּוא ּברי דקּודׁשא רעּותא ְְְְְְְְִִֵֵָָָלית
ר ֹוצה אינ ֹו הּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש ל ֹומר רצה  ְֵֶֶַַָָָָוכּו'.
לעיל . הּזהר ּבדברי ׁשם עּין הּגאּלה , זמן  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻׁשּית ּגּלה

 טמירין לא ׁשּכחא זמינין דעלמא רביי  ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאפי ּלּו
ימצאּו ׁשּבעֹולם, קטּנים  נערים אפ ּלּו ּפר ּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָוכּו'.
אז ּכי הּתֹורה, מּסֹודֹות חכמה ׁשל נס ּתר ֹות ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירין,

ּדעה, הארץ אלּיהּו)יתמּלא .(אּדרת  ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ספרים אֹוצר ֹות ימצאּו טמירין , ְְְְְְְְִִִִַָָלאׁשּכחא 
הּתֹורה, מּסֹודֹות ה ')חׁשּובים אֹות אמת  ּדר). ֱֲִִֶֶֶַָ

, החכמה ּבאֹותּה ולידע ּפר ּוׁש ּבי ּה, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָּולמנּדע
אלּיהּו) .(אּדרת  ִֵֶֶַָ

ּדגאּלה קצין למנ ּדע  ּפר ּוׁש וחּוׁשּבנין , קּצין  ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָֻּביּה
לנערים אפ ּלּו ׁשּיתּגּלה  ה ּגלּות, ימי ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָוחּוׁשּבנין

בוזגל"ו ) הר"ש ּבׁשם ג' א ֹות  אֹורֹות .(נּצֹוצי  ְִֵֵ

 קרֹוב לֹומר, רצה לכלא. את ּגליא  זמנא ְְְְְִִַַַָָָָָָֹּובההּוא 
זה ּכי לּכל, ה ּתֹורה  ס ֹודֹות יתּגּלה הּמׁשיח ְִִִִֶֶַַַַַָָֹלימֹות 
ליֹומי  קריב יהא  וכד לעיל ּׁשּכתּוב מה  על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָקאי 
אברהם הרב  מ ֹורינּו ּׁשּכתב מה  ועּין וכּו'. ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָמׁשיחא
אֹור  לּספר ּבהקּדמת ֹו עלינ ּו יגן זכּותֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָאזּולאי 

ג')החּמה  טּור הרא ׁשֹון ּומצאתי (ּבּדף לׁשֹונ ֹו: וזה  ְְִִֶַַַַָָָָ
ּבחכמת יתעּסקּו ׁשּלא למעלה  ּׁשּנגזר מה ּכי ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹּכת ּוב
ה' ׁשנת ּתׁשלּום עד  קצּוב  לזמן היה ּבגלּוי , ְְְְֱִֶַַַַָָָָָהאמת 

ּבתראה(אלפים ) ּדרא י ּקרא ואיל ּומּׁשם ר "נ , ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבספר  להתעּסק  נת ּונה והרׁשּות ה ּגזרה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻוהּתרה 

ַַֹהּזהר.



המבואר זוהר תיקוני למ ׁשמרת ד  הּמן צנצנת  הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַָהזֹוהר

להפיץ המׂשימה את עצמנ ּו על לקחנּו אׁשר הע ֹולמי", הּזֹוהר "מפעל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָה ּקד ֹוׁשה 
ּובכל ּדר ּבכל יׂשראל קה ּלֹות ּבכל הּקד ֹוׁש הּזֹוהר לּמּוד  את  ויֹותר ׁשּיֹותר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּמה
לע ּלּוי  מעפרא, ׁשכינּתא לא ֹוקמא  חברים יׂשראל ּכל ּבֹו ילמד ּו למען  ׁשה ּוא , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפן

ּברחמים. ׁשּיגאלנּו צדקנּו מׁשיח ּבביאת ׂשמחה , ה ּבנים  אם  עּוּזנ ּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשכינת
הּמפעלספר מּמעׂשה  אלף מיני אחד  ּדבר ה ּוא  הּבאּור, עם  הּזה  ז ֹוהר ה ּתיקּוני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבֹו. ׁשּתפים  להיֹות ּכּלנ ּו את מז ּכה  ה ּמרּבים ּברחמיו שהקב"ה  הּזה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻה ּקד ֹוׁש

הּק דוֹ ׁש  ּב זוֹ הר וּ טמוּ נים  ּכ לוּ לים י שׂ ראל נׁש מת  רּב וֹ א ׁש ים  ּכ ל
ה ּזֹוהרודע! ללמד אחד  אדם רק אפילּו יתע ֹורר הּספר זה ידי על אם  אפילּו ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

קּים ּכאּלּו מ ּיׂשראל אחת נפׁש ה ּמּציל וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּגֹואל ה ּוא  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻה ּקד ֹוׁש,
ּבּמּועט, מס ּתּפקים  אנ ּו אין  אבל הרּוחני , נפׁש וכ ּמה  ּכּמה אחת על מלא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָע ֹולם 
יהיה ׁשם, ה ּוא  ּבא ׁשר ויהּודי יהּודי ׁשּכל יׁשענ ּו, ּבאלקי ּומבטחינּו, תקותנּו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא
רּבֹוא ׁשּׁשים  ׁשּכל ה ּקד ֹוׁש בהרמח"ל וכּמבאר הּזה, הּקד ֹוׁש ּבלּמּוד  ונחלה חלק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו

ה ּזֹוהר  ּבהקּדמת ּומקֹורֹו הּקד ֹוׁש, ּבז ֹוהר ּוטמּונים ּכלּולים  יׂשראל ע "א)נ ׁשמת ב' ,(ּדף ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּׁשים ּכי נאמר ׁשּׁשם וכּו', ּכחדא", דקיימין  אינּון רּבֹוא ׁשיתין  "ּבמס ּפר ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָוז"ל:
ּתּקּוני  ּבהקּדמת וכדאיתא  ּבינה , עיּלאה ּבאימא  ׁשרׁשם  יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָרּבֹוא 
ּבאימא אחּוז הּוא הּקד ֹוׁש ה ּזֹוהר  ּכי "והּמׂשּכילים " מאמר ׁשנּיה הק ּדמה ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹה ּזהר

ּבינה  ועוד)עיּלאה הגר"א, ובביאור י"ז .(דף ִִָָָ

למׁש מרת ה ּמ ן צנצנת הוּ א הז וֹ הר 
מׁשהואיתא  ו ּיקהל - קד ׁש אּגרת אנ ּפין)ּבספר ע' מאמר ל"ז, צנצנת(ּדף "קח  וז "ל: , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּגלּותא מן  יׂשראל יפקּון ּדיל ּבחּבּורא  ויטעמ ּון , ּבתרייּתא ּדרא עד  למׁשמרת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה ּמן 
רזא וׁשלֹום, חּיים  לע ֹולם  יצא ּומ ּׁשם  ע ּלאה ", ּדאיּמא זיהרא  ּכלל נּסיֹון  ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹּבלא

ּוב והּׂשמחה והחר ּות ה ּגא ּלה הּמקֹורּדאֹוריתא מעֹוררים  אנּו הּתח ּתֹון  התע ֹוררּות ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻ
עכ"ל. ְֶָהעלי ֹון ,

ה ּל ב  לטהרת  מס גּ לת זהר אמירת
מינּותוּ מ וּ בא ּתתּגּבר הּמׁשיח ּביאת קדם  ׁשּכתב , ּדכיא  מירא יׁשרים א ֹור ּבּספר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ה ּללּו, ּדברים  ּבׁשלׁשה ליזהר לזה העצה  ּבעֹולם. ליצלן  רחמנא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹואּפיקֹורס ּות 
זהר אמירת ּכי ּׁשא ֹומר, מה מבין  ׁשאינֹו ּפי על אף זהר, יֹום ּבכל לאמר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהאחד 

ה ּלב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמס ּגלת
נעריםואנ וּ  עם  זקנים  יׂשראל ּבני וכל ידינּו, מ ּתחת מכ ׁשֹול יצא  ׁשּלא  ּתפּלה  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

זיע "א יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון  ר' ּובזכּות ה ּקד ֹוׁש, הּזֹוהר ילמד ּו ר ּבה  ּבׂשמחה כּוּלם  ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָיחד 
נפלא ֹות", ארא ּנּו מצרים מארץ  צאת "ּכימי ׁשּכתּוב הּמקרא  ּבקרֹוב  ּבנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיקּויים
ויּוׁשּפע הּכּפּורים , ּביֹום  טֹובה, חתימה  לגמר ּבּתינּו ּבני עם  עצמנּו את נכין  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובזה
למ ֹוחין ונז ּכה ׂשמחה , ורֹוב טֹוב ֹות הׁשּפע ֹות ה ּסּכֹות ּבחג קד ֹוׁש ׁשפע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻלנּו

המבואר זוהר תיקוני יפה הְִִַָָָּגימטרּיה

הּתֹורה, חלקי ּפרּד"ס  ּבכל ּוב ּנס ּתר ּבּנגלה ה' ּבתֹורת ּולהׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָדגדלּות,
ּכדברי  הע ֹולם נברא לזה ּכי ּתֹורה  ׂשמחת ּביֹום ּגד ֹולה  ׂשמחה לׂשמֹוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָונזּכה 

ירמיה  כה-כו)הּנביא לג ח ּקֹות(ּפרק  ולילה  יֹומם  בריתי לא אם ידוד אמר  "ּכה  ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
[א ׁשיב] אׁשוב  "ּכי הּפס ּוקים המׁש יתק ּים זה ּובזכּות ׂשמ ּתי", לא וארץ  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים 

ורחמ ּתים" ׁשבּותם ְְְִִֶַָאת
ׁשנתוּ ּב מיחד ז ֹו ּבגימטרּיאה 'תשע"גׁשנה  "ה 'תשע "ג" ונרמז  לגאּלה , הּמס ּגלת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻ

מּמ נּ וּ  זזה  ׁש ּל א מקוֹ ם  ּכ לוֹ מר מערבי", "ּכ תל ּב גימטריּ ה וכן מׁש יח" ׁש למה "גּ אוּ לה 
הוּ א ה'תשע"ג גּ ם  ּכ י הליׁש י, הּמ קּד ׁש  ּב ית ּב בנין לה גּ אל יּ זּכ ה מעוֹ לם, ׁש כינה
ח"ן . ליוֹ דעי ּכ יּ דוּ ע הא וֹ ר וֹ ת והת גּ ּל וּ ת הרוּ חני  הּל בוּ ׁש  ׁש הם  נהוֹ רין" "שע"ח  גּ ימטריּ ה

מטֹורֹונטֹווקּב לנוּ  ׁשליט"א  דאב ּוש  נתנאל הרב החכם מאמר ּכעת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יפה: ְִִַָָָּגימטרּיה 

586 הלל  ע " עליכ יכ ר הה  י ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ"י

586 ימטר ה רעב  הזהר  ְְִִִַַַַַָָָֹהלימד 

ידי  על  הצ לרז  מני רעב  אנחנ ,רי ה   י ד ה זהר מדי, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
כיז ל:להמ טהר!""לטהרה ס ק ה' לפני אתיכ ח מל אתכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

"פר"ו ימטרה ְְִִַַָ

לכת  ל פר זה ידי על ונז ה ה פר,  מ מג ד ה הזהר  יד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מארע יחד  צנוק .תינל לק נס  וא  . תנלחר דל  פר  "קע  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻמ יח

." האר ְֶַָָנפ ת 

"ירל"בגימטריה ְְְְִִִֵַָ

:זה בר ת ה רכה לק נזה  ד ה הזהר  י ד  ידי  יר ליעל "בנה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
."אמ  לייר ברחמיו נה ידוד. אה  ר . בימינ מהרה   ד ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹעיר

: וי  י כל  לימת אנ ות  להפלה ב .  רחמי עיר  ליוליר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
כ לת מהרה דוד וכ א  .ל ע ני  ימינ קר ב   ת א בנה  .ר אר כתְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

." לי יר נה  ידוד. א ה ר ,כיְְִִֵַָָָָָָֹ

אחד תינוע ה י ,צדקנ מיח יאת  את לקרב ו מחה  אהבה נ נתחק  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
הרחמי להרת ה חק עת עליו לסמ מע ר י  ה א כדאי , לתינ אְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ברחמי" אמר  ליד רחמי מכא ב  צער ללא נאל   תבזכ ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹוהישעת
ההר, ספר האי איה ספרא "בהאי  מהימנא  הרעיא  כהבטחת  ,"צאק לי דְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

מה רחמי", לתא  מ  י  יפק.רצ יהי  אמ  ימינ העולמי)רה הזוהר .(מפעל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ





המבואר זוהר תיקוני למ ׁשמרת ד  הּמן צנצנת  הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַָהזֹוהר

להפיץ המׂשימה את עצמנ ּו על לקחנּו אׁשר הע ֹולמי", הּזֹוהר "מפעל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָה ּקד ֹוׁשה 
ּובכל ּדר ּבכל יׂשראל קה ּלֹות ּבכל הּקד ֹוׁש הּזֹוהר לּמּוד  את  ויֹותר ׁשּיֹותר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּמה
לע ּלּוי  מעפרא, ׁשכינּתא לא ֹוקמא  חברים יׂשראל ּכל ּבֹו ילמד ּו למען  ׁשה ּוא , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאפן

ּברחמים. ׁשּיגאלנּו צדקנּו מׁשיח ּבביאת ׂשמחה , ה ּבנים  אם  עּוּזנ ּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשכינת
הּמפעלספר מּמעׂשה  אלף מיני אחד  ּדבר ה ּוא  הּבאּור, עם  הּזה  ז ֹוהר ה ּתיקּוני ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבֹו. ׁשּתפים  להיֹות ּכּלנ ּו את מז ּכה  ה ּמרּבים ּברחמיו שהקב"ה  הּזה  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻֻֻה ּקד ֹוׁש

הּק דוֹ ׁש  ּב זוֹ הר וּ טמוּ נים  ּכ לוּ לים י שׂ ראל נׁש מת  רּב וֹ א ׁש ים  ּכ ל
ה ּזֹוהרודע! ללמד אחד  אדם רק אפילּו יתע ֹורר הּספר זה ידי על אם  אפילּו ּכי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

קּים ּכאּלּו מ ּיׂשראל אחת נפׁש ה ּמּציל וכל ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּגֹואל ה ּוא  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻה ּקד ֹוׁש,
ּבּמּועט, מס ּתּפקים  אנ ּו אין  אבל הרּוחני , נפׁש וכ ּמה  ּכּמה אחת על מלא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָע ֹולם 
יהיה ׁשם, ה ּוא  ּבא ׁשר ויהּודי יהּודי ׁשּכל יׁשענ ּו, ּבאלקי ּומבטחינּו, תקותנּו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא
רּבֹוא ׁשּׁשים  ׁשּכל ה ּקד ֹוׁש בהרמח"ל וכּמבאר הּזה, הּקד ֹוׁש ּבלּמּוד  ונחלה חלק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו

ה ּזֹוהר  ּבהקּדמת ּומקֹורֹו הּקד ֹוׁש, ּבז ֹוהר ּוטמּונים ּכלּולים  יׂשראל ע "א)נ ׁשמת ב' ,(ּדף ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּׁשים ּכי נאמר ׁשּׁשם וכּו', ּכחדא", דקיימין  אינּון רּבֹוא ׁשיתין  "ּבמס ּפר ְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָוז"ל:
ּתּקּוני  ּבהקּדמת וכדאיתא  ּבינה , עיּלאה ּבאימא  ׁשרׁשם  יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָרּבֹוא 
ּבאימא אחּוז הּוא הּקד ֹוׁש ה ּזֹוהר  ּכי "והּמׂשּכילים " מאמר ׁשנּיה הק ּדמה ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָֹה ּזהר

ּבינה  ועוד)עיּלאה הגר"א, ובביאור י"ז .(דף ִִָָָ

למׁש מרת ה ּמ ן צנצנת הוּ א הז וֹ הר 
מׁשהואיתא  ו ּיקהל - קד ׁש אּגרת אנ ּפין)ּבספר ע' מאמר ל"ז, צנצנת(ּדף "קח  וז "ל: , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּגלּותא מן  יׂשראל יפקּון ּדיל ּבחּבּורא  ויטעמ ּון , ּבתרייּתא ּדרא עד  למׁשמרת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה ּמן 
רזא וׁשלֹום, חּיים  לע ֹולם  יצא ּומ ּׁשם  ע ּלאה ", ּדאיּמא זיהרא  ּכלל נּסיֹון  ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹּבלא

ּוב והּׂשמחה והחר ּות ה ּגא ּלה הּמקֹורּדאֹוריתא מעֹוררים  אנּו הּתח ּתֹון  התע ֹוררּות ְְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻ
עכ"ל. ְֶָהעלי ֹון ,

ה ּל ב  לטהרת  מס גּ לת זהר אמירת
מינּותוּ מ וּ בא ּתתּגּבר הּמׁשיח ּביאת קדם  ׁשּכתב , ּדכיא  מירא יׁשרים א ֹור ּבּספר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

ה ּללּו, ּדברים  ּבׁשלׁשה ליזהר לזה העצה  ּבעֹולם. ליצלן  רחמנא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹואּפיקֹורס ּות 
זהר אמירת ּכי ּׁשא ֹומר, מה מבין  ׁשאינֹו ּפי על אף זהר, יֹום ּבכל לאמר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהאחד 

ה ּלב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמס ּגלת
נעריםואנ וּ  עם  זקנים  יׂשראל ּבני וכל ידינּו, מ ּתחת מכ ׁשֹול יצא  ׁשּלא  ּתפּלה  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

זיע "א יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון  ר' ּובזכּות ה ּקד ֹוׁש, הּזֹוהר ילמד ּו ר ּבה  ּבׂשמחה כּוּלם  ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָיחד 
נפלא ֹות", ארא ּנּו מצרים מארץ  צאת "ּכימי ׁשּכתּוב הּמקרא  ּבקרֹוב  ּבנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיקּויים
ויּוׁשּפע הּכּפּורים , ּביֹום  טֹובה, חתימה  לגמר ּבּתינּו ּבני עם  עצמנּו את נכין  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובזה
למ ֹוחין ונז ּכה ׂשמחה , ורֹוב טֹוב ֹות הׁשּפע ֹות ה ּסּכֹות ּבחג קד ֹוׁש ׁשפע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻלנּו

המבואר זוהר תיקוני יפה הְִִַָָָּגימטרּיה

הּתֹורה, חלקי ּפרּד"ס  ּבכל ּוב ּנס ּתר ּבּנגלה ה' ּבתֹורת ּולהׂשּכיל להבין ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָדגדלּות,
ּכדברי  הע ֹולם נברא לזה ּכי ּתֹורה  ׂשמחת ּביֹום ּגד ֹולה  ׂשמחה לׂשמֹוח ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָונזּכה 

ירמיה  כה-כו)הּנביא לג ח ּקֹות(ּפרק  ולילה  יֹומם  בריתי לא אם ידוד אמר  "ּכה  ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
[א ׁשיב] אׁשוב  "ּכי הּפס ּוקים המׁש יתק ּים זה ּובזכּות ׂשמ ּתי", לא וארץ  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים 

ורחמ ּתים" ׁשבּותם ְְְִִֶַָאת
ׁשנתוּ ּב מיחד ז ֹו ּבגימטרּיאה 'תשע"גׁשנה  "ה 'תשע "ג" ונרמז  לגאּלה , הּמס ּגלת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻ

מּמ נּ וּ  זזה  ׁש ּל א מקוֹ ם  ּכ לוֹ מר מערבי", "ּכ תל ּב גימטריּ ה וכן מׁש יח" ׁש למה "גּ אוּ לה 
הוּ א ה'תשע"ג גּ ם  ּכ י הליׁש י, הּמ קּד ׁש  ּב ית ּב בנין לה גּ אל יּ זּכ ה מעוֹ לם, ׁש כינה
ח"ן . ליוֹ דעי ּכ יּ דוּ ע הא וֹ ר וֹ ת והת גּ ּל וּ ת הרוּ חני  הּל בוּ ׁש  ׁש הם  נהוֹ רין" "שע"ח  גּ ימטריּ ה

מטֹורֹונטֹווקּב לנוּ  ׁשליט"א  דאב ּוש  נתנאל הרב החכם מאמר ּכעת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יפה: ְִִַָָָּגימטרּיה 

586 הלל  ע " עליכ יכ ר הה  י ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַ"י

586 ימטר ה רעב  הזהר  ְְִִִַַַַַָָָֹהלימד 

ידי  על  הצ לרז  מני רעב  אנחנ ,רי ה   י ד ה זהר מדי, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
כיז ל:להמ טהר!""לטהרה ס ק ה' לפני אתיכ ח מל אתכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

"פר"ו ימטרה ְְִִַַָ

לכת  ל פר זה ידי על ונז ה ה פר,  מ מג ד ה הזהר  יד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מארע יחד  צנוק .תינל לק נס  וא  . תנלחר דל  פר  "קע  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻמ יח

." האר ְֶַָָנפ ת 

"ירל"בגימטריה ְְְְִִִֵַָ

:זה בר ת ה רכה לק נזה  ד ה הזהר  י ד  ידי  יר ליעל "בנה  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
."אמ  לייר ברחמיו נה ידוד. אה  ר . בימינ מהרה   ד ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹעיר

: וי  י כל  לימת אנ ות  להפלה ב .  רחמי עיר  ליוליר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָָָֹ
כ לת מהרה דוד וכ א  .ל ע ני  ימינ קר ב   ת א בנה  .ר אר כתְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

." לי יר נה  ידוד. א ה ר ,כיְְִִֵַָָָָָָֹ

אחד תינוע ה י ,צדקנ מיח יאת  את לקרב ו מחה  אהבה נ נתחק  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
הרחמי להרת ה חק עת עליו לסמ מע ר י  ה א כדאי , לתינ אְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
ברחמי" אמר  ליד רחמי מכא ב  צער ללא נאל   תבזכ ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹוהישעת
ההר, ספר האי איה ספרא "בהאי  מהימנא  הרעיא  כהבטחת  ,"צאק לי דְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

מה רחמי", לתא  מ  י  יפק.רצ יהי  אמ  ימינ העולמי)רה הזוהר .(מפעל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ





המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיהו  ְְִַָָָהק ּדמה 

ׁש ניּ ה הקּד מה

לבלאזהרת  ה ּוא  וסימניהם , הּגּוף אברי מעניני המד ּבר ה ּבא  מאמר לפני הּמּגיּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ
לגּלֹות נקּבע זה  ועל למעלה , ּגׁשמי ּודמּות צ ּיּור ׁשּום ח"ו  לצ ּיר ה ּמע ּינים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָיהרסּו

ולֹומר י יגוּ ה וּ ּבפה ולא  גּ וּ ף  אינ וֹ  יתּב ר ׁש הּב וֹ רא ׁש למה  ּב אמוּ נה מאמין "אני ְְֶַ
ּכ לל". ּד מי וֹ ן  ׁש וּ ם לוֹ  ואין ה גּ וּ ף מ יגי

הקּדמהודברי לׁשּמׁש ּוראּויים  נכֹונים , הם  ראׁשֹון, ּבדפּוס  ּכבר ׁשּמק ֹורם  ה ּמּגיּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבכלל, הּזֹוהר ספר ּבכל ה ּנמצאים  ה ּתֹורה סתרי ּבחלקי לעסק ה ּבא  לכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹיקרה
זה מאמר ה ּוׁשמט הגר"א ּבאּור עם הּזֹוהר ּבתּקּוני ּכי הּוא, ׁשּכן  ודע , ּבפרט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכאן 

הּספר , ּבהקּדמת ונד ּפס  ספרמ ּכאן  ּכ ל אל חׁש וּ ב וּ מב וֹ א  יקר  ּכ לל לׁש ּמ ׁש  ּכ די ְְְְִִֵֶַַַָָָ
מדבש)הּת ּק וּ נים .(מתוק  

רא ׁש וֹ ן: ּב דפוּ ס ׁש נּ דּפ סה ההק ּד מה לׁש וֹ ן וזה 
      

    
     
      
      
      
    
      
      
      
      

       
      
       

  

       
    
     

       

       
      
     
     
      

   

      
      

      
      

      
       

    
    
     
      
     

המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיה זְְִַָָָהק ּדמה 

     
     
     
       
     

    

         
    
    
     

      

      
     

     
     
     
    
      
       
      
       

    

       
    
     
     

      
     
      
    
     
   
    

   
    

 

     
      
      
     

 

     
     

    

     
      

     
       
      
     
       
       
      
     
      
     
     
      
    
      
      
      
     
     
     
     

  



המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיהו  ְְִַָָָהק ּדמה 

ׁש ניּ ה הקּד מה

לבלאזהרת  ה ּוא  וסימניהם , הּגּוף אברי מעניני המד ּבר ה ּבא  מאמר לפני הּמּגיּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ
לגּלֹות נקּבע זה  ועל למעלה , ּגׁשמי ּודמּות צ ּיּור ׁשּום ח"ו  לצ ּיר ה ּמע ּינים ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָיהרסּו

ולֹומר י יגוּ ה וּ ּבפה ולא  גּ וּ ף  אינ וֹ  יתּב ר ׁש הּב וֹ רא ׁש למה  ּב אמוּ נה מאמין "אני ְְֶַ
ּכ לל". ּד מי וֹ ן  ׁש וּ ם לוֹ  ואין ה גּ וּ ף מ יגי

הקּדמהודברי לׁשּמׁש ּוראּויים  נכֹונים , הם  ראׁשֹון, ּבדפּוס  ּכבר ׁשּמק ֹורם  ה ּמּגיּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבכלל, הּזֹוהר ספר ּבכל ה ּנמצאים  ה ּתֹורה סתרי ּבחלקי לעסק ה ּבא  לכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹיקרה
זה מאמר ה ּוׁשמט הגר"א ּבאּור עם הּזֹוהר ּבתּקּוני ּכי הּוא, ׁשּכן  ודע , ּבפרט, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכאן 

הּספר , ּבהקּדמת ונד ּפס  ספרמ ּכאן  ּכ ל אל חׁש וּ ב וּ מב וֹ א  יקר  ּכ לל לׁש ּמ ׁש  ּכ די ְְְְִִֵֶַַַָָָ
מדבש)הּת ּק וּ נים .(מתוק  

רא ׁש וֹ ן: ּב דפוּ ס ׁש נּ דּפ סה ההק ּד מה לׁש וֹ ן וזה 
      

    
     
      
      
      
    
      
      
      
      

       
      
       

  

       
    
     

       

       
      
     
     
      

   

      
      

      
      

      
       

    
    
     
      
     

המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיה זְְִַָָָהק ּדמה 

     
     
     
       
     

    

         
    
    
     

      

      
     

     
     
     
    
      
       
      
       

    

       
    
     
     

      
     
      
    
     
   
    

   
    

 

     
      
      
     

 

     
     

    

     
      

     
       
      
     
       
       
      
     
      
     
     
      
    
      
      
      
     
     
     
     

  



המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיהח ְְִַָָָהק ּדמה 

     
     
     
        
     
     
     
      
     
     
     
     

   

      
   
    

      
      
      
    
     
     
      
      
    
      
     
    
       
    
      
     
      
    

     
    
     
      

     

    
     
      
     
     
    
      
     
      

  

      
   
       
      

        
     
    
     
     
      
     
      
      
       
     
      
      
       
      

המבואר זוהר תיקוני רנג דף עד  רג  מדף זוהר ט תיקוני

     
      

     
      

    
      
       
        

       
      
      
      
     
    
     

 
נג  ר ף  ד ד  ע ג  ר ף ד מ ר וה ז וני ק זה תי על שאין  רנג דף עד  רג מדף המבואר זוהר תיקוני מספר  חלק בזה רצוף

בע"ה  התרגום  את  הוספנו תרגום,

זוהר          
         

        
       

 

יראי ּפ תחתרגום: חיל אנׁשי העם מּכל תחזה  "וא ּתה ואמר, ׁשמעֹון  רּבי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
בצע " ׂשנאי אמת אנׁשי כא)אלהי"ם  יח, הם(שמות  החיל, אנׁשי , ְְְֱֱִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

להח ּכים הרֹוצה נאמר, ּובׁשבילֹו י', אֹות ׁשׁשם  החסד , ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמ ּצד 
נאמר ּוב ּה ה ', אֹות ׁשׁשם  הּגב ּורה מּצד  אלהים יראי ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹידרים.

יצ ּפין. להע ׁשיר ְְֲִִֶַַָהרֹוצה
זוהר:        

        
         

אמת.אנׁש יתרגום: ו ׁשם ו', אֹות ׁשּׁשם  האמצעי הע ּמּוד מּצד אמת ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתּקּונים ארּבע  ּכאן  הרי ה', ׁשּׁשם  הּמלכּות, מּצד  הם ּבצע  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשֹונאי

מראה  הם  א ּלּו אדם, ּבני ׁשל ּפרצּופים מראים )ׁשהם  (ס "א ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
זוהר:       

       
        



המבואר זוהר תיקוני ׁשנּיהח ְְִַָָָהק ּדמה 

     
     
     
        
     
     
     
      
     
     
     
     

   

      
   
    

      
      
      
    
     
     
      
      
    
      
     
    
       
    
      
     
      
    

     
    
     
      

     

    
     
      
     
     
    
      
     
      

  

      
   
       
      

        
     
    
     
     
      
     
      
      
       
     
      
      
       
      

המבואר זוהר תיקוני רנג דף עד  רג  מדף זוהר ט תיקוני

     
      

     
      

    
      
       
        

       
      
      
      
     
    
     

 
נג  ר ף  ד ד  ע ג  ר ף ד מ ר וה ז וני ק זה תי על שאין  רנג דף עד  רג מדף המבואר זוהר תיקוני מספר  חלק בזה רצוף

בע"ה  התרגום  את  הוספנו תרגום,

זוהר          
         

        
       

 

יראי ּפ תחתרגום: חיל אנׁשי העם מּכל תחזה  "וא ּתה ואמר, ׁשמעֹון  רּבי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
בצע " ׂשנאי אמת אנׁשי כא)אלהי"ם  יח, הם(שמות  החיל, אנׁשי , ְְְֱֱִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

להח ּכים הרֹוצה נאמר, ּובׁשבילֹו י', אֹות ׁשׁשם  החסד , ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָמ ּצד 
נאמר ּוב ּה ה ', אֹות ׁשׁשם  הּגב ּורה מּצד  אלהים יראי ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹידרים.

יצ ּפין. להע ׁשיר ְְֲִִֶַַָהרֹוצה
זוהר:        

        
         

אמת.אנׁש יתרגום: ו ׁשם ו', אֹות ׁשּׁשם  האמצעי הע ּמּוד מּצד אמת ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּתּקּונים ארּבע  ּכאן  הרי ה', ׁשּׁשם  הּמלכּות, מּצד  הם ּבצע  ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשֹונאי

מראה  הם  א ּלּו אדם, ּבני ׁשל ּפרצּופים מראים )ׁשהם  (ס "א ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
זוהר:       

       
        



המבואר זוהר תיקוני רנגי דף עד  רג  מדף זוהר תיקוני

          
         

   

ועליהםויׁש תרגום: אדנ "י, והם ּדמיֹון , ׁשהם  ּבהם, ׁשמתלּבׁשים  ארּבע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּצד מא ֹות, ׂשרי א ', אֹות מּצד  אלפים ", ׂשרי עלהם  "וׂשמ ּת ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנאמר
ּבגלל ּבמצרים , י ׂשראל ׁשּנׁשּתע ּבדּו מא ֹות ארּבע  ׁשהם  ד', ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָא ֹות
וׂשרי  ּכסף, ׁשקל מאֹות ארּבע  ּבֹו ׁשּנאמר ה ּוא  נתחיבּו, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּה

י'. א ֹות ׁשל מ ּצד  עׂשרֹות ו ׂשרי נ', אֹות ׁשל מּצד  ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים ,

ע"א )זוהר קכב (דף

        
     
      

        
       

      
       
       

       
       

    

תיקונים תרגום: עשר עוד  חיל)נשארו  אנשי לבחור נאמר(כדי  שעליהם 
העם מּכל תראה האדם ,ואּתה  מידות פנימיות  להכיר מאפשר  (דהיינו ְִַָָָָ

ביטוי) לידי פניו,שבאים בקמטי בצבעם, באורכם  ְַּבׂשערותיו,
ב מצחו, ורוחב  באורך מצחו, באוזנייםבקמטי המצח, שרטוטי

תחותייהו) או  עלייהו דנחית  שערא באודנין בשיער(בס"א האזניים, בחדרי ,
בעיניים, הפנים, בפרצוף הפנים , בצורת האוזניים , שמאחורי
ברוחב שלו , באורך  באף, העיניים, שמעל בגבות העיניים , בגווני

שלּו בפתיחה  בפה, שלו, בקמטים  לרווחה )שלו, או(שנפתח
באורכו ּבצּואר  שלו, ע "א)בקטנות קכב בקוי (דף שלו , בקמטים  ְַָ

שלהם בסתימה או פתוחים , כשהם  שלהם בפתיחה  הידיים ,
סגורים. כשהם 

המבואר זוהר תיקוני רנג דף עד  רג  מדף זוהר יא תיקוני

זוהר:        
        

        
       

         
        
        

        
       

         
        

     

שנאמרבשיערתרגום: החיל, אנשי  מאלו  הוא  לבן  שיער השיער, ובגווני
ט)בהם  ז  זקן (דניאל האיש  על יושב  לבןמימים לבושו  כסא 

מאלו הוא אדום שיער נקי, כצמר לבן ראשו  ושערות כשלג 
ירוק  שיער אלה"ים , יראי כחמה )הנקראים הנקראים(ירוק מאילו 

יעקב של מצד  והם אמת, כ)אנׁשי ז אמת(מיכה  ּתּתן  שנאמר ְֱֱִֵֵֶֶַ
חסד ליעקב אמת ּתּתן  אּתמר עלייהּו ּגּוונין, ּותלת ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹליעקב,

יצחק,(גוון)לאברהם, ּפחד הוא שחור(גבורה )שלישי גוון  שהוא  ְְְִַַַָָָ
בו  ה )שנאמר  א  שנקראים(שיר אלו מצד  ונאוה, אני  ְְֲִָָָׁשחֹורה

והיא  בצע, שלו (המלכות )ׂשֹונאי ׁשעּוראהשערות ואיהי שחורות, ְְִִִֵַָָ
אותיותדאתו של בשיעור, הוא ושערה שערה  וכל ּדא ֹורייתא , ון  ְְְְַַָָ

נאמר שעליהם יא)התורה ה ׁשחֹורֹות(שם  ּתלּתּלים  ְְְִַַָֻקוּצֹותיו
והשערות י ', שהיא מבוע  לה יש  שיערה  וכל (שמכונותּכע ֹורב , ֵָ

ו '.נימא) אות של שיעור הם 





המבואר זוהר תיקוני רנגי דף עד  רג  מדף זוהר תיקוני

          
         

   

ועליהםויׁש תרגום: אדנ "י, והם ּדמיֹון , ׁשהם  ּבהם, ׁשמתלּבׁשים  ארּבע  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
מּצד מא ֹות, ׂשרי א ', אֹות מּצד  אלפים ", ׂשרי עלהם  "וׂשמ ּת ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנאמר
ּבגלל ּבמצרים , י ׂשראל ׁשּנׁשּתע ּבדּו מא ֹות ארּבע  ׁשהם  ד', ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָא ֹות
וׂשרי  ּכסף, ׁשקל מאֹות ארּבע  ּבֹו ׁשּנאמר ה ּוא  נתחיבּו, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּה

י'. א ֹות ׁשל מ ּצד  עׂשרֹות ו ׂשרי נ', אֹות ׁשל מּצד  ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָחמּׁשים ,

ע"א )זוהר קכב (דף

        
     
      

        
       

      
       
       

       
       

    

תיקונים תרגום: עשר עוד  חיל)נשארו  אנשי לבחור נאמר(כדי  שעליהם 
העם מּכל תראה האדם ,ואּתה  מידות פנימיות  להכיר מאפשר  (דהיינו ְִַָָָָ

ביטוי) לידי פניו,שבאים בקמטי בצבעם, באורכם  ְַּבׂשערותיו,
ב מצחו, ורוחב  באורך מצחו, באוזנייםבקמטי המצח, שרטוטי

תחותייהו) או  עלייהו דנחית  שערא באודנין בשיער(בס"א האזניים, בחדרי ,
בעיניים, הפנים, בפרצוף הפנים , בצורת האוזניים , שמאחורי
ברוחב שלו , באורך  באף, העיניים, שמעל בגבות העיניים , בגווני

שלּו בפתיחה  בפה, שלו, בקמטים  לרווחה )שלו, או(שנפתח
באורכו ּבצּואר  שלו, ע "א)בקטנות קכב בקוי (דף שלו , בקמטים  ְַָ

שלהם בסתימה או פתוחים , כשהם  שלהם בפתיחה  הידיים ,
סגורים. כשהם 

המבואר זוהר תיקוני רנג דף עד  רג  מדף זוהר יא תיקוני

זוהר:        
        

        
       

         
        
        

        
       

         
        

     

שנאמרבשיערתרגום: החיל, אנשי  מאלו  הוא  לבן  שיער השיער, ובגווני
ט)בהם  ז  זקן (דניאל האיש  על יושב  לבןמימים לבושו  כסא 

מאלו הוא אדום שיער נקי, כצמר לבן ראשו  ושערות כשלג 
ירוק  שיער אלה"ים , יראי כחמה )הנקראים הנקראים(ירוק מאילו 

יעקב של מצד  והם אמת, כ)אנׁשי ז אמת(מיכה  ּתּתן  שנאמר ְֱֱִֵֵֶֶַ
חסד ליעקב אמת ּתּתן  אּתמר עלייהּו ּגּוונין, ּותלת ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹליעקב,

יצחק,(גוון)לאברהם, ּפחד הוא שחור(גבורה )שלישי גוון  שהוא  ְְְִַַַָָָ
בו  ה )שנאמר  א  שנקראים(שיר אלו מצד  ונאוה, אני  ְְֲִָָָׁשחֹורה

והיא  בצע, שלו (המלכות )ׂשֹונאי ׁשעּוראהשערות ואיהי שחורות, ְְִִִֵַָָ
אותיותדאתו של בשיעור, הוא ושערה שערה  וכל ּדא ֹורייתא , ון  ְְְְַַָָ

נאמר שעליהם יא)התורה ה ׁשחֹורֹות(שם  ּתלּתּלים  ְְְִַַָֻקוּצֹותיו
והשערות י ', שהיא מבוע  לה יש  שיערה  וכל (שמכונותּכע ֹורב , ֵָ

ו '.נימא) אות של שיעור הם 





מספר "גמטריאות הזוהר"

הגימטריא של "ומרדכי ידע" = 364 בגימטריא של 
הצדיק הקדוש רבנו "יהודה אשלג" זצוקללה"ה, 
מה  השניה  העולם  מלחמת  לפני  שנה   20 "ידע 
שהולך להיות, והזהיר את האדמורי"ם והרבנים 
ישראל  עם  את  להציל  הקדוש  זוהר  שילמדו 

מהגזירה הנוראה".

ובגימטריא "אדון הרחמים", שהקב"ה ריחם על 
עם ישראל, ושלח להם שליח צדיק קדוש ונורא, 
שיעורר את עם ישראל ללמוד זוהר הקדוש, ועל 
הנוראה החתומה על עם  ינצלו מהגזירה  זה  ידי 
ישראל, והרבנים לא שמעו בקולו, וכך קרה מה 

שקרה בשואה רח"ל. 

תקשיבו  ואל  מהתרדמה  התעוררו  יקרים,  יהודים 
הערב  ומלמדי  ישיבות  ראשי  רב  הערב  לרבני 
הקדוש,  זוהר  ללמוד  לתלמידם  נותנים  שלא  רב 
את  שמעורר  מהאלמין  האדמו"ר  לקול  ותקשיבו 
כולו  העולם  בכל  הקדוש  זוהר  ללמוד  ישראל  עם 
ולהציל את עם ישראל, כמו שכתוב במגילת אסתר 
ָמָצאִתי  ְוִאם  טֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ִאם  "ַוּתֹאֶמר  ה'(  ח'  )פרק 

ֵעיָניו  ֶלְך ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ ָבר ִלְפֵני ַהּמֶ ר ַהּדָ ֵחן ְלָפָניו ְוָכׁשֵ
יב ֶאת ]ר"ת הרב שלום יהודה בן אסתר[  ֵתב ְלָהׁשִ ִיּכָ
ַתב  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהּמְ ן  ּבֶ ָהָמן  ֶבת  ַמֲחׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ

ֶלְך". ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ד ֶאת ַהּיְ ְלַאּבֵ

ועכשיו יש לנו המן מפרס שהוא גלגול של המן 
הרשע ממגילת אסתר שרוצה לעשות בדיוק מה 
הקדוש  הזוהר  לימוד  ידי  ועל  אז,  רצה  שהוא 
א'(  ט'  )אסתר פרק  הזה  ובחודש  כגמולו,  נשיב להמן 
ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֲאָדר  ֹחֶדׁש  הּוא  ֹחֶדׁש  ר  ָעׂשָ ֵנים  "ּוִבׁשְ
ֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות  ַבר ַהּמֶ יַע ּדְ ר ִהּגִ ר יֹום ּבֹו ֲאׁשֶ ָעׂשָ
ֶהם  ּבָ לֹוט  ִלׁשְ הּוִדים  ַהּיְ ֹאְיֵבי  רּו  ּבְ ׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּיֹום  ּבַ
ׂשְנֵאיֶהם".  ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאׁשֶ



א אדרא דמשכנא  

ֵסֶפר ַהזֹוַהר

ָנא ּכֶ ָרא ְדַמׁשְ ִאּדְ
ף ַהּיֹוִמי ּדַ

ר יֹוָחאי ְזָיָע"ָא  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ דֹו ַהּתַ ר ִלּמְ ֲאׁשֶ
"י  ַהַרְשּבִ דּוַע ׁשְ ּיָ ר, ְוַכּ ְסּתָ ָתה ּתֹוַרת ַהּנִ ּלְ ְוַעל ָידֹו ִנְתּגַ

ינּו ע"ה ה ַרּבֵ ַמת מֹשֶׁ ִניצֹוץ ִנׁשְ

ף ַלּיֹום בּוִעי - ּדַ ק ְלִלּמּוד ׁשְ ֻחּלָ ּמְ
בּוַע ֶאָחד. ׁשָ ּבְ ה ְלַסְיימֹו  ְזּכֶ ּיִ ה ְלּיֹום[  ַדּקָ ּבֹו ]ּכְ ל ַהּלֹוֵמד  ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
נּו ִמידֹוַתיי – ִלְמדּו  א ָהֱאלִֹקי "ׁשְ ּנָ ְבֵרי ַהּתַ ם ּדִ ל ֶאָחד ְיַקּיֵ ֶזה ּכָ ּוּבְ
דֹוׁש א ַהּקָ ּנָ ַהּתַ ה "ּדְ יִטין סז, א(. ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוֵדינּו ֶזה ִנְזּכֶ  ּתֹוָרִתי" )ּגִ

ה(. רֹאׁש )אֹור ַהַחּמָ ֶמֶלְך ּבְ ַגָוון ּכְ ב ּבְ "י ע"ה ִיְתַעֵטר ְוֵיׁשֵ ַהַרְשּבִ

ַרֲחִמים אּוָלה ּבְ ָלל - ְלֵקרּוב ַהּגְ מּוָפץ ְללֹא ַמְטרֹות ֶרַוח ּכְ

ּוְבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי בב"א
ה ַאַחת  ַדּקָ ָנא ּבְ ּכֶ ָרא ְדַמׁשְ ל ִאּדְ ּיּום ּכָ ָרֵאל" ְלּסִ ְבֵטי ִיׂשְ "ַיַחד ׁשִ

ָרֵאל ַחד הּוא"  ִריְך הּוא ְוִיׂשְ א ּבְ "קּוְדׁשָ

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי", 
 בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א, כ"ה ִניָסן תשע"א לפ"ק

 ְמֻיָחד ְלִלּמּוד ָּכל ִאְּדָרא ְדַמְׁשֶּכָנא,
 ְּבַׁשָּבת זֹו ִּתֵּקן ְיהֹוֻׁשַע ְּתִפיַלת ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח, ּוְבַׁשָּבת 
זֹו ַמְתִחיִלים ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִלְלֹמד ִּפְרֵקי ֲאבֹות - "ֹמֶׁשה 

ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע", ְוַגם ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ע 
ִנְקָרא ִסיָני )ִסיָני ִסיָני לֹו ִנְקָרא(, ְוִנְדָּפס ְלְכבֹוד ִהּלּוָלא 

לֹום ִדְיהֹוֻשַע ִּבן נּון ָעָליו ַהּׁשָ
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ד

הקמה

דמנא ארא לספר

ׁשהיּוהה מהראׁשֹונים קדמֹון חּבּור היא זֹו אּדרא ּכל ְְִִִִִֵֶַָָָָ
ּכמֹולפני קצר ּבלׁשֹון ּׁשּדּברּו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

זֹו, אּדרא ּכל אּדראׁשהיא ולּמד גּלה ׁשמעֹון ׁשרּבי ונראה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
זֹו ואּדרא האחרֹות, אדרֹות ב' להם ׁשּגּלה ּכמֹו לתלמידיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזֹו

רּבא אּדרא ּבריׁש נׂשאנזּכרת ע"ב)ּבפרׁשת קכז ּבזה(ף , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מׁשּכנא"הּלׁשֹון דּבי ּבאּדרא עאלּו אחר"ּוכבר ועכׁשו , ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ

החברים. לפני זֹו אּדרא יֹוסי רּבי חזר ׁשמעֹון רּבי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּפטירת

הודע ּדברי דמׁשּכנאׁשרב ּבׁשּתיאּדרא ּבאריכּות מבארים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ונֹותן לּמעּין האזינּו, ּודפרׁשת נׂשא ּדפרׁשת ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹאדרֹות

להבין ועט"צ)לב רצֹון",(רמ"ק "ׁשעת ּבספר ּפרׁשּוה זֹו ואּדרא . ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
נתן" "ּתֹורת ספר ּבסֹוף הּנדּפס ׁשלמה" "עטרת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוּבקנטרס
יצחק" "ּברית ּבספר זֹו אּדרא מבארת וגם ז"ל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹלהרנ"ש

חבר. אייזיק יצחק רּבי הּגאֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָמהרב



ַרֲחֵמי א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ
ִריְך הּוא אֹוָרְייָתא  א ּבְ ַדּקֹות ְספּורֹות - "ּקּוְדׁשָ ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּבְ ּיּום ּכָ ָרֵאל ְלּסִ ְבֵטי ִיׂשְ ָיַחד ׁשִ

ָרֵאל ַחד הּוא" ְוִיׂשְ

ֵצל  ּוְלִהּנָ ַרֲחִמים  ּבְ ֵאל  ְלִהּגָ ה  ִנְזּכֶ ְלַבד  ּבִ ּקֹות  ּדַ  7 דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל 
ר  ֲאׁשֶ ֶניָה  ּבָ ִעם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִלְפּדֹות  ה  ִנְזּכֶ ְוֵכן  ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִמּמִ
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִלְפֵני  ה  ִפּלָ ַהּתְ ע"א(.  קי"ד  ף  )ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ִתּקּוֵני  ּבְ ְדִאיָתא  ּכִ ִבי,  ׁשְ ּבַ
ְלעֹוֵרר  ּתֹוִעיל  עֹוָלם  ּבָ ָהֲעצּוָמה  ּוְזכּותֹו  ְזַי"ַע  יֹוַחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלַרּבִ ֶרת  ֶ ְמַקּשׁ

ה.  ֲאֶמִריָקה ּוְבַעּזָ ן, ּבַ ָיּפָ בּוִים ָהֲאסּוִרים ּבְ ְ ְוִלְפדֹות ַהּשׁ
ְבֵטי  ׁשִ "ָיַחד  ָעִמים  ּפְ ּוֵמאֹות  רֹות  ֲעׂשָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ּכָ ֶאת  ם  ּוְלַסּיֵ ִלְלֹמד   -
ֶאָחד לֹוֵמד  ל  ּכָ ׁשֶ ַק"ס,  ּתְ ּתַ ֹזַהר  ל  ׁשֶ ְל-960 חֹוְברֹות  ַהּזַֹהר  ְיֵדי ֲחלּוַקת  ַעל  ָרֵאל"  ִיׂשְ
ִעם  ֶזה  ִלימּוד  ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ בּוִיים.  ַהּשְׁ ל  ׁשֶ ּוְפדּוָתם  ִליׁשּוָעָתם  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּקֹות  ּדַ כ-7 
פּוְתָך  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ֶזה.  ִלימּוד  ּבְ ָרֵאל"  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ "ָיַחד  רּו  ִהְתַחּבְ ׁשֶ ְיהּוִדים  ַאְלֵפי  רֹות  ֲעׂשָ
ִכיָנה  דֹוׁש, ִלְפדּות ַהּשְׁ יֹום זֹוַהר ַהּקָ ּקֹות ּבְ בּות ִלְלמֹוד 7 ּדַ ּה: ִהְתַחּיְ רּוׁשָ ִלימּוד ֶזה- ּפֵ ּבְ
פּו  ּתְ ּתַ לּו ַעל ַעְצָמם ְוִהׁשְ ָבר ִקּבְ ּכְ ַרֲחִמים. ִהְצָטְרפּו ַלֲאָלִפים ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ת ַעם ִיׂשְ ְוִלְגֻאּלַ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ִפּלֹות ְוַרֲחִמים ַעל ַאֵחינּו ּבְ ל ּתְ ה, ּוְבַיַחד ְנעֹוֵרר ּכַֹח ָעצּום ׁשֶ ִפּלָ ִלּמּוד ּוַבּתְ ּבַ
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ר ְלַרּבִ ָרֵאל ְלִהְתַחּבֵ ַמן ְלָכל ַעם ִיׂשְ ְבָיה. ֶזה ַהּזְ ָרה ּוַבּשִׁ ּצָ תּוִנים ּבַ ַהּנְ
ן ִמיְרל  ּבֶ ִרים. יֹוֵאל ְזֵאב  ְעּדָ ְוַהּנֶ עֹוָלם ְלַמַען ַהׁשבּוִים  ּבָ דֹוָלה  ה ַהּגְ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִלּטֹול ֵחֶלק 
ה )פֹוָלאְרד("  ן ַמְלּכָ ן ִאיְטא ִרְבָקה. "ְיהֹוָנָתן ּבֶ ן ֵריְזל, יֹוֵסף ּבֶ ה, ַיֲעֹקב יֹוֵסף ּבֶ ֵריָסא ַחּוָ
)ַאַרד(,  ְתָיה  ּבַ ן  ּבֶ )ֶחֶבר(, רֹן  ה  ִרּנָ ן  ּבֶ ַגְיא  ְוַהְנעָדִרים.  יט(",  ּלִ )ׁשַ ַאִביָבה  ן  ּבֶ ְלָעד  "ּגִ ְוֵכן 
ִניָנה  ן ּפְ ץ(, ְצִבי ּבֶ ָרה )ּכַ ן ׂשָ אּוֶמל(, ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַנְחָמן ּבֶ ן ִמְרָים )ּבַ לֹֹמה ּבֶ ְזַכְרָיה ׁשְ

קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.  ָרֵאל ַהּזְ ָאר ַעם ִיׂשְ תֹוְך ׁשְ )ֶפְלְדַמן(, ּבְ
חּול  ַמִים ּתָ ת ׁשָ ָכל ָמקֹום ֶאְפָשִרי. ּוִבְרּכַ ה ּבְ ּמּוד ְוַלְתִפּלָ א ַהִפיצּו ֶאת ַהִחּזּוק ַלּלִ ָאּנָ
ְזָיָע"א. ִלְפָרִטים: ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי – -0548 ר יֹוָחִאי  ּבַ ְמעֹון  י ׁשִ ֲעֵליֶכם - ֵמַרּבִ
ִלים  ַקּבְ ּמְ ל ַהִמְגָזִרים ּוִמּכֹל ָהעֹוָלם ׁשֶ רֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים ִמּכָ 436784. - ִהְצָטְרפּו ַלֲעׂשָ

דֹוׁש.  יּמּוד ּוְקִריַאת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ ַעל ַעְצָמם ִלּ

ִפיָלה אֹוָתּה ֵיׁש לֹוַמר ְלַאַחר ַהִלימּוד:  ח ַהּתְ ֻנּסָ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ְלָרצֹון  ַיֲּעלּו  ֶשׁ ָפֶניָך ה' ֱא-לֵֹהינּו ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו  ִמְלּ ְיִהי ָרצֹון 
ָך  ַעְבְדּ יֹוָחִאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִאּלּו ֲאָמָרם  ְכּ ְלָפֶניָך  לּו  ְוִיְתַקְבּ ַהּיֹום,  ְלָפֶניָך  ָראנּו  ָקּ ֶשׁ ה  ַהּזֶ
ְוָהְרמּוִזים  ֶהם  ָבּ תּוִבים  ַהְכּ ים  דֹוִשׁ ַהְקּ מֹוֶתיָך  ְשׁ ְלַמַען  ה  ַוֲעֵשׂ לֹום.  ׁ ַהָשּ ָעָליו  יֶחָך,  ְמִשׁ
ֵתנּו  ִחָנּ ֵתנּו ְוָתבֹוא ְלָפֶניָך ְתּ ָשׁ ֵתנּו ּוַבָקּ ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתּ ל ְבּ ֶהם ּוְתַקֵבּ ְוַהְמצָֹרִפים ָבּ
ַיֲעֹקב  ה,  ַחּוָ ֵריָסא  ִמיְרל  ן  ּבֶ ְזֵאב  יֹוֵאל   - ֲאָמֶתָך  ן  ֶבּ ָך  ַעבְדּ ַעל  ּוְתַרֵחם  ְוַתְחמל  ְוָתחֹוס 
ן ַאִביָבה  ְלָעד ּבֶ ה )פֹוָלאְרד(" ְוֵכן "ּגִ ן ַמְלּכָ ן ִאיְטא ִרְבָקה. "ְיהֹוָנָתן ּבֶ ן ֵריְזל, יֹוֵסף ּבֶ יֹוֵסף ּבֶ
ִמְרָים  ן  ּבֶ לֹֹמה  ׁשְ ְזַכְרָיה  )ַאַרד(,  ְתָיה  ּבַ ן  ּבֶ רֹן  )ֶחֶבר(,  ה  ִרּנָ ן  ּבֶ ַגְיא  ְוַהְנעָדִרים.  יט(",  ּלִ )ׁשַ
ָאר ַעם  תֹוְך ׁשְ ִניָנה )ֶפְלְדַמן(, ּבְ ן ּפְ ץ(, ְצִבי ּבֶ ָרה )ּכַ ן ׂשָ אּוֶמל(, ְיקּוִתיֵאל ְיהּוָדה ַנְחָמן ּבֶ )ּבַ
ִכיָנה  יׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַיַחד ִעם ַהּשְׁ יַע אֹוָתם ִבּ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. - ְותֹוִשׁ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ
ם  רֹות הּוא ִיְפֵדּ ָרֵאל. מֹוִציא ֲאִסיִרים ַבּכֹוָשׁ ָך ִיְשׂ בּוִיים ְוָהֲאִסיִרים ֵמַעְמּ ׁ ה ְוָכל ַהְשּ דֹוׁשָ ַהּקְ
ֵאם  ְוִיְרּפָ ְלאֹוָרה  ּוֵמֲאֵפָלה  ה  ִלְגֻאּלָ ְעּבּוד  ּוִמּשִׁ ְלֵחרּות  ֵמַעְבדּות  ְויֹוִציֵאם  ׁשֹוֵביֶהם  ִמיֵדי 
ה ֶאת ּכָֹחם ִויֲאְזֵּרם  ץ ֶאת רּוָחם ְוַיְרּבֶ ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ִויַאֶמּ ֵלָמה, ְרפּוַאת ַהֶנּ ְרפּוָאה ְשׁ

ְמַחת עֹוָלם.  אּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ִשׂ ְמָחה ּוְבִגיָלה, ָאז ִיְתַחֵזּקו ְוִיְתַרּפְ ִשׂ ְבּ
ֲעֹמד  ַתּ ַוֲאָתר,  ֲאָתר  ָכל  ְבּ ֲעָדם  ּבַ יִרים  ְעִתּ ַהַמּ ְוַנֲאָקָתם,  ְוַצֲעָקָתם  ים  ַרּבִ ת  ְתִפּלַ ּוְזכּות 
יָנם ְוִיָקְראּו ְלָפֶניָך  ַזר ִדּ ַרע רַֹע ְגּ ְבָים. ְוִיָקּ ית ׁשִ ה ְוִלְפדֹותם ִמֵבּ ְלִלים ְלָמֵגן ְוִצָנּ ָלֶהם ְוַלִמְתּפַ
דֹוׁש ָהָרמּוז  ם ַהָקּ ׁ ְזכּות ַהֵשּ נּו ְוַנֲחָלֵתנּו, ִבּ ַעלּו ְוָעׂשּו ְלַמַען ַעֵמּ ר ָפּ ל ְזֻכּיֹוֵתיֶהם ְוָכל ֲאֶשׁ ּכָ
תּוב:  ָכּ ֶשׁ ִמְקָרא  ֶהם  ּבָ ִויֻקַיּם  נ'ֹוָרא.  ַט'ֲהֵרנּו  ֵבנּו  'ְגּ ַשׂ ָך  ַע'ְמּ ת  ִר'ַנּ ל  ַק'ּבֵ ַהֵתבֹות:  י  ָראֵשׁ ּבְ
ׂשֹון  ם ׂשָ ְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאׁשָ ה ְוׂשִ ִרּנָ בּון ּוָבאּו ִצּיֹון ּבְ )ישעיה פרק לה י( "ּוְפדּוֵיי ה' ְיׁשֻ

ָיֵמינּו, ָאֵמן.  ְמֵהָרה ְבּ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" ִבּ ְמָחה ַיּשִׂ ְוׂשִ
ם.  קּוְנְטַרִסי תתק"ס )960( ָקֶחּנּו ִמּשָׁ ס ּבְ ִפּלֹות ִלְפֵני ְוַאֲחֵרי ִלּמּוד ִנְדּפַ ָאר ּתְ ּוׁשְ



ה אדרא דמשכנא  הקדמה

הקמה

דמנא ארא לספר

ׁשהיּוהה מהראׁשֹונים קדמֹון חּבּור היא זֹו אּדרא ּכל ְְִִִִִֵֶַָָָָ
ּכמֹולפני קצר ּבלׁשֹון ּׁשּדּברּו יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

זֹו, אּדרא ּכל אּדראׁשהיא ולּמד גּלה ׁשמעֹון ׁשרּבי ונראה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
זֹו ואּדרא האחרֹות, אדרֹות ב' להם ׁשּגּלה ּכמֹו לתלמידיו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָזֹו

רּבא אּדרא ּבריׁש נׂשאנזּכרת ע"ב)ּבפרׁשת קכז ּבזה(ף , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מׁשּכנא"הּלׁשֹון דּבי ּבאּדרא עאלּו אחר"ּוכבר ועכׁשו , ְְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ

החברים. לפני זֹו אּדרא יֹוסי רּבי חזר ׁשמעֹון רּבי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָּפטירת

הודע ּדברי דמׁשּכנאׁשרב ּבׁשּתיאּדרא ּבאריכּות מבארים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ונֹותן לּמעּין האזינּו, ּודפרׁשת נׂשא ּדפרׁשת ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹאדרֹות

להבין ועט"צ)לב רצֹון",(רמ"ק "ׁשעת ּבספר ּפרׁשּוה זֹו ואּדרא . ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ
נתן" "ּתֹורת ספר ּבסֹוף הּנדּפס ׁשלמה" "עטרת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻּוּבקנטרס
יצחק" "ּברית ּבספר זֹו אּדרא מבארת וגם ז"ל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹלהרנ"ש

חבר. אייזיק יצחק רּבי הּגאֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָמהרב



ַהְקָּדָמה ְלֵסֶפר 
ִאְּדָרא ְדַמְׁשְּכָנא



 הקדמה  אדרא דמשכנאו

הדה הרה ר"ס ללד מבא

וכּו'מה ּומסרּה מּסיני ּתֹורה אבת)קּבל מכת רי)ּומּובא , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להאריז"ל) הצת ער ספר רי)הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה יׁש ּכי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

חלקים, ר"ס)ֹודס'רּוׁשּד'מזר'ׁשטּפ'ד' בת ואת(ראי , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכן ּגם ּבֹו יׁש מהּפרּד"ס חלק ּובכל מּסיני, מׁשה קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכּולם
ׁשּבּפׁשט הּפׁשט ּבּדר ללמד אפׁשר הּגמרא ּכגֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּפרּד"ס.
הּזּכרֹון ּכסּמני ׁשּבּפׁשט הרמז ּובדר רׁש"י, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכבאּור

קג"ם, יע"ל הּסימן ּכמֹו ּבּתלמּוד, מכתהּנמצאים (הזר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ועד) ע"א כז ף ספריסנהדרין ּכל ּכמֹו ׁשּבּפׁשט הּדרׁש ּובדר , ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מרּכבה ּכמעׂשה ׁשּבּפׁשט הּסֹוד ּובדר והּמּוסר, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּדרׁשֹות

רין) אין פרק חגיגה .(מכת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָ



דה ההר ספר המן הר"ס

מןם ּגדֹול חלק ּפרּד"ס, ּבחינֹות יׁש עצמֹו הּזהר ּבספר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּבּדר הּוא "מדרׁשהּפׁשטהּזהר הּנקרא חלק ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

יֹודע לכל ּומּובן הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּכלל ּבּדר ׁשהּוא ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנעלם"
להבין נפלאים ּדברים הּקדֹוׁש ּבּזהר עֹוד ּומּובאים ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹספר,
סּפּורים וכּמה ּובּמדרׁשים, ּבּתלמּוד חז"ל מאמרי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָהרּבה
וכן ּתּנאים. ּומּׁשאר ׁשּלֹו, קּדיׁשא והחבריא ׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמרּבי

חלקי הּקדֹוׁש ּבּזהר ּודרּוׁשיׁש רּבֹותרמז ּפעמים המּובאים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מּוסר ספרי חכמה,ּבהרּבה ראית מסר, בט הר, קב ספר מ) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

בהרה ההר, מסרי מא חים החפץ בספרי יעץ, פלא העבדה, רו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיסד

ועד) חסידת חלקספרי וכן ספרים,הּסֹוד. ּבהרּבה ּומּובא מצּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
חכמה, ראׁשית הּגדֹול הּמּוסר ּבספר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּובפרט

נפׁש. לכל ׁשוה הּוא ּכלל ּבּדר ּופרּוׁשֹו ּבתרּגּומֹו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָאׁשר
וכתבי הּזהר ּדברי על מבּססים חסידים ספרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹֻוהרּבה

ועֹוד. מֹוהר"ן, לּקּוטי יׂשראל אֹוהב ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵָָָָהאר"י



נתיבתיהם דה ההר מפרי
ׁשנהמעת מאֹות מארּבע יֹותר לפני הּקדֹוׁש הּזהר הדּפסת ְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּׁשּבארּו מהם ּבהתמדה, יׂשראל ּגדֹולי ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָעסקּו
את ּבבאּורם הּקיפּו וכמעט הּסדר, על ּבפרטּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבספריהם

הּקדֹוׁש, הּזהר מל,ּכל קה בעל יקר, אר ספר ז"ל הרמ"ק מ) ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) ּובׁשמֹונהוהגר"א, חּיים" "עץ ּבספרֹו האריז"ל ורּבנּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבהנהגה ׁשלמים ּבּדרּוׁשים יסֹודֹותיו ּובנה העמיד ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָָׁשעריו,
ּדרּוׁשיו ורֹוב ז"ל, הּנביא מאלּיהּו ׁשּקּבל ּכפי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלהי"ת,
יׂשראל ּגדֹולי ּכל וכן הּקדֹוׁש. הּזהר מן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשֹורׁשיהם
יסֹודֹות על כּוּלם וליטאים, חסידים והאׁשּכנּזים ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָהּספרּדים
את ּברּבים והנהיגּו הֹורּו האריז"ל, ּודרּוׁשי הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּזהר
וכּלם הּקדֹוׁשים, יׂשראל לכלל האלהי"ת העבֹודה ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּדרּכי
ׁשּבּתֹורה, הּנסּתר ּבחלק עצמם להׁשלים נתחּברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכאחד

הּקדֹוׁש. הּזהר ּבספר מצּוי ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשעּקרֹו



יחאי ן מען רי ל ח גדל
ּברסתם ׁשמעֹון רּבי הּוא ּבׁש"ס מקֹום ׁשּבכל ׁשמעֹון רּבי ְְְִִִִֶַַַַַָָ

ּומלּמד עקיבא. לרּבי מבהק ּתלמיד היה ְְְְֲִִִַַַָָָָָֻֻיֹוחאי.



ז אדרא דמשכנא  הקדמה

נפׁש. לכל ׁשוה הּוא ּכלל ּבּדר ּופרּוׁשֹו ּבתרּגּומֹו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָאׁשר
וכתבי הּזהר ּדברי על מבּססים חסידים ספרי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹֻוהרּבה

ועֹוד. מֹוהר"ן, לּקּוטי יׂשראל אֹוהב ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֵָָָָהאר"י



נתיבתיהם דה ההר מפרי
ׁשנהמעת מאֹות מארּבע יֹותר לפני הּקדֹוׁש הּזהר הדּפסת ְְְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּׁשּבארּו מהם ּבהתמדה, יׂשראל ּגדֹולי ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָעסקּו
את ּבבאּורם הּקיפּו וכמעט הּסדר, על ּבפרטּות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבספריהם

הּקדֹוׁש, הּזהר מל,ּכל קה בעל יקר, אר ספר ז"ל הרמ"ק מ) ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ועד) ּובׁשמֹונהוהגר"א, חּיים" "עץ ּבספרֹו האריז"ל ורּבנּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבהנהגה ׁשלמים ּבּדרּוׁשים יסֹודֹותיו ּובנה העמיד ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָָׁשעריו,
ּדרּוׁשיו ורֹוב ז"ל, הּנביא מאלּיהּו ׁשּקּבל ּכפי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהאלהי"ת,
יׂשראל ּגדֹולי ּכל וכן הּקדֹוׁש. הּזהר מן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשֹורׁשיהם
יסֹודֹות על כּוּלם וליטאים, חסידים והאׁשּכנּזים ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָהּספרּדים
את ּברּבים והנהיגּו הֹורּו האריז"ל, ּודרּוׁשי הּקדֹוׁש ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּזהר
וכּלם הּקדֹוׁשים, יׂשראל לכלל האלהי"ת העבֹודה ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּדרּכי
ׁשּבּתֹורה, הּנסּתר ּבחלק עצמם להׁשלים נתחּברּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכאחד

הּקדֹוׁש. הּזהר ּבספר מצּוי ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשעּקרֹו



יחאי ן מען רי ל ח גדל
ּברסתם ׁשמעֹון רּבי הּוא ּבׁש"ס מקֹום ׁשּבכל ׁשמעֹון רּבי ְְְִִִִֶַַַַַָָ

ּומלּמד עקיבא. לרּבי מבהק ּתלמיד היה ְְְְֲִִִַַַָָָָָֻֻיֹוחאי.



 הקדמה  אדרא דמשכנאח

הּבא, לעֹולם הּׁשמּור מחלקֹו הּזה ּבעֹולם נהנה ולא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבנּסים.
ּכן ּדֹורֹוועל על להגן הּצּדיקים מּׁשאר ּגדֹולה היתה .זכּותֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

יׂשראל. ּכל על לכּפר ׁשנים, י"ג מערה ּבצער ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהיה
יחאי) ר מען רי ער הרת ְִִֵֵֶֶַַַַ(סדר

אֹורי לׁשּׁשים קרֹוב ׁשני ּבית חרּבן אחר חי ׁשמעֹון ְְְְִִִִִַַַַָָֻ
ׁשנה. ט"א)לׁשבעים קל"ה עד א' ר ההר ני יקר (אר ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

מּכי סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף ּבחּייו ּכבר לפניו הל ְְְְִִַַַַָָָָָָ
הּדֹור. ראׁשי ּבכלל נחׁשב ְְִֵֶַָָָָָהיה
ט"ב) קע"ו עד י' ר יקר ְַַָָ(אר

הּמותׁשמעֹוןרי הּמלא את ּדחה הּגדֹול והּצילּבכחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
יצחק. רּבי ּתלמידֹו את ב')מּידֹו עד רי"ז ף (ויחי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

מּדֹורֹו.רי הּמּגפה את ּבּטל ּובכחֹו גזר ׁשמעֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
א') עד ק"ד ף רת חד ַַַָָֹ(זהר

עֹולם.רי יסֹוד צּדיק הּוא ּכי עצמֹו על העיד ׁשמעֹון ְְְִִִִֵַַַָ
א') עד ל"ג ף ורא רת חד ְַַַַַַָָָָֹֹ(זהר

ּביאתועד עד ּכדֹורֹו עֹוד יקּום לא ּכי ׁשמעֹון רּבי העיד ְְִִִִִֵַַַָֹ
א').הּמׁשיח. עד רכ"ה ף ויחי רת (זהר ְִִַַַַַַַָָָֹ

עדן.רי בגן לּצּדיקים ראׁש להיֹות עתיד ׁשמעֹון ְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
ב') עד ע"ג ף הליקטים חלק חד ִִֵֶַַַַָָֹ(זהר



ונסר נגלה ללמד היא הירה רה
הרמ"קא. דג)ּכתב אן מעק ו', רק א' חלק נערב אר (ספר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּׁשאין ּדֹורנּו, מּבני קצת היא הּטֹועה, הּכת הּלׁשֹון: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזה

והם ּבגמרא, ולא ּבּמׁשנה ולא ּבמקרא לא מבֹוא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹלהם
ּגמּורה, טעּות טֹועים ׁשהם ספק ואין זֹו ּבחכמה ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָעֹוסקים
ּדר להם האֹוחזים אֹותם הם הרצּויה, והּכת טעמי. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּכּמה
והֹוראֹותיה ּבּגמרא וחלק ּבּמקרא, חלק להם ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּיׁשר,
אֹותּה ולֹומדים זֹו. ּבחכמה וחלק ּכמׁשנה, אצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהם

הּמעלהלׁשמּה: להּׂשיג קֹונם, את "לדעת" ּבסֹודֹותיה לּכנס ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לפני ּולהתּפּלל הּתֹורה, ּבידיעת האמּתית ּבהּׂשגה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנפלאה
והיא ּוׁשכינּתיּה. הּוא ּבריך קּודׁשא ּבמצֹותיו ליחד ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָקֹונם,

ּכל ּבֹורא לפני הרצּויה .העבֹודה ְְֲִֵֵָָָָָ

ּבחּייב. רּבנּו כ"ח)ּכתב כ"ט ּבׁשם(ברים וׁשמעּתי הּלׁשֹון: ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש ז"ל אלקינּו"הרמּב"ם לה' "הּנסּתרֹות ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹ

יתעּלה לה' הּמצֹות, וטעם הּנסּתרים הּתֹורה סֹודֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיאמר,
ׁשרׁש ּבידיעת מהם ׁשמץ אזנֹו ׁשּיּקח אדם ּיזּכה ואם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהם.
לנּו "הּנגלֹות ׁשהרי מּזה להּמנע לֹו אין ּגּופני, ּבענין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמצוה

לעׂשֹות". וסּפיר.ּולבנינּו יקר הּוא ּבעצמֹו הּזה והּפרּוׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכתבג. דג)והגר"א אן מבא י"ז כ"א למלי רבא)ּבזה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
רֹואההּלׁשֹון: ואינֹו ונפלאֹות, ּבגדֹולֹות להל והרֹוצה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

לבֹוא אפׁשר אי ּכי יעׁשיר. לא אֹותם, ּוללמֹוד הּדינים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹלקּים
ׁשּלא יעׁשיר לא זה ולכן הּנגלֹות, ידי על אם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלהּסֹודֹות

ּכלּום. לֹו לּיםיהיה ּכּמים – ה' את ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ט')מכּסים. י"א עיהי). ְְְִַַָ

הּתניאתב ּבעל ט"א)רּבנּו י"ז ף צו רת רה הּנה:(לטי ְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
ּפנימּיּות ּבהּׂשגת העם לכל ּדעת ילּמד ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח

ּתֹורתהּתֹורה את הּמׁשיח מל ׁשּילּמד ּפׁשּוטֹו לפי אם ּכי , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּמתים ּבתחּית אז הלא מּובן, אינֹו ּולבנינּו, לנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּנגלה
ּכל את יֹודעים ׁשּכבר הּגדֹולים וכל רּבנּו מׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיקּומּו



ט אדרא דמשכנא  הקדמה

הּבא, לעֹולם הּׁשמּור מחלקֹו הּזה ּבעֹולם נהנה ולא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבנּסים.
ּכן ּדֹורֹוועל על להגן הּצּדיקים מּׁשאר ּגדֹולה היתה .זכּותֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

יׂשראל. ּכל על לכּפר ׁשנים, י"ג מערה ּבצער ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהיה
יחאי) ר מען רי ער הרת ְִִֵֵֶֶַַַַ(סדר

אֹורי לׁשּׁשים קרֹוב ׁשני ּבית חרּבן אחר חי ׁשמעֹון ְְְְִִִִִַַַַָָֻ
ׁשנה. ט"א)לׁשבעים קל"ה עד א' ר ההר ני יקר (אר ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

מּכי סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף ּבחּייו ּכבר לפניו הל ְְְְִִַַַַָָָָָָ
הּדֹור. ראׁשי ּבכלל נחׁשב ְְִֵֶַָָָָָהיה
ט"ב) קע"ו עד י' ר יקר ְַַָָ(אר

הּמותׁשמעֹוןרי הּמלא את ּדחה הּגדֹול והּצילּבכחֹו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
יצחק. רּבי ּתלמידֹו את ב')מּידֹו עד רי"ז ף (ויחי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

מּדֹורֹו.רי הּמּגפה את ּבּטל ּובכחֹו גזר ׁשמעֹון ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
א') עד ק"ד ף רת חד ַַַָָֹ(זהר

עֹולם.רי יסֹוד צּדיק הּוא ּכי עצמֹו על העיד ׁשמעֹון ְְְִִִִֵַַַָ
א') עד ל"ג ף ורא רת חד ְַַַַַַָָָָֹֹ(זהר

ּביאתועד עד ּכדֹורֹו עֹוד יקּום לא ּכי ׁשמעֹון רּבי העיד ְְִִִִִֵַַַָֹ
א').הּמׁשיח. עד רכ"ה ף ויחי רת (זהר ְִִַַַַַַַָָָֹ

עדן.רי בגן לּצּדיקים ראׁש להיֹות עתיד ׁשמעֹון ְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
ב') עד ע"ג ף הליקטים חלק חד ִִֵֶַַַַָָֹ(זהר



ונסר נגלה ללמד היא הירה רה
הרמ"קא. דג)ּכתב אן מעק ו', רק א' חלק נערב אר (ספר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּׁשאין ּדֹורנּו, מּבני קצת היא הּטֹועה, הּכת הּלׁשֹון: ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזה

והם ּבגמרא, ולא ּבּמׁשנה ולא ּבמקרא לא מבֹוא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹלהם
ּגמּורה, טעּות טֹועים ׁשהם ספק ואין זֹו ּבחכמה ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָעֹוסקים
ּדר להם האֹוחזים אֹותם הם הרצּויה, והּכת טעמי. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּכּמה
והֹוראֹותיה ּבּגמרא וחלק ּבּמקרא, חלק להם ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּיׁשר,
אֹותּה ולֹומדים זֹו. ּבחכמה וחלק ּכמׁשנה, אצלנּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהם

הּמעלהלׁשמּה: להּׂשיג קֹונם, את "לדעת" ּבסֹודֹותיה לּכנס ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לפני ּולהתּפּלל הּתֹורה, ּבידיעת האמּתית ּבהּׂשגה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּנפלאה
והיא ּוׁשכינּתיּה. הּוא ּבריך קּודׁשא ּבמצֹותיו ליחד ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָקֹונם,

ּכל ּבֹורא לפני הרצּויה .העבֹודה ְְֲִֵֵָָָָָ

ּבחּייב. רּבנּו כ"ח)ּכתב כ"ט ּבׁשם(ברים וׁשמעּתי הּלׁשֹון: ּבזה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
זה, ּפסּוק ּבפרּוׁש ז"ל אלקינּו"הרמּב"ם לה' "הּנסּתרֹות ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָֹ

יתעּלה לה' הּמצֹות, וטעם הּנסּתרים הּתֹורה סֹודֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיאמר,
ׁשרׁש ּבידיעת מהם ׁשמץ אזנֹו ׁשּיּקח אדם ּיזּכה ואם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהם.
לנּו "הּנגלֹות ׁשהרי מּזה להּמנע לֹו אין ּגּופני, ּבענין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמצוה

לעׂשֹות". וסּפיר.ּולבנינּו יקר הּוא ּבעצמֹו הּזה והּפרּוׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ּכתבג. דג)והגר"א אן מבא י"ז כ"א למלי רבא)ּבזה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
רֹואההּלׁשֹון: ואינֹו ונפלאֹות, ּבגדֹולֹות להל והרֹוצה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

לבֹוא אפׁשר אי ּכי יעׁשיר. לא אֹותם, ּוללמֹוד הּדינים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹלקּים
ׁשּלא יעׁשיר לא זה ולכן הּנגלֹות, ידי על אם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלהּסֹודֹות

ּכלּום. לֹו לּיםיהיה ּכּמים – ה' את ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ט')מכּסים. י"א עיהי). ְְְִַַָ

הּתניאתב ּבעל ט"א)רּבנּו י"ז ף צו רת רה הּנה:(לטי ְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
ּפנימּיּות ּבהּׂשגת העם לכל ּדעת ילּמד ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח

ּתֹורתהּתֹורה את הּמׁשיח מל ׁשּילּמד ּפׁשּוטֹו לפי אם ּכי , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּמתים ּבתחּית אז הלא מּובן, אינֹו ּולבנינּו, לנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּנגלה
ּכל את יֹודעים ׁשּכבר הּגדֹולים וכל רּבנּו מׁשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹיקּומּו



אדרא דמשכנאי

הענין אּלא הּתֹורה,הּתֹורה, ּבפנימּיּות הּלּמּוד יהיה אז ּכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ותכלית קץ לאין רּבֹות עּלּיֹות ּבּה ויׁש מּדה, מארץ .ׁשארּכּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

סע"ב)המהרח"ותב ב' ף ההקמת לער מתהק):ּתֹורת ּכי ְְְְִַַַַַַַָָָ
ּברזי עֹוסקים ׁשם רק ּכפׁשּוטּה, אינּנה הּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעֹולם
ּבעֹולם ּבּה טרח ולא ּבּה ּבחר ׁשּלא וזה וסֹודֹותיה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּתֹורה

ּבׁשּבת, יאכל לא ׁשּבת, מערב נאמרהּזה ס"הועליהם עיהי) ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ואּתםי"גי"ד) יאכלּו עבדי הּנה אלקים ה' אמר ּכה "לכן :ְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשמחּו עבדי הּנה ּתצמאּו ואּתם יׁשּתּו עבדי הּנה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתרעבּו
מּכאב ּתצעקּו ואּתם לב מּטּוב ירּנּו עבדי הּנה ּתבׁשּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואּתם

ּתילילּו". רּוח ּומּׁשבר ְִִֵֵֵֶַלב



דה הר ילמד כם תראה דרא

חדׁשבאר זהר א')ּבתּקּוני עד קי"ד ּכד(ף לׁשֹונֹו: וזה ְְְִֵֶַַַַָָֹ
חּבּור ּוכׁשּיתּגּלה – ּבעלמא חּבּורא האי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאתגליא

– הּזה ּבעֹולם הּזהר ספר ׁשל מעזה ונעלם נז תחר,(היה ת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לסף צרו ער היה מרה וזה ,תהת זמן היע אז הי אלף חת ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד

ז תינל סף סמ ל היה די הפילה, כלית אל הכינה ירידת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהלת

וכל) מל האר מארי כח, לגּבּה מתּכּנׁשין סּגיאין – ואז ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבֹו לעסק אליו יתאּספּו אדם ּבני –הרּבה ּבהֹון ּדאּתמר , ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹ

לאמר רצה – וגֹומר ּפה יׁשנֹו אׁשר את ּכי – ּבהם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר
 הּזהר ספר חּבּור ּבעת ׁשם להיֹות ׁשּזכּו הנׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותם

הּיֹום עּמנּו חּבּורא ּבהאי ּפה אינּנּו אׁשר אֹותםואת וגם – ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבגּוף, להתלּבׁש הּזה לעֹולם לרדת העֹומדֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהנׁשמֹות

לעבֹוד ּבֹו ויׂשּכילּו הּזהר ּבספר וילמדּו יתאּספּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹכּוּלם
חיצֹונים. ּכחֹות מּפני למחסה להם ויהיה ד', את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולדעת



דלה חבה הרה וסתרי דה ההר לד
האחרנים רת יתר ונצר

צמחתב יעקב החים)הרב עץ הקמת האריז"ל, מגרי ,(היה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

להיֹות הּוא עּתה, ּדוקא זֹו חכמה ּגּלּוי "ּכל ְְְְִִַַָָָָָוז"ל:
עד ּביֹותר היא נלחמת זה ּומּצד לכלֹות, הרׁשעה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעֹומדת
ועל העליֹון, מׁשֹורׁשנּו ונתרחקנּו ּבמאד, הּתאוֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּגברּו
מגן נּׂשיג אּלּו, ּגרּועֹות ּבּדֹורֹות זֹו ּבחכמה ׁשנעסֹוק ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָידי

עכ"ל. ׁשּבּׁשמים", ּבאבינּו לאחז ְְֱִִִֶֶַַָָָֹוצּנה



הר לבני מיעדים הר הדת י
האחרן.

הּזהרבאר ּתּקּוני א')ּבריׁש עד א' ועלת(ף הּלׁשֹון: ּבזה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ע ועילת – ּכּלא סֹוףעל האין אֹור ׁשהּוא הּכל ל ְִֵֶַַַַַָֹֹ

טמירין רזין לֹון לגלאה ספירן לעׂשר רׁשּו יהיב  וכּו' ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָב"ה
נסּתרים, סֹודֹות להם לגּלֹות ספירֹות לעׂשר רׁשּות נתן –ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
לרּבי רׁשּות נתנה ׁשּלא – לֹון לגלאה רׁשּו אתיהיב ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹּדלא
דייתי עד  לאחרים הּסֹודֹות את לגּלֹות ּולהחברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַׁשמעֹון
הּמׁשיח מל ׁשל הּדֹור ׁשּיבֹוא עד – מׁשיחא דמלּכא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדרא

הּמׁשיח לביאת סמּו האחרֹונים ּבּדֹורֹות ׂשמחהּכי הּוא ְְֲִִִִִַַַַַָָָָ



יא אדרא דמשכנא

הענין אּלא הּתֹורה,הּתֹורה, ּבפנימּיּות הּלּמּוד יהיה אז ּכי ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ותכלית קץ לאין רּבֹות עּלּיֹות ּבּה ויׁש מּדה, מארץ .ׁשארּכּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

סע"ב)המהרח"ותב ב' ף ההקמת לער מתהק):ּתֹורת ּכי ְְְְִַַַַַַַָָָ
ּברזי עֹוסקים ׁשם רק ּכפׁשּוטּה, אינּנה הּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעֹולם
ּבעֹולם ּבּה טרח ולא ּבּה ּבחר ׁשּלא וזה וסֹודֹותיה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּתֹורה

ּבׁשּבת, יאכל לא ׁשּבת, מערב נאמרהּזה ס"הועליהם עיהי) ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ואּתםי"גי"ד) יאכלּו עבדי הּנה אלקים ה' אמר ּכה "לכן :ְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
יׂשמחּו עבדי הּנה ּתצמאּו ואּתם יׁשּתּו עבדי הּנה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתרעבּו
מּכאב ּתצעקּו ואּתם לב מּטּוב ירּנּו עבדי הּנה ּתבׁשּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואּתם

ּתילילּו". רּוח ּומּׁשבר ְִִֵֵֵֶַלב



דה הר ילמד כם תראה דרא

חדׁשבאר זהר א')ּבתּקּוני עד קי"ד ּכד(ף לׁשֹונֹו: וזה ְְְִֵֶַַַַָָֹ
חּבּור ּוכׁשּיתּגּלה – ּבעלמא חּבּורא האי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאתגליא

– הּזה ּבעֹולם הּזהר ספר ׁשל מעזה ונעלם נז תחר,(היה ת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לסף צרו ער היה מרה וזה ,תהת זמן היע אז הי אלף חת ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד

ז תינל סף סמ ל היה די הפילה, כלית אל הכינה ירידת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהלת

וכל) מל האר מארי כח, לגּבּה מתּכּנׁשין סּגיאין – ואז ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבֹו לעסק אליו יתאּספּו אדם ּבני –הרּבה ּבהֹון ּדאּתמר , ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹ

לאמר רצה – וגֹומר ּפה יׁשנֹו אׁשר את ּכי – ּבהם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר
 הּזהר ספר חּבּור ּבעת ׁשם להיֹות ׁשּזכּו הנׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותם

הּיֹום עּמנּו חּבּורא ּבהאי ּפה אינּנּו אׁשר אֹותםואת וגם – ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבגּוף, להתלּבׁש הּזה לעֹולם לרדת העֹומדֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהנׁשמֹות

לעבֹוד ּבֹו ויׂשּכילּו הּזהר ּבספר וילמדּו יתאּספּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹכּוּלם
חיצֹונים. ּכחֹות מּפני למחסה להם ויהיה ד', את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹולדעת



דלה חבה הרה וסתרי דה ההר לד
האחרנים רת יתר ונצר

צמחתב יעקב החים)הרב עץ הקמת האריז"ל, מגרי ,(היה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

להיֹות הּוא עּתה, ּדוקא זֹו חכמה ּגּלּוי "ּכל ְְְְִִַַָָָָָוז"ל:
עד ּביֹותר היא נלחמת זה ּומּצד לכלֹות, הרׁשעה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעֹומדת
ועל העליֹון, מׁשֹורׁשנּו ונתרחקנּו ּבמאד, הּתאוֹות ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּגברּו
מגן נּׂשיג אּלּו, ּגרּועֹות ּבּדֹורֹות זֹו ּבחכמה ׁשנעסֹוק ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָידי

עכ"ל. ׁשּבּׁשמים", ּבאבינּו לאחז ְְֱִִִֶֶַַָָָֹוצּנה



הר לבני מיעדים הר הדת י
האחרן.

הּזהרבאר ּתּקּוני א')ּבריׁש עד א' ועלת(ף הּלׁשֹון: ּבזה ְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ע ועילת – ּכּלא סֹוףעל האין אֹור ׁשהּוא הּכל ל ְִֵֶַַַַַָֹֹ

טמירין רזין לֹון לגלאה ספירן לעׂשר רׁשּו יהיב  וכּו' ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָב"ה
נסּתרים, סֹודֹות להם לגּלֹות ספירֹות לעׂשר רׁשּות נתן –ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
לרּבי רׁשּות נתנה ׁשּלא – לֹון לגלאה רׁשּו אתיהיב ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹּדלא
דייתי עד  לאחרים הּסֹודֹות את לגּלֹות ּולהחברים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַׁשמעֹון
הּמׁשיח מל ׁשל הּדֹור ׁשּיבֹוא עד – מׁשיחא דמלּכא ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדרא

הּמׁשיח לביאת סמּו האחרֹונים ּבּדֹורֹות ׂשמחהּכי הּוא ְְֲִִִִִַַַַַָָָָ



 הקדמה  אדרא דמשכנאיב

הּקדֹוׁש לפני הּתֹורההּואּברּוּגדֹולה סֹודֹות ,ּכׁשּמתּגּלים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
אמן. בימינּו ּבמהרה צדקנּו מׁשיח יבֹוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשּבזכּותם

ּדהכימה אפׁשר לֹון", לגלאה רׁשּו אתיהיב "ּדלא ׁשאמר ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹ
ידם, על ׁשּיתּגּלה ׁשּזכּו ּבזכּותם הם ׁשאלמלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפרּוׁשֹו
"עד ּבפמּבי ולא ׁשעה לפי אּלא להּגלֹות רׁשּות נּתן ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֻלא
ועד ׁשמעֹון רּבי מימי יּגנז הּזה ׁשהחּבּור ּדהיינּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָדייתי"
ויּמצא החּבּור ּיתּגּלה ׁשאז מׁשיחא, ּדמלּכא ּבתראה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדרא
נתּגּלה לא זה ספר ּכי היה וכן ּבֹו. לעסק הּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבידי

אּלה, ּדֹורנּו עד ולזהמציאּותֹו הּגאּולה. מּסימני סימן והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּגאּולה, מּמׁש ּדהיינּו מׁשיחא" מלּכא דייתי "עד אמר ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹלא
קֹודם הּמׁשיח ּדֹור ּדהיינּו מׁשיחא" ּדמלּכא "ּדרא אמר ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא

ט"ב)הּגאּולה ק"ד עד ב' ר ההר ני יקר .(אר ְְִֵַַַַַָָָֹ

די האחרנים רת וקא ההר ליד
יתר תרים החיצנים את להכניע

צמחתב יעקב לספררּבי מתהק)"ליעקב אחר,"רּנּו ם ונדס ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

חּייםלספרהמהרח"והקמת לי,וזה)עץ נראה עֹוד לׁשֹונֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּיהיה ּכדי הּוא ּגרּועֹות, ּבּדֹורֹות עּתה זאת חכמה ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכי
ּכי ׁשּבּׁשמים, ּבאבינּו ׁשלם ּבלבב לאחֹוז עּתה, מגן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלנּו
והּמעׂשים וחסידים, מעׂשה אנׁשי היּו הרֹוב הּדֹורֹות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַַָָּבאֹותן
רחֹוקים אנּו ועּתה הּמקטרגים, מּפני אֹותן מּצילין היּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָטֹובים
עלינּו יגן מי החבּיֹות, ּבתֹו הּׁשמרים ּכמֹו העליֹון, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמּׁשרׁש
על ּובפרט והעמּקה, הּנפלאה זאת ּבחכמה קריאתנּו לא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻאם
ּכי נגלֹות, ּכמֹו עּתה נעׂשּו ׁשהּנסּתרֹות האריז"ל, ׁשּכתב ֶּדרְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבּלב, וׂשנאה הרע לׁשֹון ּומלׁשינּות, הּזנּות מֹוׁשל הּזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבּדֹור

ּדברי לנהג האדם ׁשּמתּבּיׁש ּבאפן הּקלּפֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹונתּפּׁשטּו
לעֹונינּו ימחל עלינּו יגן וד' רצֹון.חסידּות, יהי ּכן אמן , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ



רחמים ונגאל הגלת מן נצא ההר ספר זכת

דלטאׁשתב יצחק ראן)רּבי פס ההר לספר מתהס (פסק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רּבי ׁשל ּבדֹורֹו ונכּתב נתחּבר הּזהר ספר לׁשֹונֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה
ראּוי היה ּכי הּׁשמים, מן ּבֹו ׁשהסּכימּו יֹוחאי, ּבר ְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשמעֹון
ּכדי הּזּכאים, חבריו ידי ועל ידֹו על זכּות וגלּגלּו ,ְלכְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

היׁשּועה, ּבקרבת מׁשיח, ׁשל ּבדֹורֹו הּימים ּבזכּותּׁשּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
יׂשראל יּגאלּו אתזה לזּכֹות צרי היה ׁשּבמצרים ּוכמֹו . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מאֹותֹו להֹוציאם ּכדי מילה, ּובדם ּפסח ּבדם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
ּבמצוֹות ּדי והיה זמןאּלּוהגלּות, רק הּזמן היה לא ּכי , ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּכלֹומר לא)ּתֹורה, לפרסמּה,(עדין העת להֹוציאהּגיע ּכדי ּכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכל ּכי הּנסּתר, ּבידיעת ׁשּיזּכּו צרי הּזה מהּגלּות ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

זה. על אּלא הּמׁשיח לימֹות נּבאּו לא רצֹוןהּנביאים ויהי ְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
אמן. בימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּנזּכה

  



יג אדרא דמשכנא  הקדמה

ּדברי לנהג האדם ׁשּמתּבּיׁש ּבאפן הּקלּפֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹונתּפּׁשטּו
לעֹונינּו ימחל עלינּו יגן וד' רצֹון.חסידּות, יהי ּכן אמן , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ



רחמים ונגאל הגלת מן נצא ההר ספר זכת

דלטאׁשתב יצחק ראן)רּבי פס ההר לספר מתהס (פסק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

רּבי ׁשל ּבדֹורֹו ונכּתב נתחּבר הּזהר ספר לׁשֹונֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוזה
ראּוי היה ּכי הּׁשמים, מן ּבֹו ׁשהסּכימּו יֹוחאי, ּבר ְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשמעֹון
ּכדי הּזּכאים, חבריו ידי ועל ידֹו על זכּות וגלּגלּו ,ְלכְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

היׁשּועה, ּבקרבת מׁשיח, ׁשל ּבדֹורֹו הּימים ּבזכּותּׁשּבסֹוף ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
יׂשראל יּגאלּו אתזה לזּכֹות צרי היה ׁשּבמצרים ּוכמֹו . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מאֹותֹו להֹוציאם ּכדי מילה, ּובדם ּפסח ּבדם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
ּבמצוֹות ּדי והיה זמןאּלּוהגלּות, רק הּזמן היה לא ּכי , ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּכלֹומר לא)ּתֹורה, לפרסמּה,(עדין העת להֹוציאהּגיע ּכדי ּכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכל ּכי הּנסּתר, ּבידיעת ׁשּיזּכּו צרי הּזה מהּגלּות ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

זה. על אּלא הּמׁשיח לימֹות נּבאּו לא רצֹוןהּנביאים ויהי ְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
אמן. בימינּו ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּנזּכה

  



 הקדמה  אדרא דמשכנאיד

ב"ה

ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ְתֵלנּו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ים: יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ַמׁשְ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
)בשיר השירים פ' ב, ח-י(

בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי" )זוה"ק(

ספר הזוהר המחולק ל-960 קונטרסים 30 קונטרסים ב-32 קופסאות,
וכך בכמה דקות יוכלו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד

לסיים את כל הזוה"ק אלפי פעמים.
וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו,

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! )רש"י ד"ה ב' ל"א ד'( 
 ובזוהר הקדוש )פרשת בשלח דף סב(, כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה.
ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.

רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי )מט יא(, כתב:

שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה,
וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. )גם יין גימטריה "סוד"(.

על כן אחי ורעי בואו ונחיש הגאולה
בלמדנו זוהר הקדוש באחדות

כל ל"ב ישראל, על ידי כמה אופנים:

כל אחד יקח קופסה שיש בה 30 חלקים של הזוה"ק )המחולק לתתק"ס חלקים )960((,  א. 
וילמד קונטרס אחד בכל יום כשבע דקות ]במשך חודש ימים[ 

עם עוד 31 שהם ביחד ל"ב ]32[ איש, מסיימים את כל הזוה"ק בחודש, וזה אפשר בקלות,
ובכך יסיימו יחדיו את הזוה"ק בכל חודש. 

ב. כל אחד יחלק לחבריו חוברת אחת בסך הכל לחלק ל-30 איש )שזה לא קשה(, ובכך 
)וכבר הובאו דברי הזוה"ק בפרשת תרומה )קכ"ח ע"ב(, מגודל  יוכפלו זכויותיו לאלפים ולרבבות, 

מעלת "מזכה הרבים"(, וכל ל"ב יהודים )32( שיעשו כן מסיימים את כל הזוה"ק.

ג. לחלק לל"ב ]32[ בתי מדרש, ושם אחרי התפילה, ]ג' פעמים ביום[, ילמדו כשבע דקות 
]7[ ציבור של 30 איש, וכך יסיימו את כל הזוה"ק כמה פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 0548-436784
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"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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כט אדרא דמשכנא

ְיהּוִדים חּוׁשּו ְוִהיַנְצלּו
"הֹוי ִּכי ָגדֹול ַהּיֹום ַההּוא ֵמַאִין ָּכֹמהּו ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע" )ירמיה פרק ל, ז'(

ַהְּזַמן אֹוֵזל, ַאל ִּתְתַמְהֵמַּה
ַהִאם ִהְנָך ָחֵפץ ְלִהָּנֵצל ִמְפַצַצת ָאטֹום? ֵמַהְּקִרינֹות?

ַהִאם ִהְנָך יֹוֵדַע ַמה ְיסֹוֵכְך ָעֶליָך?
יג ֵּתיַבת ֹנַח ְּבָיֵמינּו ְּכֵדי ְלִהיָנֵצל? ַהִאם ָׁשַמְעָּת ֵהיָכן ִניַּתן ְלַהּׂשִ

1. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ְׁשִנָּיה ַאַחת?
וֶוה ְל:- 28.000 ָׁשָנה ִּליּמּוד  ַּדע - ְׁשִנָּיה ַאַחת ֶׁשל ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת ֶעְרָּכּה ָשׁ

ּתֹוַרת ַהְּפָׁשט ְּביֹום חֹול!!! 
2. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ַּדָּקה ַאַחת?

ָּכל ַּדָּקה ְּבַׁשָּבת ָׁשָוה ְלָך יֹוֵתר ִמִּמְליֹון ַוֲחִצי ָׁשָנה.

3. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָעה ַאַחת?
ַהָּקדֹוׁש"  "ַהּזַֹהר   – ָהַרְׁשִּב"י  ּתֹוַרת  ּוְבִׂשְמָחה  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  לֹוֵמד  ְיהּוִדי  ַּכֲאֶׁשר 

עֹוֶלה ְּבָׁשָעה ַאַחת ְלֵעֶרְך ֶׁשל ִמְליֹון ָׁשָנה

4. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרּכֹו ֶׁשל ָׁשבּוַע ֶאָחד?
5. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרּכֹו ֶׁשל חֶֹדׁש ֶאָחד?
6. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָנה ַאַחת?

7. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ָעְרָכה ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה?
8. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ֶאֶלף ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?
9. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ִמְליֹון ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?

10. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?
11. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ִּבְליֹון ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?

ְלִמיְליֹוֵני ְׁשנֹות  ִּתְזֶּכה  ֲהֵרי  ַהֹּזַהר  ִיְלַמד ֲאִפילּו ְיהּוִדי ֶאָחד ּתֹוַרת  ִאם ִּבְזכּוְתָך 
ּתֹוָרה, ִּכי ָּכל ַהּלֹוֵמד ָׁשָעה זֹוַה"ק ְּבַׁשָּבת עֹוָלה לֹו ַלֵּמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, ְוִאם 
ָּבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ]ְיֵמי  ַחָּייו,  ְיֵמי  ְלָכל  טֹוִבים,  ְוָיִמים  ָנה  ַהּׁשָ ַׁשְּבתֹות  ְּבָכל  ַּתְכִּפיל 
ִיְתַּאְרֵגן ִׁשיעּור ְלִמְנָין  640 ִמְלָיאְרד ָׁשָנה ּתֹוָרה. ְוִאם ִּבְזכּוְתָך  ִׁשְבִעים[ ַּתִּגיַע ל' 

ְיהּוִדים ֶׁשִּיְלְמדּו ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּתִּגיַע ִלְסכּום ַאָּגִדי ֶׁשל ִמְלָיאְרֵדי ָׁשִנים ּתֹוָרה.

12. ַהִאם ִהְנָך ֵמִבין ַמהּו ֶעְרָּכה ֶׁשל ִזיְליֹון ָׁשָנה ִלּמּוד זַֹהר ַהָּקדֹוׁש?
ַמִים הּוא ְּבֶאֶלף, ְועֹוד ַּכָּידּוַע  ּוְּבזֹוַה"ק )ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא קס"א.( ָּכתּוב, ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים ִמּׁשָ
ָּכל ֲעָׂשָרה ֵּביּה ְׁשִכיָנה ַׁשְרָיה, ַאָּתה ַמְכִּפיל ָּכל ִמְנָין ְיהּוִדים ְּבֶאֶלף. ַּתִּגיַע ְלִמְסַּפר 
ב ֶאת  ב 6 ִזיְליֹון ְו- 400 ְטִריְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה. - ּוִמי יּוַכל ְלַחּׁשֵ ָּקֶׁשה ְּמֹאד ְלַחּׁשֵ ּׁשֶ

ָכר ַהִּנְצִחי ֶׁשִּיָּזְקפּו ִלְזכּוְתָך ְּבַווָדאּות!!! גֹוֶדל ַהּׂשָ



אדרא דמשכנאל

ִּתְלמֹוד ַהֵּסֶפר ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָעה
ַאל ַּתְפִסיד ֶאת ַהָּׁשעֹות? ָיִמים ֳחָדִׁשים ְוָׁשִנים ְוָכל ַחֶּייָך ַּבֲהָבִלים.

ל ַּתְפִסיד. ַהּיֹום יֹוְמָך ָיָקר ְמֹאד, ִהָּזֵהר ְלַבּ

ַהַּמָּתָנה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשַּתֲעִניק ְלִנְׁשָמְתָך. 

ק. ַנְצלּו ֶאת ַהְּזַמן ַהְיָקר ִמָּכל - ַהּיֹום!!! - ַאל ַּתְמִּתין ְלָמָחר. ְקֶתּ ַהָּׁשעֹון ֶמַתּ

ֵּכיַצד ִּתָּנֵצל ֵמעֶֹנׁש ַהִּגְלּגּול ְלעֹוָלם ַהֶּזה?

ֲאִפילּו ִאם ִסַּיְמָּת ֶאת ָּכל ַהַּׁש"ס 101 ְּפָעִמים, ִּתְצָטֵרְך ַלְחזֹר ְּבִגְלּגּול ְלעֹוָלם ַהֶּזה 
ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוַרת ַהּסֹוד.

ֵאיְך ֵּתַדע ִאם ַרְגֶליָך ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיָני? ּוִמי ָהַרב ֶׁשֹּלא ַּפַחד ֵמָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה? 
ִּתְלַמד ַהֵּסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהר ִסיָני. 

ִּתְלַמד ַּפַעם ַאַחת ֶאת ַהֵּסֶפר ֶעְרָּכה ֶׁשל ָׁשָעה – ְוָתִבין – ּוְתַפְרֵסם ַלֲחֵבֶריָך!!!

א ְוזּוָטא ]ַהְמֻחָּלק ל-354  ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-18 ְׁשִנּיֹות ַּביֹום ִלְלמֹד ִאְּדָרא ָרָבּ
ְיֵמי ַהָּׁשָנה[. 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-50 ְׁשִנּיֹות ְליֹום ִלְלמֹד ִּתּקּוֵני זַֹהר. 
ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ְּב-ַדָּקה ַלּיֹום ְלִהְתַקֵּׁשר ְלַאְלֵפי ֲאָנִׁשים ִלְלמֹד ְּבַיַחד ָּכל ַהּזַֹהר 
עֹוָלם ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ִּבְקִריַאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ַהָּקדֹוׁש, ְלִהְתַקֵּׁשר ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ּוָבּ
ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  ָּכל  ּטּול  ּוְלִבּ ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְלִתּקּון  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהְּׁשִכיָנה  ְלִתּקּון  ּוְבִסּיּומֹו, 

ְוָרעֹות ֵמַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל. )ַעּמּוד זַֹהר ְליֹום(. 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-2 ַּדּקֹות ְליֹום ִלְלמֹד ִּתּקּוֵני זַֹהר ]ַהְמֻחָּלק ל-354 ְיֵמי ַהָּׁשָנה[.
ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-7 ַּדּקֹות ַּבּיֹום ִלְגרֹס אֹו ִלְלמֹד זַֹהר ]ַהְמֻחָּלק ל-960 חֹוְברֹות[. 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ְבּ -13 ַּדּקֹות ַּבּיֹום ִלְגרֹס זַֹהר ]ַהְמֻחָּלק ְל-ָׁשֹלׁש ָׁשִנים[.
ַאְרֵיה  ָהַרב  הגה"צ  ֵמֵאת  ִׁשעּור  ִלְׁשמֹוַע  ְּביֹום  ַּדּקֹות  ב-20  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 

ַּבְרָדה ְׁשִּליָט"א ְּבזַֹהר )ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש( ]ַהְמֻחָּלק ִל-ְלָׁשֹלׁש ָׁשִנים[: 
ְוִלְזּכֹות  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  ְלַסֵּים  ְמֻסָּגל   9 ִמִּגיל  ָקטֹן  ֶיֶלד  ָּכל  ֵמַהּיֹום, 
ִלְהיֹות ֶאָחד ִמְּבֵני ֲעִלָּיה ֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַאְׁשֵרי 
ִהַּגְעִּתי".  "ִּבְזכּוְתָך  ַוּיֹאֶמר  ְּבֶאְצָּבעֹו  ַיְרֶאה  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשֶּמֶלְך  ִלְזּכֹות  יֹוַלְדּתֹו!!!  ְוֵכן 
ְלָׁשֹלׁש  ְׁשִּליָט"א  ַּבְרָדה  ַאְרֵיה  ָהַרב  ֶׁשל  ַהּיֹוִמי  ַּדף  ַהָּקדֹוׁש  זַֹהר  ִׁשעּוֵרי  ִלְׁשמֹוַע   -
ָׁשִנים 20 ַּדּקֹות ְּביֹום ְוַלָּׁשָנה 60 ַּדּקֹות ְּביֹום ]ֵּביְנַתִים 310 ִׁשעּוִרים[: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים 

ִלְׁשִמיַעת ַהִּׁשעּוִרים. 

ָהרֹוִצים ְלַהְזִמין ֶאת ַהִּדיְסִקים ֶׁשל ִׁשעּוֵרי ָּכל ּתֹוַרת ַה"ּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש" ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש 
ְמַרֵּגׁש ּוַמְלִהיב ִמִּפי ָהַרב: ַאְרֵיה א. ַּבְרָדה ְׁשִּליָט"א 0544-577956

ִלְכבֹוד ַהִּׁשעּוִרים ַהֳחָדִׁשים ָיָצא ָלאֹור ֵסט ָחָדׁש ֶׁשל ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבֶעֶׂשר ְּכַרִכים 
ִלְׁשמֹוַע  ָיכֹול  ֶאָחד  ְוָכל  ָהֵאֶּלה,  ַהִּׁשעּוִרים  ְלִפי  ַעּמּוִדים,   5 יֹום  ָּכל  ְלִלמּוד  ַהְמֻחָּלק 
ֶאת  ְוׁשֹוְמִעים  לֹוְמִדים  ְּכַבר   7 ְּבֵני  ְיָלִדים  ֲאִפילּו  ַהִּׁשעּוִרים.  ָּכל  ֶאת  ִּבְפִנים  ְוִלְלמֹד 
ְסָפִרים  ַּבֲחנּות  ִּפְנָחס ְראּוֵבן  ְלַקֵּבל ֵאֶצל ָהַרב  ַהִּׁשעּוִרים. ֶאת ֶהֵּסט ֶהָחָדׁש ֶאְפָׁשר 



לא אדרא דמשכנא

ָהעֹוָלִמי "ַמְלכּות ּדֹוד" ִּבְרחֹוב ַהּׁשֹוֵמר ִּבְבֵני ְּבַרק, ּוְבִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי ַנַחל ָלִכיׁש 
24/8 ֵּבית ֶׁשֶמׁש - 0548-436784 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-13 ַּדּקֹות ְּביֹום ִלְגרֹס זַֹהר ]ַהְמֻחָּלק ל-354 ְיֵמי ַהָּׁשָנה[.
ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ְּדָרׁשֹות ֵמֵאת ְּכ"ָק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִּליָט"א ַעל 

גֹוֶדל ַמֲעַלת ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים. 

ַהּקֶֹדׁש(  )ִּבְלׁשֹון  ְלִיְׂשָרֵאל  חֹק  זַֹהר  ִלְלמֹד  ַּבּיֹום  ַּדּקֹות  ב-2  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
]ַהְמֻחָּלק ִליֵמי ַהָּׁשָנה[ ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים.

 ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ב-10 ַּדּקֹות ַּבּיֹום ִלְלמֹד ]ִלְׁשמֹוַע[ זַֹהר חֹק ְלִיְׂשָרֵאל )ִּבְלׁשֹון 
ְּבֶעְזַרת  ָיבֹוא  ְּבָקרֹוב  ְוַהִדיְסִקים.  ַהְּסָפִרים  ְרַכׁש  ַהָּׁשָנה[  ִליֵמי  ]ַהְמֻחָּלק  ַאְנְגִלית( 

ַהֵּׁשם!!! 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת 310 ִׁשעּוִרים ֵמֵאת הגה"צ רֹאׁש ְיִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים 
ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֲחִׁשיבּות  ְּבִעְנַין  ְׁשִּליָט"א,  ְׁשמּוֵאִלי  ִיָּׂשׂשָכר  ְּבָנָיהּו  ָהַרב  ָׁשלֹום,  ְנַהר- 

ַהָּקדֹוׁש )ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים.

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ִׁשעּוִרים ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב 
ָמְרְּדַכי ִיְצָחִקי ְׁשִּליָט"א ַרב ַהִּיּׁשּוב ּפֹוָרת )ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים.

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ִׁשעּוִרים ַעל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב 
יֹוָחָנן ַּבאנּון ְׁשִּליָט"א )ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים. 

ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ִׁשעּוִרים ֶׁשל ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש "קֹול ָהַרְׁשִּב"י" -0722
ְלג' ָׁשִנים  ַהּיֹוִמי"  990055 ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב ַאְרֵיה ַּבְרָדה ְׁשִּליָט"א "זַֹהר 

)ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ְרַכׁש ַהִּדיְסִקים.

 ַּתְתִחיל ֶאת ַהּיֹום ִּבְׁשִמיַעת ְּדָרׁשֹות ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש "קֹול ָהַרְׁשִּב"י" 
0722-990055 ֵמֵאת ְּכ"ָק ָמָרן ַאְדמֹו"ר הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב ָׁשלֹום ְיהּוָדה ְגָראס 

ְׁשִּליָט"א )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש- ִעְבִרית(: ְרַכׁש ְסָפִרים ְוִדיְסִקים.
0722- ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
)ִּבְלׁשֹון  זַֹהר  ִּתּקּוֵני  ְׁשִּליָט"א  אֹוְפַמן  ַחִּיים  ַאְבָרָהם  ָהַרב  הגה"צ  ֵמֵאת   990044

ִעְבִרית - ִאיִדיׁש(:

0722- ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
990044 ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב ִיְצָחק ֵמִאיר מֹוְרַגְנְׁשֶטרן ְׁשִּליָט"א ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י 

)ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש – ִעְבִרית - ַאְנְגִלית(:

0722- ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
ָהֲאִר"י  ִּכְתֵבי  ְׁשִּליָט"א  ְקלּוְגר  ְצִבי  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַהְּמֻקָּבל  הגה"צ  ֵמֵאת   990044

)ִּבְלׁשֹון ִעְבִרית(: ִסּדּור ַהַרַׁש"ׁש )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש(: "אֹוְצרֹות ַחִּיים" )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש(:

0722- 0  
990044 ֵמֵאת הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ָהַרב ִיְצָחק מֶֹׁשה ֶאְרֶלְנֶגר ְׁשִּליָט"א "אֹוְצרֹות ַחִּיים" 

)ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש(:



אדרא דמשכנאלב

 0722  - ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
990044 ֵמֵאת הגה"צ ָהַרב ֱאִליֶמֶלְך ַּכֲהָנא ְׁשִּליָט"א "זַֹהר ַהּיֹוִמי" )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש- 

ִעְבִרית(:

0722- ַהּזַֹהר"  "קֹול  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ֶׁשל  ִׁשעּוִרים  ִּבְׁשִמיַעת  ַהּיֹום  ֶאת  ַּתְתִחיל 
990044 ֵמֵאת הגה"צ ָהַרב ֱאִליֶמֶלְך ַּכֲהָנא ְׁשִּליָט"א "חֹוֵזר ַעל ַהְּדָרׁשֹות ֶׁשל ְּכ"ְק 

ָמָרן ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִּליָט"א" )ִּבְלׁשֹון ִאיִדיׁש(:

ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִנְזֶּכה ְלַהְׁשָּפַעת י"ג ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים:
ָּכל ִּביָאְתָך ְלעֹוָלם ִהיא ִּבְׁשִביל ָהֶרַגע ּבֹו ִּתְזֶּכה ְלַחֵּיי ֵנַצח:. 1
ִּבְׁשִביל ַמה ִהְנָך ַחי? ִּבְׁשִביל ַמה ַאָּתה נֹוֵׁשם?. 2
ָלָּמה ָהָיה ְּכַדאי ְלָך ַלֲעבֹור ֶאת ָּכל ַהִּיּסּוִרים ְּבַחֶּייָך?. 3
ַהֹּכל ְּכַדאי ִּבְׁשִביל ִלְזּכֹות ְלֶרַגע ֶאָחד ֶׁשל ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש!!!. 4
ַעל ַמה ַרָּבֵני ָהֶעֶרב ַרב ִׁשְּקרּו ְלָך ָּכל ַהַחִּיים? ַהִאם ֵהם ַהַּמְנִהיִגים . 5

ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשּיֹוִבילּו אֹוְתָך ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא? ָלָּמה ִּבְלְּבלּו ְלָך 
ֶאת ָהֹראׁש ִעם ְׁשָקִרים ּוְכָזִבים ּוִבְגַלל ֶזה ֹלא ָיֹכְלָּת ִלְטֹעם ֵמֵעץ 

ַהַחִּיים? ִּתְלַמד ְּבִסְפֵרי ָהַרָּבִנים ְוָהֶעֶרב ַרב י"ח ֲחָלִקים.
ָהַרָּבִנים . 6 ֵהם  ּוִמי  ָהֲאִמִּתִּיים?  ָהֲאָרצֹות  ָהַעֵמי  ֵהם  ִמי  ְלָך  ַיּדּוַע 

ֶׁשְּמַעְּכִבים ֶאת ַהְּגאּוָלה? ]ְרֵאה ִסְפֵרי ָהֶעֶרב ַרב[
ְוַעל . 7 ָּבִעָּקר?  ְוֹלא  ַהּתֹוָרה  ְּבִחיצֹוִנּיּות  ַרק  ַהִּמְתַעְּסִקים  ֵהם  ִמי 

ִמי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ּכֹוֵתב ֲעֵליֶהם 172 ְּפָעִמים ]ַרָּבֵני ֶהָעֵקב[ ַרָּבֵני 
ָהֶעֶרב ַרב – ָּכל ֲחיּוָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִלְבנֹות ֵעֶגל ַהָּזָהב? 

ָּיְך ָלֶעֶרב . 8 ַהּסֹוד ָׁשַאָּתה ָיכֹול ָלַדַעת ְּבֶרַגע ֶאָחד ִאם ָהַרב ֶׁשְּלָך ּׁשַ
ַרב?

ָיַדע, ִּכי ַרּבֹו ַּגם ֵּכן . 9 ַעד ַעָּתה ָהַרב ֶׁשְּלָך ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר ֶׁשֹּלא 
ֹלא ָיַדע, ְוַעְכָׁשיו ְּכֶׁשָּכל ֶיֶלד יֹוֵדַע ְּכַבר ַהֹּכל ַעל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש 
ְוִנְתַּגָּלה ָלנּו ַמה ש-1000 ַצִּדיִקים אֹוְמִרים ּוְמַצִּוים אֹוָתנּו ִלְלֹמד 
ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל יֹום ְויֹום, ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ֹלא אֹוֵמר ְלָך ִלְלֹמד 

ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶזה ַהִּסיָמן ִמְסַּפר ֶאָחד ֶׁשהּוא ִמן ָהֶעֶרב ַרב.
ַעל ִמי ַהָּמִׁשיַח ַיְצִּביַע ְוֹיאַמר ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!!!. 10
ִאם ָלַמְדָּת ִמְּסָפִרים ֵאּלּו, ַּתֲעִביר ַלֲחֵבֶריָך ֶׁשַּגם ִיְלְמדּו.. 11
ָהָיה ְּכַדאי ְלָך ִלְסֹּבל ַהֹּכל ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ָהֱאֶמת, ְוִלְזּכֹות ְלַגן . 12

ֵעֶדן ָהֶעְליֹון.
ֶאָחד . 13 ָּכל  ּוִבְזכּות  ְלַהִּגיַע,  ָצִריְך  ְּכַבר  ַהָּמִׁשיַח  ֶרַגע,  ְּתַבְזֵּבז  ַאל 

ְוַאַחד ֶׁשִּיְלַמד ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוְיַזֶּכה ַּגם ֶאת ֲחֵבָריו, ִנְזֶּכה ְלִהָּגֵאל 
ְּבַרֲחִמים ְּכַמֲאָמר ָהַרְׁשִּב"י ְּבָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי! 



מה  ְׁשֵאָלה:  לו. 
לחלק  ראיתם 
דווקא  הזוהר  את 
חלקים?  ל-70 
סייעתא  ְּתׁשּוָבה: 
מיוחדת  דשמיא 
שחילקנו  היתה 
את הזוהר הקדוש 

וכעין  חלקים,  ל-70 
)ה:(:  שמות  פרשת  בזוה"ק  השאלה 
ישראל  שירדו  נפש  בשבעים  ענין  מה 
 70 כנגד  שהוא  שם,  ומבאר  מצרימה? 
יעקב  בני  נפש   70 נצרך  ולכן  אומות, 
בקדושה, כדי לבטל את כוחם. נמצינו 
למדים שהתאחדות עם ישראל בלימוד 
70 איש לכל סיום, הוא ענין גדול לבטל 
את כל הצרים והקמים עלינו, וכך נאמר 
בזוה"ק )בשלח נח:, עיי"ע טעמי המנהגים בענין 
שבעים  כל  הגלות,  בסוף  החג(,  פרי   70

בעצמם  הם  שהיו,  האומות  ראשי 
על  להילחם  ויתקבצו  בגלגול,  יחזרו 
ירושלים, ולזה צריך התאחדות 70 איש 
לומדי זוה"ק אלף פעמים לכל הפחות, 
בלימוד  הרבים  השתתפות  שמלבד 
הקדוש שזה ענין נשגב מצד עצמו יש 
בזה גם סוד של "האלף לך שלמה", וכך 
נזכה לבטל 70 אומות העולם להכריתם 
לשמירת  וכן  העולם,  מן  ולבערם 
)וכבר  אכי"ר.  המגן,  אלף  של  מיוחדת 
גודל  יוחאי"  דבר  "זכותא  בספרינו  נתבאר 

ראתה(. לא  עין   - זוהר  הלומד  של  ושכרו  ענינו 

ְׁשֵאָלה:  לז. 
הבנתי  לא 
"מפעל  מדוע 
העולמי"  הזוהר 
כ"כ  מתאמץ 
לאלף  להגיע 

סיומים? 
אנו  ְּתׁשּוָבה: 
הראשונים  לא 
הגדול  דין  הבית  בזה.  שהתחלנו 
בירושלים כבר בשנת תרפ"א הרעישו 
את כל העולם בענין זה, לאסוף ולכנוס 
את כל היהודים מנער ועד זקן ולקיים 
מעם  לבטל  כדי  זוה"ק,  סיומי  אלף 
כל  את  ולהכניע  הגזירות  כל  ישראל 
הסודות  ידעו  בוודאי  והם  אויביהם, 
זיכנו  ובס"ד  בזה.  הטמונים  הגדולים 
האלו,  הסודות  מן  לטעום  השמים  מן 
)דף  פקודי  פרשת  בזוה"ק  שכתוב  כמו 
רכז:(, ששלמה המלך היה עוסק בבירור 

הניצוצי קדושה אשר נמצאים בבחינת 
אלף ימי חול, והם סוד הגלות שנמשכו 
אלף שנים, ואמר עוד שם, כמה דאית 
אלף יומין דקדושה הכי נמי אלף יומין 
בשנה  אפילו  יתכן  ולבררם  דסט"א, 
אחת לברר כל בחינת אלף יומין האלו 
ואין  עיי"ש,  מפרשים(,  מלך,  מקדש  )רמ"ק, 

לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח 
האריז"ל,  בשם  ומובא  הזוה"ק,  לימוד 
שגם הרשב"י ורבי אלעזר בנו היו בכלל 
לכך,  והראיה  מלוכה,  הרוגי  עשרה 

מוסדות אוהל הרשב"י מירון ת.ד. 612 בני ברק טל: 03-5784413 / פקס: 
AOEL612@gmail.com :03-578-4480 מייל 

מפעל הזוהר העולמי )לספרים בחינם( טל: 0548436784 / 029923264 )י-ם( 
/ 0526077914 )בת-ים(/ 098323442 )נתניה(

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים ְלדֹור ַהּגְ
ר תשע"ב ר 44 ֹחֶדׁש ַאּדָ יֹון ִמְסּפַ ּלָ )ֵחֶלק ד'( ּגִ



להורגו,  שרצה  הקיסר  מפני  שברח 
והלכו הוא ורבי אלעזר בנו למערה, והיו 
התיקון  לערוך  ובנו  הרשב"י  צריכים 
למסור נפשם להריגה כמו רבי עקיבא 
הסיגים  ולהעביר  רשב"י,  של  רבו 
והקמשונים והחרולים מן השדה. ואמר 
הרשב"י, אני יכול למצוא דרך משובחת 
מתוך  הקדושה  ניצוצי  לברר  וטובה 
הקליפות ולהורדת השפע מהעולמות 
העליונים לעולמות התחתונים, משהו 
יותר חזק מאשר מסירות נפש גופנית 
רבו  ]כמו  השם  קידוש  על  להריגה 
מסירות  ידי  על  וזאת  עקיבא[,  רבי 
לתורה  ביותר  הגדולה  בתכלית  נפש 
הקדושה, שאטרח מאוד מאוד ואשקיע 
עמל רב ביגיעה עצומה בלימוד התורה 
עם פרישות מהבלי ותענוגי עוה"ז, וכך 
לכולם  אפרש  התורה,  סודות  אגלה 
בגנזי  ואכנס  כולה,  הבריאה  תכלית 
אביו  בגנזי  שנכנס  כבן  העליון  המלך 
האור  ידי  ועל  עליונים,  אורות  לגלות 
מן  הגדול  החושך  אבריח  הזה  העצום 
והדינים  הקליפות  כל  ואבטל  העולם, 
נפשו  מסירות  ידי  ועל  הקדושה.  מן 
לסודות התורה, וכן על ידי גילוי סודות 
ולבטל  הקליפות  להכניע  זכה  התורה 
חיים  לעולם  ולהשפיע  קשות  גזירות 
ושלום, לכל ישראל האיר בסוד התורה 
ודאי  הזה  הגדול  הכוח  וכל  הבהיר 

האחרון,  הדור  לדורינו  ביותר  נצרך 
מדינוב(.  )מהרצ"א  המשיח  ביאת  דור 
נקרא  הוא  שהרשב"י  בזוהר  וכתוב 
שבת, ושבת כידוע היא בבחינת עלמא 
דאתי, וכתב הבן איש חי, ששבת הוא 
וכן  חול.  מיום  פעמים  אלף  בבחינת 
פסוק  א  פרק  )בראשית  החיים  באור  מובא 
א יב(: עוד ירצה באומרו "בראשית" על 

דרך אומרם ז"ל )זוהר חדש בראשית ב ד( כי 
וקורין  ה',  ברא  נעלמים  עולמות  אלף 
אותם חז"ל, עלמין דכיסופין )אדרא זוטא 
האזינו רפח(, והם הרמוזים בפסוק "האלף 

יב( ומעתה התחיל  )שה"ש ח  לך שלמה" 
קנתה  כבר  האל"ף  כי  בבי"ת  הכתוב 
מקומה שבה ברא אלף עולמות כשמה 
לתיקון  לזכות  וכדי  עכ"ל.  אל"ף,  של 
צריכים  אנו  המשיח  ביאת  של  העולם 
לגלות עולמות אלו על ידי לימוד אלף 
השירים  )שיר  עזרא  ובאבן  זוהר.  סיומי 
פרק ח פסוק יא(: האלף לך שלמה - יאמר 

למשיח... על כן צריכים אנו להתאמץ 
נזכה  ואז  זוהר  סיומי  לאלף  להגיע 
השלימה  ולגאולה  המשיח,  לביאת 
חבלים  שום  בלי  וברחמים  באהבה 
בכל  יתברך  ויתגלה מלכותו  ונסיונות, 
העולם כולו, ויתקיים בנו הפסוק "ואין 
עמו אל נכר", יראו עינינו וישמח לבינו 

ותגל נפשנו בב"א.



מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי! כבוד הרבנים הגאונים 
וראשי  הקהילות  רבני  שליט"א, 
הכוללים ומלמדים די בכל אתר ואתר, 
ִיְרֵאי ה'  ִנְדְּברּו  "ָאז  עם כל בני ישראל, 
ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה' ַוִּיְׁשָמע" )מלאכי 
זה  ל'(,  )מזמור  תהילים  ובמדרש  טז(  ג 

יראי  )שם, טז( "אז נדברו  שאמר הכתוב 
ה' איש אל רעהו". רבי חייא בשם רבי 
חכמים  שתלמידי  בשעה  אמר,  אבא 
הקב"ה  לאלו...  אלו  ונכבשים  יושבין 
טז(  ג,  )מלאכי  שנאמר  לדבריהם,  מצית 
שמעוני  ובילקוט  וישמע".  ה'  "ויקשב 
עושה  אדם  היה  לשעבר  לז(,  )בראשית 

מצוה והנביאים כותבין אותה, ועכשיו 
אליהו  אותה  כותב  מי  נביאים  שאין 
ומשיח והקב"ה חותם הדא הוא דכתיב 
ִאיׁש  ְּבֵני  "ּכּוָלנּו  ה'".  יראי  נדברו  "אז 
אבינו  רצון  ביחד  נעשה  ָנְחנּו",  ֶאָחד 
ולרפואת  לזכות  זה  ויהיה  שבשמים, 
יוסף  רבי  הגאון  מרן  ישראל  של  רבן 

שלום בן חיה מושא שליט"א.
הנה ידוע כי יש על כל אחד מישראל 
להוכיח בעמיתו  מצות עשה מהתורה 
שנאמר  כמו  איסור  באיזה  כשנכשלין 
שמוכיחו  זה  ידי  ועל  תוכיח",  "הוכח 
הוא מציל את עצמו שלא יתפס באותו 

באריכות(,  התוכחה  מצות  בספרי  )עיין  החטא 
זכות.  לכף  כולו  העולם  את  ומעלה 
הציבור  על  חוסו  אנא  ְיָקִרים  קֹוְרִאים 
ֶחְׁשּבֹון  ְקָצת  ְוַנֲעֶׂשה  ּבֹואּו  ישראל,  עם 
ה',  ַעם  ָיַדע  ּוַמְכאֹוב  ֶסֶבל  ַּכָּמה  ַהֶּנֶפׁש: 
ַּכָּמה ֲאסֹונֹות ֲאיּוִמים ָקרּו ַרק ַּבְּתקּוָפה 
ְּפִתיל  ְּבִאָּבם  ִנְקְטעּו  רח"ל  ָהַאֲחרֹוָנה, 
ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל  ַחֵּייֶהם 
ְטהֹוִרים, ֲאָנִׁשים ְצִעיִרים, ַצִּדיִקים ּוְגדֹוֵלי 
ּתֹוָרה ְוִיְרָאה ִנְסַּתְלקּו ִּבְנִסּבֹות ְטַראִגיֹות 
"ַנְחְּפָׂשה  סֹוַבְלָּתם,  ֱאנֹוׁש  ַּדַעת  ֶׁשֵאין 
א  ִנּׂשָ ה',  ַעד  ְוָנׁשּוָבה  ְוַנְחקָֹרה  ְדָרֵכינּו 
)ֵאיָכה  ָמִים"  ַּבּׁשָ ֵאל  ֶאל  ַּכָּפִים  ֶאל  ְלָבֵבנּו 
ֶּפֶרק ג מ-מא(, ָנבֹוא ְוָנׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
ַמִים ַהִּמְתַחֵּנן ֵאֵלינּו ּוְמַבֵּקׁש  ְלָאִבינּו ֶׁשַּבּׁשָ
ְוָאׁשּוָבה  ֵאַלי  ׁשּובּו  ׁשֹוָבִבים,  ָּבִנים  ׁשּובּו 
ֲאֵליֶכם, ְנַקֵּבל ָעֵלינּו ַקָּבַלת ַהִּמְצֹות ְלַׁשֵּפר 
ַמֲעֵׂשינּו, ֹלא ִנְסמְֹך יֹוֵתר ַעל ַרָּבֵני ָהֶעֶרב 
ַרב )ראה זוהר בראשית דף כ"ה, ֶׁשַּמְטִעים אֹוָתנּו 
ִנים, ּוַמְפִריִעים ָלנּו ִלְלמֹד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַאל  ָּכל ַהּׁשָ
ִּתְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב, ַהּקֹול קֹול ַיֲעקֹב - ֵאין ּכָֹחם ֶׁשל 

ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ְּבִפיֶהם!!!(. ְּבָיֵדנּו ּכַֹח ַאִּדיר, ְלַנֵּצַח 

ָהִראׁשֹוָנה!  ַהַּמָּכה  ֶאת  ָלֵתת  ָהאֹוֵיב,  ֶאת 
ְׁשִנָּיה"  "ַמָּכה  ְלַהְחִזיר  ִמְתּכֹוְנִנים  ַצַה"ל 
אֹוֶמֶרת  זֹאת  צֹוְללֹות,  ְיֵדי  ַעל  ְלִאיַרן 
זֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ָהֻעְבָּדה  ִעם  ִהְׁשִלימּו  ֶׁשְּכָבר 
ִאיָרן ֶׁשִּתֵּתן ח"ו ֶאת "ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה" 

ַצַצת ָאטֹום רּוָחִני ּפְ
ר תשע"ב ר 44 ֹחֶדׁש ַאּדָ יֹון ִמְסּפַ ּלָ אֹור ַהזֹוַהר ּגִ

ִּליּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל - ִהְתַאֲחדּות ַהַּצִּדיִקים לֹוְמֵדי זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש



- ְּפָצָצה ַּגְרִעיִנית ְלִיְׂשָרֵאל ]ח"ו[, )ְוַהָּצָבא 
ַרֲחָמָנא  ֶנֶפׁש  ְּכִמְליֹון  ִלְגבֹות  ָעלּול  ֶׁשֶּזה  ְמַׁשֵער 

ִליְצָלן(. ַהְּמִדיָנה ְּכָבר ִהְׁשִליָמה ִעם ַהַּמָּצב 

רח"ל.
ֹלא  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ֲאַנְחנּו 
ַמְׁשִליִמים ִעם ַהַּמָּצב ַהֶּזה! - ְוַנֲהפֹוְך הּוא! 
ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם!  ֵהָּמה  ַהְיהּוִדים  ִיְׁשְלטּו  ֲאֶׁשר 
ֲאַנְחנּו ִנֵּתן ֶאת "ַהַּמָּכה ָהִראׁשֹוָנה"! ּבֹואּו 
ִנְתַאֵחד ּוְנַקֵּים ֶאת ַהָּפסּוק )ְּדָבִרים ֶּפֶרק לג 
ָראֵׁשי  ְּבִהְתַאֵּסף  ֶמֶלְך  ִביֻׁשרּון  "ַוְיִהי  ה( 
ִנְמַנע  ְוָכְך  ִיְׂשָרֵאל".  ִׁשְבֵטי  ַיַחד  ָעם 
ְּבֶחֶסד  ַהְּגאּוָלה  ֶאת  ּוְנָקֵרב  ָהָאסֹון  ֶאת 
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּבְרַּכת  ָּבנּו  ִויֻקַּים  ּוְבַרֲחִמים. 
)ָׁשם ז'( "ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ְׁשַמע ה' קֹול 
ְוֵעֶזר  ָיָדיו ָרב לֹו  ְּתִביֶאּנּו  ְוֶאל ַעּמֹו  ְיהּוָדה 
ֻּכָּלנּו  ֲחֵבִרים,  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִּתְהֶיה".  ִמָּצָריו 
ַּתִּגידּו  ֶׁשֹּלא   - ְמַנְּצִחים!!!  ֵּכיַצד  יֹוְדִעים 
ֹלא ָיַדְענּו! ֶׁשֹּלא תֹאְמרּו ֹלא ָיכְֹלנּו! ְּבָיֵדנּו 
ַהָּדָבר, ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו! ִמי ַלה' ֵאַלי!
עּורּו ְיֵׁשִנים ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם! ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֵּכן  ַעל  ַהּנֹוָרא!  ֵמַהַּמּבּול  ְלִהָּנֵצל  ָזקּוק 
ְּבִלּמּוד  ְלִהְזָּדֵרז  ַהחֹוָבה  ָעֵלינּו  ֻמֶּטֶלת 
ָזקּוק  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִּכי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר 
ְּבֵסֶפר  ּוְּכֶׁשִנַּדֵּבק  ְּגדֹולֹות,  ִליׁשּועֹות 
ּבֹואּו   - ָמִׁשיַח.  ֶחְבֵלי  ָּכל  ַנְמִּתיק  ַהּזֹוַהר 
ִמְלָחמֹות  ְּבַכָּמה  ָעֵלינּו  ָעַבר  ַמה  ּוְראּו 
ִּבְזַמן  ַהְּקדֹוָׁשה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֶׁשָהיּו 
ַעם  ַעל  ָׁשְלחּו  ִטיִלים  ַּכָּמה  מּוָעט, 
מֹוִדים  וב"ה  ָהיּו,  ִנִּסים  ֵאיֶזה  ִיְׂשָרֵאל, 
ָלנּו  ֶׁשָהיּו  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּנִּסים  ַעל  ֲאַנְחנּו 
ֵּכן  ַהָּקדֹוׁש,  ְוַהּזֹוַהר  הרשב"י  ִּבְזכּות 

לֹוְמֵדי  ּוִבְזכּוְתֶכם  ָהְלָאה,  ה'  ַיֲעזֹר 
ַהּזֹוַהר  ִּדְבֵרי  ִיְתַקְּימּו  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר 
ִמָּגלּוָתא",  ִיְפקּון  ָּדא  "ְּבִסְפָרא  ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ֻּכָּלנּו  ְנַּסֵים  ֶׁשִאם  ְוֵנַדע  ָנִבין  ְוָכֵעת 
ִמיֵדי  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ַהָּקדֹוׁש"  ַה"ּזֹוַהר 
ְוֶנֱהֶגה ּבֹו ְּדַבר יֹום  ְוִנְלַמד  חֶֹדׁש ְּבחְֹדׁשֹו 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות  ְליֹום  ַעּמּוִדים   3 ְּביֹומֹו 
ֶאת  ַהְמַקְּיִמים  ִסּיּום,  ְלָכל  ִאיׁש  ִׁשְבִעים 
ִּלי  ֶאְסָפה  ֶאל מֶׁשה  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ה':  ְּדַבר 
ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי 
ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו, ְוָלַקְחָּת אָֹתם ֶאל 
ְוָיַרְדִּתי  ִעָּמְך,  ָׁשם  ְוִהְתַיְּצבּו  מֹוֵעד  אֶֹהל 
ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך ָׁשם ְוָאַצְלִּתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶׁשר 
א  ָעֶליָך ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְּתָך ְּבַמּׂשָ
ֶּפֶרק  )ַּבִּמְדָּבר  א ַאָּתה ְלַבֶּדָך"  ָהָעם ְוֹלא ִתּׂשָ
ָלֵׂשאת  ָיכֹול  ֹלא  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּכי  טז-יז(,  יא 
ֶׁשִּיְהֶיה  ְורֹוֶצה  ְלַבּדֹו,  ִכיָנה  ַהּׁשְ א  ַמּׂשָ ֶאת 
ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶאת  ִלְגאֹול  ְּכֶנְגּדֹו  ֵעֶזר 
ְּבָלְמֵדנּו ֶאת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ּוְבָכְך  כ"ח(.  ַּדף  )ְּבֵראִׁשית  ַהָּקדֹוׁש  ְּבזֹוַהר 
"ָאז  זֹוַהר:  ִסּיּוֵמי  ְרָבבֹות  ְלַאְלֵפי  ִנְזֶּכה 
יָרה ַהּזֹאת  ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּׁשִ
ָגאֹה  ִּכי  ַלה'  ָאִׁשיָרה  ֵלאמֹר  ַוּיֹאְמרּו  ַלה' 
ְוִזְמָרת  ָעִּזי  ַבָּים.  ָרָמה  ְורְֹכבֹו  סּוס  ָּגָאה 
ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי 
ה'  ִמְלָחָמה  ִאיׁש  ה'  ַוֲארֲֹמֶמְנהּו.  ָאִבי 
ַמָּמׁש  ּוְבָקרֹוב  א-ג(,  טו  ֶּפֶרק  )ְׁשמֹות  ְׁשמֹו" 
ִנְזֶּכה ְלַהְבָטַחת ָהַרְׁשִּב"י "ּוְבִגין ְדַעִתיִדין 
ְּדִאיהּו  ְּדַחֵּיי  ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטָעם  ִיְׂשָרֵאל 
ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ָהאי 

ְּבַרֲחֵמי". 



ַהּזֹוַהר  ֶאת  ְוִיְקָרא  ֶׁשִּיְלַמד  ְיהּוִדי  ָּכל 
ַּבְּפֻעָּלה  ְוָעְצָמה  ּכֹוַח  עֹוד  מֹוִסיף 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ְלַהָּצַלת  ַהּזֹו  ַהֲחׁשּוָבה 
ִכיָנה  ּוְבַוַּדאי ֶׁשִּלּמּוד ַהּזֹוַהר הּוא ִּתּקּון ַהּׁשְ
ָּכל  ִּכי  ּוָפׁשּוט  ֵמַהָּגלּות,  אֹוָתּה  ְלהֹוִציא 
ִסּיּום ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש הּוא ֵקרּוב ַהְּגאּוָלה. 
זֹוַהר  ִסּיּוֵמי  ֶׁשִּיְתַרּבּו  ִלְראֹות  ָצִריְך  ָלֵכן 
ְוֵאין  ִמְסָּפר,  ֵאין  ַעד  ּוְרָבבֹות  ַלֲאָלִפים 
ָּכל  ֶׁשְּמַחְּלִקים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ָסֵפק 
ַמָּמׁש,  ְּבִחָּנם  ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ַהְרֵּבה  ָּכְך 
ַעל  ִנָּדח,  ִיּשּׁוב  ְלָכל  ַיִּגיַע  ֶׁשֶּזה  ְודֹוֲאִגים 
ְלזַֹהר  ַהְרֵּבה  ִסּיּוִמים  ִיְתַוְּספּו  ֶזה  ְיֵדי 
ַהָּקדֹוׁש, ְוֶזה ְיָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה. ּוְלמֹוָתר 
ְלַהֲאִריְך ִּבְדַבר ַהַּסָּכָנה ָהרֹוֵבץ ַעל ַאְרֵצנּו 
ַהְּקדֹוָׁשה, ֶׁשִּמָּכל ַצד ֵיׁש אֹוְיִבים ֶׁשרֹוִצים 
ָהַרָּבִנים,  ְּגדֹוֵלי  ָּכל  ח"ו.  ְלַהְׁשִמידֹו 
ּוִמְתַאֲחִדים  ָקִמים  ַהּדֹור  ּוְמאֹוֵרי  ַצִּדיֵקי 
ִמְּגֵזרֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ַיְחָּדיו, 
יֹוְצִאים  ְוֵהם  ָאטֹום,  ִּפְצַצת  ֶׁשל  ָקׁשֹות 
ֶאת  ְלָהִעיר  ְוִנְרֶּגֶׁשת,  ְקדֹוָׁשה  ִּבְקִריָאה 
ִמָּכל  ּוְלַבֵּקׁש  ִמַּתְרֵּדָמתֹו,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזֹוַהר  ֶאת  ִלְקרֹא  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי 
ּוְבָכְך ָאנּו ְמַקְּיִמים ֶאת ֲעַצת ָהִראׁשֹוִנים 
ָהֱאֹלִקי  ַהְּמֻקָּבל  ֶׁשל  ּוִבְפָרט  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ֶׁשל ּדֹוֵרנּו ַּבַעל ַהֻּסָּלם, ֶׁשָהַלְך ְוָזַעק ִּבְפֵני 
ַהְסָדַרת  ַעל  ְּבֵאירֹוָּפה,  ְיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי 
ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ַעל ְמָנת ְלַבֵּטל ֶאת 

ְּגֵזַרת ַהּשֹׁוָאה.
ֶעְׂשִרים  זצ"ל  ַהֻּסָּלם  ֶׁשַּבַעל  ַּכָּידּוַע 
ָׁשָנה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם, ָהַלְך ְלַרָּבִנים 
ְּגֵזָרה  ֶׁשֵּיׁש  ָלֶהם  ְוָאַמר  ְיִׁשיבֹות,  ְוָראֵׁשי 

ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַעל  ֶׁשֶּנְחְּתָמה  ְּגדֹוָלה 
ִמן  ִיָּמֲחקּו  ִיְׂשָרֵאל  ִמְכַלל  ָּגדֹול  ֶׁשֵחֶלק 
ָהעֹוָלם רח"ל, ְוָאַמר ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרְמַח"ל 
ֶׁשַרק ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָיכֹול  ַהָּקדֹוׁש, 
רח"ל.  ָהָרעֹות  ַהְּגֵזרֹות  ִמן  אֹוָתנּו  ְלַהִּציל 
ְורֹאׁש  ַרב  ֶׁשָּכל  ִהיא,  ָהֵעָצה  ֵּכן  ְוַעל 
ָצִריְך  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ְויֹאַמר,  ִיְדרֹוׁש  ְיִׁשיָבה 
ְּבקֹולֹו!  ָׁשְמעּו  ְוֹלא  ַהָּקדֹוׁש.  זֹוַהר  ִלְלמֹד 
ָהעֹוָלִמית  ַהִמְלָחָמה  ָּפְרָצה  ָּכְך  ַאַחר 
ְיהּוִדים.  ִמְליֹון   6-7 ְוֶנֶהְרגּו  ַהְּגדֹוָלה 
ָצ'ָרה[.  ַּפ'ֲעָמִים  ָת'קּום  ]לתקפ"ץ-ל'ֹא 
ֵאָלה  ַהּׁשְ אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ָאנּו  ָּכֵעת 
ִמי  )נה(  ַׁשָּבת  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא  ֶׁשַּמְקָׁשה 
)ַׁשָּבת  חז"ל  ַמֲאָמר  ְוָידּוַע  אֹוָתם?  ָהַרג 
הקב"ה,  ִלְפֵני  ַהִּדין  ִמַּדת  ָאְמָרה  נ"ה.( 

ִנְׁשַּתּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלּו.  ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה 
ְוַהָּללּו  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ַהָּללּו  ָלּה  ָאַמר 
ְרָׁשִעים ְּגמּוִרים. ָאְמָרה ְלָפָניו ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
ְוֵאין  ָמחּו,  ְוֹלא  ִלְמחֹות  ְּבָיָדם  ָהָיה  עֹוָלם 
חז"ל  ִּדְבֵרי  ּוְלִפי  ְלַהֲאִריְך.  ָמקֹום  ָּכאן 
ֲאֶׁשר  ְיִׁשיבֹות  ְוָהָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ֵאּלּו, 
ֶאת  ְלַקֵיים  ַהַרְמַח"ל  ְלִדְבֵרי  ָׁשְמעּו  ֹלא 
ַעל  ֲאֵׁשִמים  ֵהם  ע"ה,  ָהַרְׁשִּב"י  ִּדְבֵרי 
ה ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶהְרגּו ַעל  ּׁשָ ֲהִריַגת ַהּׁשִ
ִקּדּוׁש ַהֶׁשם!!! ֶׁשָהָיה ְּבָיָדם לֹוַמר ַלִּצּבּור 
ָל"ה, ֲעָׂשָרה  ִלְלמֹד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ]ְרֵאה ּׁשְ
ַמֲאָמרֹות, ַמֲאָמר ִראׁשֹון, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם 
ַחִּיים  ָהַרב  ַהְקָּדַמת  כ"ד(,  ָנָהר  ִראׁשֹון  )ַמְעָין 

ִויַטאל ְלֵעץ ַחִּיים[, ְוִנְתַעְּצלּו ְוֹלא ָאְמרּו, 
ָאַמר  ַוֲעֵליֶהם  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה 
ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש: ַווי ְלָעְלָמא ְּדִאּנּון ֲאִטיִמין 



ְּבָרֵזי  ִמְסַּתְּכִלין  ְּדָלא  ֵעיִנין  ּוְסִתיִמין  ִלָּבא 
ְּדאֹוַרְיָתא. )זַֹהר ח"א כ"ח.(, וסוד הדבר קול 
ָבָׂשר  ִּכי  "ַוִּיְזּכֹר  הזמן  באותו  אומר... 
עח  )תהילים  ָיׁשּוב"  ְוֹלא  הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה 
אוי  משיח,  של  רוחו  וזהו  לעולם  לט( 

להם למי שגורם שהתעוררות הגאולה 
תשוב  ולא  העולם,  מן  ותסתלק  תלך 
אלו  כי  תורה,  בסתרי  שיתעסקו  עד 
עושים  תורה  בסתרי  עוסקים  שאינם 
את התורה יבשה, ולא רוצים ללמוד את 
התורה,  ופנימיות  נשמת  שהוא  הזה"ק 
בלימוד  אחת  בשעה  האדם  יעשה  ]כי 
אחת  בשנה  יעשה  שלא  מה  הזוהר 
ס'  ועי"ע  כ"מ,  התורה,  פשט  בלימוד 
ח"ב[  הזוהר  כח  וס'  שעה,  של  ערכה 
הארות  מהשכינה  שתסתלק  וגורמים 
י'  סוד  שהיא  העליונה  החכמה  מקור 
של  ב'  אות  ונשאר  הקדוש,  השם  של 
אוי  יבשה,  השכינה,  שהיא  בראשית 
והרג  וביזה  וחרב  עניות  שגורמים  להם 
ואבדון בעולם, על ידי הסתלקות הארת 
ל'  ִּתּקּון  זַֹהר  )ִּתּקּוֵני  השכינה  מן  החכמה 
שמעון  רבי  אמר  לשה"ק(.  בביאור  ע"ג:  ַּדף 

באותו  יב"ש...  את"ר  תמן  בראשי"ת 
יבשה  והמלכות  יבש  שהיסוד  הזמן 
באמירת  למטה  ישראל  בני  צועקים 
ואין  ומתפללים  ישראל"  "שמע  היחוד 
נשמע,  שלהם  שמע  קריאת  של  קול 
בקשתם  את  וימלא  שיענה  מי  ואין 
בתפילה )הגר"א וכ"מ(, וכמו כן מי שגורם 
הפנימית  והחכמה  הקבלה  שתסתלק 

מן התורה שבע"פ ותורה שבכתב, והוא 
גם גורם לאחרים שלא יתעסקו בחכמת 
בפגם  פגם  כאילו  ]והוא  הקבלה... 
טוב לו שלא נברא בעולם ולא  הברית[, 
היה לומד תורה שבכתב ותורה שבע"פ, 
כל  פוגם  היה  לא  הארץ  עם  היה  אם  כי 
העולם  את  החזיר  כאילו  לו  ונחשב  כך, 
לתוהו ובוהו, וגורם עניות בעולם ואורך 
בביאור  פ"ב,  ַּדף  מ"ג  ִּתּקּון  זַֹהר  )ִּתּקּוֵני  הגלות, 
לשון הקודש(. ]ועיין בספר זוהר התשובה 

)תשובה לז, הובא בעיתון בשבוע שעבר([, אשר 
הרשב"י ובנו זי"ע עשו תיקון גדול יותר 
רבי  רבו  של  השם  קידוש  על  ממיתה 
עקיבא ע"ה, על ידי גילוי הזוהר הקדוש 
ולימודו, ובכך ניצלים ממיתה כי פעולתו 
עושה תיקונים עליונים יותר מהריגה על 
קידוש השם, )מהרצ"א מדינוב בשם האריז"ל(, 
לא  בזוה"ק  עוסקים  היו  אילו  ובוודאי 
היו צריכים לתיקון הנורא של השואה 
ֶלַקח  ְוִנְלַמד  ּבֹואֹו  רח"ל.  האיומה 
ִנְּצלּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשּיֹוְׁשֵבי  ֵמַהִּסּפּור, 
ֵאיְך  ִנְלַמד  ּוִמֶּזה  ְׁשמֹו,  ִיַּמח  ֵמִהיְטֶלער 
ְיכֹוִלים ְלִהָּנֵצל ִּבְזַמֵּננּו ִמְּפָצַצת ָאטֹום!!! 
ַּבֲחבּוַרת  ְוִנְלַמד  ֻּכָּלנּו  ְנַּסֵים  ְוִאם 
יֹום  ְּדַבר  ַהְמֻחָּלק"  ַה"ּזֹוַהר  ֶאת  ִאיׁש   70
מֶֹׁשה  ָיִׁשיר  ַמָּמׁש  ְּבָקרֹוב  ָאז  ְּביֹומֹו, 
ָהַרְׁשִּב"י  ְלַהְבָטַחת  ְוִנְזֶּכה  ְוִיְׂשָרֵאל 
ִיְׂשָרֵאל  ְדַעִתיִדין  "ּוְבִגין  ְלֵעיל  ָהֲאמּוָרה 
ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו האי ֵסֶפר 
ְּבַרֲחֵמי",  ָגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְפקּון  ַהּזַֹהר 

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.



מספר "גמטריאות הזוהר"

הגימטריא של "ומרדכי ידע" = 364 בגימטריא של 
הצדיק הקדוש רבנו "יהודה אשלג" זצוקללה"ה, 
מה  השניה  העולם  מלחמת  לפני  שנה   20 "ידע 
שהולך להיות, והזהיר את האדמורי"ם והרבנים 
ישראל  עם  את  להציל  הקדוש  זוהר  שילמדו 

מהגזירה הנוראה".

ובגימטריא "אדון הרחמים", שהקב"ה ריחם על 
עם ישראל, ושלח להם שליח צדיק קדוש ונורא, 
שיעורר את עם ישראל ללמוד זוהר הקדוש, ועל 
הנוראה החתומה על עם  ינצלו מהגזירה  זה  ידי 
ישראל, והרבנים לא שמעו בקולו, וכך קרה מה 

שקרה בשואה רח"ל. 

תקשיבו  ואל  מהתרדמה  התעוררו  יקרים,  יהודים 
הערב  ומלמדי  ישיבות  ראשי  רב  הערב  לרבני 
הקדוש,  זוהר  ללמוד  לתלמידם  נותנים  שלא  רב 
את  שמעורר  מהאלמין  האדמו"ר  לקול  ותקשיבו 
כולו  העולם  בכל  הקדוש  זוהר  ללמוד  ישראל  עם 
ולהציל את עם ישראל, כמו שכתוב במגילת אסתר 
ָמָצאִתי  ְוִאם  טֹוב  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ִאם  "ַוּתֹאֶמר  ה'(  ח'  )פרק 

ֵעיָניו  ֶלְך ְוטֹוָבה ֲאִני ּבְ ָבר ִלְפֵני ַהּמֶ ר ַהּדָ ֵחן ְלָפָניו ְוָכׁשֵ
יב ֶאת ]ר"ת הרב שלום יהודה בן אסתר[  ֵתב ְלָהׁשִ ִיּכָ
ַתב  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ַהּמְ ן  ּבֶ ָהָמן  ֶבת  ַמֲחׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ

ֶלְך". ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ד ֶאת ַהּיְ ְלַאּבֵ

ועכשיו יש לנו המן מפרס שהוא גלגול של המן 
הרשע ממגילת אסתר שרוצה לעשות בדיוק מה 
הקדוש  הזוהר  לימוד  ידי  ועל  אז,  רצה  שהוא 
א'(  ט'  )אסתר פרק  הזה  ובחודש  כגמולו,  נשיב להמן 
ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּבִ ֲאָדר  ֹחֶדׁש  הּוא  ֹחֶדׁש  ר  ָעׂשָ ֵנים  "ּוִבׁשְ
ֶלְך ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות  ַבר ַהּמֶ יַע ּדְ ר ִהּגִ ר יֹום ּבֹו ֲאׁשֶ ָעׂשָ
ֶהם  ּבָ לֹוט  ִלׁשְ הּוִדים  ַהּיְ ֹאְיֵבי  רּו  ּבְ ׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּיֹום  ּבַ
ׂשְנֵאיֶהם".  ה ּבְ הּוִדים ֵהּמָ ְלטּו ַהּיְ ר ִיׁשְ ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאׁשֶ
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הספר הזה נדפס
 להצלחה בריאות

ופרנסה ושלום בית של:

מאיר נהוראי בן אליס
הילה בת אליס

רוני בן יפה
אליס בת עליה

יהודית בת אליס
סמדר בת אליס 
אסתר בת אליס

אלי אליהו בן אליס
אמיל בן מטילדה
מרדכי בן אליס



לעילוי נשמת
עליה סננס בת סעדה ז"ל

סעדה בת אסתר ז"ל
מאמא אסתר בת חוה ז"ל

לונה בת סעדה ז"ל
סמי בן סעדה ז"ל

אסתר אקוקה בת סעדה ז"ל
רבקה בת רוחמה ז"ל
רוחמה בת חוה ז"ל
מאמא סוליקה ז"ל

מאמא שבזי ז"ל
איישה כהנת בת חוה ז"ל

מרדכי בן אליה ז"ל
משה בן סעדה ז"ל

אברהם בן סעדה ז"ל
חנניה בן רבקה ז"ל

שמעון בן אסתר ז"ל
מרדכי בן אסתר ז"ל
עמרם בן אסתר ז"ל
אליהו בן חוה ז"ל

ממן אליהו בן חוה ז"ל
מכלוף בן חמו בן חוה ז"ל

יצחק הלוי בן חוה ז"ל
אברהם סננס בן רחל ז"ל




