
ִחים ר ְסָפִרים ִנְפּתָ ֵנים ֲעׂשַ ּוּבֹו ׁשְ
ֹזַהראָמְגֵניאּוַמְצֵלי	.א א
א ֹזַהראַהֶחֶסד	. א
א ׁשּוָ	הג. ֹזַהרַהּתְ א
א ֹזַהראְלַ	ְ	ָרָהםד. א
ֶמׁשה.א ֶ ֹזַהראַהּשׁ א
א יַ	תאַהּזַֹהרו. ְיׁשִ א
א ֹ	ֶהלאִמְרָיםז. א
לח.א זֹוַהראַהַמּזָ א
ּזַֹהר	.א יםאּ	ַ ַחּיִ א
א קֹולאַהּזַֹהרי. א
"יי	.א ִ	ּ ַרֲחֵמיאָהַרׁשְ א
	ֹוראַהּזַֹהרא65י	.א א

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ׁשֶ בעיה"ק ּבֵ

חשוון תשע"ג

ַרְך ו' ּכְ

 קֹוֵבץ

ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר



ׁ̆ „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¿



ֵסֶפר
זֹוַהר ַמְגָנא ּוַמְצָלא

Z
ְדָרָׁשה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש

ִמְּכ"ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א
ִלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְּמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַצִּדיק ְיסֹוד 

 עֹוָלם ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי זי"ע ]כ' חשון תשע"ב[, 
 ֹראׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְּוִנים,

 ֵמִקים ּוְמַיֵּסד "ְיִׁשיַבת ְנַהר ָׁשלֹום ִּבירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש"
ְּביֹום י"ט ֶחְׁשָון תשע"ב לפ"ק

ְּבָראׁשּות ַהָּגאֹון ַהְמקּוָבל ָהַרב ְּבָנָיהּו ְׁשמּוֵאִלי ְׁשִליָט"א
 ְנִׂשיא ַהמֹוְסדֹות "ְיִׁשיַבת ְנַהר ָׁשלֹום ִּבירּוָׁשַלִים

ִעיר ַהֹּקֶדׁש", ְוְיִׁשיַבת ַהְמַייֵשׁ"ר ְּבַּבת ָים, 
ּוְבִהְתַאְספּות ָהַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים, ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ְׁשִליָט"א

Z 

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

כ' חשון תשע"ב לפ"ק
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א ּבֹואּו ְוִהְתַחְּברּו ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי זי"ע................................................................................................. ה	.

א ֵאיָנם 	. ִאם  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ְוָעְנָׁשם  ַקָּבָלה.  ִלְלמֹד  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ַעל  ִחּיּוב  ָּגדֹול  ַּכָּמה 
לֹוְמִדים ַקָּבָלה ְוגֹוֵרם ֹאֶרְך ָּגלּוָתא ִּכי ֵהם ְמַעְּכִבים ַהְּגֻאָּלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן............... ה

א ֲהַנֲעֶׂשה 	. ִמן  יֹוֵתר  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ַׁשָּבת,  ְּביֹום  ַהּתֹוָרה  ֵמֵעֶסק  ֲהַנֲעֶׂשה  ֹּפַעל  ָגדֹול 
ֵמֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשל ְיֵמי ַהחֹוׁל............................................................................................................................................. ו

א ַהלֹוֵמד ָׁשָעה ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְּכלֹוֵמד ֶאֶלף ָׁשָנה ְּפָׁשט ְּביֹום חֹול............ ו	.

א ָהֲאִר"י ה. ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  עֹוֵסק  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ָהַאֲחרֹון  ַהֶּזה  ַּבּדֹור 
ֵיַדע  ּופֹוְסִקים,  ּוְבַתְלמּוד  ּוְבִמְׁשָנה  ְּבִמְקָרא  ְּבלּוָלה  ַלֶּנֶפׁש,  ַמָּמׁש  ַחִּיים  ֶׁשֵהם 

....................................................................................... ו ָפה ְוַלחּוץ ֶנֱאָמָנה ֶׁשָּכל ּתֹוָרתֹו ֶׁשעֹוֵסק הּוא ִמּׂשָ

א ........................... וו. ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח ֶׁשֵאּלּו ֶׁשִּיְלְמדּו ִיָּנְצלּו ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח

א ִּבְזכּות ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִּכְתֵבי ַהַּקָּבָלה ֵיֵצא ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלֵחרּות, ּוְבִלּמּוד ֶזה ָּתלּוי 	.
ְגאּוָלֵתינּו, ּוִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקינּו................................................................................................................................... 	

א תֹוַרת ַהּסֹוד ַמה ְיֵהא ָעֶליָה.................................................................................................................................................. 		.

א ִנְתַאֵחד ֻּכָּלנּו ְוִנְפָעל ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל יֹום..............................		.

א .		............ ַמְעִּתי ִלְפֵני 58 ָׁשָנה ְלֵעֶרְך, ֵמַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַׁשְּבַתי יּוְדֶלִביץ ּׁשָ ִסּפּור ּׁשֶ

א ְּביֹום ֶׁשַאְנֵׁשי "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי" ִסְּימּו ֶאת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְלִפי ֵסֶדר 		.
ָנה ִנְפְסָקה ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל עֹוֶפֶרת  ַהַּדף ַהּיֹוִמי, ַהִּנְדַּפס בי"ב ְּכָרִכים לי"ב ָחְדֵׁשי ַהּׁשָ

ְיצּוָקה ְּבַעָּזה...................................................................................................................................................................................... 	ו

א ִמְקֶוה ְּפסּוָלה? 		. ֵיׁש  ּזֹו  ֶׁשָּבֲעָיָרה  ָיַדְעָּת  ַהִאם  ַמְעָלה  ִּדין ֶׁשל  ְּבֵבית  ִיְׁשֲאלּו אֹוִתי 
ָאִׁשיב ֵּכן!............................................................................................................................................................................................... 		

א oֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה ִהְבִטיַח!...................................................................................................................................................... כ			.

ת ֹו ח ְּת ְפ ַמ



מצלא מגנא הזהר ְְַַַָָ

ֵֶספר 
מצלא מגנא ְְַַַָָזהר

 כי ר.'ה  איה ְְִִֵַָ
היבהרת רא הקל היק הדל אאליהמ יכר ניה הרב ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

רי היק הקל ל נ מאליליט"א לבהקיה מלמידיו ליט"א ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
רנמ רעיל ליט"א,הרב ייבת ראי ,ניאה ניהר ל ברת זי"ע, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הה. דה ההל וכל הה, הדל ה את נאר יהר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמזי
צאאנחנה הדל ה  יהמקה ה מה עזרת יביא , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

את לתמהרה בב"א.ה צדקינ מיח ביאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
תחייהר למזה טבה להיר רצה אני ז בהזנת אכסניה, כבד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

יכר ניה הרב הקל היק אה ,"תכב ל נהר הדה היבה ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻרא
,דה הר"י רת את לפרס נפלאי כחת העל ליט"א, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמאלי
ההר ספרי הדסת בפרט ,ק יצא האר כל אר נפלאי ריעְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ה על פריה וכל ואדרת, ,דיסה בפרמט ,יפא מיני כל ,ביט מי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
לרגעי" אמר מ הרגעי וליקר נח, מ יח לבלי ,דרכי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָללד
,דה ההר על עריו מאת את הפיצ נפ מסירת על על ."בחנְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
יהדי ית יהיה א ,דה ההר לד את יראל ל וילמד מעי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלמע
אר ,מי לאביה יראל ל ל לקרב ,דה זהר לד  איְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ל רריתע בזה ,תי מ מאיה וכל העדרי קי מ , לבעְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

.מי לאבינ לב ְְִִִֵֶַַָָָָיראל
 אקד ל דהיללא ימא הא ה זי"ע: יחאי ר מע לרי רְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהתח

את זרז אר מרכיו ללמד הראי מ זי"ע, רעי מרכי רי האלקי הקל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻה'
עה, ל ער להבי ררנהתע חמ .י כל דה זהר ללמד דיהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹל
ספר לאר להציא כינ עד ,דה זהר לד בפרט הדה הרה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלד
כל יראל ני אחינ את ררוע אלפי מאת ח חלק עה, ל ער ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
תרת קיב להית צריכי נערי ע זקני מראל אחד ל  לְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהע

הר"י. רת את ילמד  יקט וילדי ינ ואפיל ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָהר"י,
 תב ל' ת(מל לנ:(ה א וזה ללמד, חכ למיד על חב דל ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

בימע ה י לתא אר רוג קלה מדיל אינ א דל ה וענ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקלה.

א ֵסֶפר ַהֹּזַהר הּוא ְּכמֹו ֵּתַבת ֹנַח - ַוֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס............................... 		.

א ִיְׂשָרֵאל, הּוא 	. ֹנַח ֶׁשל  ְוִלְהיֹות ֵּתַבת  ְלָהֵגן  ֹּכַח  ְּבַצִּדיק ֶׁשֵּיׁש לֹו  ְיֵדי ֶׁשִּנְתַּדֵּבק  ַהְּגאּוָלה ִּתְהֶיה ַעל 
ָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש...................................................................................................................... 	

א .		 ................................................................... ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִמְתַמְּתִקים ַהִּיּסּוִרים

א ֵּברּור ַהִּסיִגים – ָהְרָׁשִעים ִמִּיְׂשָרֵאל......................................................................................... 		.

א ָהעֹוְסִקים ְּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִיְזּכּו ְלִהיָּכֵנס ְּבֵתַבת ֹנַח ּוְלִהָּנֵצל ִמִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג......................... 	ה.

א ִהְׁשַּתֵּדל ו. ְוֹלא  ֶׁשָּלֶהם  ַהָּממֹון  ִּבְׁשִביל  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ֶׁשֵהם  ָקִצים  ַהּׁשְ ִעם  ְוָעַסק  ִהְׁשַּתֵּדל  ְיָרְבָעם 
	 ........................................................ ְלַהְחִזיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְתׁשּוָבה, ְוזֹוִהי ִסַּבת ֲאִריַכת ַהָּגלּות

א ַּכָּמה ָּגדֹול ָׂשָכר ַהַּמֲחִזיר ִּבְתׁשּוָבה.......................................................................................... 		.

א .		 .................................................................................................... ַהחֹוָבה ְלַהְזִהיר ֶאת ֲאֵחִרים

א ִמַּמה נֹוֵבַע ַהִחּיּוב ַעל ָּכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ְלַהִּציל ֶאת ֶאָחיו ִמָּלסּור ִמֶּדֶרְך ה', ֵהיָכן ִנְצַטִּוינּו ע"ז 		.

א ַּכָּמה ָעָמל ִויִגיָעה ַרָּבה ַחָּיִבים ְלִהְתַיֵּגַע ְלָהִׁשיב ֶנֶפׁש ִיְׂשָרֵאִלי ַהּתֹוֶעה ִמן ַהֶּדֶרְך..................... 			.

א ְקׁשּו 		. ֵמֵאֶּלה ֶׁשה' ָנַתן ְּבִלָּבם ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ְוָהָיה ְּבֹכָחם ְלַהִּציל ֶהָהמֹון ַעל ְיֵדי ַהְּדָרָׁשה ְּבַרִּבים ִיְתּבִַ
		 ................................................................................................................. ַהְּנָפׁשֹות ָהֹאְבדֹות

א "ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך"..................................................................................................... 				.

א .				 ......................................................................................... ֹּגֶדל ַהִחּיּוב ָּבֶזה ִמַּטַעם ֹלא ַּתֲעֹמד

א ִמִּדין ַעְרבּות ַּכָּמה ָצִריְך ְלִהְׁשַּתֵּדל ָּבֶזה.................................................................................. 				.

א .................................................... 		ו. ְּבֶחְפֵצי ָׁשַמִים ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ֵעצֹות ְוַתְחּבּולֹות ְּכֶחְפֵצי ַעְצמֹו

א ָאסּור ִלְדחֹות ַהָּצַלת ַהְּכָלל ִמּיֹום ַלּיֹום - ַהּדֹוִחים ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם 'ְמַרְּצִחים'............................ 				.

א ִהְתעֹוְררּו ְלִהְתַחֵּזק ְּבִלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש............................................................................ 	ו		.

א .				 ........................... ַוַעד ַהֶּמְרָּכִזי ָהעֹוָלִמי ְלִקּיּום ַהַּיֲהדּות, ִמְכַּתב למוהר"ר ֹמֶׁשה ַרייְכַמאן ני"ו

א ַהְּמַצִּפים ּוַמֲאִמיִנים ִלְגאּוָלה, ֵהם ִיְזּכּו ְלָכל ַהּטֹובֹות ַהמּוְבָטחֹות:............................................ כ		.

א ָהרֹוֶצה ְלִהָנֵצל ִמְקִליַּפת ָהֶעֶרב ַרב מּוְכַרח ַלַעסֹוק ַּבזוה"ק ְּכֵתיַבת ֹנַח ֶׁשִהִּציָלה ֵמַהַּמּבּול....... ככ.

א ְוַרָּמאּות, כ	. ְוֻּכּלֹו ָטעּות  ְוַלחּוץ,  ָפה  ָהֵעֶרב ַרב: ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר, ָּכל ּתֹוָרתֹו הּוא ִמּׂשָ
........................................................................ כ	 ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְהיֹות ֵמַאְנֵׁשי ֵׁשם

א ַרק ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ַמִּציל ֶאת ָהעֹוָלם........................................................................... כ	כ	.

א ............................ כ	כ	. 310 ַמְרֶאה ְמקֹומֹות ֶׁשָּכְתבּו ְוִהְזִהירּו אֹוָתנּו ִלְהיֹות ִנְזָהִרים ִמן ָהֵעֶרב ַרב 

א ........................................................ כוכ	. ַחָּיִבים ְלִהָּכֵנס ְּבַמֲחֹלֶקת ְּכֵדי ִלְמחֹות ִּביֵדי עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה

ר ֶפ ֵּס ַה ת  ֹו ר ָע ֶה ְל ַח  ֵּת ְפ ַמ



מצלא מגנא הזהר ְְַַַָָ

ֵֶספר 
מצלא מגנא ְְַַַָָזהר

 כי ר.'ה  איה ְְִִֵַָ
היבהרת רא הקל היק הדל אאליהמ יכר ניה הרב ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

רי היק הקל ל נ מאליליט"א לבהקיה מלמידיו ליט"א ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
רנמ רעיל ליט"א,הרב ייבת ראי ,ניאה ניהר ל ברת זי"ע, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הה. דה ההל וכל הה, הדל ה את נאר יהר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמזי
צאאנחנה הדל ה  יהמקה ה מה עזרת יביא , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

את לתמהרה בב"א.ה צדקינ מיח ביאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
תחייהר למזה טבה להיר רצה אני ז בהזנת אכסניה, כבד ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

יכר ניה הרב הקל היק אה ,"תכב ל נהר הדה היבה ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻרא
,דה הר"י רת את לפרס נפלאי כחת העל ליט"א, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמאלי
ההר ספרי הדסת בפרט ,ק יצא האר כל אר נפלאי ריעְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ה על פריה וכל ואדרת, ,דיסה בפרמט ,יפא מיני כל ,ביט מי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָ
לרגעי" אמר מ הרגעי וליקר נח, מ יח לבלי ,דרכי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָללד
,דה ההר על עריו מאת את הפיצ נפ מסירת על על ."בחנְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
יהדי ית יהיה א ,דה ההר לד את יראל ל וילמד מעי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלמע
אר ,מי לאביה יראל ל ל לקרב ,דה זהר לד  איְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ל רריתע בזה ,תי מ מאיה וכל העדרי קי מ , לבעְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

.מי לאבינ לב ְְִִִֵֶַַָָָָיראל
 אקד ל דהיללא ימא הא ה זי"ע: יחאי ר מע לרי רְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָוהתח

את זרז אר מרכיו ללמד הראי מ זי"ע, רעי מרכי רי האלקי הקל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻה'
עה, ל ער להבי ררנהתע חמ .י כל דה זהר ללמד דיהיה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹל
ספר לאר להציא כינ עד ,דה זהר לד בפרט הדה הרה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלד
כל יראל ני אחינ את ררוע אלפי מאת ח חלק עה, ל ער ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
תרת קיב להית צריכי נערי ע זקני מראל אחד ל  לְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהע

הר"י. רת את ילמד  יקט וילדי ינ ואפיל ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָהר"י,
 תב ל' ת(מל לנ:(ה א וזה ללמד, חכ למיד על חב דל ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

בימע ה י לתא אר רוג קלה מדיל אינ א דל ה וענ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקלה.
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לד נעה א מה הלה לד אחת עה יעה י ,ליצל רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאה
האה. לקרב ח דל י הרה, פטי ימי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻחד

הב,מרנא חי"ספרהרי"ח אי "( הנ נה  מ ת לנ):ר ת וזה תב , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
יתר עמי אל ת, י הרה מעסק הנעה על גדל ז"ל, ליקה תבְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

החל. ימי ל הרה מעסק הנעה ממדי חז"ל, מאמר י על רבא עכל"ק. ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ות – '"וג אתמל י עיני ני אל "י אמר ,ני אל ה"ה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָל
דק ת  א ה"ה. ל מי אמרת, זאת – הא לע מעי היא דְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹק
,דק ת קדה עה ל , על אר ויתעה, הי"ת ל מי ל ער ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהל

החל ימי לער ידת, אל דר)עלה ח .(מצא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ההעלה תינר מלמברי הבוא הדזי"ע,הרי"ח הר עה דהלמד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
עת  ללמד זה א זה, לפי חל. י ט נה אל למד ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת

הריאה ימי אלפי הית ל לת כה הרי ,דק ת דה [וכלהר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
[יד על מתעה לעל.הע ל ח  על סניקיצ ה מחה )ארחת (ער ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

מצוה)לדהבאר, למד(וכל יהדי אר יצא ,אל פל ער מחה הנעה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לער אחת עה עלה "דה "ההר – הר"י רת במחה דק ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹת

נה, מלי החל )ל ימי ט  (לד ואיתא .נת רי ו')אבת מ נה  ג' רי:(רק ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עת ל ב אל הריוח עת רה למד א אמר... יסי רי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָימעאל

ריוחהחק, מאה צער אחד בר לאד ל ב למד(עי")לפי אר  על , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מלי מאה ווה ת עה דה זהר יד הל ס מאה, פל הל רייְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רה. נה 28.000 אחת נה רה!!!!! הדנה ההר לד וחב צא ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
"ועה הסק את מק הא ר דה את מח אה נה כל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָת,

ה'". ח נא ְִַַָֹיגל
הרכהספרמקאמארנאהריואמר עסקהיכל אינ מי ,האחר הה ר : ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מקרא ללה ,פל מ יח ה האר"י מר וכתבי ניות ההר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹספר
,סקיפ בתלמד ולח,במנה מפה הא עסק רת ל נאמנה ידע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עסק ואינ וראת, טעת  והא ,פל והארה יח עסק ל ואי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻדאג,
הרת, על להרר הר דל ורא רב להית , מאני להית אא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹרה

.יח חלק ולא יח ל ליואי :חד זהר תני לגכדכתיב יער מא נ ת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
,יק כה ה, בעל אריתא וליליא ימא כל צוחי ,על ע ל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָלרת
יל מא ולית יקרא, ל הב עתרא ל הב הב, הב אמרי ככלבי  ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָוצוחי
מר וכתבי ההר לד ידי על אא יח ארחת ייג לא בואי לכינא. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלסלקא

עכ"ל לבד, ויטאל יח י')הרב רק  הזהר  א ר  – י"ט  ז', עקב  רת קמרנה הרכה  .(היכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

והר"ימה ננחר בת מ הא דה ההר י ,מריאאלמד א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
ו מיח, מחבלי צלהרמח"ליע הלת סד לי זה רק ,לנ אמר דה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

אחרי א. שבע" "באר האבות בעיר הזוהר ובהיותי לימוד גודל על ש שאמרתי הדרשה

מצלא מגנא זזהר ְְַַַָָ

:דה נל וזה ,דה ההר לד סגת כח ,לתגא האחר ר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיראל
ונצל. האת להבה נברח נוכ הבה, עני עתה יחאי ר מע רי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻריחת

"הרסמ וי, ער על כב זיע"א, יצחק חזקה רי לבנ אמר ,דה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
:טירתת,ללחר יראל ע יצא הלה, ותבי ,דה הזהר זכת אני "ידע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

עליה"? יהא מה הד צדקינ"..."ורת מיח ביאת ,לתינגא לי זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבלד
(158 עמ ' הר"ש .(ספר ֵֶַַָ

צמתיו תא ל עלנ,האחרנת בעת ,לע מרחפת ,וקד יק ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ
צאה מעי לנ וזה .לקיימ עליה?!"...מפצירת יהא מה הד קרא"ותרת והל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ברבי וסיפר  בימי בא יהודי לפני בא הקדוש
לב  ולדאבו בישיבה , תורה למד בצעירותו אשר
מלבד אשר מיהדותו  ונפל  רב, מהערב הושפע

דבר . שמר לא השגתו, כפי וכשרות שבת

יו,הסול פירוש ע הזוהר  ספר לידו בא אחד 
למד ביומו  יו מידי וכ ללומדו . חשק בו  ונכנס 
של   והפרעת לעג למרות  דפי מספר
תורת  לכבוד כיפה  ש וכאשר  אותו,  הסובבי
מה  השתגעת? הא זוגתו, עליו צעקה הרשב "י ,

כיפה? לובש שאתה ל קרה 

היסטוריה ,אמר לומד  רק אני  ל איכפת מה  לה ,
לו. תפריע שלא כדי לימודו  את והסתיר

הזוהר וכ כל   שסיי עד  ביומו   יו מידי  המשי
התעוררות  בו נכנס מכ לאחר  תיכ הקדוש,
לקיי והתחיל  אמיתית, לתשובה גדולה מאוד 
בתורת  הדבוק כשר  יהודי הוא והיו המצוות, כל
רבי  של כוחו  גדול כמה  רואי מכא הרשב "י .

.השלו עליו  יוחאי בר שמעו

הקדושי:ועל  חז "ל דברי להמלי אפשר זה
שהמאור  שמרו , תורתי ואת עזבו אותי הלואי
בתורה , הגנוז  האור  וזהו – למוטב  מחזיר שבה
שהאור  זי"ע, יששכר  הבני  של  קדשו  וכדברי

ע"ה . הרשב"י בתורת טמו לצדיקי הגנוז

יהיה אם ýfiואפ  נח בת מ₣ הýא ה þהר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹספר
ינס אם òòח אין ֲִִֵֵָָָָרòע

בת י  מ ה א ההר ספר קרא זה חר  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
לאתנח,  ק היה ולא הרה   מיני הי  ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ניסת ידי על אא  וה חת  יניְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻה

אל  יקיה נס י  ...מ הא  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהבה 
,להתק ה ה חר אר החר ס ד  סגת  וכ ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ

אבי  ה אהבת  ק ח עסק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָד
אליו  וי נס הרזל  את האבת האב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיבת
א ואפ ,נות  מת ונ  חור  נפ ְְְְְְֲִִִִַַַַָָלהצלת

ינס א ח אי רע  א'יהיה ער יקר, (אר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ה') סימ. ִָ

òŁò ùצûיק Žòתùûק ידי על היה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה úאýלה 
הýא יóראל, òל נח בת  ולהי ₣ת  להגן ח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹל₣

ùòהרò₣דčה י ְִַַָָ

נד.)יפק,בימינא   עלמי (זהר ח"י ציק גי ְְְְִִִִִִַַַַָָ
גוונא סח, דאיה ימינא, דאתק ר עני  ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָאיה

ה אמר ז)דיראל  טז  ער(יחזקאל  וא" ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָ
נח. דתיבת י נה איהי ינה  והאי [אר :ועריה", ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

זכת  ברחמי חסד צא – יפק ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָבימינא
חז"ל  אמר מ עני  עצמ י מ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהיק

יז :)רכ ת ) י כל רב, אמר יהדה  רב אמר : ְְְַַַַַָָָָָ
ל  ואמרת חרב מהר יצאת קל ת  ְֵֵֵֶֶַַָָוי
ני  וחנינא ני, חנינא ביל נינ   לְְְֲֲִִִִִִִִַָָָָֻהע
כמ ת, לערב  ת מערב  בי חר קב ל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָי
 , גאל יראל מב על  ה ג  ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָסח
זכת, לנ אי אפ האחרנה  אה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻֻיגאלנ
ולהית   להג ח ל  צ יק תק ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
 ד ה הר "י הא יראל, ל נח ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹבת

מה:)הבטיח  רי (ס ה אמר  חזקה  ואמר : ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
יחאי,  מע ר י   מ אני ירמיה יכל  ְְְֲִִִִִֶַַָָ

 מ יה מ  להע ל את ְִִִִֶַָָָֹֻלפטר
ע ה עד רחמיבראתי לגא ה נזה  ,'וכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

.[אמ  ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה
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לד נעה א מה הלה לד אחת עה יעה י ,ליצל רחמנא ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאה
האה. לקרב ח דל י הרה, פטי ימי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻחד

הב,מרנא חי"ספרהרי"ח אי "( הנ נה  מ ת לנ):ר ת וזה תב , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
יתר עמי אל ת, י הרה מעסק הנעה על גדל ז"ל, ליקה תבְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

החל. ימי ל הרה מעסק הנעה ממדי חז"ל, מאמר י על רבא עכל"ק. ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
ות – '"וג אתמל י עיני ני אל "י אמר ,ני אל ה"ה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָל
דק ת  א ה"ה. ל מי אמרת, זאת – הא לע מעי היא דְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹק
,דק ת קדה עה ל , על אר ויתעה, הי"ת ל מי ל ער ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהל

החל ימי לער ידת, אל דר)עלה ח .(מצא  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ההעלה תינר מלמברי הבוא הדזי"ע,הרי"ח הר עה דהלמד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
עת  ללמד זה א זה, לפי חל. י ט נה אל למד ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת

הריאה ימי אלפי הית ל לת כה הרי ,דק ת דה [וכלהר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
[יד על מתעה לעל.הע ל ח  על סניקיצ ה מחה )ארחת (ער ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

מצוה)לדהבאר, למד(וכל יהדי אר יצא ,אל פל ער מחה הנעה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
לער אחת עה עלה "דה "ההר – הר"י רת במחה דק ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹת

נה, מלי החל )ל ימי ט  (לד ואיתא .נת רי ו')אבת מ נה  ג' רי:(רק ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עת ל ב אל הריוח עת רה למד א אמר... יסי רי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָימעאל

ריוחהחק, מאה צער אחד בר לאד ל ב למד(עי")לפי אר  על , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
מלי מאה ווה ת עה דה זהר יד הל ס מאה, פל הל רייְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רה. נה 28.000 אחת נה רה!!!!! הדנה ההר לד וחב צא ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
"ועה הסק את מק הא ר דה את מח אה נה כל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָת,

ה'". ח נא ְִַַָֹיגל
הרכהספרמקאמארנאהריואמר עסקהיכל אינ מי ,האחר הה ר : ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מקרא ללה ,פל מ יח ה האר"י מר וכתבי ניות ההר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹספר
,סקיפ בתלמד ולח,במנה מפה הא עסק רת ל נאמנה ידע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עסק ואינ וראת, טעת  והא ,פל והארה יח עסק ל ואי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻדאג,
הרת, על להרר הר דל ורא רב להית , מאני להית אא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹרה

.יח חלק ולא יח ל ליואי :חד זהר תני לגכדכתיב יער מא נ ת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
,יק כה ה, בעל אריתא וליליא ימא כל צוחי ,על ע ל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָלרת
יל מא ולית יקרא, ל הב עתרא ל הב הב, הב אמרי ככלבי  ְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָוצוחי
מר וכתבי ההר לד ידי על אא יח ארחת ייג לא בואי לכינא. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹלסלקא

עכ"ל לבד, ויטאל יח י')הרב רק  הזהר  א ר  – י"ט  ז', עקב  רת קמרנה הרכה  .(היכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

והר"ימה ננחר בת מ הא דה ההר י ,מריאאלמד א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
ו מיח, מחבלי צלהרמח"ליע הלת סד לי זה רק ,לנ אמר דה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

אחרי א. שבע" "באר האבות בעיר הזוהר ובהיותי לימוד גודל על ש שאמרתי הדרשה

מצלא מגנא זזהר ְְַַַָָ

:דה נל וזה ,דה ההר לד סגת כח ,לתגא האחר ר ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻיראל
ונצל. האת להבה נברח נוכ הבה, עני עתה יחאי ר מע רי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻריחת

"הרסמ וי, ער על כב זיע"א, יצחק חזקה רי לבנ אמר ,דה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
:טירתת,ללחר יראל ע יצא הלה, ותבי ,דה הזהר זכת אני "ידע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

עליה"? יהא מה הד צדקינ"..."ורת מיח ביאת ,לתינגא לי זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָבלד
(158 עמ ' הר"ש .(ספר ֵֶַַָ

צמתיו תא ל עלנ,האחרנת בעת ,לע מרחפת ,וקד יק ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָ
צאה מעי לנ וזה .לקיימ עליה?!"...מפצירת יהא מה הד קרא"ותרת והל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ברבי וסיפר  בימי בא יהודי לפני בא הקדוש
לב  ולדאבו בישיבה , תורה למד בצעירותו אשר
מלבד אשר מיהדותו  ונפל  רב, מהערב הושפע

דבר . שמר לא השגתו, כפי וכשרות שבת

יו,הסול פירוש ע הזוהר  ספר לידו בא אחד 
למד ביומו  יו מידי וכ ללומדו . חשק בו  ונכנס 
של   והפרעת לעג למרות  דפי מספר
תורת  לכבוד כיפה  ש וכאשר  אותו,  הסובבי
מה  השתגעת? הא זוגתו, עליו צעקה הרשב "י ,

כיפה? לובש שאתה ל קרה 

היסטוריה ,אמר לומד  רק אני  ל איכפת מה  לה ,
לו. תפריע שלא כדי לימודו  את והסתיר

הזוהר וכ כל   שסיי עד  ביומו   יו מידי  המשי
התעוררות  בו נכנס מכ לאחר  תיכ הקדוש,
לקיי והתחיל  אמיתית, לתשובה גדולה מאוד 
בתורת  הדבוק כשר  יהודי הוא והיו המצוות, כל
רבי  של כוחו  גדול כמה  רואי מכא הרשב "י .

.השלו עליו  יוחאי בר שמעו

הקדושי:ועל  חז "ל דברי להמלי אפשר זה
שהמאור  שמרו , תורתי ואת עזבו אותי הלואי
בתורה , הגנוז  האור  וזהו – למוטב  מחזיר שבה
שהאור  זי"ע, יששכר  הבני  של  קדשו  וכדברי

ע"ה . הרשב"י בתורת טמו לצדיקי הגנוז

יהיה אם ýfiואפ  נח בת מ₣ הýא ה þהר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹספר
ינס אם òòח אין ֲִִֵֵָָָָרòע

בת י  מ ה א ההר ספר קרא זה חר  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ
לאתנח,  ק היה ולא הרה   מיני הי  ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ניסת ידי על אא  וה חת  יניְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻה

אל  יקיה נס י  ...מ הא  ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהבה 
,להתק ה ה חר אר החר ס ד  סגת  וכ ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ

אבי  ה אהבת  ק ח עסק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָד
אליו  וי נס הרזל  את האבת האב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאיבת
א ואפ ,נות  מת ונ  חור  נפ ְְְְְְֲִִִִַַַַָָלהצלת

ינס א ח אי רע  א'יהיה ער יקר, (אר ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ה') סימ. ִָ

òŁò ùצûיק Žòתùûק ידי על היה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה úאýלה 
הýא יóראל, òל נח בת  ולהי ₣ת  להגן ח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹל₣

ùòהרò₣דčה י ְִַַָָ

נד.)יפק,בימינא   עלמי (זהר ח"י ציק גי ְְְְִִִִִִַַַַָָ
גוונא סח, דאיה ימינא, דאתק ר עני  ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָאיה

ה אמר ז)דיראל  טז  ער(יחזקאל  וא" ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָ
נח. דתיבת י נה איהי ינה  והאי [אר :ועריה", ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

זכת  ברחמי חסד צא – יפק ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָבימינא
חז"ל  אמר מ עני  עצמ י מ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהיק

יז :)רכ ת ) י כל רב, אמר יהדה  רב אמר : ְְְַַַַַָָָָָ
ל  ואמרת חרב מהר יצאת קל ת  ְֵֵֵֶֶַַָָוי
ני  וחנינא ני, חנינא ביל נינ   לְְְֲֲִִִִִִִִַָָָָֻהע
כמ ת, לערב  ת מערב  בי חר קב ל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָי
 , גאל יראל מב על  ה ג  ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָסח
זכת, לנ אי אפ האחרנה  אה  ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻֻיגאלנ
ולהית   להג ח ל  צ יק תק ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעל
 ד ה הר "י הא יראל, ל נח ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹבת

מה:)הבטיח  רי (ס ה אמר  חזקה  ואמר : ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
יחאי,  מע ר י   מ אני ירמיה יכל  ְְְֲִִִִִֶַַָָ

 מ יה מ  להע ל את ְִִִִֶַָָָֹֻלפטר
ע ה עד רחמיבראתי לגא ה נזה  ,'וכ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

.[אמ  ימינ ְְִֵֵֵָָָמהרה



מצלאח מגנא ְְַַַָָזהר

ביל ,מי ל ,י כל הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ ר  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹדר,
בגמת. רחנת ,ל הר להצלת ,הע ְְְְְִִַַַַַָָָָיעת

" הרה"ספר רכא .)אר עד  ס וז"ל:(ב עת טבהתב  לאדעל אמר זי"ע ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
תא ראה ואמר רסאת, מאה מ רחק היה נ על לאל א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
,דה הר לפני רא ידי על ,והינ רעסלי. עת עמד הא אי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמ

.פס ועד להע מ איר  הנז האר ונתה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָונפט

זהרמרי ילמד ויהדי יהדי ל ונפעל נ ונתאחד א ,יקרי אחי ורתי, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
אחד וכל ,דה זהר למד וכלל דרה ית כל לאר י כל דְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָה
,ננעל ציר ערי ועה ,דה ההר ללד התעררת ספרי מק לכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָיחק
פריה את ח לקל אפר י – רית ה רצ את מחה מימק ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוכ
ארג" אצלנ וכ הדה, יבה א זהר, ני וה התעררת ספרי ה –ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

.מ בית העלמי" ההר ְְִִֵֶֶַַָָָמפעל

אני,על  ר יאמר והחל רי ה' לעזרת א ,מב אנכי אחי את  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
כל דה ההר על ספרי לחק קדה בעת רח אמ בימתנ צריכיְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ר סיטהא,דה הר חלק יהיה יהדי כל העבדה מקמת בכל בת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
."ימכ ל י ה' את עה האר "מלאה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

תיאסר  רי היק אמה ,לער נה 58 לפני מעי מה סר לכ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
זצ"ל: דלביְִֶַַי

עיעה בע ,ק הי נכדיו ואת נ את לבר לאר מח יהדי א ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הכד, את אל הא תא. י פרת ת?קראחה את בר מי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ברי!הכד  לא אני לי, אמי אמר, ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹ

החת?הא  את בר מי אבל ,עה עד אל ֲִֵֶַַַַַַַָָָ

ברי!הכד  לא אני טב, ילד אני לי אמי אמר, ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

אתהא בר מי י הכד את אל אני מע, ,ל ואמר לרה לה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
החת? את בר מי אז ברי, לא אני לי וענה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹהחת,

האהרה ,ל אמי בר לא הא ל אמר  הכד א מע ,ל ענה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
החת? את בר מי אבל ,עה עד הרה את אל הא טב! ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָילד

ל:הרה ענה ֶֶַ

ל!!!יד  א אני עלה? זה ה לי ְֲֲִִִֵֶֶַַַָ

החת!!!זאת  מבירת ל ידע לא הרה אמרת ְְִִֶֶֶַַַַָֹֹ

ידע.הא  לא הרה אפיל אחרית  ל ירדנ אי ,האמי לא ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

, ,אצלנ זה  ְֵֵֶֶָ

ריעלמד מבא מעב היח, את מביא האלה את קרב בר על א ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
.אט צצת יראל ְְִֵַַָָָע

מצלא מגנא טזהר ְְַַַָָ

תר!!!איי זמ ְֵֵַ
היד ע הרניעל לכל הל ,להע מלחמת לפני נה ריע זצ"ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

דל חלק יראל, לל על חמה דלה זירה  לה ואמר ייבת, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוראי
לד רק עידה הרמח"ל ברי ואמר רח"ל, להע מ חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מ תנא להיל יכל דה רח"ל.בההר ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הčד₣òב. הþהר ל ýflד ידי  ְִֵַַַַָֹעל
הýžŁרים ְְִִִִַַמתמקים 

קנ"ג.)נשאבזוהר  להרעיא (ד שמעו רבי  [ופנה :
מ לו ופירש חק מהימנא לו  ש  ש" שכתוב ה

ואמר ] אחר, באופ מהימנאומשפט" ְְְֵַָָָורעיא
שבכל   חכמי בתלמידי מתנוצצת שנשמת]

דור ], יאתק  ב נתקיי בגלות ש] ְִַַָָָ
שכתוב] מט מה חק ל  "היינו] ְִָָָֹ

משנה  סדרי בששה העליונה  התורה התלבשות
ומרירות, ומחלוקת קושיא בה שיש שבמט "ט,
ההלכה ] שמתלב עד   בתוכ מתמרמר  והוא

."הנ  ורע[ומפרש]ו טב  העת  ע בהאי  ְְִֵַַַַָָָָ
והיר איסר   איהורע טוב הדעת ובע] ְְִִֵֶ

ידי  על  דהיינו  והיתר, איסור עני הוא שמש
משנה  סדרי ששה  שהיא פה שבעל התורה
חכמי התלמידי יתעלו מט"ט, מלא שמצד
פה ], שבעל התורה  בעסק עצמ שייגעו מחמת

יד על  ייאת  רזי באי הסודות [ובאלו  ְְְְְִִִַַָָָ
[ יד על הי ",שנתגלו קמ ו" לח[דהיינו], ְְִִֶַַַַַ

רזייא  ק יתמ הכי  רא , ְְְְְְְְִִִַַַָָָָממ קת
מחלקת  יי ק אי ל ,יד על  יי אתְְְְְְִִַַַָָָָ
יתמתקו  כ הבשר, את הממתקת [כמלח
אלו כל  יד על שנתגלו הסודות בכח ויתיישבו 
חז"ל  מאמרי כמה יש כי והמחלוקת, הקושיות

הסוד]  דר על אלא  מתיישבי שאינ מיי ,ְִַ
ה בעל  ארייתא  של מריר המרי  מי [כי ְְְְִִֶַַָָ

מר   טע שטעמו מה  דהיינו  פה, שבעל התורה
הקושיות] מחמת מי בתורה מתיק  אתהדר ,ְְֲִִֵָָ

מי א רייתא להיות  חוזרי הסודות ידי [על ְַָ
,[ מתוקי והצער יל ויס ריהתורה  והיסורי] ְִִִָ

בתורה ] להעוסקי שמגיע הצער  דהיינו ,של,
 מתיק ל  יה ,יד על יי את יא רזיְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
 ל יהיו  יד על שמתגלי האלו [בסודות
מעלות  את ישיגו  הסוד ידי על כי , מתוקי
היסורי מעלות את משיג  וכשאד , היסורי

[בה חלמי ישמח ,יל חקי ל   ל  ויהדר ,ְְְֲִִִִֶַַָָָ
עבריכמו  עלי שעברו  הצרות כל  ל [ויחזרו  ְְִַ

,[ואינ  שעוברי אתוו חלומות  היפ ,'' ְְֲִַַָֹוחל
רא  ית  ממ קת  בהיפו מל ''ח,  "חל [ומלת ְְְְִֶַַַַָ

הבשר ] את הממתקת מל"ח היא א האותיות ,
 ממתקי רי כמלחי שממתקי היסורי כ] ְְִִִַ
[חלו כמו אקמ היהיו מה  שביארו, [כמו  ְְְָָ

 ע"א)החכמי ה' ד ברכות מסכת עיי).[

מóŁראל  הרòעים – ה žיגים  ùְְִִִִִֵֵַָָָרýר

עימית ולרסד מלח  רייס מתהדר ְְְְְִִִִִֶַַָָָ
סדומית], מלח כמו   היסורי יחזרו   ולרשעי]

 העיני את מסא  את איהי  מעוור [שהוא ְְִִִֵֵֶַַָ
בחבלי  היסורי מעלות את ישיגו  לא כי , העיני
ישראל], מכלל ויצאו  בה ויבעטו משיח

 ה שכתוב]לקימא מה  בה יא[לקיי (איוב ְְְַָ
כלינה"כ') עיר לראות "ועיני יזכו  [ולא ְְְִִֵֵֶָָ

את   בה לנסות הקב"ה יעשה זה ועני ה ', בטוב
זה  ידי ועל באמונתו , היעמדו  לראות ישראל

ויתלבנו]. יתבררו 

 ע''ב)ואי קנ ''ג יא(ד יער רב [ואותערב ְִִֵֶַַַָ
,[הרשעי רב זמנאהערב ההא  ה ייתקְְְְְִִַַָָ

שכתוב ] מה המשיח ביאת קוד  שיתקיי]
י') יב רי(דניאל רפוי נויתל ררית"ְְְְְְְִִִִַַָָ

" עיר  יע של והר הגמור בירור יהיה אז  [כי ְְְִִִָ
ומפרש ] בישראל, שיש הבחינות ְְִַ"יתלנ",כל

מ נה מארי  משנה אי בעלי  ה [אלו  ְִִֵָָ
התורה ], לימוד ידי על אי  שיתבררו ,"רפ וי"ְְִִָ

ע א אר  קדיא  קודשזרעא זרע  ה [אלו ְְִִַַַַָָָ
ומעשי מצוות ידי על שיתבררו הע שאר  של

וצדקה],  דכתיב טובי הא שכתוב ]הדא [זהו ְֲִִָ
ט') יג הס "(זכריה את   ר ירפ"דהיינו] ְְְִִֶֶֶַַ

" לצדקה],  שנותני הכס ידי ְְִִוהריע על
ר  ערב אי ,"עישיצאוב ר רב  הערב  ה [אלו  ְִִֵֶַָ

ישראל]. מכלל



מצלאח מגנא ְְַַַָָזהר

ביל ,מי ל ,י כל הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ ר  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹדר,
בגמת. רחנת ,ל הר להצלת ,הע ְְְְְִִַַַַַָָָָיעת

" הרה"ספר רכא .)אר עד  ס וז"ל:(ב עת טבהתב  לאדעל אמר זי"ע ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
תא ראה ואמר רסאת, מאה מ רחק היה נ על לאל א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
,דה הר לפני רא ידי על ,והינ רעסלי. עת עמד הא אי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמ

.פס ועד להע מ איר  הנז האר ונתה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָונפט

זהרמרי ילמד ויהדי יהדי ל ונפעל נ ונתאחד א ,יקרי אחי ורתי, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
אחד וכל ,דה זהר למד וכלל דרה ית כל לאר י כל דְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָה
,ננעל ציר ערי ועה ,דה ההר ללד התעררת ספרי מק לכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָיחק
פריה את ח לקל אפר י – רית ה רצ את מחה מימק ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻוכ
ארג" אצלנ וכ הדה, יבה א זהר, ני וה התעררת ספרי ה –ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

.מ בית העלמי" ההר ְְִִֵֶֶַַָָָמפעל

אני,על  ר יאמר והחל רי ה' לעזרת א ,מב אנכי אחי את  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
כל דה ההר על ספרי לחק קדה בעת רח אמ בימתנ צריכיְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

ר סיטהא,דה הר חלק יהיה יהדי כל העבדה מקמת בכל בת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
."ימכ ל י ה' את עה האר "מלאה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

תיאסר  רי היק אמה ,לער נה 58 לפני מעי מה סר לכ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
זצ"ל: דלביְִֶַַי

עיעה בע ,ק הי נכדיו ואת נ את לבר לאר מח יהדי א ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הכד, את אל הא תא. י פרת ת?קראחה את בר מי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ברי!הכד  לא אני לי, אמי אמר, ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹ

החת?הא  את בר מי אבל ,עה עד אל ֲִֵֶַַַַַַַָָָ

ברי!הכד  לא אני טב, ילד אני לי אמי אמר, ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

אתהא בר מי י הכד את אל אני מע, ,ל ואמר לרה לה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
החת? את בר מי אז ברי, לא אני לי וענה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹהחת,

האהרה ,ל אמי בר לא הא ל אמר  הכד א מע ,ל ענה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
החת? את בר מי אבל ,עה עד הרה את אל הא טב! ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָילד

ל:הרה ענה ֶֶַ

ל!!!יד  א אני עלה? זה ה לי ְֲֲִִִֵֶֶַַַָ

החת!!!זאת  מבירת ל ידע לא הרה אמרת ְְִִֶֶֶַַַַָֹֹ

ידע.הא  לא הרה אפיל אחרית  ל ירדנ אי ,האמי לא ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

, ,אצלנ זה  ְֵֵֶֶָ

ריעלמד מבא מעב היח, את מביא האלה את קרב בר על א ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
.אט צצת יראל ְְִֵַַָָָע

מצלא מגנא טזהר ְְַַַָָ

תר!!!איי זמ ְֵֵַ
היד ע הרניעל לכל הל ,להע מלחמת לפני נה ריע זצ"ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

דל חלק יראל, לל על חמה דלה זירה  לה ואמר ייבת, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוראי
לד רק עידה הרמח"ל ברי ואמר רח"ל, להע מ חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מ תנא להיל יכל דה רח"ל.בההר ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הčד₣òב. הþהר ל ýflד ידי  ְִֵַַַַָֹעל
הýžŁרים ְְִִִִַַמתמקים 

קנ"ג.)נשאבזוהר  להרעיא (ד שמעו רבי  [ופנה :
מ לו ופירש חק מהימנא לו  ש  ש" שכתוב ה

ואמר ] אחר, באופ מהימנאומשפט" ְְְֵַָָָורעיא
שבכל   חכמי בתלמידי מתנוצצת שנשמת]

דור ], יאתק  ב נתקיי בגלות ש] ְִַַָָָ
שכתוב] מט מה חק ל  "היינו] ְִָָָֹ

משנה  סדרי בששה העליונה  התורה התלבשות
ומרירות, ומחלוקת קושיא בה שיש שבמט "ט,
ההלכה ] שמתלב עד   בתוכ מתמרמר  והוא

."הנ  ורע[ומפרש]ו טב  העת  ע בהאי  ְְִֵַַַַָָָָ
והיר איסר   איהורע טוב הדעת ובע] ְְִִֵֶ

ידי  על  דהיינו  והיתר, איסור עני הוא שמש
משנה  סדרי ששה  שהיא פה שבעל התורה
חכמי התלמידי יתעלו מט"ט, מלא שמצד
פה ], שבעל התורה  בעסק עצמ שייגעו מחמת

יד על  ייאת  רזי באי הסודות [ובאלו  ְְְְְִִִַַָָָ
[ יד על הי ",שנתגלו קמ ו" לח[דהיינו], ְְִִֶַַַַַ

רזייא  ק יתמ הכי  רא , ְְְְְְְְִִִַַַָָָָממ קת
מחלקת  יי ק אי ל ,יד על  יי אתְְְְְְִִַַַָָָָ
יתמתקו  כ הבשר, את הממתקת [כמלח
אלו כל  יד על שנתגלו הסודות בכח ויתיישבו 
חז"ל  מאמרי כמה יש כי והמחלוקת, הקושיות

הסוד]  דר על אלא  מתיישבי שאינ מיי ,ְִַ
ה בעל  ארייתא  של מריר המרי  מי [כי ְְְְִִֶַַָָ

מר   טע שטעמו מה  דהיינו  פה, שבעל התורה
הקושיות] מחמת מי בתורה מתיק  אתהדר ,ְְֲִִֵָָ

מי א רייתא להיות  חוזרי הסודות ידי [על ְַָ
,[ מתוקי והצער יל ויס ריהתורה  והיסורי] ְִִִָ

בתורה ] להעוסקי שמגיע הצער  דהיינו ,של,
 מתיק ל  יה ,יד על יי את יא רזיְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
 ל יהיו  יד על שמתגלי האלו [בסודות
מעלות  את ישיגו  הסוד ידי על כי , מתוקי
היסורי מעלות את משיג  וכשאד , היסורי

[בה חלמי ישמח ,יל חקי ל   ל  ויהדר ,ְְְֲִִִִֶַַָָָ
עבריכמו  עלי שעברו  הצרות כל  ל [ויחזרו  ְְִַ

,[ואינ  שעוברי אתוו חלומות  היפ ,'' ְְֲִַַָֹוחל
רא  ית  ממ קת  בהיפו מל ''ח,  "חל [ומלת ְְְְִֶַַַַָ

הבשר ] את הממתקת מל"ח היא א האותיות ,
 ממתקי רי כמלחי שממתקי היסורי כ] ְְִִִַ
[חלו כמו אקמ היהיו מה  שביארו, [כמו  ְְְָָ

 ע"א)החכמי ה' ד ברכות מסכת עיי).[

מóŁראל  הרòעים – ה žיגים  ùְְִִִִִֵֵַָָָרýר

עימית ולרסד מלח  רייס מתהדר ְְְְְִִִִִֶַַָָָ
סדומית], מלח כמו   היסורי יחזרו   ולרשעי]

 העיני את מסא  את איהי  מעוור [שהוא ְְִִִֵֵֶַַָ
בחבלי  היסורי מעלות את ישיגו  לא כי , העיני
ישראל], מכלל ויצאו  בה ויבעטו משיח

 ה שכתוב]לקימא מה  בה יא[לקיי (איוב ְְְַָ
כלינה"כ') עיר לראות "ועיני יזכו  [ולא ְְְִִֵֵֶָָ

את   בה לנסות הקב"ה יעשה זה ועני ה ', בטוב
זה  ידי ועל באמונתו , היעמדו  לראות ישראל

ויתלבנו]. יתבררו 

 ע''ב)ואי קנ ''ג יא(ד יער רב [ואותערב ְִִֵֶַַַָ
,[הרשעי רב זמנאהערב ההא  ה ייתקְְְְְִִַַָָ

שכתוב ] מה המשיח ביאת קוד  שיתקיי]
י') יב רי(דניאל רפוי נויתל ררית"ְְְְְְְִִִִַַָָ

" עיר  יע של והר הגמור בירור יהיה אז  [כי ְְְִִִָ
ומפרש ] בישראל, שיש הבחינות ְְִַ"יתלנ",כל

מ נה מארי  משנה אי בעלי  ה [אלו  ְִִֵָָ
התורה ], לימוד ידי על אי  שיתבררו ,"רפ וי"ְְִִָ

ע א אר  קדיא  קודשזרעא זרע  ה [אלו ְְִִַַַַָָָ
ומעשי מצוות ידי על שיתבררו הע שאר  של

וצדקה],  דכתיב טובי הא שכתוב ]הדא [זהו ְֲִִָ
ט') יג הס "(זכריה את   ר ירפ"דהיינו] ְְְִִֶֶֶַַ

" לצדקה],  שנותני הכס ידי ְְִִוהריע על
ר  ערב אי ,"עישיצאוב ר רב  הערב  ה [אלו  ְִִֵֶַָ

ישראל]. מכלל



מצלאי  מגנא ְְַַַָָזהר

ללמדעל צרי יהדי ל יאמר, ייבה ורא רב ל היא, העצה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.דה ַַָזהר

קל!ולא  מע ְְְָֹ

נח ùתבת להינס ýיז ò₣דčה ùז₣הר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהע₣סקים
ýמג₣ג  ú₣ג מflלחמת ýלה Žצל ְְִִִֵֶֶָָ

יב)שכתוב][ומה אי  (דניאל ,"יבינ ילי והמ"ְְִִִִַַָ
קלה העוסקימארי הקבלה בעלי ה [אלו ֵַָָָ

התורה ], ה בסודות בה[אמר [שנאמר  ְְְִַ
ג') יב הרקיע".(דניאל זהר יזהיר יליוהמ"ְְְְִִִִַַַַַָָֹ

א,[והיינו ] זהר   לימ קא אי  יְְְְִִִִֵַַָָֹא
ההר  ספר  הזה אקרי  באור שעוסקי  ה [אלו  ְְִֵֵֶַַֹ

עצמ שמייגעי כלומר  הזוהר, ספר  הנקרא
דבריו ], עומק את נחלהבי תיבת איה שהוא] ְְִֵַַֹ

בה  להכנס זכו  לא נח שתיבת כמו נח, ֵכתיבת
ספר  בהבנת להכנס  יזכו לא  כ מעט , אלא

שאמר] וזה מעט, אלא הזוהר ימתְְְִִַָ
מלכתא ו בע מעיר נישני בו שנאספי] ְְְִִִֵֶַַַָ

המדינה ], מכל  דהיינו  המלכות, מ ושבעה  בעיר
לזמני[רק אז בדור, זכות כשאי  ולפעמי] ְְִִ

מחה ני מעיר  יהיואחד  מעטי [כלומר , ְְִִִִֵֶַָָָ
הזוהר ], ספר את להבי הזוכי בהבאלו [כי ְִ

הזוהר] ספר  את להבי [מה יתק שיזכו ְִֵַ
כב)שכתוב ] א הד(שמות  ה כל "ל [היינו  ִֵַַָ

קדישא] מאימא הנולדות ְַָהארההנשמות
."הליכ,'ה אור  נוטריקו האור"ה [דורש ְִַ

כל' אחרונה דהא  ליאו "ר כמו  היאור"ה לומר  יש (ועוד

נוטריקו ולהיאו "ר מצרימה "), הבאי" עה"פ (רש "י בתחילתה,

הקדוש) זוהר בספר ומתגלה בתורה, הגנוז או "ר וזה או"ר ]ליהי
א ספרא א רה הזה ודא ספר של האור  [וזהו ְְְִָָָָ
באורו ], לראות ילשיזכו סי ה על [והכל וכ א  ְִִַָָָֹ

מתלבשהוא שאתה  לפי ,ובכח של סיבה  על
.[חכמי תלמידי של בנשמות

ע flי  òהם ה ôקצים עם ועסק  הûòל  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירבעם
ה ûòל  ולא fiòהם הflמ₣ן  òùביל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהארץ
ס ùת  וז₣הי  – ùתýòבה יóראל את  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָלהחזיר

ה úל ýת  ֲִַַָאריכת
א שאמר ][וזה  רי מא אריכות את גר [ומי  ִַָָ

את ע רבהגלות], והחטיא שחטא ירבע [דהיינו  ֵ
כעורב,  פניה והשחיר  כעורב ישראל דהוא (ועוד

בשליחותו) נאמ זמנא,],שלא ההא הא אנְְְְְְִֵַַָ

ההיא נה בעת תהיה  מהימנא רעיא אתה [כי ַָ
בנאמנות] שליחותה שעשתה  נח של ,כיונה

מ אקרי אחרא אחר ליח שליח  [כי  ְְְְֲִִִֵַַָָָ
 בשמ הנקרא ירבע היו דהיינו ישראל  חכמי כל  (כי

רבינו  וכמשה ישראל מל שהיה ועוד , השו כקליפת בפניו

("מל בישורו "ויהי בו א לח]שנאמר ְְְִֵַָע רב
ליח תא אתהדר  ולא נדמה קדמיתא, [הוא  ְְְְְִִִִַַָָָָ

חזר  ולא התיבה  מ בתחילה נח ששלחו לעורב
וכ בשליחותו, ליל רצה לא כי בשליחותו,
ישראל  להחזיר  שליחותו  עשה לא ירבע

אלא] א מר בתשובה, ,יק ְְְְְְִִִַַַָאל 
,ה(ע "ב מט  ד פסחי ק (במסכת האר עי  ְֵֶֶֶַָָ

האר עמי  שה השקצי  ע ועסק [שהשתדל
,[לשק שנמשלילה ממ נא   גי בשביל] ְְִִָָ

לו ], שנתנו  שלה להממו א ְְִַָָולא 
תיבתא ל דיקיא  לאהדרא תי ליח ולא] ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

שה ישראל את להחזיר בשליחותו השתדל
בתשובה], תאצדיקיליח עביד לא  איְְִִִָָָ

מארי שליחות עשה לא  כאילו לו  נחשב ולכ] ְֵָ
נגר לכ הזה, לעול שנשלח מה  בשביל קונו 

ידו]. על הגלות
הרי ויש  עביד', לא 'כאילו  אמר מדוע להקשות,

אמר ולמה  שליחותו , עשה  לא כאילו?ממש
בוניויש  ה שבאמת  לרבני שרומז לומר,

טובי  מעשי  עושי ולכאורה , גדולי  בניני
פ הרבה  ע, רקרסו הוא כוונת באמת א

, הממו את לחמדת  להחזיר שזה העיקר ואילו 
לגאולה, ולדאוג  בתשובה ישראל לאע זה

, אמרעושי כאילו",ולכ"חושבי חו דכלפי
שלא  רואה תעלומות יודע ורק ,המו שעושי

,כלו  ישראלעושי מכלל לה איכפת ולא 
הקדושה השכינה בשומצער  הזוהר אור  עיי)

והרמח "ל ) .המרח "ו
ינה רזא י יתק ב מהימנא רעיא משה וב] ְְִֵַָָָָ

הנביא], יונה של הסוד  יתקיי עמקי ְְְִִָעאל 
יא הי,[ תהמי  תהו בעמקי הכי [שנכנס  ְִִֵַָָ

א רייתא תהמי עמיק אנ [כ יעל  ְְְְֲִִֵֵַַַָ

מצלא מגנא יאזהר ְְַַַָָ

אתאחר את אל אני עת ,דייה מלי 67 והרג דלה מלחמה רצה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ת מכת המרא קה את(נה )האלה הרג ?גמי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

התורה], תהומות  בעומקי  אתה האהדאתיכנס ֲָ
הנביא]דכתיב , יונה שאמר ב)[זה (יונה ְִִ

"י י לבב מלה י"וליכני על [הרומז  ְְְִִִִֵַַַַָ
מב)התורה] .(מתק ְִַָ

חז "לג. אמרו  ע"א)הנה נ "ה ד מידת (שבת אמרה :
מאלו. אלו  נשתנו מה רבש"ע הקב"ה, לפני הדי
רשעי והללו   גמורי  צדיקי הללו  לו, אמר 
למחות   ביד היה  רבש"ע לפניו , אמרה  . גמורי
מיחו  שא לפני וידוע גלוי לו , אמר  מיחו. ולא
א רבש"ע לפניו, אמרה . מה יקבלו לא בה

"ו וכתיב גלוי, מי לה גלוי, לפניבאנשי יחלו
הזקנישמקיימי אד בני אלו  ,יוס ר' תנו ,"

תי"ו. ועד מא' כולה התורה את

עיי שופטי ס "ח )ילקוט מי (רמז  וכל וז"ל:
ישראל  להחזיר  מוחה  ואינו  למחות בידו  שסיפק
נשפכי בישראל  שנשפכי  דמי כל למוטב,
שנהרגו אל ע"ב  אות תאמר  א ידיו, על
לסנהדרי   לה היו נהרגו , מה מפני בנימי בגבעת

אלי  ב ופנחס  ויהושע משה שהניח עזר גדולה
במתניה ברזל של  חבלי שיקשרו  עמה
ויחזרו  מארכובותיה למעלה  בגדיה ויגביהו
יו ללכיש, אחד יו ישראל  של   עירותיה בכל
לבית  אחד  יו ,לחברו אחד  יו ,לעגלו אחד 
 דר  אות וילמדו  , לירושלי אחד  יו אל,
ישראל  שנכנסו כיו אלא כ עשו לא  ה . האר
וכשעשו ולזיתו , לכרמו  ר אחד כל לארצ
שאינ ודברי מכוערי  דברי בנימי בגבעת
כולו,  העול כל  את להחריב  הקב"ה יצא  ראוי
סנהדרי   אות הרג ומי  אל ע"ב מה ונפלו 

.עמה ופנחס גדולה 

רבהוז"ל  ע"א)מדרש נ "ב  ד תחלו(איכה וממקדשי :
כבוד כסא לפני קטיגוריה  קפצה שעה באותו

, העולמי רבו לפניו  עלואמרה  נהרג מה איזה 
 מה איזה ,שמ על מוחו  נפצע  מה איזה , שמ

.שמ על נפשו  נת

ט')הב"חוהנה סי' ח "מ מימות (חלק  מדוע הקשה ,

מגדולי  אחד מצינו לא עתה  עד הנביא שמואל
בדרכיו וליל כמעשיו לעשות שקינא ישראל
ישראל  ערי וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל  לסבב 
קושיא  על  תירוצי לומר  יש ובאמת .להדריכ
הלכה  לעשות לסמו מאד קשה אבל זו,

זה . תיר על למעשה 

לסבב והיוצא  דר יש  שא הוא מזה  עכ "פ לנו 
ולנהל  להדריכ ישראל , ערי וכל ומצפה, גלגל ,
לא  [שהרי הנ"ל תירו שיי יהיה לא זה   דר ועל
שלח ומי לאיש שמ ומי אתה, נביא ולא מנהיג
שבטי  ראשי אטו  ,לכא לבוא קרא ומי ,עבור
אנו ואי ומנהיג, רב  יש לנו   ג הלא אתה , ישראל

[ל  עליו צריכי שרמי' ספק שו בלי  בודאי
שאמר  כמו  שמואל , שעשה כדר וליל לסבב 

" נתתי "צופה שהבאנויחזקאל  מה להל [וראה ,
נקרא  בישראל רב  דכל זצ"ל,  חיי מהחפ

מכל (המעתיק)צופה, בזה, זה   ערבי ישראל וכל  [
אשר  בעוה"ר עתה לעת הזה   היתו בדור  שכ
חכמינו ואמרו  יד , אזלת מקומות בכמה  נתקיי

רש"י ופירש  התלמידי נתמעטו  צ"ז ז "ל ד (חלק

למוטב) להחזיר ישראל ידי המחזיקי נתמעטו כאלו  תלמידי

את  לית עתיד הוא בודאי כ יעשה לא  וא
הגיע הרוגיה  כל  עצומי בכלל שהוא עבור הדי

מורה, ואינו לא להוראה זר, ולא ראו עיני כי
אי  פעמי אלא ושלש  ושתי אחת פע
שכמעט עד  כאלו  אד בני  ע שדברתי מספר,
ישראלי   צל צורות  שו בה ניכר  היה לא

בדב   בדברי  עמה כשנכנסתי  ולבסורכי רי
תורה  שציותה [כמו   ורכי  וארא)וכבושי (בפרשת 

להנהיג רש"י, פירש ישראל", בני  אל  ויצו"
לנו בנחת]. אוי ואמרו דמעות  עיניה זלגו

כאלו . דברי על  אותנו  עוררו לא שמימינו
כל  לעשות עלינו  ומקבלי ונשמע נעשה ומעתה
תודות  אל ל נותני ואנו אלינו , שתאמר מה 
ולהורות  עינינו  להאיר עצמ את  שטרחת  על

עכ"ל. בה,  נל אשר  הדר אותנו



מצלאי  מגנא ְְַַַָָזהר

ללמדעל צרי יהדי ל יאמר, ייבה ורא רב ל היא, העצה  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.דה ַַָזהר

קל!ולא  מע ְְְָֹ

נח ùתבת להינס ýיז ò₣דčה ùז₣הר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהע₣סקים
ýמג₣ג  ú₣ג מflלחמת ýלה Žצל ְְִִִֵֶֶָָ

יב)שכתוב][ומה אי  (דניאל ,"יבינ ילי והמ"ְְִִִִַַָ
קלה העוסקימארי הקבלה בעלי ה [אלו ֵַָָָ

התורה ], ה בסודות בה[אמר [שנאמר  ְְְִַ
ג') יב הרקיע".(דניאל זהר יזהיר יליוהמ"ְְְְִִִִַַַַַָָֹ

א,[והיינו ] זהר   לימ קא אי  יְְְְִִִִֵַַָָֹא
ההר  ספר  הזה אקרי  באור שעוסקי  ה [אלו  ְְִֵֵֶַַֹ

עצמ שמייגעי כלומר  הזוהר, ספר  הנקרא
דבריו ], עומק את נחלהבי תיבת איה שהוא] ְְִֵַַֹ

בה  להכנס זכו  לא נח שתיבת כמו נח, ֵכתיבת
ספר  בהבנת להכנס  יזכו לא  כ מעט , אלא

שאמר] וזה מעט, אלא הזוהר ימתְְְִִַָ
מלכתא ו בע מעיר נישני בו שנאספי] ְְְִִִֵֶַַַָ

המדינה ], מכל  דהיינו  המלכות, מ ושבעה  בעיר
לזמני[רק אז בדור, זכות כשאי  ולפעמי] ְְִִ

מחה ני מעיר  יהיואחד  מעטי [כלומר , ְְִִִִֵֶַָָָ
הזוהר ], ספר את להבי הזוכי בהבאלו [כי ְִ

הזוהר] ספר  את להבי [מה יתק שיזכו ְִֵַ
כב)שכתוב ] א הד(שמות  ה כל "ל [היינו  ִֵַַָ

קדישא] מאימא הנולדות ְַָהארההנשמות
."הליכ,'ה אור  נוטריקו האור"ה [דורש ְִַ

כל' אחרונה דהא  ליאו "ר כמו  היאור"ה לומר  יש (ועוד

נוטריקו ולהיאו "ר מצרימה "), הבאי" עה"פ (רש "י בתחילתה,

הקדוש) זוהר בספר ומתגלה בתורה, הגנוז או "ר וזה או"ר ]ליהי
א ספרא א רה הזה ודא ספר של האור  [וזהו ְְְִָָָָ
באורו ], לראות ילשיזכו סי ה על [והכל וכ א  ְִִַָָָֹ

מתלבשהוא שאתה  לפי ,ובכח של סיבה  על
.[חכמי תלמידי של בנשמות

ע flי  òהם ה ôקצים עם ועסק  הûòל  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירבעם
ה ûòל  ולא fiòהם הflמ₣ן  òùביל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהארץ
ס ùת  וז₣הי  – ùתýòבה יóראל את  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָלהחזיר

ה úל ýת  ֲִַַָאריכת
א שאמר ][וזה  רי מא אריכות את גר [ומי  ִַָָ

את ע רבהגלות], והחטיא שחטא ירבע [דהיינו  ֵ
כעורב,  פניה והשחיר  כעורב ישראל דהוא (ועוד

בשליחותו) נאמ זמנא,],שלא ההא הא אנְְְְְְִֵַַָ

ההיא נה בעת תהיה  מהימנא רעיא אתה [כי ַָ
בנאמנות] שליחותה שעשתה  נח של ,כיונה

מ אקרי אחרא אחר ליח שליח  [כי  ְְְְֲִִִֵַַָָָ
 בשמ הנקרא ירבע היו דהיינו ישראל  חכמי כל  (כי

רבינו  וכמשה ישראל מל שהיה ועוד , השו כקליפת בפניו

("מל בישורו "ויהי בו א לח]שנאמר ְְְִֵַָע רב
ליח תא אתהדר  ולא נדמה קדמיתא, [הוא  ְְְְְִִִִַַָָָָ

חזר  ולא התיבה  מ בתחילה נח ששלחו לעורב
וכ בשליחותו, ליל רצה לא כי בשליחותו,
ישראל  להחזיר  שליחותו  עשה לא ירבע

אלא] א מר בתשובה, ,יק ְְְְְְִִִַַַָאל 
,ה(ע "ב מט  ד פסחי ק (במסכת האר עי  ְֵֶֶֶַָָ

האר עמי  שה השקצי  ע ועסק [שהשתדל
,[לשק שנמשלילה ממ נא   גי בשביל] ְְִִָָ

לו ], שנתנו  שלה להממו א ְְִַָָולא 
תיבתא ל דיקיא  לאהדרא תי ליח ולא] ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

שה ישראל את להחזיר בשליחותו השתדל
בתשובה], תאצדיקיליח עביד לא  איְְִִִָָָ

מארי שליחות עשה לא  כאילו לו  נחשב ולכ] ְֵָ
נגר לכ הזה, לעול שנשלח מה  בשביל קונו 

ידו]. על הגלות
הרי ויש  עביד', לא 'כאילו  אמר מדוע להקשות,

אמר ולמה  שליחותו , עשה  לא כאילו?ממש
בוניויש  ה שבאמת  לרבני שרומז לומר,

טובי  מעשי  עושי ולכאורה , גדולי  בניני
פ הרבה  ע, רקרסו הוא כוונת באמת א

, הממו את לחמדת  להחזיר שזה העיקר ואילו 
לגאולה, ולדאוג  בתשובה ישראל לאע זה

, אמרעושי כאילו",ולכ"חושבי חו דכלפי
שלא  רואה תעלומות יודע ורק ,המו שעושי

,כלו  ישראלעושי מכלל לה איכפת ולא 
הקדושה השכינה בשומצער  הזוהר אור  עיי)

והרמח "ל ) .המרח "ו
ינה רזא י יתק ב מהימנא רעיא משה וב] ְְִֵַָָָָ

הנביא], יונה של הסוד  יתקיי עמקי ְְְִִָעאל 
יא הי,[ תהמי  תהו בעמקי הכי [שנכנס  ְִִֵַָָ

א רייתא תהמי עמיק אנ [כ יעל  ְְְְֲִִֵֵַַַָ

מצלא מגנא יאזהר ְְַַַָָ

אתאחר את אל אני עת ,דייה מלי 67 והרג דלה מלחמה רצה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
ת מכת המרא קה את(נה )האלה הרג ?גמי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

התורה], תהומות  בעומקי  אתה האהדאתיכנס ֲָ
הנביא]דכתיב , יונה שאמר ב)[זה (יונה ְִִ

"י י לבב מלה י"וליכני על [הרומז  ְְְִִִִֵַַַַָ
מב)התורה] .(מתק ְִַָ

חז "לג. אמרו  ע"א)הנה נ "ה ד מידת (שבת אמרה :
מאלו. אלו  נשתנו מה רבש"ע הקב"ה, לפני הדי
רשעי והללו   גמורי  צדיקי הללו  לו, אמר 
למחות   ביד היה  רבש"ע לפניו , אמרה  . גמורי
מיחו  שא לפני וידוע גלוי לו , אמר  מיחו. ולא
א רבש"ע לפניו, אמרה . מה יקבלו לא בה

"ו וכתיב גלוי, מי לה גלוי, לפניבאנשי יחלו
הזקנישמקיימי אד בני אלו  ,יוס ר' תנו ,"

תי"ו. ועד מא' כולה התורה את

עיי שופטי ס "ח )ילקוט מי (רמז  וכל וז"ל:
ישראל  להחזיר  מוחה  ואינו  למחות בידו  שסיפק
נשפכי בישראל  שנשפכי  דמי כל למוטב,
שנהרגו אל ע"ב  אות תאמר  א ידיו, על
לסנהדרי   לה היו נהרגו , מה מפני בנימי בגבעת

אלי  ב ופנחס  ויהושע משה שהניח עזר גדולה
במתניה ברזל של  חבלי שיקשרו  עמה
ויחזרו  מארכובותיה למעלה  בגדיה ויגביהו
יו ללכיש, אחד יו ישראל  של   עירותיה בכל
לבית  אחד  יו ,לחברו אחד  יו ,לעגלו אחד 
 דר  אות וילמדו  , לירושלי אחד  יו אל,
ישראל  שנכנסו כיו אלא כ עשו לא  ה . האר
וכשעשו ולזיתו , לכרמו  ר אחד כל לארצ
שאינ ודברי מכוערי  דברי בנימי בגבעת
כולו,  העול כל  את להחריב  הקב"ה יצא  ראוי
סנהדרי   אות הרג ומי  אל ע"ב מה ונפלו 

.עמה ופנחס גדולה 

רבהוז"ל  ע"א)מדרש נ "ב  ד תחלו(איכה וממקדשי :
כבוד כסא לפני קטיגוריה  קפצה שעה באותו

, העולמי רבו לפניו  עלואמרה  נהרג מה איזה 
 מה איזה ,שמ על מוחו  נפצע  מה איזה , שמ

.שמ על נפשו  נת

ט')הב"חוהנה סי' ח "מ מימות (חלק  מדוע הקשה ,

מגדולי  אחד מצינו לא עתה  עד הנביא שמואל
בדרכיו וליל כמעשיו לעשות שקינא ישראל
ישראל  ערי וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל  לסבב 
קושיא  על  תירוצי לומר  יש ובאמת .להדריכ
הלכה  לעשות לסמו מאד קשה אבל זו,

זה . תיר על למעשה 

לסבב והיוצא  דר יש  שא הוא מזה  עכ "פ לנו 
ולנהל  להדריכ ישראל , ערי וכל ומצפה, גלגל ,
לא  [שהרי הנ"ל תירו שיי יהיה לא זה   דר ועל
שלח ומי לאיש שמ ומי אתה, נביא ולא מנהיג
שבטי  ראשי אטו  ,לכא לבוא קרא ומי ,עבור
אנו ואי ומנהיג, רב  יש לנו   ג הלא אתה , ישראל

[ל  עליו צריכי שרמי' ספק שו בלי  בודאי
שאמר  כמו  שמואל , שעשה כדר וליל לסבב 

" נתתי "צופה שהבאנויחזקאל  מה להל [וראה ,
נקרא  בישראל רב  דכל זצ"ל,  חיי מהחפ

מכל (המעתיק)צופה, בזה, זה   ערבי ישראל וכל  [
אשר  בעוה"ר עתה לעת הזה   היתו בדור  שכ
חכמינו ואמרו  יד , אזלת מקומות בכמה  נתקיי

רש"י ופירש  התלמידי נתמעטו  צ"ז ז "ל ד (חלק

למוטב) להחזיר ישראל ידי המחזיקי נתמעטו כאלו  תלמידי

את  לית עתיד הוא בודאי כ יעשה לא  וא
הגיע הרוגיה  כל  עצומי בכלל שהוא עבור הדי

מורה, ואינו לא להוראה זר, ולא ראו עיני כי
אי  פעמי אלא ושלש  ושתי אחת פע
שכמעט עד  כאלו  אד בני  ע שדברתי מספר,
ישראלי   צל צורות  שו בה ניכר  היה לא

בדב   בדברי  עמה כשנכנסתי  ולבסורכי רי
תורה  שציותה [כמו   ורכי  וארא)וכבושי (בפרשת 

להנהיג רש"י, פירש ישראל", בני  אל  ויצו"
לנו בנחת]. אוי ואמרו דמעות  עיניה זלגו

כאלו . דברי על  אותנו  עוררו לא שמימינו
כל  לעשות עלינו  ומקבלי ונשמע נעשה ומעתה
תודות  אל ל נותני ואנו אלינו , שתאמר מה 
ולהורות  עינינו  להאיר עצמ את  שטרחת  על

עכ"ל. בה,  נל אשר  הדר אותנו



מצלאיב מגנא ְְַַַָָזהר

חז"לידע עמאמר נ"ה  א')(ת עלד ל נר הקב"ה, לפני יה מת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אמרה .רימ עיר לוה רימ יקיצ לה ,ל אמר .מא א נ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמה

לע ל נר מחלפניו, ולא למחת יד ואכמ"ל.דהיה , ְְְְִִִֶָָָָָָָֹ

בעולד. והפצת  ספרי עריכת של הדבר
ע"ה  אברה אומתינו  אבי בזה הקדימנו כבר
וכלשו השכינה, כנפי תחת הבריות את בקרבו 

 "ג')הרמב הלכה " עכו מה' והתחיל (פ"א ... וז "ל:
ולהודיע  העול לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד 
לעבוד ראוי ולו   העול לכל אחד אלוה  ש שיש
לעיר  מעיר הע ומקב וקורא מהל והי '
והוא  כנע לאר שהגיע עד  לממלכה וממלכה
"עול אל ד ' בש ש "ויקרא שנאמר  קורא
על  לו ושואלי אליו  מתקבצי  הע שהיה  וכיו
עד דעתו כפי  וא' א ' לכל מודיע היה  דבריו 
אלפי' אליו  שנתקבצו עד  האמת לדר שיחזירהו 
בלב ושתל אברה בית אנשי  וה ורבבות
והודיעו ספרי בו וחבר הזה  הגדול העיקר 
ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק וישב בנו , ליצחק
מלמד וישב ללמד  ומינהו ליעקב , הודיע ויצחק
בניו למד אבינו ויעקב אליו,  הנלוי כל ומחזיק
בישיבה  והושיבו  ראש ומינהו לוי והבדיל כול
עכ"ל.  אברה מצות  ולשמור הש דר ללמד 
ספרי חיבר כבר  ע"ה אבינו שאברה הרי
על ולהודיע  להפי כדי  ושלח היהדות בעניני

.עול אל  שה' כ ידי

בתשובה המחזיר שכר  גדול כמה  וראה  בא

ר'איתא ואמר  וז "ל:  ל  ל פרשת חדש בזוהר
העושה  אד של שכרו כמה וראה בא  אבהו,
"ומלכי  דכתיב ממה  מנ"ל בתשובה לחזור  לאחר
בשעה  רבה , חייא ר' תני  ."של  מל צדק
יוצא  לאחרי בתשובה המחזיר  הצדיק שנשמת
נפשות  המקריב הגדול השר  מיכאל ,הגו מ

בוראו לפני שהואהצדיקי אלא  ממש, קרב ר"ל  (אינו

( זכות גודל ש ומספר  ה ' בהיכל  ומביא  אות הוא מקרב
צדיק , אותו של לנשמתו שלו ומקדי יוצא

" שומרי שנאמר ראש מיכאל זה צדק" ומלכי
מעלה , של  ירושלי זה "של מל" צדק, שערי
ואמר  לקראתו ויצא  שהקדי "ויי  לח "הוציא
 שימש יזכה  בעוה"ז וג עכ"ל. ,בוא  שלו לו 

ח ימצא וממילא זה עבור חסד של חוט עליו 
כ"ח. ד בתמיד כדאמרינ הכל, בעיני 

אחרים את להזהיר החובה

העבודה פוק  ושורש יסוד בספר  שכתב  מה חזי 
פ"ד) ז' בלבד(שער עצמו  את להפקיע די ואי וז "ל:

כולו הכלל על אלא עצמו , על ההשגחה בזהירות
למי  חלקו  ואשרי ,כ ג אחרי להזהיר יצא

לשונו. כא עד  בזה , הרבי לזכות שמשתדל

הלבבותובספר ו ')חובת פרק   הש אהבת וזהו(שער
נפשו אלא מתק שאינו מי וכ קדשו : לשו
נפשו שמתק ומי מעוטה, זכותו תהיה בלבד
שמתק מי זכיות כפי זכותו  תכפל רבות ונפשות

בסנהדרי ואמרינ לשונו . כא עד  , לאלקיד)

יט:)צ"ט:; סנהדרי פה: ב"מ  חבירוועי"ע ב המלמד  כל :
שנאמר  עשאו, כאלו הכתוב עליו  מעלה  תורה

אשר הנפש בחר".עשו"ואת

בכל איתא כריז כרוזא ס "ב: ד חדש בזוהר 
ואינו באורייתא דמשתדלי אינו זכאי יומא
על  דמעבירי ואינו לאחרני להו דמזכי
את  ד"ואהבת הפסוק ג"כ  יקיי ובזה  .מדותיה
על  אותו שתאהב כ  ג שפירושו "אלקי ה'
הבריות  את שקירב אבינו  אברה כמדת בריותיו
כדאיתא  ה', דר  ולמד השכינה כנפי תחת

."וברמב בספרי

להציל ממה  מישראל איש כל על החיוב נובע 
על  נצטווינו היכן  ה' מדרך מלסור אחיו את

זי  הק ' חיים  החפץ שכתב מה ראה  ע :זה,

– בזריזות ישראל נפשות להצלת  החובה
אלקיךמ ה ' את .ואהבת

וכתוב כתוב ,"אלקי ד' את "ואהבת בתורה
לבני   קוראי שנהיה  כוללת זו  שמצוה  "ברמב
כמו בו  ולהאמי יתעלה לעבודתו   כול אד
ותרבה  בשבחיו תספר אחד  איש תאהב  שא
כשתאהב  כ אותו , לאהוב  אד בני ותקרא בה

מצלא מגנא יגזהר ְְַַַָָ

ספק  בלי קורא אתה  באמת יתעלה אותו
ידעתו. אשר האמת לידיעת  והפתאי  הסכלי

על בספרי  אהבהו ,"אלקי ד ' את "ואהבת וז"ל:
אשר  הנפש "את שנאמר  ,אבי כאברה הבריות

."בחר עשו 

חבירוהנ את איש שהזריזות בעליל רואה
ד ' אהבת של המצוה עצ הוא ד ' דת לקיו

ובערב . בבוקר יו בכל קורי שאנו

מצדוהנה הרבי בעוונותינו  שנתרבה כהיו
ממש והוא עבר בכל גדולות פרצות הרע היצר 
מצוה  טובה חלקה  כל  לכלות ורוצה בוער  כאש
ה' יראי של חבורה כנגדה  עיר בכל שימצא רבה 

 נפש בכל הדת זצ"ל )להחזיק להח "ח  .(חוה"ד

להשיב להתייגע חייבים  רבה  ויגיעה עמל כמה 
הדרך מן התועה  ישראלי נפש

חמורוכתוב או  אויב שור תפגע "כי בתורה
תצא  בפרשת וכתיב לו ", תשיבנו השב תועה
נדחי שיו  את או  אחי שור את תראה  "לא
וכתב  ."לאחי  תשיב השב   מה והתעלמת
ומזה  לברוח, שהרחיקו  מורה  שנדחי ,"הרמב
ממונו על כ כל התורה  חסה א ,להתבונ נוכל
שתעה  שיו או חמורו על אפילו ישראל של
 הדר להטותו רב עמל  והוצר הדר מ והרחיק
הישראלי  נפש על לרח  צרי כמה שכ וכל
רב  עמל  יצטר  א אפילו הדר מ שתועה

האמת. דר אל להשיבו  ולראות

פעמי,"השב מאה  אפילו רז "ל דרשו "תשיב
עלינו יגיעות מאה  צרי אפילו  בעניננו כ וכמו 
הבורא  לידיעה אובדות צא להטות  בה לעסוק

.(ש )ועבודתו 

והיה ותבונה  חכמה בלבם  נתן שה' מאלה 
ברבים הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם 

האובדות  הנפשות יתבקשו

נתוהנה  שד ' הש ויראי תורה  מבעלי  נמצאי
שבר  לרפאות בכח והיה ותבונה חכמה בלב
להרי וכשופר בגרו לקרא עליה והחיוב עמנו 
ממי ההמו להציל  ברבי לדרוש קול
שלוחי   וממדיחי  ממתעי רשע מאנשי הזדוני
 יתבר  הש אמונת  בלב ולהשריש דסט "א
תורה  ללימוד לחזק  העתי בצוק   לב ולחזק 
ככה  יעשו לא  וא המצוות  ולקיו הקדושה

נפשות מה רמזיתבקשו  זה ועל האובדות
ל"ד)הנביא את (יחזקאל  וכו' הנבא אד ב"

וכו' " חזקת לא .(ש )הנחלות

הדרך את להם  החוטאיםוהודעת  רוב 
הח בזמננו  מצוהח )(בזמן   אובד כשה  תועים רק

לבעליהם להשיבם  עליהם לרחם רבה

ברובובאמת  מצוי בזמננו   החוטאי אפילו 
פושעי ידי על תועי רק ח"ו , להכעיס  שאינ
שאינו אובד כשה  ה והרי , אות שמתעי
רבה  ומצוה בעליו, לבית  לשוב   הדר יודע
 הדר  להורות התועות נפשות על  לרח
 הדר את   לה "והודעת שכתוב  וכמו  הנכונה,

בה " ילכו  .(ש )אשר

תעמוד לא מטעם  בזה  החיוב גודל

בנהר והדבר טובע חבירו  את שרואה למי דומה
על  לעמוד  ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או 
אי  וא ," רע  ד על תעמוד "לא שנאמר דמו 
אנשי לשכור מחויב  בעצמו להצילו  בכחו 
תעמוד ד"לא בלאו  עובר בזה נתעצל  וא להציל 

תכ "ו)וכו' בחו "מ לחבירו(כמו "ש רואה  א או
דעתו חלישת ומרוב עצומה  במחלה שנחלה 
בוודאי  מיתתו הגורמי  דברי לאכול רוצה
כשאנו כ וכמו מזה למנעו כחו  בכל מחויב
וגודל  דעת חלישת שמרוב אנשי  רואי
ה' תורת מה נשתכח הזמ בהבלי  טרדות
לעבור  באי זה ידי ועל מצותיו  קיו חיוב  וגודל 
החיי מאר  נפש לכרות שיגמרו  דברי על
את   לקיי  מלזרז להתעצל לנו אסור  בודאי
כי  ד ' א חרו  עליה יחול שלא כדי ד' דברי

דיליה גבי לבסו אבל אפילו מארי .(ש )הקב"ה

בזה להשתדל צריך כמה ערבות מדין

על הנה לא ד ' מאת התורה שקבלנו שבעת ידוע
שיהיה  מה כל  שנקיי א כי קבלנו בלבד עצמנו
בני  שאר אצל התורה  קיו לחזק  ביכולתנו
שכתוב  כמו  לזה, זה   ערבי וכולנו  ישראל
וכו '", ולבנינו לנו  והנגלות אלקינו לד ' "הנסתרות
יכול  מישראל אחד  שכל הדי לכ רש"י, וכפירוש
כגו יצא בעצמו הוא אפילו חבירו את להוציא

שופר . ותקיעת קידוש

אחיוועתה  לשמעו ערב  נעשה ראוב א נתבונ
רוצה  ששמעו ורואה , כתרי  אלפי כמה על



מצלאיב מגנא ְְַַַָָזהר

חז"לידע עמאמר נ"ה  א')(ת עלד ל נר הקב"ה, לפני יה מת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אמרה .רימ עיר לוה רימ יקיצ לה ,ל אמר .מא א נ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמה

לע ל נר מחלפניו, ולא למחת יד ואכמ"ל.דהיה , ְְְְִִִֶָָָָָָָֹ

בעולד. והפצת  ספרי עריכת של הדבר
ע"ה  אברה אומתינו  אבי בזה הקדימנו כבר
וכלשו השכינה, כנפי תחת הבריות את בקרבו 

 "ג')הרמב הלכה " עכו מה' והתחיל (פ"א ... וז "ל:
ולהודיע  העול לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד 
לעבוד ראוי ולו   העול לכל אחד אלוה  ש שיש
לעיר  מעיר הע ומקב וקורא מהל והי '
והוא  כנע לאר שהגיע עד  לממלכה וממלכה
"עול אל ד ' בש ש "ויקרא שנאמר  קורא
על  לו ושואלי אליו  מתקבצי  הע שהיה  וכיו
עד דעתו כפי  וא' א ' לכל מודיע היה  דבריו 
אלפי' אליו  שנתקבצו עד  האמת לדר שיחזירהו 
בלב ושתל אברה בית אנשי  וה ורבבות
והודיעו ספרי בו וחבר הזה  הגדול העיקר 
ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק וישב בנו , ליצחק
מלמד וישב ללמד  ומינהו ליעקב , הודיע ויצחק
בניו למד אבינו ויעקב אליו,  הנלוי כל ומחזיק
בישיבה  והושיבו  ראש ומינהו לוי והבדיל כול
עכ"ל.  אברה מצות  ולשמור הש דר ללמד 
ספרי חיבר כבר  ע"ה אבינו שאברה הרי
על ולהודיע  להפי כדי  ושלח היהדות בעניני

.עול אל  שה' כ ידי

בתשובה המחזיר שכר  גדול כמה  וראה  בא

ר'איתא ואמר  וז "ל:  ל  ל פרשת חדש בזוהר
העושה  אד של שכרו כמה וראה בא  אבהו,
"ומלכי  דכתיב ממה  מנ"ל בתשובה לחזור  לאחר
בשעה  רבה , חייא ר' תני  ."של  מל צדק
יוצא  לאחרי בתשובה המחזיר  הצדיק שנשמת
נפשות  המקריב הגדול השר  מיכאל ,הגו מ

בוראו לפני שהואהצדיקי אלא  ממש, קרב ר"ל  (אינו

( זכות גודל ש ומספר  ה ' בהיכל  ומביא  אות הוא מקרב
צדיק , אותו של לנשמתו שלו ומקדי יוצא

" שומרי שנאמר ראש מיכאל זה צדק" ומלכי
מעלה , של  ירושלי זה "של מל" צדק, שערי
ואמר  לקראתו ויצא  שהקדי "ויי  לח "הוציא
 שימש יזכה  בעוה"ז וג עכ"ל. ,בוא  שלו לו 

ח ימצא וממילא זה עבור חסד של חוט עליו 
כ"ח. ד בתמיד כדאמרינ הכל, בעיני 

אחרים את להזהיר החובה

העבודה פוק  ושורש יסוד בספר  שכתב  מה חזי 
פ"ד) ז' בלבד(שער עצמו  את להפקיע די ואי וז "ל:

כולו הכלל על אלא עצמו , על ההשגחה בזהירות
למי  חלקו  ואשרי ,כ ג אחרי להזהיר יצא

לשונו. כא עד  בזה , הרבי לזכות שמשתדל

הלבבותובספר ו ')חובת פרק   הש אהבת וזהו(שער
נפשו אלא מתק שאינו מי וכ קדשו : לשו
נפשו שמתק ומי מעוטה, זכותו תהיה בלבד
שמתק מי זכיות כפי זכותו  תכפל רבות ונפשות

בסנהדרי ואמרינ לשונו . כא עד  , לאלקיד)

יט:)צ"ט:; סנהדרי פה: ב"מ  חבירוועי"ע ב המלמד  כל :
שנאמר  עשאו, כאלו הכתוב עליו  מעלה  תורה

אשר הנפש בחר".עשו"ואת

בכל איתא כריז כרוזא ס "ב: ד חדש בזוהר 
ואינו באורייתא דמשתדלי אינו זכאי יומא
על  דמעבירי ואינו לאחרני להו דמזכי
את  ד"ואהבת הפסוק ג"כ  יקיי ובזה  .מדותיה
על  אותו שתאהב כ  ג שפירושו "אלקי ה'
הבריות  את שקירב אבינו  אברה כמדת בריותיו
כדאיתא  ה', דר  ולמד השכינה כנפי תחת

."וברמב בספרי

להציל ממה  מישראל איש כל על החיוב נובע 
על  נצטווינו היכן  ה' מדרך מלסור אחיו את

זי  הק ' חיים  החפץ שכתב מה ראה  ע :זה,

– בזריזות ישראל נפשות להצלת  החובה
אלקיךמ ה ' את .ואהבת

וכתוב כתוב ,"אלקי ד' את "ואהבת בתורה
לבני   קוראי שנהיה  כוללת זו  שמצוה  "ברמב
כמו בו  ולהאמי יתעלה לעבודתו   כול אד
ותרבה  בשבחיו תספר אחד  איש תאהב  שא
כשתאהב  כ אותו , לאהוב  אד בני ותקרא בה

מצלא מגנא יגזהר ְְַַַָָ

ספק  בלי קורא אתה  באמת יתעלה אותו
ידעתו. אשר האמת לידיעת  והפתאי  הסכלי

על בספרי  אהבהו ,"אלקי ד ' את "ואהבת וז"ל:
אשר  הנפש "את שנאמר  ,אבי כאברה הבריות

."בחר עשו 

חבירוהנ את איש שהזריזות בעליל רואה
ד ' אהבת של המצוה עצ הוא ד ' דת לקיו

ובערב . בבוקר יו בכל קורי שאנו

מצדוהנה הרבי בעוונותינו  שנתרבה כהיו
ממש והוא עבר בכל גדולות פרצות הרע היצר 
מצוה  טובה חלקה  כל  לכלות ורוצה בוער  כאש
ה' יראי של חבורה כנגדה  עיר בכל שימצא רבה 

 נפש בכל הדת זצ"ל )להחזיק להח "ח  .(חוה"ד

להשיב להתייגע חייבים  רבה  ויגיעה עמל כמה 
הדרך מן התועה  ישראלי נפש

חמורוכתוב או  אויב שור תפגע "כי בתורה
תצא  בפרשת וכתיב לו ", תשיבנו השב תועה
נדחי שיו  את או  אחי שור את תראה  "לא
וכתב  ."לאחי  תשיב השב   מה והתעלמת
ומזה  לברוח, שהרחיקו  מורה  שנדחי ,"הרמב
ממונו על כ כל התורה  חסה א ,להתבונ נוכל
שתעה  שיו או חמורו על אפילו ישראל של
 הדר להטותו רב עמל  והוצר הדר מ והרחיק
הישראלי  נפש על לרח  צרי כמה שכ וכל
רב  עמל  יצטר  א אפילו הדר מ שתועה

האמת. דר אל להשיבו  ולראות

פעמי,"השב מאה  אפילו רז "ל דרשו "תשיב
עלינו יגיעות מאה  צרי אפילו  בעניננו כ וכמו 
הבורא  לידיעה אובדות צא להטות  בה לעסוק

.(ש )ועבודתו 

והיה ותבונה  חכמה בלבם  נתן שה' מאלה 
ברבים הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם 

האובדות  הנפשות יתבקשו

נתוהנה  שד ' הש ויראי תורה  מבעלי  נמצאי
שבר  לרפאות בכח והיה ותבונה חכמה בלב
להרי וכשופר בגרו לקרא עליה והחיוב עמנו 
ממי ההמו להציל  ברבי לדרוש קול
שלוחי   וממדיחי  ממתעי רשע מאנשי הזדוני
 יתבר  הש אמונת  בלב ולהשריש דסט "א
תורה  ללימוד לחזק  העתי בצוק   לב ולחזק 
ככה  יעשו לא  וא המצוות  ולקיו הקדושה

נפשות מה רמזיתבקשו  זה ועל האובדות
ל"ד)הנביא את (יחזקאל  וכו' הנבא אד ב"

וכו' " חזקת לא .(ש )הנחלות

הדרך את להם  החוטאיםוהודעת  רוב 
הח בזמננו  מצוהח )(בזמן   אובד כשה  תועים רק

לבעליהם להשיבם  עליהם לרחם רבה

ברובובאמת  מצוי בזמננו   החוטאי אפילו 
פושעי ידי על תועי רק ח"ו , להכעיס  שאינ
שאינו אובד כשה  ה והרי , אות שמתעי
רבה  ומצוה בעליו, לבית  לשוב   הדר יודע
 הדר  להורות התועות נפשות על  לרח
 הדר את   לה "והודעת שכתוב  וכמו  הנכונה,

בה " ילכו  .(ש )אשר

תעמוד לא מטעם  בזה  החיוב גודל

בנהר והדבר טובע חבירו  את שרואה למי דומה
על  לעמוד  ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או 
אי  וא ," רע  ד על תעמוד "לא שנאמר דמו 
אנשי לשכור מחויב  בעצמו להצילו  בכחו 
תעמוד ד"לא בלאו  עובר בזה נתעצל  וא להציל 

תכ "ו)וכו' בחו "מ לחבירו(כמו "ש רואה  א או
דעתו חלישת ומרוב עצומה  במחלה שנחלה 
בוודאי  מיתתו הגורמי  דברי לאכול רוצה
כשאנו כ וכמו מזה למנעו כחו  בכל מחויב
וגודל  דעת חלישת שמרוב אנשי  רואי
ה' תורת מה נשתכח הזמ בהבלי  טרדות
לעבור  באי זה ידי ועל מצותיו  קיו חיוב  וגודל 
החיי מאר  נפש לכרות שיגמרו  דברי על
את   לקיי  מלזרז להתעצל לנו אסור  בודאי
כי  ד ' א חרו  עליה יחול שלא כדי ד' דברי

דיליה גבי לבסו אבל אפילו מארי .(ש )הקב"ה

בזה להשתדל צריך כמה ערבות מדין

על הנה לא ד ' מאת התורה שקבלנו שבעת ידוע
שיהיה  מה כל  שנקיי א כי קבלנו בלבד עצמנו
בני  שאר אצל התורה  קיו לחזק  ביכולתנו
שכתוב  כמו  לזה, זה   ערבי וכולנו  ישראל
וכו '", ולבנינו לנו  והנגלות אלקינו לד ' "הנסתרות
יכול  מישראל אחד  שכל הדי לכ רש"י, וכפירוש
כגו יצא בעצמו הוא אפילו חבירו את להוציא

שופר . ותקיעת קידוש

אחיוועתה  לשמעו ערב  נעשה ראוב א נתבונ
רוצה  ששמעו ורואה , כתרי  אלפי כמה על



מצלאיד מגנא ְְַַַָָזהר

הלפי ,ילה ולא להיל כל ייבת והראי ניהר א חז"ל ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
 !!!ה ק על חט הרג דייה מלי הה ל על מיאיד היה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

על וכתבי ,לאמ האמת וזה ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד ר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹלמר
הכחה". "מצות ל ספר הה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעני

זמינוידע להצל לייכ ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה יראל אר אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
!!!אט ְִַָָמצצת

הקלרב מהגה"צ מע לי סר אלגאחד לי יהדה עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
.דה ההר על ה ספר ְֵֵֶַַַַַַָָֻמחר

עלהגה "צ  רצה ימ"ש היטלער לחמת ראה זצ"ל אלג לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָרי
דיהה ל את לאד להרג להמיד הדה לארצנ יע מאד פחד ,לְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהע

ח"ו. יונ ט זק ועד ְְִִֵַַַַָָמער

יפקעל א "ספרא ,דה הר תב יחאי  מע ורי הית אמר:  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
וללמדהמלתא" להבי יכל יהדי ל די דה ל ההר לתר התחיל , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

העסק  את מכבר מכיר והוא עסק  איזה ליקח
מעותיו, כל בזה ויפסיד ומר  רע הוא כי ההוא
את  למנוע עושה ראוב היה מההשתדלות כמה 
יחזור  זה  ידי שעל הרע מהעסק אחיו  שמעו
דא לידע  האד צרי בעניננו וכ אליו , החוב
תוכחה  ידי  על עוו מאיזה  חבירו את למנוע יכול
בזה  מתעצל והוא עירו  אנשי את או  וכדומה

.עו באותו  יתפש

ותחבולות  עצות לבקש צריך שמים בחפצי
עצמו כחפצי 

שלא ואל  במה עצמו שיפטור  האד יחשוב
עושי דבריו  היו שלא מפני התורה בקיו החזיק 
כחפצי  עכ"פ לחשוב צרי שמי חפצי כי  ,רוש
 הול עסקו  אפילו ידוע עצמו  ובחפצי עצמו
ליודעי  הול אלא ממנו מתייאש אינו רע בעני
לתק תחבולות ועושה  בעצת ושואל  ומביני
שלבסו הדבר ומצוי לו , עוזר  והקב"ה עסקו,
שמי חפצי הי' אלו בזה וא מהעסק, ירויח
עצות  מחפש הי' כרצונו , אצלו  וחשובי שקולי
יתמוטט, שלא  הדת  להקי אי ותחבולות
וזה  ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה היה ובודאי 
באות ר"ל וכו', דעהו" דרכי "בכל שאמר 
תתנהג  ,עצמ בעניני  מתנהג  שאתה הדרכי
ואז ותחבולות, עצות לחפש שמי בחפצי

קר  שיתרומ לימינ ויעמוד  עיני יאיר הקב"ה 
יד על ישראל וקר החפהתורה דברי תוכ (ע"כ 

הדת ) חומת  בספר  חיי.

הדוחים  ליום מיום הכלל הצלת לדחות  אסור
'מרצחים' בשם נקראים

אפשר "איכה הכוונה נאמנה" קרי' לזונה היתה
ידי  ועל אי ואמר , תמה הנביא ישעי' כי לומר
הנאמנה  עיר  ירושלי קדשנו  עיר  הגיע מה 
שבעת  בה " ילי "צדיק אמר זה על כזונה, להיות
,מכשולי ולתק וצדק טוב דבר לעשות  שהגיע
בה " ילי" שאמר  וזה יו אל  מיו הדבר  דחו  אז 
על  המצוה  אליה שבאה  המצוה  במעשה אבל
וזה  ומיד תיכ אותה לעשות  עצמ זרזו  רע דבר 
מדריגה  עד הגיעו  כ על "מרצחי "ועתה  שאמר 
לזרז צרי האד ליד  הבאה  מצוה כי התחתונה,
הבאה  "מצוה  שאמרו  כמו  תיכ ולקיימה בה

ת  אל  לאנדא)חמיצנה"ליד ר "י  בש הנפש  .(רפואת 
הčד₣òה. הז₣הר ùלýflד להתח þק  ýְְְְְִִִֵַַַַָהתע₣רר

ידעה'אחינו'הריה'ראל י' ,נינב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ
ד ע דה ההר לד  לעסק  ננְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית
מ וטבה רכה לכל מסל ה מה את ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 

אצע" "מרה  ספר זלה"ה החיד"א (ב,תב  ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
על מד) ממר הז הר  ספר "יד :נל ְְְִֵֶֶַַַָוזה

וא קאמר  מאי ידע לא   יד, ְְִַַַַַַָָָָֹל

מצלא מגנא טוזהר ְְַַַָָ

יהיה דה ההר על הרא הפר לאר צא י ואמר ,דה ההר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאת
היה אז ההר, מפר הרא רה לאר צא י היה וכ דלה, מלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָלרע
להיע זממ הצליח ולא ימ"ש. היטלער ל הלחמה ונגמרה מלה להרע ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹל

הדה. כ"ח].לארצנ עמוד הפר וב השמטה [ראה ְְְֵַַָ

כמציר  ערבי לי וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי קיזק אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
דה ההר את ילמד א ,חיט אנ לכ ח"ו, דייה מלי 15 את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלחל
ואי אחת, נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד ער וי י ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹכל
החרדית עדה "ה חברי ל ניהר דלי תב מ מיח, מחבלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנצל
א ספרא ע"ה יחאי  מע רי הבטחת תרפ"א נת עיה"ק ליירְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

רחמי. גלתא מ ְְֲִִֵַָָיפק

,סדרואכ לפי דה ההר ספר את מס העלמי" ההר "מפעל אני י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
נפסקה מ ה תא הנה, חדי לי"ב רכי בי"ב הדס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָה
תשס"ט כסלו [מל' ני ג' לפני טבת חד עה, יצקה עפרת ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהלחמה

טבת כ"ב 2009עד בינואר 18ל 2008 דצמר 27 י רולמס –.[מלי וחזר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
בעת. ה בר קה גלת הי אחרי ,לבית יְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָאנ

היאחר הערבי רק יליה רב ,מ בית חד ע תב היה בע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
יאנ ה אצלנ עבד הא בעת הלה וכל ,מ לבית להיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצריכי

 ואחר המי, לד דה ההר את לסר הפסק, לי לעת מעת 2630 לער ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
הפר גמר  וג ,מהטילי מ ית ל את היל הדל הס לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָנדע
למק קרב אחד טיל רק [והיע הלחמה. נגמרה מ ה תא דה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָההר

.[ל קרה א דל נס היה וג ,אט צצת   צבאי מחנה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹל

 ע.וגד מאד ליד ינ הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

לפניוראינ עד ההר, ספרי הדסת ידי על ר ,גליה יה את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
.ייל ינ בר י דה ההר הפצת סקיע רק ,ילר תא קחְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

רקבזכת הינ מלתא", יפק א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מה, להבי נכל כעת ,עלינ עברה הטה הלת מ יצא  הפר ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר

ל מה...", ד ל  יק והא ,קריאת ְְְְִִִִֶֶַָָָָטעה 
זלה"ה. לדע"ל להתח ק רר התע  על ְְְְְִִִֵֵַַַַ

דה תבהזהר  מ(קיט  יה) עת" ְְִִֵֶַַַָָ
,"רתת  הפר לה ' רב לעת שהערב :רבא) ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זמ עת  ולעת  להתח ק  עלינ מטל  הרה את   ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמפירי

(יכינ קב"ה ליחדא  הדה, הכינה מלכבד , ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
וכד ע ה אלה, זמ  היה ל הא לה ל  ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ

,דה הזהר  ז הר בלימ ד אמר כמ ְְְְִֶַַַַָָ
 דמ:)ה ח "ב א (זה"ח דדרא זכ" :ר על ְַַַָָָָָ

וכד ע מ יחא" מלא ייתי עד עלמא  ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָיק
מ יפק והאדר ת  ד ה הזהר יד ְְְְִִִִֶַַַָָזכת
כמו .י לנ יצטרכ לא ועד רחמי ְְְְְֲִִִַָָָָֹגלתא

.ניב  ד ה זהר  ְִִַַַָשכתוב 
ב אלת נא ני "וכה איתא: ו' ְְְִִֵַַַָָָָָ

לתא  יתגלי ד יל חיב רא מהאי  רנסְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָית
ר ר  וקראת בגיני י מא, ס תראה ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא
מהימנא  רעיא אמר  נ א בפרת גו '". ארְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹ

רחמי". גלתא מ יפק א ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ספרא 



מצלאיד מגנא ְְַַַָָזהר

הלפי ,ילה ולא להיל כל ייבת והראי ניהר א חז"ל ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ
 !!!ה ק על חט הרג דייה מלי הה ל על מיאיד היה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

על וכתבי ,לאמ האמת וזה ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד ר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹלמר
הכחה". "מצות ל ספר הה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעני

זמינוידע להצל לייכ ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה יראל אר אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
!!!אט ְִַָָמצצת

הקלרב מהגה"צ מע לי סר אלגאחד לי יהדה עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
.דה ההר על ה ספר ְֵֵֶַַַַַַָָֻמחר

עלהגה "צ  רצה ימ"ש היטלער לחמת ראה זצ"ל אלג לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָרי
דיהה ל את לאד להרג להמיד הדה לארצנ יע מאד פחד ,לְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהע

ח"ו. יונ ט זק ועד ְְִִֵַַַַָָמער

יפקעל א "ספרא ,דה הר תב יחאי  מע ורי הית אמר:  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
וללמדהמלתא" להבי יכל יהדי ל די דה ל ההר לתר התחיל , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

העסק  את מכבר מכיר והוא עסק  איזה ליקח
מעותיו, כל בזה ויפסיד ומר  רע הוא כי ההוא
את  למנוע עושה ראוב היה מההשתדלות כמה 
יחזור  זה  ידי שעל הרע מהעסק אחיו  שמעו
דא לידע  האד צרי בעניננו וכ אליו , החוב
תוכחה  ידי  על עוו מאיזה  חבירו את למנוע יכול
בזה  מתעצל והוא עירו  אנשי את או  וכדומה

.עו באותו  יתפש

ותחבולות  עצות לבקש צריך שמים בחפצי
עצמו כחפצי 

שלא ואל  במה עצמו שיפטור  האד יחשוב
עושי דבריו  היו שלא מפני התורה בקיו החזיק 
כחפצי  עכ"פ לחשוב צרי שמי חפצי כי  ,רוש
 הול עסקו  אפילו ידוע עצמו  ובחפצי עצמו
ליודעי  הול אלא ממנו מתייאש אינו רע בעני
לתק תחבולות ועושה  בעצת ושואל  ומביני
שלבסו הדבר ומצוי לו , עוזר  והקב"ה עסקו,
שמי חפצי הי' אלו בזה וא מהעסק, ירויח
עצות  מחפש הי' כרצונו , אצלו  וחשובי שקולי
יתמוטט, שלא  הדת  להקי אי ותחבולות
וזה  ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה היה ובודאי 
באות ר"ל וכו', דעהו" דרכי "בכל שאמר 
תתנהג  ,עצמ בעניני  מתנהג  שאתה הדרכי
ואז ותחבולות, עצות לחפש שמי בחפצי

קר  שיתרומ לימינ ויעמוד  עיני יאיר הקב"ה 
יד על ישראל וקר החפהתורה דברי תוכ (ע"כ 

הדת ) חומת  בספר  חיי.

הדוחים  ליום מיום הכלל הצלת לדחות  אסור
'מרצחים' בשם נקראים

אפשר "איכה הכוונה נאמנה" קרי' לזונה היתה
ידי  ועל אי ואמר , תמה הנביא ישעי' כי לומר
הנאמנה  עיר  ירושלי קדשנו  עיר  הגיע מה 
שבעת  בה " ילי "צדיק אמר זה על כזונה, להיות
,מכשולי ולתק וצדק טוב דבר לעשות  שהגיע
בה " ילי" שאמר  וזה יו אל  מיו הדבר  דחו  אז 
על  המצוה  אליה שבאה  המצוה  במעשה אבל
וזה  ומיד תיכ אותה לעשות  עצמ זרזו  רע דבר 
מדריגה  עד הגיעו  כ על "מרצחי "ועתה  שאמר 
לזרז צרי האד ליד  הבאה  מצוה כי התחתונה,
הבאה  "מצוה  שאמרו  כמו  תיכ ולקיימה בה

ת  אל  לאנדא)חמיצנה"ליד ר "י  בש הנפש  .(רפואת 
הčד₣òה. הז₣הר ùלýflד להתח þק  ýְְְְְִִִֵַַַַָהתע₣רר

ידעה'אחינו'הריה'ראל י' ,נינב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ
ד ע דה ההר לד  לעסק  ננְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית
מ וטבה רכה לכל מסל ה מה את ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 

אצע" "מרה  ספר זלה"ה החיד"א (ב,תב  ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
על מד) ממר הז הר  ספר "יד :נל ְְְִֵֶֶַַַָוזה

וא קאמר  מאי ידע לא   יד, ְְִַַַַַַָָָָֹל

מצלא מגנא טוזהר ְְַַַָָ

יהיה דה ההר על הרא הפר לאר צא י ואמר ,דה ההר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָאת
היה אז ההר, מפר הרא רה לאר צא י היה וכ דלה, מלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָלרע
להיע זממ הצליח ולא ימ"ש. היטלער ל הלחמה ונגמרה מלה להרע ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹל

הדה. כ"ח].לארצנ עמוד הפר וב השמטה [ראה ְְְֵַַָ

כמציר  ערבי לי וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי קיזק אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
דה ההר את ילמד א ,חיט אנ לכ ח"ו, דייה מלי 15 את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלחל
ואי אחת, נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד ער וי י ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹכל
החרדית עדה "ה חברי ל ניהר דלי תב מ מיח, מחבלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנצל
א ספרא ע"ה יחאי  מע רי הבטחת תרפ"א נת עיה"ק ליירְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

רחמי. גלתא מ ְְֲִִֵַָָיפק

,סדרואכ לפי דה ההר ספר את מס העלמי" ההר "מפעל אני י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
נפסקה מ ה תא הנה, חדי לי"ב רכי בי"ב הדס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָה
תשס"ט כסלו [מל' ני ג' לפני טבת חד עה, יצקה עפרת ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהלחמה

טבת כ"ב 2009עד בינואר 18ל 2008 דצמר 27 י רולמס –.[מלי וחזר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
בעת. ה בר קה גלת הי אחרי ,לבית יְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָאנ

היאחר הערבי רק יליה רב ,מ בית חד ע תב היה בע ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
יאנ ה אצלנ עבד הא בעת הלה וכל ,מ לבית להיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצריכי

 ואחר המי, לד דה ההר את לסר הפסק, לי לעת מעת 2630 לער ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
הפר גמר  וג ,מהטילי מ ית ל את היל הדל הס לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָנדע
למק קרב אחד טיל רק [והיע הלחמה. נגמרה מ ה תא דה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָההר

.[ל קרה א דל נס היה וג ,אט צצת   צבאי מחנה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹל

 ע.וגד מאד ליד ינ הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

לפניוראינ עד ההר, ספרי הדסת ידי על ר ,גליה יה את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
.ייל ינ בר י דה ההר הפצת סקיע רק ,ילר תא קחְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

רקבזכת הינ מלתא", יפק א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מה, להבי נכל כעת ,עלינ עברה הטה הלת מ יצא  הפר ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר

ל מה...", ד ל  יק והא ,קריאת ְְְְִִִִֶֶַָָָָטעה 
זלה"ה. לדע"ל להתח ק רר התע  על ְְְְְִִִֵֵַַַַ

דה תבהזהר  מ(קיט  יה) עת" ְְִִֵֶַַַָָ
,"רתת  הפר לה ' רב לעת שהערב :רבא) ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זמ עת  ולעת  להתח ק  עלינ מטל  הרה את   ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמפירי

(יכינ קב"ה ליחדא  הדה, הכינה מלכבד , ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ
וכד ע ה אלה, זמ  היה ל הא לה ל  ְְְְְֶֶַַַַַָָָָָ

,דה הזהר  ז הר בלימ ד אמר כמ ְְְְִֶַַַַָָ
 דמ:)ה ח "ב א (זה"ח דדרא זכ" :ר על ְַַַָָָָָ

וכד ע מ יחא" מלא ייתי עד עלמא  ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָיק
מ יפק והאדר ת  ד ה הזהר יד ְְְְִִִִֶַַַָָזכת
כמו .י לנ יצטרכ לא ועד רחמי ְְְְְֲִִִַָָָָֹגלתא

.ניב  ד ה זהר  ְִִַַַָשכתוב 
ב אלת נא ני "וכה איתא: ו' ְְְִִֵַַַָָָָָ

לתא  יתגלי ד יל חיב רא מהאי  רנסְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָית
ר ר  וקראת בגיני י מא, ס תראה ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא
מהימנא  רעיא אמר  נ א בפרת גו '". ארְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹ

רחמי". גלתא מ יפק א ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ספרא 



מצלאטז מגנא ְְַַַָָזהר

מי י בר המחק" ה"הר את נ ינ א(הר המי"  ")ה בפרט , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻֻ
זהר הט את הדיס ליט"א מאלי יכר ניה רי הגה"צ ייבה הראְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
לס ללמד קל יכל אחד ל דלת אתת ע רכי 18 ר ע דְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה
האמרה הר"י להבטחת נזה מ קרב אז אחת, נה דה הזהר ל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאת
י יפק ההר ספר האי איה חי מאילנא למטע יראל דעתידי בגי" ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלעיל

רחמי". גלתא ְֲִֵַָָמ

יראמרי ייבת וראי ניהר ל ע הגיאה את נעה לא ורתי, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
זצ"ל!!! ה על הגה"צ קל למע רצ ְְִֶַַַַַַָָֹֻא

יראל!!!אל ע את להיל יכלנ לא יד אל ???ידענ לא יד ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

מהאסר מפחיד חיסר מקוה.חפ עני זצ"ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מקוה òי ₣þ ùòעירה ידע האם מעלה  òל ûין ùבית  א ₣תי ýאלò ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָי
ן! א òיב ćְִֵָָסýלה ?

היהעירה לא ק אחד לא הקמית, הקוה נפסלה מראדי הרחק לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ל כהיע עיר, תלא לעבר יח החפ החליט ואז הקוה, את לת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאכת
רה להיד מב עיר, נמצא הא לה והדיע העיר, ל את לכס לח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהא

, על עירה מע הנסת. הנסתבית לבית בא החנית את ל סגר, ְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ואמר: יח החפ תח ְְִֵֶַַַָָָָואז

מאיר,רתי ! יראל איב ?מ מה אתי אלי העלי ללע יאלאיע ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
סלה? מקוה י ז עירה ידע הא ,אתי אתיאיב אלי ואי ואז ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עית?, למעמה רצ ולא ,קה בי את והזהרי לעירה סעי איב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
.אתכ הזהרי אני כתב לי מסר מ מב אני לכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָקלי,

קריאתוכל לפני לימה יח החפ עלה אז הקוה, את לת ,ל עזר לא זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
כ ס אספ עד רה לקרא לכ תנ לא אני ואמר: לתהרה מד  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הקוה. את נות הוי. וכ הקוה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָאת

מיללה אפר ידע הא יהדה! ל מעלה, ל י בית אתי אלי כ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
?אט מצצת יראל ע ְְִִֵֶַַָָָאת

.איב, ִֵָ

,אללזה?י עית מה ְֲִִֶַָָָ

לא יב, האמת את רת ואמרי הזה"ק, על ספרי מיליני הדסי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ראי ה דה זהר ללמד ה להל מריא א ייבת והראי ניְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹהר
על למידי ספרי 140 באימ וג ,עמי 172 זה"ק תב זה [ל רב, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהערב
אחד וכל ,ספרי 17 הל והדסי מקמת, מראי 310 הל ס – זי"ע טב ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
מידי יראל לכלל יעי האסנת ל על מיא וה זה], את לראת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיכל

.מי ְי

מצלא מגנא יזזהר ְְַַַָָ

מעלהזה ל י בית תקל החידי .והאמת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ל ו.  לער לחי מכ ב מילינריאעתיק 20 ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ל  האחי ל יניה הרית ְְְִִֵֵֶֶַַַָָארצת
מ אה  יתר  אחד  לכל ולחי ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרייכמני
מאה  אפיל כיח  "ה כח לקיי  ביְְֲִִִִֵֵֵַַַָָמכ
ל , ענ ולא ביכה ל [אחר ."עמיְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ
לי ד ה הכי  ירימהע דע הרגל, את טְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הרגל  את  ט  אי , הרייכמני ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ חת

.[יריהע לכל ה ל מסר וזה  ,נדלְְְְְֲִִֵֶַַָָ

מחב גמא אחד ל ה דל לאחרית קטה ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
יד ידי על יראל  ע את לה יל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָויכל
ל  קצר  מ ,[ס ל ע לה לא [זה  ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹהז ה"ק,
יראל.  ע ל את להיל לייכ י ת 10ְְְְִִִֵֶַַַָָ

היהדות לקיום  העולמי המרכזי  וועד
למוהר  ני "מכתב  רייכמאן משה  ו"ר 

בס "ד,

ידידי החיי כבוד  אל סלה טוב  וכל   והשלו
אפסי בכל   המפורס הנכבד הנגיד היקר 
והמטיב  הטוב שלו, וחסד  צדקה במעשי 

מוהר"ר  כש"ת בתוי"ר המו"מ   משהלאחרי
ני"ו.רייכמא

כ נאמר על  כתוב באחיו", איש  "וכשלו בתורה
ועבור  לשני  אחד   ערבי ישראל שילדי בגמרא
הוא  וכ ברוחניות הוא  כ כולו , הכלל כל
הערבות  שעיקר בגמרא כתוב עוד  בגשמיות .
באחריות  נושא יהודי שכל התוכחה, בעני נאמר 
היחיד על ה מוחה , ואינו  למחות שיכול כ על
כלל  אצל  לפעול או  למחות יכול  א הדי והוא
, כ עושה אינו   ובא ,בכ מחוייב הוא  ישראל
כאילו עליו  מוטלת והאשמה האחריות כל אזי
למנוע באפשרותו שהיה  העבירות את עשה  הוא 

התורה כמצות שיעשו  לפעול יכול שהיה (שבתאו

שופטי ילקוט שלדמח , דעה יורה רלט, מצוה חנו קי"ט:, נד.,

אותיות חקת, תנחומא  מדרש  , משפטי תנחומא מדרש סח,

כ "ט, פרק נת דרבי אבות  מא: סוטה רש"י א, עקיבא דרבי

יג, ד ב, חלק ימי יד  וספר קנ "ז , ד ע', אות  דרוש לב מערכי

ותשובות  שאלות בספר באריכות  ועייחיי אורח  שי"ק   "מהר

והלאה. שג חלקסימ הקדוש בזוהר  עיי המוכיח שכר ובעני

מהר"י  בש יב פרק  הקדושה שער חכמה ראשית כט :, א ,

וימת הכתוב על רות  ילקוט כה, רבה ויקרא כח ., תמיד אבוהב,

נח , פרשת  אנ חומת  כט, פרק נת דרבי אבות  , אבימל

כו '). כו' קא: סנהדרי

שליט"א ,הנני רייכמא משה ר' , אליכ פונה 
הכלל!!! לטובת גדולה  בבקשה 

הכלל ,כבודו עול את עליו שנושא כאחד ידוע
בלי  ואחד אחד  ולכל והחסד, התורה מוסדות
לעזור  השמי מ  וזכית במצוות עשיר שיעור ;
,פיקדו לכבודו נת יתבר הש ישראל, לכלל
כ על  זה , בפיקדו להשתמש אי מבי וכבודו
הצלת  של  גדולה בבקשה  אליכ פונה הנני 
להוציא   בכוחכ ספק שו ובלי ישראל, נפשות

הפועל. אל הכח  מ זאת
זה 1)  שעובדי  מתנדבי ממאה  למעלה לנו יש

יהודי  מיליו 7 ישראל, כלל את להציל  שני
העול ובכל ישראל אר יהודי  ג וכ אמריקה
תמידי בשנה שנה  מתבצעת העבודה  כולו.
גדולות   יתבר הש בעזרת פעלנו כבר .כסדר
החובות  מוגבלות, האפשרויות אבל ונצונות ,

. להמשי בכוחנו ואי  ליו מיו תופחי
ישראל ,ניסינו בני אחינו   בי משהו לעשות

ההוצאות  לעומת קטנה שקבלנו  העזרה אבל
שעלינו ומה  בהווה  עלינו הרובצי המרובות
נפשות  מספר  להציל כדי  בעתיד לעשות

שאפשר . כמה
 למודעי פוני וזאת עזרה, בבקשת כבודו  אל אנו

כספית  עזרה  בבקשת חלילה  בכוונתנו  שאי
לא! לעבוד,  להמשי שנוכל כדי עצמנו  בשביל
לש כולו כוונתנו  אחת. פרוטה מכבודו  ניקח לא
פרוטה  שיגיע בכוונתנו  ואי  צרי לא .שמי
של  החשבונות שכל  אלא ישירות, אלינו אחת
יגיעו ויהדות תורה  הפצת של וההכנסה  ההוצאה
ההדפסה , עבור   ישל וכבודו  כבודו , אל ישירות
לשלוח מחשבי חברות דואר, הוצאות  כריכה ,
את  בתשובה להחזיר המיועדי  הספרי כל את

ישראל. כלל
(2 יתבר הש בעזרת אנו  בטוחי זכרו !

מכלל  נכבד  חלק בתשובה  להחזיר שביכולתנו
הוכחות  די בידינו יש . יהודי ממיליוני ישראל



מצלאטז מגנא ְְַַַָָזהר

מי י בר המחק" ה"הר את נ ינ א(הר המי"  ")ה בפרט , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻֻ
זהר הט את הדיס ליט"א מאלי יכר ניה רי הגה"צ ייבה הראְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
לס ללמד קל יכל אחד ל דלת אתת ע רכי 18 ר ע דְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה
האמרה הר"י להבטחת נזה מ קרב אז אחת, נה דה הזהר ל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאת
י יפק ההר ספר האי איה חי מאילנא למטע יראל דעתידי בגי" ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלעיל

רחמי". גלתא ְֲִֵַָָמ

יראמרי ייבת וראי ניהר ל ע הגיאה את נעה לא ורתי, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
זצ"ל!!! ה על הגה"צ קל למע רצ ְְִֶַַַַַַָָֹֻא

יראל!!!אל ע את להיל יכלנ לא יד אל ???ידענ לא יד ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

מהאסר מפחיד חיסר מקוה.חפ עני זצ"ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

מקוה òי ₣þ ùòעירה ידע האם מעלה  òל ûין ùבית  א ₣תי ýאלò ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָי
ן! א òיב ćְִֵָָסýלה ?

היהעירה לא ק אחד לא הקמית, הקוה נפסלה מראדי הרחק לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ל כהיע עיר, תלא לעבר יח החפ החליט ואז הקוה, את לת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאכת
רה להיד מב עיר, נמצא הא לה והדיע העיר, ל את לכס לח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהא

, על עירה מע הנסת. הנסתבית לבית בא החנית את ל סגר, ְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
ואמר: יח החפ תח ְְִֵֶַַַָָָָואז

מאיר,רתי ! יראל איב ?מ מה אתי אלי העלי ללע יאלאיע ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
סלה? מקוה י ז עירה ידע הא ,אתי אתיאיב אלי ואי ואז ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עית?, למעמה רצ ולא ,קה בי את והזהרי לעירה סעי איב, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
.אתכ הזהרי אני כתב לי מסר מ מב אני לכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָקלי,

קריאתוכל לפני לימה יח החפ עלה אז הקוה, את לת ,ל עזר לא זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
כ ס אספ עד רה לקרא לכ תנ לא אני ואמר: לתהרה מד  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הקוה. את נות הוי. וכ הקוה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָאת

מיללה אפר ידע הא יהדה! ל מעלה, ל י בית אתי אלי כ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
?אט מצצת יראל ע ְְִִֵֶַַָָָאת

.איב, ִֵָ

,אללזה?י עית מה ְֲִִֶַָָָ

לא יב, האמת את רת ואמרי הזה"ק, על ספרי מיליני הדסי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ראי ה דה זהר ללמד ה להל מריא א ייבת והראי ניְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹהר
על למידי ספרי 140 באימ וג ,עמי 172 זה"ק תב זה [ל רב, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהערב
אחד וכל ,ספרי 17 הל והדסי מקמת, מראי 310 הל ס – זי"ע טב ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
מידי יראל לכלל יעי האסנת ל על מיא וה זה], את לראת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיכל

.מי ְי

מצלא מגנא יזזהר ְְַַַָָ

מעלהזה ל י בית תקל החידי .והאמת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ל ו.  לער לחי מכ ב מילינריאעתיק 20 ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ל  האחי ל יניה הרית ְְְִִֵֵֶֶַַַָָארצת
מ אה  יתר  אחד  לכל ולחי ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָהרייכמני
מאה  אפיל כיח  "ה כח לקיי  ביְְֲִִִִֵֵֵַַַָָמכ
ל , ענ ולא ביכה ל [אחר ."עמיְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ
לי ד ה הכי  ירימהע דע הרגל, את טְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הרגל  את  ט  אי , הרייכמני ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ חת

.[יריהע לכל ה ל מסר וזה  ,נדלְְְְְֲִִֵֶַַָָ

מחב גמא אחד ל ה דל לאחרית קטה ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
יד ידי על יראל  ע את לה יל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָויכל
ל  קצר  מ ,[ס ל ע לה לא [זה  ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹהז ה"ק,
יראל.  ע ל את להיל לייכ י ת 10ְְְְִִִֵֶַַַָָ

היהדות לקיום  העולמי המרכזי  וועד
למוהר  ני "מכתב  רייכמאן משה  ו"ר 

בס "ד,

ידידי החיי כבוד  אל סלה טוב  וכל   והשלו
אפסי בכל   המפורס הנכבד הנגיד היקר 
והמטיב  הטוב שלו, וחסד  צדקה במעשי 

מוהר"ר  כש"ת בתוי"ר המו"מ   משהלאחרי
ני"ו.רייכמא

כ נאמר על  כתוב באחיו", איש  "וכשלו בתורה
ועבור  לשני  אחד   ערבי ישראל שילדי בגמרא
הוא  וכ ברוחניות הוא  כ כולו , הכלל כל
הערבות  שעיקר בגמרא כתוב עוד  בגשמיות .
באחריות  נושא יהודי שכל התוכחה, בעני נאמר 
היחיד על ה מוחה , ואינו  למחות שיכול כ על
כלל  אצל  לפעול או  למחות יכול  א הדי והוא
, כ עושה אינו   ובא ,בכ מחוייב הוא  ישראל
כאילו עליו  מוטלת והאשמה האחריות כל אזי
למנוע באפשרותו שהיה  העבירות את עשה  הוא 

התורה כמצות שיעשו  לפעול יכול שהיה (שבתאו

שופטי ילקוט שלדמח , דעה יורה רלט, מצוה חנו קי"ט:, נד.,

אותיות חקת, תנחומא  מדרש  , משפטי תנחומא מדרש סח,

כ "ט, פרק נת דרבי אבות  מא: סוטה רש"י א, עקיבא דרבי

יג, ד ב, חלק ימי יד  וספר קנ "ז , ד ע', אות  דרוש לב מערכי

ותשובות  שאלות בספר באריכות  ועייחיי אורח  שי"ק   "מהר

והלאה. שג חלקסימ הקדוש בזוהר  עיי המוכיח שכר ובעני

מהר"י  בש יב פרק  הקדושה שער חכמה ראשית כט :, א ,

וימת הכתוב על רות  ילקוט כה, רבה ויקרא כח ., תמיד אבוהב,

נח , פרשת  אנ חומת  כט, פרק נת דרבי אבות  , אבימל

כו '). כו' קא: סנהדרי

שליט"א ,הנני רייכמא משה ר' , אליכ פונה 
הכלל!!! לטובת גדולה  בבקשה 

הכלל ,כבודו עול את עליו שנושא כאחד ידוע
בלי  ואחד אחד  ולכל והחסד, התורה מוסדות
לעזור  השמי מ  וזכית במצוות עשיר שיעור ;
,פיקדו לכבודו נת יתבר הש ישראל, לכלל
כ על  זה , בפיקדו להשתמש אי מבי וכבודו
הצלת  של  גדולה בבקשה  אליכ פונה הנני 
להוציא   בכוחכ ספק שו ובלי ישראל, נפשות

הפועל. אל הכח  מ זאת
זה 1)  שעובדי  מתנדבי ממאה  למעלה לנו יש

יהודי  מיליו 7 ישראל, כלל את להציל  שני
העול ובכל ישראל אר יהודי  ג וכ אמריקה
תמידי בשנה שנה  מתבצעת העבודה  כולו.
גדולות   יתבר הש בעזרת פעלנו כבר .כסדר
החובות  מוגבלות, האפשרויות אבל ונצונות ,

. להמשי בכוחנו ואי  ליו מיו תופחי
ישראל ,ניסינו בני אחינו   בי משהו לעשות

ההוצאות  לעומת קטנה שקבלנו  העזרה אבל
שעלינו ומה  בהווה  עלינו הרובצי המרובות
נפשות  מספר  להציל כדי  בעתיד לעשות

שאפשר . כמה
 למודעי פוני וזאת עזרה, בבקשת כבודו  אל אנו

כספית  עזרה  בבקשת חלילה  בכוונתנו  שאי
לא! לעבוד,  להמשי שנוכל כדי עצמנו  בשביל
לש כולו כוונתנו  אחת. פרוטה מכבודו  ניקח לא
פרוטה  שיגיע בכוונתנו  ואי  צרי לא .שמי
של  החשבונות שכל  אלא ישירות, אלינו אחת
יגיעו ויהדות תורה  הפצת של וההכנסה  ההוצאה
ההדפסה , עבור   ישל וכבודו  כבודו , אל ישירות
לשלוח מחשבי חברות דואר, הוצאות  כריכה ,
את  בתשובה להחזיר המיועדי  הספרי כל את

ישראל. כלל
(2 יתבר הש בעזרת אנו  בטוחי זכרו !

מכלל  נכבד  חלק בתשובה  להחזיר שביכולתנו
הוכחות  די בידינו יש . יהודי ממיליוני ישראל



מצלאיח מגנא ְְַַַָָזהר

התורה  פי על בזה  לפעול  אנו  ומחוייבי ,כ על
בספרו  חיי החפ שכותב  ישראל"כפי  "נדחי 

וכו '. באריכות ישראל גדולי כל   ג כתבו  וכזה
בעזרת 3) כי ודמיונות, באשליות חי לא אני  ב"ה

לאור  והוצאתי  ספרי הדפסתי יתבר  הש
בכל  בחנ אות והפצתי , עותקי וחצי מליו
יוכיחו. שקבלנו  המכתבי ואלפי כולו,  העול
הוצאנו שנה  18 של ומפרכת קשה עבודה לאחר
,הרבי לזכות ספרי מיני 350ל קרוב לאור 
שכל  הוא, ההבדל הדת. יסודות את  המקיפי
יכולי  את שנה 18 במש שעבדתי עבודתי
הש כי אחד ,  ביו ככה פעמי עשר לפעול
לא   בא יתבעו ומכ היכולת, בידכ נת  יתבר
אחת. בשעה  עולמו  קונה  ויש ח "ו, זאת תעשו 
כל  על  ולשוחח לכבודו , לנסוע צרי הייתי באמת
כפי  ובאחריות ראש בכובד בפרטיות  העניי
על  שכבודו  היות אלא  כזה, גדול עניי שדורש
על  אליו, להגיע וקשה  בביתו  נמצא לא רוב פי 
הרבה  בעבר כבר כתבתי זה , מכתב כותב  הנני כ
כ על כבודו . לידי הגיעו שלא וכנראה   מכתבי
האחריות  את מעלי להסיר  החלטה  לידי  באתי
להציל  שיכלתי  שנה 120 לאחר ממני שיתבעו 
ומהעול אמריקה יהודי מיליו 7ה מתו רבי
ובמה? אי אשאל ובא זאת, עשיתי ולא כולו
ימי  כל עוסק והנני פרנסה ? אפילו לי אי הרי 
לא  מדוע ,השמי מ לי ישיבו  ?הרבי לזכות
מ  ממונ את שקיבלו  העשירי בדלתות דפקת
ויהדות. תורה  להפי כדי  פקדו בתורת  השמי

האשיב, , בכ משוכנעי  אינ העשירי
.לה  שיי שהכס חושבי

מיני וג לכל  ה מורגלי כי , מאמיני שאינ
אומר  כשאחד אפילו   מאמיני  ואינ , שקרני
האמת. את לבדוק  עצמ  מטריחי  ואינ אמת ,

בעלי ישאלו העשירי אצל ניסית  הא אותי,
וחסד צדקה של מפותח וחוש טוב לב

? רייכמא בדוגמת
כ.אענה,

כידועישאלו ?שביכולת ככל עשית הא אותי,
לה  וכשמזכירי מאד   עסוקי  שהעשירי ל

! זוכרי  אינ עדיי  פעמיי או   פע
בכדי אי  מכתבי כמה לשלוח החלטתי ,לכ

הזאת  הגדולה  האחריות את ממני להסיר

הכול  את  ניסיתי שלא זמ כל עלי, הרובצת
את  ואני  טוב, ברכת תבוא ועליו  ישמע והשומע

הצלתי!!! נפשי

השעל בעזרת אליכ לשלוח החלטתי כ
על  תוכחה של החיוב כפי   מכתבי 101  יתבר
האלה  המכתבי כל את אתי ואקח תורה , פי 
של  די בית לפני להראות שנה, 120 לאחר
ברחמי כבודו את לעורר  כסדר שפעלתי מעלה 
להציל  בכדי בקשה, של לשו בכל ובתחנוני
בידי  שיעזור  מי הי ' ולא  היהודי מליו שבע את

שעשיתי. ממה יותר עשיתי לא ולכ

"מאספר בספר  שנדפס נורא מעשה לכבודו 
64)המיצר" ד עונה" ואי "קראתי בספר   שהגה"צ (וג ,

זי "ע ווייסמאנדעל בער מיכאל  ר' הרב  מורנו 
50.000 להציל השניה   העול מלחמת בעת עשה

מטשכוסלובקיה  שכבר יהודי 40.000 מעוד חו)

לדאבוננו) אז הגזינשלחו  לתאי  אות ישלחו לבל ,
,להציל כדי $50,000ב  צור והיה ליצל רחמנא
קשה  עבודה  ידי על בעצמו  השיג הוא $25,000
לראש הכספי את והעביר רב זמ ומפרכת

בטשכוסלובקיה  ראש הנאצי של השליח  ידי (על

( לתאי הנאצי היהודי משלוחי את לעצור  בכדי
שאר  את להשיג בידו  שיעלה היה  ובטוח , הגזי
לידי  להגיע אמור שהיה $25,000 עוד  של הכס
יומ עבד הוא למעשה  שבועות. 7 עד  הנאצי
בעלי   יהודי כמה  עוד של   בעזרת ולילה 
,הסכו את להשיג בידו עלה ולא נפש, מסירות

.שוני בתירוצי הרשעי את דחה  ובינתיי

לאחר לפועל  זצ"ל בער מיכאל ר' השיג  לא
ארגו מא ,הכס את  החדשי שלושת

 ובשוויי אירופה)באמריקה  ליהודי לעזור  אמורי ,(שהיו 
יחכה  כי האחרונה בפע אמר  שמו ימח והנאצי 
הכספי את מקבל  לא ובא כיפור  יו עד רק
50,000 את ,ליצל רחמנא שולח, הוא אז עד 

.הגזי לתאי  הנותרי  היהודי

אשר ערב את עשה היהודי צורר  כיפור  יו
יהודי אלפי שלושת  של משלוח ושלח הבטיח
המצב  את בער מיכאל ר' הגה"צ כשראה ,לפולי
כיפור   יו בליל מיד שלח ,אי עדיי וכס הנורא

נדרי) כל של לשלושה (בזמ טלגרמות שלושה
אחד ,חשובי  הרבי רבני היה   הרבני

זצ "ל  הדואר מסאטמאר את לו  נתנו  לא אז שעד יתכ)

מצלא מגנא יטזהר ְְַַַָָ

ז"במב לצי מב איזה יב". לא היא(לילי"ת)לצי רב. ערב ל א ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.יניה בי יקיל במ אימט רב ערב וכ מבה. נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמטאה

זה) זה בעני כי ,הכס את מיד  מוכרח  שהוא 
שמצפה  יהודי אלפי עשרות של נפשות  פיקוח
רחמנא  המוות מכ ולאחר  נוראי יסורי לה
המקו דעת "על  במילי נפתח המכתב .ליצל
הוא  מנייטרא הרב של בשמו  הקהל", דעת ועל
די לבית הקדוש  ביו למחרת אות מזמי
סלובקיא  ליהודי לעזור  שלה החיוב בגלל הגדול
ושלו חס  הגנזי לתאי להישלח שעומדי
,להציל אפשר  אי נשלח שאינו  הכס ובגלל
שלח זצ"ל מסאטמר הרבי . אחריות על והכל
אחד  יו הגיע וזה הכס את הקדוש  ביו מיד
מדי  מאוחר  בא כבר  זה אבל ,הכפורי יו לאחר
כבר  ה כי יהודי 3000 ע האחרו המשלוח כי
עלינו לא  באושווי הגזי לתאי  בדרכ היו
,אופ  בשו רצה  לא והרשע .ליצל רחמנא
אמר  הוא ,להחזיר והבכיות, הבקשות כל  לאחר
שקריי תירוצי מיני בכל אותי  סובבת כי
בהבטחתכ תעמדו  א ואיל מעתה וליצנות,
עד בהבטחתי. אעמוד  לא אני  ג לאו   וא טוב

הסיפור . כא

השמיר' מ  תובעי שליט"א, היקר  משה 
מליוני  את להציל  חייבי שאנחנו ביחד משנינו 
כו ' ישראל ואר אירופה  באמריקה ,  היהודי
. יתבר  הש בעזרת לפעול בכוחנו יחדיו ושנינו 
חס ובא ,לכ שזכינו אשרינו  זאת נעשה  בא
לשנינו בטענות  יבואו  אזי זאת נעשה  לא וחלילה 
לפעול   יכולי אנו  רק כי  אחד, לא ולא בלבד
כולו לעבוד  שמוכ שלי  הצוות ע אני זאת,
כספכ  ע ואת , תשלו שו בלי  שמי  לש

.לפיקדו  לכ נת  יתבר  שהש

שלא זכור! ותירו פה פתחו  לכ יהיה לא 
כי  ! לכ זמ  לכ היה  שלא או מכ ידעת
ולהציל  הכול לתק ביכולתכ השעה  במחצית
השאר  כל את , היהודי מליו שבעה כל את
אל  תבואו   ואת , הצרי כתפי על אי"ה  אקח
תארו אנא  הפירות. את לקצור רק עליכ .המוכ

מנהט כל את שתקנו  בהצעה בא  שאני  לכ
נותני  היית זמ כמה דולר, ביליו בחמש
גדולה  היא שלנו  זו  ותוכנית זה? דבר בשביל

. לכ לתת צריכי זמ כמה  , פעמי מליו

ורק זכור! א שכר , לקבל מנת על עובד  אינני
ביו אותי שיתבע יתבר מהש יראתי בגלל
כל  את הצלת לא מדוע והנורא, הגדול הדי
 ומחנ רועה  לה היה שלא  הטועות הנשמות
ידעת  ואתה  הישרה,  הדר אל  אות שידרי
על  מאומה , עשית ולא   להציל היה וביד  מכ

!וחשבו די למסור  עלי כ

יהודיכפי של שלמה  עיר אבי הציל השמועה,
לדורות. לעשירות  זכה כ ידי ועל

 ועליכשכ וכל יהודי  להציל פירוש מה  להבי
.יהודי מליוני של  כ כל גדול  מספר

באשמחוייבי בהלכה  למקורות זקוק  כבודו
כל  את להביא אפשר  זאת, לעשות אנו
מבי הנני  אבל ,ואחרוני  ראשוני  הפוסקי
שיש ש "מי מעצמו  ומבי חכ תלמיד שכבודו 
ישראל  את להחזיר  מיחה, ולא  למחות  בידו
הנשפכי הדמי כל אז החזיר  ולא בתשובה
אפשר  ואי חז"ל, כלשו ידו ", על אלא  אינ

.הקדושי חז"ל  של האזהרה  מדברי  להתעל

בעבר ,אפשר פעלנו אשר  כל את בכתב להביא
ועזרתכ ,יתבר הש בעזרת להבא ותוכניותינו 
להכפיל  יוכל הקב "ה של שלוחו שתהיו ידי  על
לכתוב  ברצוננו ואי הפעולות, כל את ולשלש
שעד עבודתינו א שאז  לא, וחלילה חס  בא

האחריות? מי ועל בסכנה, נמצאת עתה

הוא תקותנו  יו כל כי בקרוב , מכבודו  לשמוע
הדרא. דלא פסידא

הלבהכו"ח  ושבירת צער מתו
היהדות וועד   לקיו העולמי המרכזי

גראס ה"ק יהודה שלו
יארק נוא  ברוקלי יצ "ו,  האלמי אבדק"ק



מצלאיח מגנא ְְַַַָָזהר

התורה  פי על בזה  לפעול  אנו  ומחוייבי ,כ על
בספרו  חיי החפ שכותב  ישראל"כפי  "נדחי 

וכו '. באריכות ישראל גדולי כל   ג כתבו  וכזה
בעזרת 3) כי ודמיונות, באשליות חי לא אני  ב"ה

לאור  והוצאתי  ספרי הדפסתי יתבר  הש
בכל  בחנ אות והפצתי , עותקי וחצי מליו
יוכיחו. שקבלנו  המכתבי ואלפי כולו,  העול
הוצאנו שנה  18 של ומפרכת קשה עבודה לאחר
,הרבי לזכות ספרי מיני 350ל קרוב לאור 
שכל  הוא, ההבדל הדת. יסודות את  המקיפי
יכולי  את שנה 18 במש שעבדתי עבודתי
הש כי אחד ,  ביו ככה פעמי עשר לפעול
לא   בא יתבעו ומכ היכולת, בידכ נת  יתבר
אחת. בשעה  עולמו  קונה  ויש ח "ו, זאת תעשו 
כל  על  ולשוחח לכבודו , לנסוע צרי הייתי באמת
כפי  ובאחריות ראש בכובד בפרטיות  העניי
על  שכבודו  היות אלא  כזה, גדול עניי שדורש
על  אליו, להגיע וקשה  בביתו  נמצא לא רוב פי 
הרבה  בעבר כבר כתבתי זה , מכתב כותב  הנני כ
כ על כבודו . לידי הגיעו שלא וכנראה   מכתבי
האחריות  את מעלי להסיר  החלטה  לידי  באתי
להציל  שיכלתי  שנה 120 לאחר ממני שיתבעו 
ומהעול אמריקה יהודי מיליו 7ה מתו רבי
ובמה? אי אשאל ובא זאת, עשיתי ולא כולו
ימי  כל עוסק והנני פרנסה ? אפילו לי אי הרי 
לא  מדוע ,השמי מ לי ישיבו  ?הרבי לזכות
מ  ממונ את שקיבלו  העשירי בדלתות דפקת
ויהדות. תורה  להפי כדי  פקדו בתורת  השמי

האשיב, , בכ משוכנעי  אינ העשירי
.לה  שיי שהכס חושבי

מיני וג לכל  ה מורגלי כי , מאמיני שאינ
אומר  כשאחד אפילו   מאמיני  ואינ , שקרני
האמת. את לבדוק  עצמ  מטריחי  ואינ אמת ,

בעלי ישאלו העשירי אצל ניסית  הא אותי,
וחסד צדקה של מפותח וחוש טוב לב

? רייכמא בדוגמת
כ.אענה,

כידועישאלו ?שביכולת ככל עשית הא אותי,
לה  וכשמזכירי מאד   עסוקי  שהעשירי ל

! זוכרי  אינ עדיי  פעמיי או   פע
בכדי אי  מכתבי כמה לשלוח החלטתי ,לכ

הזאת  הגדולה  האחריות את ממני להסיר

הכול  את  ניסיתי שלא זמ כל עלי, הרובצת
את  ואני  טוב, ברכת תבוא ועליו  ישמע והשומע

הצלתי!!! נפשי

השעל בעזרת אליכ לשלוח החלטתי כ
על  תוכחה של החיוב כפי   מכתבי 101  יתבר
האלה  המכתבי כל את אתי ואקח תורה , פי 
של  די בית לפני להראות שנה, 120 לאחר
ברחמי כבודו את לעורר  כסדר שפעלתי מעלה 
להציל  בכדי בקשה, של לשו בכל ובתחנוני
בידי  שיעזור  מי הי ' ולא  היהודי מליו שבע את

שעשיתי. ממה יותר עשיתי לא ולכ

"מאספר בספר  שנדפס נורא מעשה לכבודו 
64)המיצר" ד עונה" ואי "קראתי בספר   שהגה"צ (וג ,

זי "ע ווייסמאנדעל בער מיכאל  ר' הרב  מורנו 
50.000 להציל השניה   העול מלחמת בעת עשה

מטשכוסלובקיה  שכבר יהודי 40.000 מעוד חו)

לדאבוננו) אז הגזינשלחו  לתאי  אות ישלחו לבל ,
,להציל כדי $50,000ב  צור והיה ליצל רחמנא
קשה  עבודה  ידי על בעצמו  השיג הוא $25,000
לראש הכספי את והעביר רב זמ ומפרכת

בטשכוסלובקיה  ראש הנאצי של השליח  ידי (על

( לתאי הנאצי היהודי משלוחי את לעצור  בכדי
שאר  את להשיג בידו  שיעלה היה  ובטוח , הגזי
לידי  להגיע אמור שהיה $25,000 עוד  של הכס
יומ עבד הוא למעשה  שבועות. 7 עד  הנאצי
בעלי   יהודי כמה  עוד של   בעזרת ולילה 
,הסכו את להשיג בידו עלה ולא נפש, מסירות

.שוני בתירוצי הרשעי את דחה  ובינתיי

לאחר לפועל  זצ"ל בער מיכאל ר' השיג  לא
ארגו מא ,הכס את  החדשי שלושת

 ובשוויי אירופה)באמריקה  ליהודי לעזור  אמורי ,(שהיו 
יחכה  כי האחרונה בפע אמר  שמו ימח והנאצי 
הכספי את מקבל  לא ובא כיפור  יו עד רק
50,000 את ,ליצל רחמנא שולח, הוא אז עד 

.הגזי לתאי  הנותרי  היהודי

אשר ערב את עשה היהודי צורר  כיפור  יו
יהודי אלפי שלושת  של משלוח ושלח הבטיח
המצב  את בער מיכאל ר' הגה"צ כשראה ,לפולי
כיפור   יו בליל מיד שלח ,אי עדיי וכס הנורא

נדרי) כל של לשלושה (בזמ טלגרמות שלושה
אחד ,חשובי  הרבי רבני היה   הרבני

זצ "ל  הדואר מסאטמאר את לו  נתנו  לא אז שעד יתכ)

מצלא מגנא יטזהר ְְַַַָָ

ז"במב לצי מב איזה יב". לא היא(לילי"ת)לצי רב. ערב ל א ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
.יניה בי יקיל במ אימט רב ערב וכ מבה. נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמטאה

זה) זה בעני כי ,הכס את מיד  מוכרח  שהוא 
שמצפה  יהודי אלפי עשרות של נפשות  פיקוח
רחמנא  המוות מכ ולאחר  נוראי יסורי לה
המקו דעת "על  במילי נפתח המכתב .ליצל
הוא  מנייטרא הרב של בשמו  הקהל", דעת ועל
די לבית הקדוש  ביו למחרת אות מזמי
סלובקיא  ליהודי לעזור  שלה החיוב בגלל הגדול
ושלו חס  הגנזי לתאי להישלח שעומדי
,להציל אפשר  אי נשלח שאינו  הכס ובגלל
שלח זצ"ל מסאטמר הרבי . אחריות על והכל
אחד  יו הגיע וזה הכס את הקדוש  ביו מיד
מדי  מאוחר  בא כבר  זה אבל ,הכפורי יו לאחר
כבר  ה כי יהודי 3000 ע האחרו המשלוח כי
עלינו לא  באושווי הגזי לתאי  בדרכ היו
,אופ  בשו רצה  לא והרשע .ליצל רחמנא
אמר  הוא ,להחזיר והבכיות, הבקשות כל  לאחר
שקריי תירוצי מיני בכל אותי  סובבת כי
בהבטחתכ תעמדו  א ואיל מעתה וליצנות,
עד בהבטחתי. אעמוד  לא אני  ג לאו   וא טוב

הסיפור . כא

השמיר' מ  תובעי שליט"א, היקר  משה 
מליוני  את להציל  חייבי שאנחנו ביחד משנינו 
כו ' ישראל ואר אירופה  באמריקה ,  היהודי
. יתבר  הש בעזרת לפעול בכוחנו יחדיו ושנינו 
חס ובא ,לכ שזכינו אשרינו  זאת נעשה  בא
לשנינו בטענות  יבואו  אזי זאת נעשה  לא וחלילה 
לפעול   יכולי אנו  רק כי  אחד, לא ולא בלבד
כולו לעבוד  שמוכ שלי  הצוות ע אני זאת,
כספכ  ע ואת , תשלו שו בלי  שמי  לש

.לפיקדו  לכ נת  יתבר  שהש

שלא זכור! ותירו פה פתחו  לכ יהיה לא 
כי  ! לכ זמ  לכ היה  שלא או מכ ידעת
ולהציל  הכול לתק ביכולתכ השעה  במחצית
השאר  כל את , היהודי מליו שבעה כל את
אל  תבואו   ואת , הצרי כתפי על אי"ה  אקח
תארו אנא  הפירות. את לקצור רק עליכ .המוכ

מנהט כל את שתקנו  בהצעה בא  שאני  לכ
נותני  היית זמ כמה דולר, ביליו בחמש
גדולה  היא שלנו  זו  ותוכנית זה? דבר בשביל

. לכ לתת צריכי זמ כמה  , פעמי מליו

ורק זכור! א שכר , לקבל מנת על עובד  אינני
ביו אותי שיתבע יתבר מהש יראתי בגלל
כל  את הצלת לא מדוע והנורא, הגדול הדי
 ומחנ רועה  לה היה שלא  הטועות הנשמות
ידעת  ואתה  הישרה,  הדר אל  אות שידרי
על  מאומה , עשית ולא   להציל היה וביד  מכ

!וחשבו די למסור  עלי כ

יהודיכפי של שלמה  עיר אבי הציל השמועה,
לדורות. לעשירות  זכה כ ידי ועל

 ועליכשכ וכל יהודי  להציל פירוש מה  להבי
.יהודי מליוני של  כ כל גדול  מספר

באשמחוייבי בהלכה  למקורות זקוק  כבודו
כל  את להביא אפשר  זאת, לעשות אנו
מבי הנני  אבל ,ואחרוני  ראשוני  הפוסקי
שיש ש "מי מעצמו  ומבי חכ תלמיד שכבודו 
ישראל  את להחזיר  מיחה, ולא  למחות  בידו
הנשפכי הדמי כל אז החזיר  ולא בתשובה
אפשר  ואי חז"ל, כלשו ידו ", על אלא  אינ

.הקדושי חז"ל  של האזהרה  מדברי  להתעל

בעבר ,אפשר פעלנו אשר  כל את בכתב להביא
ועזרתכ ,יתבר הש בעזרת להבא ותוכניותינו 
להכפיל  יוכל הקב "ה של שלוחו שתהיו ידי  על
לכתוב  ברצוננו ואי הפעולות, כל את ולשלש
שעד עבודתינו א שאז  לא, וחלילה חס  בא

האחריות? מי ועל בסכנה, נמצאת עתה

הוא תקותנו  יו כל כי בקרוב , מכבודו  לשמוע
הדרא. דלא פסידא

הלבהכו"ח  ושבירת צער מתו
היהדות וועד   לקיו העולמי המרכזי

גראס ה"ק יהודה שלו
יארק נוא  ברוקלי יצ "ו,  האלמי אבדק"ק



מצלאכ מגנא ְְַַַָָזהר

ע"ב)זהרבני  כ "ז   י"ג   יק)סה על עצת, הל לא אר האי "ארי ק ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
חטאי ר ,עיר עצת הל לא אר  האי ל תתה ארי  וגו'" עיְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹר

יב לא לצי במב עמד א)לא סק א  רק  הילי). ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

נאמרהאי"."א רי ועליה יהרא לכל רא אהי"ה. אר אהי"ה (ירהא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
פיליז) ז ."מאר רא "ודת .רא ל פילי וזה רמל". עלי רא"ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

הארי זה לבת חימ ב יד. ת)ל  א רי  רא י"ת  הא(ועל זה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ל )תב הכינה(ראית את עלי יקיה ה] נת". ארני י "ארי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

רעה עצה היא ."עיר עצת הל לא "אר ה, לינס זכה מי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהדה]
ורע. טב העת ע ל ונח )מד סמא"ל  זה .עי הר עמד".(מי לא איח בדר" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

 אמר ז .איח ר ל )איזה מחתה(מ לי אכלה מנאפת אה ר " ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
וגו'". זיה לצי מב איזה יב". לא לצי ערב(לילי"ת)"במב ל א ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

רב ערב וכ מבה. נה מטאה היא ליקימטאיזרב. במ ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

וז"ל:ז. הזוהר , מטעמי בספר 

לכל  ýיז הם לגאýלה , ýמאמינים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָה flצćים
המýבטח ₣ת: ְַַָה ÿ₣ב ₣ת

ואמר תח  יסי  מא),רי יב"(יעיה ה ְְְִִֵֵַַַַָָָ
וג "  חריה ל   למ וי רי קדא  זמי ,' ְְְְְֱִִִִֶַָָָָָ

על קאמר   טבא אינ ל  לי ראל  למעד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָה א 
קט... נביאי לעת [ידי הק"ה עתיד ְְְֲִִֵֵַַָָָ

האמת, נביאי א תנ ה בת ל את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָליראל
גלת...] עליה לבי ,וסבל אזלי אבל  ְְְְְֲֲִֵֵֶָָָָ

, טבא  אינ ל  וחמא ,ספרי  תחי ְְְְִִִִַַָָָָָָָמדרת ,
דאבטח א רייתא,  תיבי וחמא , חכ ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָקא
 מתנחמי ,עלייה ה א   רי ק דא   ְְְְֲֲִִִַַָל

... תהגלרא אר  מעמד החזיק [ויראל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
וה בת  ההבטח ת ל את ידה  ספריְְְְִִִֶַַַַָָָ

הי"ת...] וי למ ,הבטיח יב ה" א, ועל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
," חרי ה "ל  מאי ,"  חריה דאתקפל ְְְְֱֱִִִֶֶַַַַָָ

זמנא, ההא א , גל תא  אעל רגז  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹנחיריה
לי ראל לה  דיחמ טבי מ ל  למוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָיב
וציה  האמי מי רק  ה ביא התנא זה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ[ועל
והערב  גאלה , למ ח זה הא ה באה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָלק
והר צה  – ההבל אחרי  הלכ י למוי יב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָרב
ז הר  לעסק מכרח רב הערב מקלי ת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלהינצל

מהל] ה ילה  נח תיבת ,דהדה (זהר ְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ע "ב) קפ"ח   ת א  י .ר ת  ִִַַָָָ

מýכרח רב הערב מקליćת להינצל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהר₣צה
òהČילה נח תיבת  ,ò₣דč ה בז ₣הר ְִִֵֶַַַַַַַָָֹלעס ₣ק

ֵַַמהýùflל 
רשיעייאואינ רב הרעי[ערב תוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

רב] זמנאשמהערב הה א  ה  דיתקיי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה תב :] ה יח  יאת לפני  ה אל[יתקיי נ) ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

והריע "יב) יר  רפוי ניתל רר ְְְְְְְְִִִִִִַַָָית
" עיראל],[רי מר  יר ר  יהיה אז ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ

מ נה" מארי  אינ ,"נה [יתל עלי נה א ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ
הרה ], יד ידי על  יתברר" אינ ,"רפוי ְְְְְְִִִִֵַַַָָ

ע א אר קי א ל זרעא   ד ה [וזרע ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
בי ט ימע מצו ת ידי על ררית הע ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָאר

כתיב .צדקה ] ה א  יג)הדא צרפי"(זכריה ְְְְְְִִִַַָָָָָ
סה את צר]תני ס ידי  על היינ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

רב לצדקה ] ערב אינ ,"עי ר  יע והר]וא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
יראל]. מ לל יצא רב ְְְִִֵֵֶַָָָָהערב 

"יבינ ילינאל "וה)(לה,יבק מארי אינ ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
הרה ],[ סדת סקיע א ה יליְְְְִִִֵֵֶַַַָוה

 ה יב)א מר  זהר (נאל יזהיר יליוה" ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹ
א,הרקיע ", זהר  לימ קא אינ י א ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

ההר  ספר עסקי]אקרי  יקיה  ה א ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ
הז הר ] ספר  הקרא הה  נחאר תיבת  איה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

מהל][ יל נח תיבת דת ני הא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ
אחד לזמני מלכתא , ו בע מעיר  ני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מחה  ני זכ[מעיר  ל א מ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ריזי ה רק  הל, לפני ל יבה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלהינס
, ד ה הז הר  ידי על  להינצל  יז  יליְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוה

מלאכי  תב מ קצר, מ ה ס קי ג' (רק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

פתאא') לפני  ר פנה מלאכי לח ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ"ה ני
ימבק   א אר  האד היכל אל ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָיבא 
אמר  א ה ה   חפצי א אר ה רית מלאְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

צבקת"], ז הר [דבה ה' לעסק  ז א ְְְְְִִֵֶַַַָ

מצלא מגנא כאזהר ְְַַַָָ

[ ד הא)יתקיי היארה(מ ת  הד  ה "ל ְְְִִֵֵַַַַַָָָ
"הליכ]נימהרא ,ני בחינת להית ְְְְִִִִִִִַַָָ

,[ ימינ מהרה  ,צדקינ מיח ני ודאלקל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
יל סה על  וכלא א, ספרא  רר [אהא וזה ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹ

יאיר   ד ה זהר ספר זה ל וכל  ,תיה מנ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
[ ד ה הר"י העל ת זכת רת   דה (זהר ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָ

עד כ"א  יק זהר יקני   וע ע"ב; קנ "ג  מהימנא, רעיא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

נ "ד) .נ "ג,

למ:עס  א  הרה תח ת ק תב מה  וה ה  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ל  אריתא מ לי  אינ ל ואפי" ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָבריו 
ט הית ע ,'וכ " לגרמיה עבדי ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָחסד 
אר  י הר  תיננעו זה  נזמ בפרט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמבאר,
עלי  קצת אצל  לחת  קר נעית ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהרה
רס לקל מנת על רה עסק אר  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָרה
ראי  מלל  תלהי  וג יתר ת, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָוהקת
דנ  וריח מ להית סנהדראת, ודיני  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָייבת,
הפלגה  ר לאני יהמע  מיוד האר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָכל
יהמע סת וער  ,מי ורא מג ל  ניְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹה
."  לנ "ונעה התב  אחר  תב מה ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָהיא

ראית פר ת ה הר  ספר כ "ה:)תב  ) וזה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
,"והאר  מי ה לד ת "אה סק על נְְְִֵֶֶַַַָָָָל
מה ,מיני הג ' מ רב, ערב  י  יני ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחמה
"הה  א מר  עלייה ,רי ת הקרא ְְְְִִִִֵַַַַָָָהא 
מטרא  ואי ," ה אנ י  למע א ר  ריְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָה

 ה אמר יא(יא עיר (ראית  לנ נבנה  "הבה  ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָ
י  כנסת י  בני " לנ ונעה ' וג ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמגל
,ירי על ועטרה רה ספר   ה ויי ו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמדרת
הת  על וה ה  .'וכ ל למעד  אא ,מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹו א
א  רה העסק ל מרא, אמר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹהאת
יצא  ולא ניו על לית הפכה ל נח  מְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹל

.להע ֲִַָָלאויר 

למ:ראיה סקי ע אייהאנ  ואמנ ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
עסק ל  י  אמר וענוה  ימ  מראי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאה 

 א ה הדל החכ והה . מל הא רה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
 א  עליה העיד  ל ה עליו מאיר ֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרי
רה  העסק ל לל ת ל  אמר ְְְְֵַָָָָָהא 
רזי  ל ימג 'וכ הרה  לדברי זכה   מְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָל
כמעי ל וה סק אינ נהר ונעה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָרה
 לע לטרח הצטרכ לי מאליו  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹהתר 
הלע, מ הרה מימי  ל  י ט י ט ְִִִִִִֵֵֶֶַַַָלה ציא
מל רה עסק  אינ ירה זה ְִִֵֵֵֶֶֶַָָהה
עיניו לי לא אר  האי זה  מי ,הלכתְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ

נחסר ור אה ה את ה נה תרא ְְְְְִִֶֶַַָָֹמעת
תפחית– ההקמ ת  ער על וויטאל  י ח רי (הקמת  ְְְִִִִַַַַַַַַַַָָ

כ "ח ) רק  הז הר א ר וע. ְֵֶֶַַַ

ל  הþהר, ùספר ע₣סק òאינ ₣ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב
ורflאýת, טעýת ₣fiו ולח ýץ, מõפה ה ýא ְְְִַַָָָָָֻ₣רת₣
òם, מאנòי  להי ₣ת  אfiא ù₣רה  ע₣סק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ ₣
על  ýלה óרר הû₣ר úד₣ל òורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהי ₣ת
 ùח Łים חלק  ולא חŁים ל₣ ואין ְְְִִִֵֵֶַַַַֹה ùרŁ₣ת,

ח Łים ארח₣ת י õיג לא ýְְִִַַַַָֹבוûאי

וכתבי מי  ניות ה הר  ספר  עסק אינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹ
ו , ולח מפה  ה א רת ל ְְֲִִַָָָָָֻהאר "י ,
להית  אא רה  עסק ואינ ור את, ְְְִֵֵֶַַָָָָטעת
הר  ד ל ורא רב להית , ְְְְִֵֵֵַַַֹמאני
חלק  ולא  יח  ל ואי ה רת, על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹלה רר
על  אא  י ח ארחת ייג  לא בו אי   יחְְִִִֶַַַַַַַָָֹ
ויטאל   י ח הרב מר וכתבי ההר לד  ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹידי
עסק  אינ מי , האחר הה  ר ְֲִִֵֵֶֶַַַַָלבד:
ה האר"י מר וכתבי ניות ההר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספר
במ נה  מקרא ללה  ,פל  מ  י ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָח
רת ל נאמנה ידע , סקיפ ְְְֱִֵֶֶַַָָָָבתלמד 
עסק   ל ואי ד אג, , ולח מפה הא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָעסק
וראת, טעת  והא ,פל והארה   יחְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
, מאני להית אא רה עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
על  להרר ה ר ד ל ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית

.יח חלק ולא יח ל ואי ְְְִִִֵֵֶַַַַֹהר ת,
וענ לית :חד זהר לגתני יער מא ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

וליליא  ימא כל   צוחי ,על  ע  ל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָלרצת
 וצוחי .יק כה ה , בעל ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָאריתא
ל הב עתרא  ל הב הב . הב אמרי ְְְְְִִַַַָָָָָָככלבי
כינא. לסלקא יל מא ולית ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָיקרא,
לד ידי על א א יח ארחת ייג  לא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹבואי 
וכ לבד, ויטאל יח הרב מר וכתבי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹההר
הארכנ כבר  אר.  ארה ערי  ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָֻפר
מאהבה  עבד  אא מקל, היה א מ ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהרה

מראה –ועבד י"ט ז', עקב רת ק מרנה הרכה (היכל  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

י') רק הזהר .א ר ֶֶַַ

הע₣לם את מČיל üמòל ₣רה הfi₣מד ְִִֵֶַַַָָָָרק

צ"ט:)חז"לואמר רי :(סנהדרי סנאל ר י אמר  ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ
פמליא    ל  ימ מל רה  העסק ְְְִִֵֵַַָָָָָָָל
יחזק  א" אמר מה, ל במליא מעלה ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל
רב  לי". יעה  ל לי  ל יעה ְֲֲִִִֶֶַַַָָָמע י
מ ה , ו ל מעלה ל לטרי נה איל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאמר ,



מצלאכ מגנא ְְַַַָָזהר

ע"ב)זהרבני  כ "ז   י"ג   יק)סה על עצת, הל לא אר האי "ארי ק ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
חטאי ר ,עיר עצת הל לא אר  האי ל תתה ארי  וגו'" עיְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹר

יב לא לצי במב עמד א)לא סק א  רק  הילי). ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

נאמרהאי"."א רי ועליה יהרא לכל רא אהי"ה. אר אהי"ה (ירהא ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
פיליז) ז ."מאר רא "ודת .רא ל פילי וזה רמל". עלי רא"ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

הארי זה לבת חימ ב יד. ת)ל  א רי  רא י"ת  הא(ועל זה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ל )תב הכינה(ראית את עלי יקיה ה] נת". ארני י "ארי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

רעה עצה היא ."עיר עצת הל לא "אר ה, לינס זכה מי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהדה]
ורע. טב העת ע ל ונח )מד סמא"ל  זה .עי הר עמד".(מי לא איח בדר" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

 אמר ז .איח ר ל )איזה מחתה(מ לי אכלה מנאפת אה ר " ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
וגו'". זיה לצי מב איזה יב". לא לצי ערב(לילי"ת)"במב ל א ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

רב ערב וכ מבה. נה מטאה היא ליקימטאיזרב. במ ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

וז"ל:ז. הזוהר , מטעמי בספר 

לכל  ýיז הם לגאýלה , ýמאמינים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָה flצćים
המýבטח ₣ת: ְַַָה ÿ₣ב ₣ת

ואמר תח  יסי  מא),רי יב"(יעיה ה ְְְִִֵֵַַַַָָָ
וג "  חריה ל   למ וי רי קדא  זמי ,' ְְְְְֱִִִִֶַָָָָָ

על קאמר   טבא אינ ל  לי ראל  למעד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָה א 
קט... נביאי לעת [ידי הק"ה עתיד ְְְֲִִֵֵַַָָָ

האמת, נביאי א תנ ה בת ל את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָליראל
גלת...] עליה לבי ,וסבל אזלי אבל  ְְְְְֲֲִֵֵֶָָָָ

, טבא  אינ ל  וחמא ,ספרי  תחי ְְְְִִִִַַָָָָָָָמדרת ,
דאבטח א רייתא,  תיבי וחמא , חכ ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָקא
 מתנחמי ,עלייה ה א   רי ק דא   ְְְְֲֲִִִַַָל

... תהגלרא אר  מעמד החזיק [ויראל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
וה בת  ההבטח ת ל את ידה  ספריְְְְִִִֶַַַַָָָ

הי"ת...] וי למ ,הבטיח יב ה" א, ועל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
," חרי ה "ל  מאי ,"  חריה דאתקפל ְְְְֱֱִִִֶֶַַַַָָ

זמנא, ההא א , גל תא  אעל רגז  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹנחיריה
לי ראל לה  דיחמ טבי מ ל  למוי ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָיב
וציה  האמי מי רק  ה ביא התנא זה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ[ועל
והערב  גאלה , למ ח זה הא ה באה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָלק
והר צה  – ההבל אחרי  הלכ י למוי יב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָרב
ז הר  לעסק מכרח רב הערב מקלי ת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָלהינצל

מהל] ה ילה  נח תיבת ,דהדה (זהר ְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

ע "ב) קפ"ח   ת א  י .ר ת  ִִַַָָָ

מýכרח רב הערב מקליćת להינצל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהר₣צה
òהČילה נח תיבת  ,ò₣דč ה בז ₣הר ְִִֵֶַַַַַַַָָֹלעס ₣ק

ֵַַמהýùflל 
רשיעייאואינ רב הרעי[ערב תוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

רב] זמנאשמהערב הה א  ה  דיתקיי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה תב :] ה יח  יאת לפני  ה אל[יתקיי נ) ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

והריע "יב) יר  רפוי ניתל רר ְְְְְְְְִִִִִִַַָָית
" עיראל],[רי מר  יר ר  יהיה אז ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ

מ נה" מארי  אינ ,"נה [יתל עלי נה א ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ
הרה ], יד ידי על  יתברר" אינ ,"רפוי ְְְְְְִִִִֵַַַָָ

ע א אר קי א ל זרעא   ד ה [וזרע ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ
בי ט ימע מצו ת ידי על ררית הע ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָאר

כתיב .צדקה ] ה א  יג)הדא צרפי"(זכריה ְְְְְְִִִַַָָָָָ
סה את צר]תני ס ידי  על היינ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

רב לצדקה ] ערב אינ ,"עי ר  יע והר]וא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
יראל]. מ לל יצא רב ְְְִִֵֵֶַָָָָהערב 

"יבינ ילינאל "וה)(לה,יבק מארי אינ ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
הרה ],[ סדת סקיע א ה יליְְְְִִִֵֵֶַַַָוה

 ה יב)א מר  זהר (נאל יזהיר יליוה" ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹ
א,הרקיע ", זהר  לימ קא אינ י א ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

ההר  ספר עסקי]אקרי  יקיה  ה א ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ
הז הר ] ספר  הקרא הה  נחאר תיבת  איה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

מהל][ יל נח תיבת דת ני הא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹ
אחד לזמני מלכתא , ו בע מעיר  ני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מחה  ני זכ[מעיר  ל א מ ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ
ריזי ה רק  הל, לפני ל יבה ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלהינס
, ד ה הז הר  ידי על  להינצל  יז  יליְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוה

מלאכי  תב מ קצר, מ ה ס קי ג' (רק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

פתאא') לפני  ר פנה מלאכי לח ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ"ה ני
ימבק   א אר  האד היכל אל ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָיבא 
אמר  א ה ה   חפצי א אר ה רית מלאְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

צבקת"], ז הר [דבה ה' לעסק  ז א ְְְְְִִֵֶַַַָ

מצלא מגנא כאזהר ְְַַַָָ

[ ד הא)יתקיי היארה(מ ת  הד  ה "ל ְְְִִֵֵַַַַַָָָ
"הליכ]נימהרא ,ני בחינת להית ְְְְִִִִִִִַַָָ

,[ ימינ מהרה  ,צדקינ מיח ני ודאלקל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
יל סה על  וכלא א, ספרא  רר [אהא וזה ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹ

יאיר   ד ה זהר ספר זה ל וכל  ,תיה מנ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
[ ד ה הר"י העל ת זכת רת   דה (זהר ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָ

עד כ"א  יק זהר יקני   וע ע"ב; קנ "ג  מהימנא, רעיא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

נ "ד) .נ "ג,

למ:עס  א  הרה תח ת ק תב מה  וה ה  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ל  אריתא מ לי  אינ ל ואפי" ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָבריו 
ט הית ע ,'וכ " לגרמיה עבדי ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָחסד 
אר  י הר  תיננעו זה  נזמ בפרט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמבאר,
עלי  קצת אצל  לחת  קר נעית ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהרה
רס לקל מנת על רה עסק אר  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָרה
ראי  מלל  תלהי  וג יתר ת, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָוהקת
דנ  וריח מ להית סנהדראת, ודיני  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָייבת,
הפלגה  ר לאני יהמע  מיוד האר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָכל
יהמע סת וער  ,מי ורא מג ל  ניְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹה
."  לנ "ונעה התב  אחר  תב מה ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָהיא

ראית פר ת ה הר  ספר כ "ה:)תב  ) וזה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
,"והאר  מי ה לד ת "אה סק על נְְְִֵֶֶַַַָָָָל
מה ,מיני הג ' מ רב, ערב  י  יני ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחמה
"הה  א מר  עלייה ,רי ת הקרא ְְְְִִִִֵַַַַָָָהא 
מטרא  ואי ," ה אנ י  למע א ר  ריְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָה

 ה אמר יא(יא עיר (ראית  לנ נבנה  "הבה  ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָ
י  כנסת י  בני " לנ ונעה ' וג ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָמגל
,ירי על ועטרה רה ספר   ה ויי ו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמדרת
הת  על וה ה  .'וכ ל למעד  אא ,מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹו א
א  רה העסק ל מרא, אמר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹהאת
יצא  ולא ניו על לית הפכה ל נח  מְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹל

.להע ֲִַָָלאויר 

למ:ראיה סקי ע אייהאנ  ואמנ ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
עסק ל  י  אמר וענוה  ימ  מראי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאה 

 א ה הדל החכ והה . מל הא רה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
 א  עליה העיד  ל ה עליו מאיר ֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרי
רה  העסק ל לל ת ל  אמר ְְְְֵַָָָָָהא 
רזי  ל ימג 'וכ הרה  לדברי זכה   מְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָל
כמעי ל וה סק אינ נהר ונעה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָרה
 לע לטרח הצטרכ לי מאליו  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹהתר 
הלע, מ הרה מימי  ל  י ט י ט ְִִִִִִֵֵֶֶַַַָלה ציא
מל רה עסק  אינ ירה זה ְִִֵֵֵֶֶֶַָָהה
עיניו לי לא אר  האי זה  מי ,הלכתְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֹ

נחסר ור אה ה את ה נה תרא ְְְְְִִֶֶַַָָֹמעת
תפחית– ההקמ ת  ער על וויטאל  י ח רי (הקמת  ְְְִִִִַַַַַַַַַַָָ

כ "ח ) רק  הז הר א ר וע. ְֵֶֶַַַ

ל  הþהר, ùספר ע₣סק òאינ ₣ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב
ורflאýת, טעýת ₣fiו ולח ýץ, מõפה ה ýא ְְְִַַָָָָָֻ₣רת₣
òם, מאנòי  להי ₣ת  אfiא ù₣רה  ע₣סק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ ₣
על  ýלה óרר הû₣ר úד₣ל òורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהי ₣ת
 ùח Łים חלק  ולא חŁים ל₣ ואין ְְְִִִֵֵֶַַַַֹה ùרŁ₣ת,

ח Łים ארח₣ת י õיג לא ýְְִִַַַַָֹבוûאי

וכתבי מי  ניות ה הר  ספר  עסק אינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹ
ו , ולח מפה  ה א רת ל ְְֲִִַָָָָָֻהאר "י ,
להית  אא רה  עסק ואינ ור את, ְְְִֵֵֶַַָָָָטעת
הר  ד ל ורא רב להית , ְְְְִֵֵֵַַַֹמאני
חלק  ולא  יח  ל ואי ה רת, על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹלה רר
על  אא  י ח ארחת ייג  לא בו אי   יחְְִִִֶַַַַַַַָָֹ
ויטאל   י ח הרב מר וכתבי ההר לד  ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹידי
עסק  אינ מי , האחר הה  ר ְֲִִֵֵֶֶַַַַָלבד:
ה האר"י מר וכתבי ניות ההר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספר
במ נה  מקרא ללה  ,פל  מ  י ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָח
רת ל נאמנה ידע , סקיפ ְְְֱִֵֶֶַַָָָָבתלמד 
עסק   ל ואי ד אג, , ולח מפה הא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָעסק
וראת, טעת  והא ,פל והארה   יחְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
, מאני להית אא רה עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
על  להרר ה ר ד ל ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית

.יח חלק ולא יח ל ואי ְְְִִִֵֵֶַַַַֹהר ת,
וענ לית :חד זהר לגתני יער מא ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

וליליא  ימא כל   צוחי ,על  ע  ל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָלרצת
 וצוחי .יק כה ה , בעל ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָאריתא
ל הב עתרא  ל הב הב . הב אמרי ְְְְְִִַַַָָָָָָככלבי
כינא. לסלקא יל מא ולית ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָיקרא,
לד ידי על א א יח ארחת ייג  לא ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹבואי 
וכ לבד, ויטאל יח הרב מר וכתבי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹההר
הארכנ כבר  אר.  ארה ערי  ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָֻפר
מאהבה  עבד  אא מקל, היה א מ ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻהרה

מראה –ועבד י"ט ז', עקב רת ק מרנה הרכה (היכל  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

י') רק הזהר .א ר ֶֶַַ

הע₣לם את מČיל üמòל ₣רה הfi₣מד ְִִֵֶַַַָָָָרק

צ"ט:)חז"לואמר רי :(סנהדרי סנאל ר י אמר  ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ
פמליא    ל  ימ מל רה  העסק ְְְִִֵֵַַָָָָָָָל
יחזק  א" אמר מה, ל במליא מעלה ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל
רב  לי". יעה  ל לי  ל יעה ְֲֲִִִֶֶַַַָָָמע י
מ ה , ו ל מעלה ל לטרי נה איל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאמר ,
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נה ,יניה ביח. למי והרא התר הא ארי, תא תדבק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
 אמר יהח ע וזה ."מי לגי על תל ע "והיה  נאמר ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהרה,

יל". לא ועלה"ְִֵָֹ

יתי ידי בצל  פי ברי יוא" ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָאמר
א אמר, חני ר י ." אר וליסד מי ְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹלנטע
ידי  "בצל אמר ,ל להע ל  על  ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָמג
האלה , את מקרב  א אמר, ולוי ." יתיְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

אה ". עי לצ "ולאמר ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאמר

 ועי"יהח נפ" כ"ה)ספר רק  ד' רק (ער  , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
.להע  לקיי זכה  מל הרה  עסק ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
הז הר  מלימד יתר  מל רה  ְְְְִִֵֵַַָָואי

,דהר)ה הז אר עיי). ֵַַַַָ

אנשיוזה יש כשעדיי זה  וכל : החיי נפש לשו
בעיו ובתורתו יתבר בו  שדבקי מישראל
ה' בתורת ורק לשמה, גדולה  ויגיעה  ושקידה
לגמרי  שבטלי  האנשי ואז  , הימי כל חפצ
שאול  ירדו  המה  ,בחירת מרוע התורה מעסק
ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשי  חיי
יכרתו חיי ומאר ובתורתו , יתבר בו  הדבוקי
הג העולמות, כל ג העול פעולת כל ועל ח "ו.
בסבת  ,ואור מקדושת וירדו  נתמעטו כי
רגל שנטיו  וכמעט , בנפשות האלה  החטאי

אליהו דבי  בתנא שכתוב כמו  ח"ו , (רבאליחרב

מבטליפ "ב)  אד שבני זמ כל ,חכמי אמרו  :
העול את להחריב הקב "ה מבקש התורה מ

 וש פ"ה)כו '. זוטא אליהו אר(בסדר מצוקי לה' "כי 
תלמידי  אלא  מצוקי ואי תבל", עליה וישת
מלפני  חבלה  מלאכי  יוצאי יו בכל כו'. חכמי
בתי  ואלמלא כולו , העול כל את  לחבל הקב"ה 
יושבי  חכמי שתלמידי מדרשות ובתי כנסיות
כל  את מחבלי היו תורה בדברי  ועוסקי בה
יוכלו עדיי זה כל  ע ע"ש. כו ', מיד  כולו   העול
קורא , ה' אשר   השרידי ידי  על  להתקיי
שלא  ולילה, יומ הקדושה בתורה העוסקי
א אבל ח"ו . ובהו  לתוהו  לחזור  לגמרי יתבטלו 
אחת  רגע אפילו  לגמרי  פנוי   העול ח"ו היה 
בתורה  סגולה   ע והתבוננות  מעסק ממש
נחרבי העולמות כל היו כרגע תיכ הקדושה,
אחד איש  ג וא ח"ו . לגמרי ממציאות  ונבטלי
ולקיי להעמיד  שבידו כחו , רב לבד מישראל

עסקו ידי על  בכללה והבריאה העולמות כל את
שאמרו כמו  לשמה. הקדושה בתורה והתבוננותו 

ב ') צ"ט ד חלק  פרק  בתורה (סנהדרי העוסק כל  ,
כל  על  מגי א אומר, יוחנ רבי כו '. לשמה 

התורה  בפרק  אמרו  וכ כולו .  פ"ו)העול ,(אבות
שכל  אלא עוד  ולא כו '. לשמה  בתורה  העוסק כל

לו. הוא כדאי כולו  העול
וז"ל:ח. הזוהר ", "נתיבי בספר

העביהית   ה רב הערב לנ יל וחז "ל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
והז הר  ,מחמת ה רת וכל היח, יאת ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאת
מראה  טנל מקמת, הרה  מה מלא דְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָה

נפלא.  בה נרחב  ְְְְִִֵֶָָמקמת
ýא₣תנ ýוהזהיר ýתבò מק ₣מ₣ת  מראה  310ְְְְְִִֶֶַָָ
ש"י  נגד  רב הערב  מן נזהרים ְְְִִִִֵֶֶֶַָָלהי ₣ת

האמת  לצûיקי הýflכנים  ְֱִִֵֶַַָָָע₣למ₣ת 
עב .ראה: כז, עא. כו , עא. כה, ד בראשית ז הר  ְֵַ

מה , שמות זוהר   עא. רסג עב. רסב, עב. כח,
קצ  עא. קכד , עא. קכ, עא. קיד , עא. סז , עב.
רכד, עב. רכג , עא. רג, עא. קצז , עא. קצה , עב.
פו, עב . כח , עא. כח, עב. כז, ויקרא זוהר  עא.
עב . קכב, במדבר זוהר  עא. קיא , עא. צז, עב.
עא. רלז , עב . רלא, עא. רל, עב. קנב, עא. קכד ,
רעז, עב. רעו , עא. רעג,  דברי זוהר  עב. רמו ,
טו, :ד זוהר, תיקוני  עא. רפב , עא. רעט , עב.
עב . ל, עב. כח, עב. כז, עא. כז , עב . עא, כב, עא.
נג , עא. נב, עב. נ, עא. מט , עא. מב , עב. מא,
עא. קיב, עא . צז עב, צו , עב . עה , עא . נה , עב.
עא. קמ , עא. קלח, עב. קכח , עא. קיט, עא. קיז ,
קמז, עב. קמו , עא. קמד, עב . קמא, עא. קמא ,
גווני  ד ' מאמר יתרו  פרשת חדש: זוהר   עב.
פרשת  בראשית. ימי ז ' מאמר יתרו  פרשת עינא .
זוהר  תיקוני  דמצחא . שרטוטי מאמר יתרו

עא. כז  ד חדש:
להאריז"ל: חיי ויטאל ע  חיי מוה"ר הקדמת

א' פרק לב שער  חיי  ע הקדמות. שער  על
שער   פ"ג. מט  שער  מ"ת. פ "ו לח שער  מ "ת.
 לט. הקדמה  לג . הקדמה כ'. הקדמה  הגלגולי
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בשלח, בא , שמות, ויגש, פרשת :הפסוקי שער
 ישעיה . א', מלכי ספר עקב. בלק, תשא, כי
שמות, וישב, תולדות, פרשת :הליקוטי ספר
,דברי חוקת, ,בהעלות תשא, כי  בשלח,
א', מלכי ספר , ויל תצא, כי עקב, ,ואתחנ
להאריז"ל: טוב הדעת ע ספר  . תהלי ישעיה,
כי  תרומה, , משפטי יתרו , בשלח בא, פרשת
במדבר , , קדושי שמיני, פקודי, ויקהל, תשא,
מאמרי  שער  פנחס . בלק, חוקת, ,בהעלות
פרשת  תורה  ליקוטי , משפטי פרשת  הרשב "י 

ויקהל. שמות, ,מק בראשית,

:חסידי משנת מסכת ספר פ"ב, יעקב מסכת
להרמ"ק:  רימוני פרדס  פ "י. פסח ליל סדר
למהר"א  הגנוז  עד אוצר – טז . פרשת כג שער
הפליאה  ספר  א'. סי' ח "ב אבולעפיא:
– מפראג. קרא אביגדור רבי  האלקי  להמקובל
– פל"ב . ח"ב  גבאי אב למר"מ הקודש עבודת
פרשת  על דרוש מולכו למוהר"ש המפואר ספר
קארו  יוס לרבינו   משרי מגיד . בראשית

תרומה , לאברהפרשת חסד  במדבר. פרשת
נהר  ב' מעיי יז, נהר  א' מעי אזולאי למהר"א
לב , כה, יז , נהר ה' מעיי נד , נהר  ד' מעיי ס "ז ,
מגלה   ה'. ב', א'. נהר  הקדמה , הששי מעיי
ויגש, וישלח , תולדות, פרשת עה "ת: עמוקות
בהר ,  קדושי תזריע, ויקרא , תרומה, בא , וארא,
,ואתחנ פנחס , בלק, חוקת, קרח, שלח, בחקותי,
על   אופני רנ"ב עמוקות מגלה  הברכה. וזאת
קי , צז , פ , עח, עד, נח, כד , אופ :ואתחנ פרשת
מבוא  ספר  רנב, רנא, קצח, קפז , קמד, קכ,
ז ' שער  ח"א טולידאנו : למהר"ש הקבלה  לחכמת
 חנוכה. א ' מאמר  ח"ב פ "ז, ו ' שער ח"ב פ "ז,
יו אלגאזי: מוהרנ"ש : ספירי מעולפת ספר
אות  ואחד  עשרי  יו טו, י"ג, אות עשר  תשעה
מפאנו: להרמ "ע מאמרות עשרה ספר   לב,
כל  א מאמר  כ"ב, פרשת  ח"ג  די חיקור מאמר 
:כתבי פ "ד, אל יונת ספר   כב , ג', סי' ח "א חי 
י"ז חלק י "ב , פ"י, ח"ה פ"ד , ח "ב  הנפש: מאמר 
נ "ג , סי' כ"ו , סי ' קשיטה: מאה מאמר פי "ד,
ה' צבאות מאמר  ח"ג, כת"י ה ': שבתות מאמר 
עמק  האותיות: שער  הקדוש: של"ה  ח "ב .
אור  תורה פרק שבועות מסכת ו ', אות ברכה 
אות  מסעי מטות דרוש תענית מסכת מ"ו, אות

ספר   סב, אות תשובה הל' יומא מסכת  כד ,
פרשת  שמות ספר ויגש. , מק וישב , בראשית :
אות  תו"א תשא כי פרשת ג', אות אור  תורה בא
ספר  ב', אות תו"א פקודי  ויקהל פרשת ג',
פרשת  יג , אות תו"א בהעלות נשא במדבר 
אות  תו"א ואתחנ פרשת ב', אות תו"א חוקת
הקדוש: הרמח"ל  פ"ו .  העמודי ווי  ג , א',
תניא  ח"א במרו אדיר ספר  ,חיי ע דר ספר
,אינו זעירי חקלא ומחצדי ,שמעו רבי אמר 
ז ' ביאור מאמר ח"ב דקשוט, מילי למגזר 
תיקונא  הקדמה, : חדשי  תיקוני ספר  . מלכי
תמניא  תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה ,
.שבעי תיקונא וחמש, חמשי תיקונא ,ועשרי
.מק ויהי מאמר   ח"כ , צבקות ה' קנאת ספר
שמות, בראשית, עה "ת הרמח"ל פירוש –
טו "ב  ליל  בסעודת דרוש – .דברי במדבר ,
ראשי  .הכס ונתת דרושי – תצ"ג. ה' בשבט
תפילות: תקט "ו ספר  לרמח "ל, ד "ת  פרקי
שי , רפט , רב , קעז, קעו , קנד, קנא , קיג , תפילה
 ." ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא,
פ"א , טו סי' ח"א אלישוב: מהר "ש  הלש שערי
פ "ב , ב' סי ' ח"ב עלילה, נורא בסוד יט סי' ח "א
 פ"ד . יג סי' ז', סי ' ו ', סי' ה', סי' ד ', סימ פ "ג ,
הגר"א  ביאור  פי"א. שלמה אב מוילנא, הגר "א
על  אור יהל  – עא. קיא ד זוהר  תיקוני על
פרשת  אליהו  אדרת עב. כח  ד בראשית הזוהר 

עב . צז   ד זוהר  תיקוני על ביאור  . דברי

טוב :תלמידי   ש קאמרנא בעל  –  החיי אוצר 
תשא , כי וארא, הברכה: היכל   תצא. פרשת
יג  ד ראה , פרשת בלק , פרשת שיח, ד פקודי 
ע"א. רט  ד עב, סח ד עקב תצא, פרשת עב
בראשית  פרשת חי  זוהר   ע"ד. כח  ד תבא כי
ע"ד, קא ד עא. לז ד עב. כג ד עא , כה ד
ע"ד. שכט  ד קיג, ד ע"ג, קיב ד עא , קו ד
ע"ג . ז' ד שמות תלט. ד תכו , ד ' ויחי פרשת
ז אופ מ"א ביתו  זק  עב. קע ד ע"ד. פו  ד
 רט. ד י"ג אופ מ"ד עה, ד טז אופ מז , ד
תולדות   כו. אות ג' אמונה  שביל  מצוותי נתיב
שופטי פרשת תס, ד נשא פרשת יוס יעקב
מאמר  אדר חודש מאמר יששכר בני   תרסו. ד
חיי דברי  כב. ח, סי ' ח "א "מוהר ליקוטי  ג'.
אשרי   יג. מכתב שמחה דברי ויקהל. פרשת
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נה ,יניה ביח. למי והרא התר הא ארי, תא תדבק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
 אמר יהח ע וזה ."מי לגי על תל ע "והיה  נאמר ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהרה,

יל". לא ועלה"ְִֵָֹ

יתי ידי בצל  פי ברי יוא" ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָָאמר
א אמר, חני ר י ." אר וליסד מי ְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹלנטע
ידי  "בצל אמר ,ל להע ל  על  ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָמג
האלה , את מקרב  א אמר, ולוי ." יתיְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

אה ". עי לצ "ולאמר ְְֱִִֵֶֶַַַָֹאמר

 ועי"יהח נפ" כ"ה)ספר רק  ד' רק (ער  , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
.להע  לקיי זכה  מל הרה  עסק ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
הז הר  מלימד יתר  מל רה  ְְְְִִֵֵַַָָואי

,דהר)ה הז אר עיי). ֵַַַַָ

אנשיוזה יש כשעדיי זה  וכל : החיי נפש לשו
בעיו ובתורתו יתבר בו  שדבקי מישראל
ה' בתורת ורק לשמה, גדולה  ויגיעה  ושקידה
לגמרי  שבטלי  האנשי ואז  , הימי כל חפצ
שאול  ירדו  המה  ,בחירת מרוע התורה מעסק
ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשי  חיי
יכרתו חיי ומאר ובתורתו , יתבר בו  הדבוקי
הג העולמות, כל ג העול פעולת כל ועל ח "ו.
בסבת  ,ואור מקדושת וירדו  נתמעטו כי
רגל שנטיו  וכמעט , בנפשות האלה  החטאי

אליהו דבי  בתנא שכתוב כמו  ח"ו , (רבאליחרב

מבטליפ "ב)  אד שבני זמ כל ,חכמי אמרו  :
העול את להחריב הקב "ה מבקש התורה מ

 וש פ"ה)כו '. זוטא אליהו אר(בסדר מצוקי לה' "כי 
תלמידי  אלא  מצוקי ואי תבל", עליה וישת
מלפני  חבלה  מלאכי  יוצאי יו בכל כו'. חכמי
בתי  ואלמלא כולו , העול כל את  לחבל הקב"ה 
יושבי  חכמי שתלמידי מדרשות ובתי כנסיות
כל  את מחבלי היו תורה בדברי  ועוסקי בה
יוכלו עדיי זה כל  ע ע"ש. כו ', מיד  כולו   העול
קורא , ה' אשר   השרידי ידי  על  להתקיי
שלא  ולילה, יומ הקדושה בתורה העוסקי
א אבל ח"ו . ובהו  לתוהו  לחזור  לגמרי יתבטלו 
אחת  רגע אפילו  לגמרי  פנוי   העול ח"ו היה 
בתורה  סגולה   ע והתבוננות  מעסק ממש
נחרבי העולמות כל היו כרגע תיכ הקדושה,
אחד איש  ג וא ח"ו . לגמרי ממציאות  ונבטלי
ולקיי להעמיד  שבידו כחו , רב לבד מישראל

עסקו ידי על  בכללה והבריאה העולמות כל את
שאמרו כמו  לשמה. הקדושה בתורה והתבוננותו 

ב ') צ"ט ד חלק  פרק  בתורה (סנהדרי העוסק כל  ,
כל  על  מגי א אומר, יוחנ רבי כו '. לשמה 

התורה  בפרק  אמרו  וכ כולו .  פ"ו)העול ,(אבות
שכל  אלא עוד  ולא כו '. לשמה  בתורה  העוסק כל

לו. הוא כדאי כולו  העול
וז"ל:ח. הזוהר ", "נתיבי בספר

העביהית   ה רב הערב לנ יל וחז "ל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
והז הר  ,מחמת ה רת וכל היח, יאת ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאת
מראה  טנל מקמת, הרה  מה מלא דְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָה

נפלא.  בה נרחב  ְְְְִִֵֶָָמקמת
ýא₣תנ ýוהזהיר ýתבò מק ₣מ₣ת  מראה  310ְְְְְִִֶֶַָָ
ש"י  נגד  רב הערב  מן נזהרים ְְְִִִִֵֶֶֶַָָלהי ₣ת

האמת  לצûיקי הýflכנים  ְֱִִֵֶַַָָָע₣למ₣ת 
עב .ראה: כז, עא. כו , עא. כה, ד בראשית ז הר  ְֵַ

מה , שמות זוהר   עא. רסג עב. רסב, עב. כח,
קצ  עא. קכד , עא. קכ, עא. קיד , עא. סז , עב.
רכד, עב. רכג , עא. רג, עא. קצז , עא. קצה , עב.
פו, עב . כח , עא. כח, עב. כז, ויקרא זוהר  עא.
עב . קכב, במדבר זוהר  עא. קיא , עא. צז, עב.
עא. רלז , עב . רלא, עא. רל, עב. קנב, עא. קכד ,
רעז, עב. רעו , עא. רעג,  דברי זוהר  עב. רמו ,
טו, :ד זוהר, תיקוני  עא. רפב , עא. רעט , עב.
עב . ל, עב. כח, עב. כז, עא. כז , עב . עא, כב, עא.
נג , עא. נב, עב. נ, עא. מט , עא. מב , עב. מא,
עא. קיב, עא . צז עב, צו , עב . עה , עא . נה , עב.
עא. קמ , עא. קלח, עב. קכח , עא. קיט, עא. קיז ,
קמז, עב. קמו , עא. קמד, עב . קמא, עא. קמא ,
גווני  ד ' מאמר יתרו  פרשת חדש: זוהר   עב.
פרשת  בראשית. ימי ז ' מאמר יתרו  פרשת עינא .
זוהר  תיקוני  דמצחא . שרטוטי מאמר יתרו

עא. כז  ד חדש:
להאריז"ל: חיי ויטאל ע  חיי מוה"ר הקדמת

א' פרק לב שער  חיי  ע הקדמות. שער  על
שער   פ"ג. מט  שער  מ"ת. פ "ו לח שער  מ "ת.
 לט. הקדמה  לג . הקדמה כ'. הקדמה  הגלגולי

מצלא מגנא כגזהר ְְַַַָָ

בשלח, בא , שמות, ויגש, פרשת :הפסוקי שער
 ישעיה . א', מלכי ספר עקב. בלק, תשא, כי
שמות, וישב, תולדות, פרשת :הליקוטי ספר
,דברי חוקת, ,בהעלות תשא, כי  בשלח,
א', מלכי ספר , ויל תצא, כי עקב, ,ואתחנ
להאריז"ל: טוב הדעת ע ספר  . תהלי ישעיה,
כי  תרומה, , משפטי יתרו , בשלח בא, פרשת
במדבר , , קדושי שמיני, פקודי, ויקהל, תשא,
מאמרי  שער  פנחס . בלק, חוקת, ,בהעלות
פרשת  תורה  ליקוטי , משפטי פרשת  הרשב "י 

ויקהל. שמות, ,מק בראשית,

:חסידי משנת מסכת ספר פ"ב, יעקב מסכת
להרמ"ק:  רימוני פרדס  פ "י. פסח ליל סדר
למהר"א  הגנוז  עד אוצר – טז . פרשת כג שער
הפליאה  ספר  א'. סי' ח "ב אבולעפיא:
– מפראג. קרא אביגדור רבי  האלקי  להמקובל
– פל"ב . ח"ב  גבאי אב למר"מ הקודש עבודת
פרשת  על דרוש מולכו למוהר"ש המפואר ספר
קארו  יוס לרבינו   משרי מגיד . בראשית

תרומה , לאברהפרשת חסד  במדבר. פרשת
נהר  ב' מעיי יז, נהר  א' מעי אזולאי למהר"א
לב , כה, יז , נהר ה' מעיי נד , נהר  ד' מעיי ס "ז ,
מגלה   ה'. ב', א'. נהר  הקדמה , הששי מעיי
ויגש, וישלח , תולדות, פרשת עה "ת: עמוקות
בהר ,  קדושי תזריע, ויקרא , תרומה, בא , וארא,
,ואתחנ פנחס , בלק, חוקת, קרח, שלח, בחקותי,
על   אופני רנ"ב עמוקות מגלה  הברכה. וזאת
קי , צז , פ , עח, עד, נח, כד , אופ :ואתחנ פרשת
מבוא  ספר  רנב, רנא, קצח, קפז , קמד, קכ,
ז ' שער  ח"א טולידאנו : למהר"ש הקבלה  לחכמת
 חנוכה. א ' מאמר  ח"ב פ "ז, ו ' שער ח"ב פ "ז,
יו אלגאזי: מוהרנ"ש : ספירי מעולפת ספר
אות  ואחד  עשרי  יו טו, י"ג, אות עשר  תשעה
מפאנו: להרמ "ע מאמרות עשרה ספר   לב,
כל  א מאמר  כ"ב, פרשת  ח"ג  די חיקור מאמר 
:כתבי פ "ד, אל יונת ספר   כב , ג', סי' ח "א חי 
י"ז חלק י "ב , פ"י, ח"ה פ"ד , ח "ב  הנפש: מאמר 
נ "ג , סי' כ"ו , סי ' קשיטה: מאה מאמר פי "ד,
ה' צבאות מאמר  ח"ג, כת"י ה ': שבתות מאמר 
עמק  האותיות: שער  הקדוש: של"ה  ח "ב .
אור  תורה פרק שבועות מסכת ו ', אות ברכה 
אות  מסעי מטות דרוש תענית מסכת מ"ו, אות

ספר   סב, אות תשובה הל' יומא מסכת  כד ,
פרשת  שמות ספר ויגש. , מק וישב , בראשית :
אות  תו"א תשא כי פרשת ג', אות אור  תורה בא
ספר  ב', אות תו"א פקודי  ויקהל פרשת ג',
פרשת  יג , אות תו"א בהעלות נשא במדבר 
אות  תו"א ואתחנ פרשת ב', אות תו"א חוקת
הקדוש: הרמח"ל  פ"ו .  העמודי ווי  ג , א',
תניא  ח"א במרו אדיר ספר  ,חיי ע דר ספר
,אינו זעירי חקלא ומחצדי ,שמעו רבי אמר 
ז ' ביאור מאמר ח"ב דקשוט, מילי למגזר 
תיקונא  הקדמה, : חדשי  תיקוני ספר  . מלכי
תמניא  תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה ,
.שבעי תיקונא וחמש, חמשי תיקונא ,ועשרי
.מק ויהי מאמר   ח"כ , צבקות ה' קנאת ספר
שמות, בראשית, עה "ת הרמח"ל פירוש –
טו "ב  ליל  בסעודת דרוש – .דברי במדבר ,
ראשי  .הכס ונתת דרושי – תצ"ג. ה' בשבט
תפילות: תקט "ו ספר  לרמח "ל, ד "ת  פרקי
שי , רפט , רב , קעז, קעו , קנד, קנא , קיג , תפילה
 ." ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא,
פ"א , טו סי' ח"א אלישוב: מהר "ש  הלש שערי
פ "ב , ב' סי ' ח"ב עלילה, נורא בסוד יט סי' ח "א
 פ"ד . יג סי' ז', סי ' ו ', סי' ה', סי' ד ', סימ פ "ג ,
הגר"א  ביאור  פי"א. שלמה אב מוילנא, הגר "א
על  אור יהל  – עא. קיא ד זוהר  תיקוני על
פרשת  אליהו  אדרת עב. כח  ד בראשית הזוהר 

עב . צז   ד זוהר  תיקוני על ביאור  . דברי

טוב :תלמידי   ש קאמרנא בעל  –  החיי אוצר 
תשא , כי וארא, הברכה: היכל   תצא. פרשת
יג  ד ראה , פרשת בלק , פרשת שיח, ד פקודי 
ע"א. רט  ד עב, סח ד עקב תצא, פרשת עב
בראשית  פרשת חי  זוהר   ע"ד. כח  ד תבא כי
ע"ד, קא ד עא. לז ד עב. כג ד עא , כה ד
ע"ד. שכט  ד קיג, ד ע"ג, קיב ד עא , קו ד
ע"ג . ז' ד שמות תלט. ד תכו , ד ' ויחי פרשת
ז אופ מ"א ביתו  זק  עב. קע ד ע"ד. פו  ד
 רט. ד י"ג אופ מ"ד עה, ד טז אופ מז , ד
תולדות   כו. אות ג' אמונה  שביל  מצוותי נתיב
שופטי פרשת תס, ד נשא פרשת יוס יעקב
מאמר  אדר חודש מאמר יששכר בני   תרסו. ד
חיי דברי  כב. ח, סי ' ח "א "מוהר ליקוטי  ג'.
אשרי   יג. מכתב שמחה דברי ויקהל. פרשת
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?עכ ו יראל דלי על לדר לייכ אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

האמיהבה יראל דלי מאה יתר האחר מהר לנ י אמת היא ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ללמד לנ צ  זצ"ל, אי והחז יח החפ יניה ,ניהאחר ני ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמאה

האמי.זוה"ק, רב הערב ה דרכיה לכיה א ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוא

יראללכל ע להלת עית מה מעלה ל י בית אלי אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
האלה? ְְֵַָלקרב

ואאל דה ההר לד את נפרס יחד נ נא רתק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
יראל? ע להלת עית מה מעלה ל י בית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאתכ

,ענמק כל זה"ק ריע והפצנ ,מק מק כל דה זהר קנח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ז"ל אמר טב עה לק וזכינ ,כלנ('ב עד  נד  אפר(ת [מי] ל : ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

על נתס  עיר אני .ית אני על נתס  מיחה ולא ית אני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָֹלמחת
 להע ל על נתס  [] להע כל .עיר יעמדטאני יהר זכת [, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֻֻ

עול אור פ "ב. א' החיי אר מט . ד האיש
היהודי  נפלאות ו'. אות היהודי תפארת יא. אות
יואל  דברי קלו. ע' הגאולה על .46 ד ח "ת

שמואל  דברי קפח. ע' נשא (סלאני )פרשת

טו. א' מהדו "ת מונקאטש תורה דברי נח . פרשת

עג . ע' התעוררות מכתב  מט. ד האיש אשרי
מע' יוס יעקב זכרו מלעלוב. דוד רבי הרה "ק
ישראל , שמחת עב . ו ' ד ואמונה אמת צ.
חידושי  ו '. ד האר גאולת  שמחה . מאמרי
שלח. לפרשת השמטות ,גיטי מסכת על " הרי
על  הגר"א פירוש וגאולה. גלות , "הרי חידושי
ד המשולש חוט א. אסתר  מגילת הרמז  דר
הגאולה  על תקס"ט. תמוז  ח' דרוש חת"ס מב .
פרשת  טוב  יו קדושת קפז .  ד התמורה  ועל
קטז. ד הגש"פ ט"ב מהר "י הברכה. וזאת

דל אל (קאלאמייא)משכיל א. פרט י כלל ח"ג
משה  ויואל רנ . ע' קרח פרשת תורה חידושי
חידושי  קנ . ד ש"ש מאמר קנג . סי' א' מאמר 
חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח. ע'  דברי תורה
רנ. ע' קרח קעט , ע' בשלח, כו  ע' תורה
תש"כ  תקלו, ע' לד , ע' תשי"ז  קלג. ע' בהעלות
דברות   קנה. ע' מא"י דרשות  חיד"ת לב, ע'
יואל  דברי קסא. קנז , קנב, ע' משה  ויואל קודש.
שולח  קכ. ד וישלח פרשת קלה , ע' ח"א מכ'
זכרו עד ,  ד ופרנסה  אמונה  מאמר הטהור

סיפורי  יג. ד הנר  אור  אייר. חודש  צדיקי
ד ' א ' ח"ד  הסיפורי אוצר  כה . ע' הרמ"ח
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נביא   במקו צופה , בגדר חכ תלמיד  כל כי
עונו בזה  מתרשל  א וח"ו ד ' דר לע להוכיח
בתורה  שמופלג מי אלה למאד ,ובימינו  גדול

זה . לעני חכ תלמיד נקרא להוכיח ובידו
בזה ועל להתעצל  שלא ועיר  עיר  שבכל  הרבני

בנפשו כי לדעת עליו  כי יד כלאחר  העני ולדחות
זה, על  ושלו חס  ויתבע להנצל הוא הרוצה וכל

להמו ולזרז להוכיח עליו הקשה  הדי ממדת
הציל ,ישראל נפשו  את המוואז יטענו בודאי כי

,הרעי  מעשיה על לדי שיובאו בעת ישראל
חכמי שהתלמידי מפני בזה ,  אשמי  שאינ
כ ועל ,מעשיה על  אות הוכיחו  לא  והרבני
הנכונה  הדר את ולהורות  להוכיח  הרבני על
הדי ממדת הצילו  נפש את ואז  והישרה הטובה 
במדה  למוטב  יחזרו  ישראל המו את וג הקשה
ונזכה  ובבא בזה  זה ידי על לנו  טוב  ויהיה  מרובה ,

עכ"ל. במהרה, ולישועה לגאולה 
עיר ואי ובכל מאחר  נפשי עלי  שלו לומר

אי ולכ הקהל, ידי על שנתמנו  בי"ד  יש ועדה
במקומות  ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב 

מצלא מגנא כהזהר ְְַַַָָ

שעליה נאמר אל הקהל ראשי  רבני שיש
החיוב  מישראל  אד כל על כי הדבר, מוטל
עי  להעלי ואסור  עבירה בעוברי ולפגוע למחות
ישראל , כל על מוטל זה דדבר עבירה , מעוברי
זה  ידי ועל עבדי ישראל דכל שליחות די ובית 
בית  כשאי אבל  מלהשגיח, ואחד  אחד  כל נפטרו
החובה  חלה שוב דישראל, שליחות עושה די
החת שכתב כמו מישראל אחד כל על בזה 

וז"ל: בתשובותיו, סופר

בזה ,וקיו זה ערבי ישראל כל ומצות  חוקי
בכלל  למחות בידו  ויש מוחה  שאינו מי ונכנס 

הזאת תורה דברי את יקי לא רמב "אשר כפי '
יקי לא אשר ומ "ש ספרי, עפ "י תבוא פרשת
אד כל אלא ב"ד  דוקא לאו  שלמטה ב"ד זה
בידו יש א הוא,  ש וגדול קט מישראל
האר ע יעלימו  העל  וא וכתי' לעשות,
שלא  ע"ה על שהי' משמע   למול מזרעו בתתו 
חטאות  בפרשת כדמוכח  ב"ד , איננו וע"ה יעלימו 
עיני  היינו  וב"ד  הדיוט היינו בעשותה  דע"ה
שלא  הכתוב הטיל ע"ה כל על וא"כ העדה ,
כל  למעט  אותו  והכרתי אח"כ ומדכתב יעלימו ,

כמו בכרת ג"כ לה שהי' ש"מ  , אלא עול תו 
מעונש חו מכרת עונש והיקל הכתוב שמיעט
קצת  בדבר עיו ויש טפי דחמיר שוא שבועות
נכו אמת מ"מ ,הדייני שבועות פרשת מש"ס
שיכול  מישראל איש  שו כל  ובי ב"ד בי שאי
ואפילו ,כלו ולא עבירה  בעוברי ולפגוע למחות
לפגוע אפקרותא  מיקרי לא רבו לפני תלמיד 
נפשו שתצא עד רשע באגרו ולהכות בה
אשלח יד ואמר  ואמרט  ואכ חכלי' ב כנחמי'
בעלמא  לישנא  מקו בכל שהזכירו  וב"ד   בכ
קט כמו ביד כח שיש דמלתא ואורחא הוא 
במילה  וכמו להפרישו , מצויי ב "ד נבילות אוכל
המצות  בס' ס "ל "ורמב למולו , מצווי' ב"ד 
פסק  ע"כ תסור , מלא נינהו  מה"ת דרבנ אפילו 
מהל' פ"ו  שכתב כמו  ככה, דרבנ באיסור  אפילו 

בע"פ מצה  באוכל ומצה פ"ז חמ נזיר תי"ט (ועי'

ג') שכתב משנה תמוהי קל"ב חולי " ר חי' ודברי
תימא  והוא דאורי ' כמלקות  ל"ט ההכאה שיעור 
וב"ד ישראל, כל על מוטל זה דדבר  להנ "ל נחזור
שלוחא  שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו 
ואחד אחד כל נפטרו  זה  ידי ועל דישראל,

בחריקוהו רברבי  גברי העמידו  כי מלהשגיח
בחמימי  דרישי ורישא  בקרירא  ריש והיינו
ומצות,  חוקי בחלק זה  וכל איכא, קרירי ומ"מ 

קע"ז)עכ"ל סימ חו "מ חת"ס .(שו"ת 

לעסוק וא כמונו  ער לפחותי מה תאמר,
מבי קורה טול נגדינו  ישיבו  הלא בתוכחות
שבספינה  מפני מספקת תשובה זו  אי א ,עיני
לא   שא מאחר  , נוסעי אנו יחדיו אחת
אנו נפשינו  ולהציל הדור , בעוונות ניתפס נמחה
בספר  חיי  החפ שכתב וכמו  וחייבי  צריכי
איש כל  על יש כי ידוע והנה וז "ל:  עול גדר 
כשנכשלי בעמיתו להוכיח מה"ת מ"ע  מישראל
ועל  וגו' תוכיח  הוכח שנאמר כמו איסור באיזה
יתפס שלא עצמו את מציל הוא  שמוכיחו  זה  ידי

חטא  העו באותו מעושי  הקב "ה שנפרע דכש
מיחו  ולא למחות  בידו שהיה מאלה  נפרע  כ

נ"ה) ולא (שבת  עירו באנשי למחות בידו שיש מי
למחות  בידו שהיה  ומי  עבור נתפס  מיחה 
ביתו אנשי   בעו נתפס מיחה  ולא  ביתו באנשי
הוא בפרהסיא שנעשה איסור  דכל ידוע וג
ש מחלל  שנקרא  מבצנעא  יותר הרבה חמור 
גדול ההוכחה חיוב ג ואז בפרהסיא שמי
ועל הקב"ה של  מצותיו הותר  יאמרו שלא ביותר
על בפרהסיא שעוברי הזה הרע  במנהג ג  כ
המשפחה טהרת שבת , כחילול  חמורות עוונות 
חלילה בלבבו נגע הש שיראת איש כל וכדומה
בידו  שיכולת  ומי בזה, למחות ושלא לשתוק לו
 העו בחומר  הוא ג יתפס הלא  מנע ולא למנוע

רבה בויקרא ג"כ זה  כעי וכדאיתא  (עלוכנ"ל,

ישראל ) פזורה שה מה הפסוק  לשה נמשלו  ישראל .
וכול מאיבריו  באחד  לוקה  שה של דרכו 
אחר  זה  להמש דדרכ הצא כל [היינו מרגישי
עוד, מליל ופסקה באבריה  לוקה  וכשאחת זה
חטא  אחד  ישראל א [ מקו באותו  יעמדו  כול

.נענשי וכול

 וכיושבי שהיו   אד לבני משל רשב"י, תני
וקדח והתחיל קודח  מה אחד נטל בספינה
אמר  ,כ עושה אתה למה חבריו לו אמרו  תחתיו ,
אמרו קודח, אני תחתי לא לכ איכפת מה  לה
הרי  ע"כ. וכו '. הספינה  את מצי שאתה מפני לו 
את  וכ להציל  ורוצי תובעי אנו נפשינו  את
חסי שאנו  לנו   היקרי ביתינו  בני נפשות



מצלאכד מגנא ְְַַַָָזהר

?עכ ו יראל דלי על לדר לייכ אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

האמיהבה יראל דלי מאה יתר האחר מהר לנ י אמת היא ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ללמד לנ צ  זצ"ל, אי והחז יח החפ יניה ,ניהאחר ני ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמאה

האמי.זוה"ק, רב הערב ה דרכיה לכיה א ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוא

יראללכל ע להלת עית מה מעלה ל י בית אלי אחד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
האלה? ְְֵַָלקרב

ואאל דה ההר לד את נפרס יחד נ נא רתק ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
יראל? ע להלת עית מה מעלה ל י בית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאתכ

,ענמק כל זה"ק ריע והפצנ ,מק מק כל דה זהר קנח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ז"ל אמר טב עה לק וזכינ ,כלנ('ב עד  נד  אפר(ת [מי] ל : ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

על נתס  עיר אני .ית אני על נתס  מיחה ולא ית אני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָֹלמחת
 להע ל על נתס  [] להע כל .עיר יעמדטאני יהר זכת [, ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֻֻ

עול אור פ "ב. א' החיי אר מט . ד האיש
היהודי  נפלאות ו'. אות היהודי תפארת יא. אות
יואל  דברי קלו. ע' הגאולה על .46 ד ח "ת

שמואל  דברי קפח. ע' נשא (סלאני )פרשת

טו. א' מהדו "ת מונקאטש תורה דברי נח . פרשת

עג . ע' התעוררות מכתב  מט. ד האיש אשרי
מע' יוס יעקב זכרו מלעלוב. דוד רבי הרה "ק
ישראל , שמחת עב . ו ' ד ואמונה אמת צ.
חידושי  ו '. ד האר גאולת  שמחה . מאמרי
שלח. לפרשת השמטות ,גיטי מסכת על " הרי
על  הגר"א פירוש וגאולה. גלות , "הרי חידושי
ד המשולש חוט א. אסתר  מגילת הרמז  דר
הגאולה  על תקס"ט. תמוז  ח' דרוש חת"ס מב .
פרשת  טוב  יו קדושת קפז .  ד התמורה  ועל
קטז. ד הגש"פ ט"ב מהר "י הברכה. וזאת

דל אל (קאלאמייא)משכיל א. פרט י כלל ח"ג
משה  ויואל רנ . ע' קרח פרשת תורה חידושי
חידושי  קנ . ד ש"ש מאמר קנג . סי' א' מאמר 
חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח. ע'  דברי תורה
רנ. ע' קרח קעט , ע' בשלח, כו  ע' תורה
תש"כ  תקלו, ע' לד , ע' תשי"ז  קלג. ע' בהעלות
דברות   קנה. ע' מא"י דרשות  חיד"ת לב, ע'
יואל  דברי קסא. קנז , קנב, ע' משה  ויואל קודש.
שולח  קכ. ד וישלח פרשת קלה , ע' ח"א מכ'
זכרו עד ,  ד ופרנסה  אמונה  מאמר הטהור

סיפורי  יג. ד הנר  אור  אייר. חודש  צדיקי
ד ' א ' ח"ד  הסיפורי אוצר  כה . ע' הרמ"ח
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נביא   במקו צופה , בגדר חכ תלמיד  כל כי
עונו בזה  מתרשל  א וח"ו ד ' דר לע להוכיח
בתורה  שמופלג מי אלה למאד ,ובימינו  גדול

זה . לעני חכ תלמיד נקרא להוכיח ובידו
בזה ועל להתעצל  שלא ועיר  עיר  שבכל  הרבני

בנפשו כי לדעת עליו  כי יד כלאחר  העני ולדחות
זה, על  ושלו חס  ויתבע להנצל הוא הרוצה וכל

להמו ולזרז להוכיח עליו הקשה  הדי ממדת
הציל ,ישראל נפשו  את המוואז יטענו בודאי כי

,הרעי  מעשיה על לדי שיובאו בעת ישראל
חכמי שהתלמידי מפני בזה ,  אשמי  שאינ
כ ועל ,מעשיה על  אות הוכיחו  לא  והרבני
הנכונה  הדר את ולהורות  להוכיח  הרבני על
הדי ממדת הצילו  נפש את ואז  והישרה הטובה 
במדה  למוטב  יחזרו  ישראל המו את וג הקשה
ונזכה  ובבא בזה  זה ידי על לנו  טוב  ויהיה  מרובה ,

עכ"ל. במהרה, ולישועה לגאולה 
עיר ואי ובכל מאחר  נפשי עלי  שלו לומר

אי ולכ הקהל, ידי על שנתמנו  בי"ד  יש ועדה
במקומות  ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב 

מצלא מגנא כהזהר ְְַַַָָ

שעליה נאמר אל הקהל ראשי  רבני שיש
החיוב  מישראל  אד כל על כי הדבר, מוטל
עי  להעלי ואסור  עבירה בעוברי ולפגוע למחות
ישראל , כל על מוטל זה דדבר עבירה , מעוברי
זה  ידי ועל עבדי ישראל דכל שליחות די ובית 
בית  כשאי אבל  מלהשגיח, ואחד  אחד  כל נפטרו
החובה  חלה שוב דישראל, שליחות עושה די
החת שכתב כמו מישראל אחד כל על בזה 

וז"ל: בתשובותיו, סופר

בזה ,וקיו זה ערבי ישראל כל ומצות  חוקי
בכלל  למחות בידו  ויש מוחה  שאינו מי ונכנס 

הזאת תורה דברי את יקי לא רמב "אשר כפי '
יקי לא אשר ומ "ש ספרי, עפ "י תבוא פרשת
אד כל אלא ב"ד  דוקא לאו  שלמטה ב"ד זה
בידו יש א הוא,  ש וגדול קט מישראל
האר ע יעלימו  העל  וא וכתי' לעשות,
שלא  ע"ה על שהי' משמע   למול מזרעו בתתו 
חטאות  בפרשת כדמוכח  ב"ד , איננו וע"ה יעלימו 
עיני  היינו  וב"ד  הדיוט היינו בעשותה  דע"ה
שלא  הכתוב הטיל ע"ה כל על וא"כ העדה ,
כל  למעט  אותו  והכרתי אח"כ ומדכתב יעלימו ,

כמו בכרת ג"כ לה שהי' ש"מ  , אלא עול תו 
מעונש חו מכרת עונש והיקל הכתוב שמיעט
קצת  בדבר עיו ויש טפי דחמיר שוא שבועות
נכו אמת מ"מ ,הדייני שבועות פרשת מש"ס
שיכול  מישראל איש  שו כל  ובי ב"ד בי שאי
ואפילו ,כלו ולא עבירה  בעוברי ולפגוע למחות
לפגוע אפקרותא  מיקרי לא רבו לפני תלמיד 
נפשו שתצא עד רשע באגרו ולהכות בה
אשלח יד ואמר  ואמרט  ואכ חכלי' ב כנחמי'
בעלמא  לישנא  מקו בכל שהזכירו  וב"ד   בכ
קט כמו ביד כח שיש דמלתא ואורחא הוא 
במילה  וכמו להפרישו , מצויי ב "ד נבילות אוכל
המצות  בס' ס "ל "ורמב למולו , מצווי' ב"ד 
פסק  ע"כ תסור , מלא נינהו  מה"ת דרבנ אפילו 
מהל' פ"ו  שכתב כמו  ככה, דרבנ באיסור  אפילו 

בע"פ מצה  באוכל ומצה פ"ז חמ נזיר תי"ט (ועי'

ג') שכתב משנה תמוהי קל"ב חולי " ר חי' ודברי
תימא  והוא דאורי ' כמלקות  ל"ט ההכאה שיעור 
וב"ד ישראל, כל על מוטל זה דדבר  להנ "ל נחזור
שלוחא  שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו 
ואחד אחד כל נפטרו  זה  ידי ועל דישראל,

בחריקוהו רברבי  גברי העמידו  כי מלהשגיח
בחמימי  דרישי ורישא  בקרירא  ריש והיינו
ומצות,  חוקי בחלק זה  וכל איכא, קרירי ומ"מ 

קע"ז)עכ"ל סימ חו "מ חת"ס .(שו"ת 

לעסוק וא כמונו  ער לפחותי מה תאמר,
מבי קורה טול נגדינו  ישיבו  הלא בתוכחות
שבספינה  מפני מספקת תשובה זו  אי א ,עיני
לא   שא מאחר  , נוסעי אנו יחדיו אחת
אנו נפשינו  ולהציל הדור , בעוונות ניתפס נמחה
בספר  חיי  החפ שכתב וכמו  וחייבי  צריכי
איש כל  על יש כי ידוע והנה וז "ל:  עול גדר 
כשנכשלי בעמיתו להוכיח מה"ת מ"ע  מישראל
ועל  וגו' תוכיח  הוכח שנאמר כמו איסור באיזה
יתפס שלא עצמו את מציל הוא  שמוכיחו  זה  ידי

חטא  העו באותו מעושי  הקב "ה שנפרע דכש
מיחו  ולא למחות  בידו שהיה מאלה  נפרע  כ

נ"ה) ולא (שבת  עירו באנשי למחות בידו שיש מי
למחות  בידו שהיה  ומי  עבור נתפס  מיחה 
ביתו אנשי   בעו נתפס מיחה  ולא  ביתו באנשי
הוא בפרהסיא שנעשה איסור  דכל ידוע וג
ש מחלל  שנקרא  מבצנעא  יותר הרבה חמור 
גדול ההוכחה חיוב ג ואז בפרהסיא שמי
ועל הקב"ה של  מצותיו הותר  יאמרו שלא ביותר
על בפרהסיא שעוברי הזה הרע  במנהג ג  כ
המשפחה טהרת שבת , כחילול  חמורות עוונות 
חלילה בלבבו נגע הש שיראת איש כל וכדומה
בידו  שיכולת  ומי בזה, למחות ושלא לשתוק לו
 העו בחומר  הוא ג יתפס הלא  מנע ולא למנוע

רבה בויקרא ג"כ זה  כעי וכדאיתא  (עלוכנ"ל,

ישראל ) פזורה שה מה הפסוק  לשה נמשלו  ישראל .
וכול מאיבריו  באחד  לוקה  שה של דרכו 
אחר  זה  להמש דדרכ הצא כל [היינו מרגישי
עוד, מליל ופסקה באבריה  לוקה  וכשאחת זה
חטא  אחד  ישראל א [ מקו באותו  יעמדו  כול

.נענשי וכול

 וכיושבי שהיו   אד לבני משל רשב"י, תני
וקדח והתחיל קודח  מה אחד נטל בספינה
אמר  ,כ עושה אתה למה חבריו לו אמרו  תחתיו ,
אמרו קודח, אני תחתי לא לכ איכפת מה  לה
הרי  ע"כ. וכו '. הספינה  את מצי שאתה מפני לו 
את  וכ להציל  ורוצי תובעי אנו נפשינו  את
חסי שאנו  לנו   היקרי ביתינו  בני נפשות



מצלאכו מגנא ְְַַַָָזהר

כזה  במצב   הא ,להציל בנפשינו עליה
קודח שהזולת בגלל  י בלב בספינה שטובעי
פחיתת  שמפאת לומר בכלל  שיי חור בזה 
נעמוד רק נגדו  להתקומ  חייבי אנו אי ערכינו 
או כ שאומר זה הוא פתי הלא  מעש, בלי מנגד

.כ חושב אפילו

הרה"קועוד בש דשמעתי צבי י"ל מוה"ר 
המתחדשימרידניק מכת שכמה בעת זצ"ל

הזמ רוח לפי ספר  בית ברודניק לייסד  רצו
אז שנסע קוד האחרונה ברגע הדבר לו ונודע
איש ויאמר , משלו  וישא הבימה על ועלה  לדרכו ,
עיירה  דר נדודיו  במסע  פע עבר ונבזה  עני
וירא  אחד, בבית ואחזה אש פרצה  כי  וראה  אחת
ואינ נפש בשלוות  ש עומדי  אנשי כי
את  להציל העיר  אנשי את להזעיק  מתעוררי
להודיע ויצעק פיו יפתח   א בלבו עצמ,ויחשוב
מה  לי, ילעיגו  הלא שריפה דבר  על העיר  לאנשי 
חלק   ל היש השריפה, בעסק ונבזה  שפל ל
יעבור  בדעתו  החליט  ושוב הזאת, בעיר  ונחלה
לא  סכנה  בחזקת והאנשי בוער אש מה, עלי
בקול  לקרא והתחיל  בשקט, כ על לעבור אוכל
כ "ק  וסיי , מתרדמת העיר אנשי לעורר
בוער  אש  יקרי  יהודי קדשו , בלבת אאמו "ר
הצליח בידו  ה' חפ ואכ  נפשותיכ את הצילו

רשע. אנשי מזימות לבטל

בידי  למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים
עבירה עוברי

 "תקמ"זמהר מצוה המצות אלה בספרו חגי"ז 
חבירו ,וז "ל: את להוכיח  ויחיד יחיד כל  על  מצוה

, הגו שאינו דבר בו  שרואה לגדול  קט אפילו 
מלפניו, המכשול  להסיר עלינו  ג "כ חובה הוא כי

תת לא עור דלפני  שבכללות לאו  סוג  תחת
לש שהוא ופירוד מחלוקת דכל וכו', מכשול
נקרא  זהו  אי עבירה , עוברי בידי  ולמחות שמי
הבהמיי  ההמוניי דמו  כאשר מחלוקת, בעל
ובכל  יעקשו, הישרה ואת ידעו. לא ה' דר אשר
הרע לב בשרירות ללכת שרוצי וזמ עת
הענתות, אנשי בו שדרכו הדר  לה תפסו 
ולהסיר  לה להועיל הבא את  בלשונ להכות
בעל  שהוא עליו  ואומרי  מפניה המכשול
לו לא ריב על  ומתעבר עובר ושהוא מחלוקת,

 ונסתב נשתרבב מהיכ ידעתי ג וידעתי  וכו',
בכונת   מביני שה מחשבי  שה בי זה  טעות
של  ורוב מכלל היוצא פרט לכל ולכ וכו ', דבריו 
נמצא  נחקור   א דאפשר  אליו , לחוש אי ישראל
הפליטה  משארית המה עדיי אפשר  אביה מי
לבני  נג לאב היו תמיד אשר רב מהערב
בנפשות החטאי מכשול ועני וכו', ישראל
נפשי  כי ל ודע ,מקרב הרע ובערת כתיב
האר מ גילולי יעביר ברחמיו והוא הצלתי,
צדיקי כול ועמ האר מ  חטאי ויתמו  וכו'.

עכ"ל. , אר ירשו  לעול

העיר וכ דברחובות  דיד בנידו הדבר הוא
מקולקל  והכל הרעות הרוחות כל  נושבי
על  מרובה הפרו לעינינו  בוער אש ומושחת,
לאור  נשחתת טובה  חלקה  כל רח"ל, העומד
 שכ ולעינינו  בחלקינו , נפלה שכ לנו  אוי , היו
חשבונות   לערו הזמ הוא כעת  הא רואות,
אנו ראויי או  ער פחותי אנו  הא אלו כגו
הקט יוקד שהאש בזמ אדרבא בשער , להוכיח
העיקר  אני, גבור  יאמר והחלש אני, גדול יאמר
ולהרחיב   שמי כבוד  להרבות זו בשעה הוא 
לבוראינו, רוח נחת לעשות כדי  הקדושה , גבולי

הזה .  בעול  האד יצירת ומטרת תכלית שזה 

ראוי והנה אני  אי כי ערכי מ ידעתי   ג ידעתי
תוכחת, במוסר להוכיח  גדולי  במקו לעמוד 
אלא   שמי לש כוונתו  אי לנפשי יאמרו   ורבי
אציג  ע "כ , ש לו לקנות דורש הוא עצמו  לכבוד
"אור  בספה"ק שראיתי נכבד משל  לפני
זצ "ל , מוכיח יואל מו "ה הרב  בש "לישרי
שנוסעי הוא, תורה  ישראל מנהג  דהנה 
ורבי ישראל, את להוכיח לעיר  מעיר  מוכיחי
מפני  ,לדבריה שומעי ואי  טועי  ע מהמו
ואומרי הדרשה , בשביל ממו  לוקחי  שה
ואי בה  לחפור קרדו אלא אינו  שתוכחת
ויאמר , משלו  עליה ונשא ,שמי  לש כוונת
אבני  בתי   לה הי' שלא קטנה, אחת בעיר כי
מכוסי והגגות היער , עצי בתי א כי גזית
בעלי'  דרי שהיו  ואשתו  איש  ש והי ' ,בתב

הגג . תחת

היה פע ועדיי ליש האשה הלכה בלילה  אחת 
ג הנר יכבה   וטר דלוק נר לו  והיה ניעור בעלה
אליו צעקה  דלוק, הנר  והניח ליש הל הוא 

מצלא מגנא כזזהר ְְַַַָָ

אבת מכת הנה כ ק ,י"ח )לכ מ נה ה' הרי),רק את המזה "ל : ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ
." לי יהר זכת ,יהר את וזה זכה מה .יד על א חטא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאי

ע  ý נù ר הבטיח!מòה  ה ְִִֵֶַַֹ
נאוזה רת דר ספר מהימנא רעיא :דה נע"ב)ל קכ"ד ): ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יליזוהרא"וה מ ההר, ספר איה יל חרא האי הרקיע", זהר יזהיר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ
בה. עאה מאילנאאימא למטע יראל דעתידי בגי ינ צרי לא אלי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָֹ

רחמי גלתא מ י יפק ההר ספר האי איה ינחחי דד "ה' ה ויתק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
נכר". אל ע ְִֵֵֶָואי

חי,מה מאילנא "למטע" יראל עתידי בגי" הבטיח: לה עליו ינר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
רחמי". לתא מ י יפק ההר, ספר איהְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

:ריד על ההר, ספר הא יהח מאיל לטע יראל עתידי מ ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.רחמי הלת מ ְְֲִִֵַַָיצא

זהרעל ילמד יראל וכל רה, ונתק האלה, למע ונתמסר א  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
הא, ללע ל וטב הה, לע ריא , עה אה וא ,י כל דְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה
דכב היח ,ריהמא כיה מ להית זה רצ ויהי נאל, כ ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻבואי
,מי ל לד נ ,יקרי דייה , על העי". תזכ" – עלינ יעיד בעצמְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

נחת לעת הדה, הכינה למע תיכמד תהקריבלפד לגר ,צרנלי רח ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹ
מל ני אר את לקל יחד אחד נ נל וכ דה זהר י כל דול ,נְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻנפ

.אמ ימינ מהרה ְְִִֵֵֵַַָָָָהיח



מהנר  אחד ניצו יפול ושלו חס אולי אשתו 
בא  עמו  מדברת עודה כולו , הבית כל  ותשר
על  להשגיח הע להזהיר והכריז  העיר  שומר
חס שריפה לידי  תגרו שלא והנרות האש
מה  וראה נא שמע לבעלה , האשה אמרה , ושלו
יגרו שלא הנר  על להשגיח מכריז  שהשומר
וכי  , שבעול שוטה לה, השיב והוא סכנה , לידי 
הלא  ,כ השומר הכריז  של שבלב את סבורה 

שאינ יודע שהקהל אני בשביל אלא מכריז ו
לו  נותני היו  ואילו  ,כ שיכריז ממו לו   נותני
על  מכריז, הי' כ  ג העיר שיציתו  שיכריז ממו
והניח ליש והל כלל, לדברו פונה אני אי כ
על  הנר  ונפל הי' כ פתרה וכאשר דלוק, הנר

גדולה , שריפה  ונעשה הבית כל  ונדלק השולח
את  הציל גדול ובקושי העיר  כל נשר וכמעט
א כי  לה נשאר ולא אשתו ונפש נפשו 
שבשביל  הזה, השוטה נא ראו  .גוויית
לשמוע רצה לא , של בלב הכריז  לא שהשומר
הדבר  כ באש, ביתו  את לשרו והניח לדבריו 
מעשיה שיעזבו , הע את מזהיר שהמוכיח הזה 
ישרפו  ש אשר  בגיהנ יפלו  כ לא  דא  הרעי
בוער  בא  יו "הנה  שכתוב כמו  גוויתיה את
אינו שהמוכיח בשביל ידמו   והשוטי וגו', כתנור"
עד לדבריו לב  נותני אי שמי לש מוכיח
גדול  שטות ל אי הלא ,עליה השריפה שבאה

ודפח"ח. עכת"ד , מזה ,
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כזה  במצב   הא ,להציל בנפשינו עליה
קודח שהזולת בגלל  י בלב בספינה שטובעי
פחיתת  שמפאת לומר בכלל  שיי חור בזה 
נעמוד רק נגדו  להתקומ  חייבי אנו אי ערכינו 
או כ שאומר זה הוא פתי הלא  מעש, בלי מנגד

.כ חושב אפילו

הרה"קועוד בש דשמעתי צבי י"ל מוה"ר 
המתחדשימרידניק מכת שכמה בעת זצ"ל

הזמ רוח לפי ספר  בית ברודניק לייסד  רצו
אז שנסע קוד האחרונה ברגע הדבר לו ונודע
איש ויאמר , משלו  וישא הבימה על ועלה  לדרכו ,
עיירה  דר נדודיו  במסע  פע עבר ונבזה  עני
וירא  אחד, בבית ואחזה אש פרצה  כי  וראה  אחת
ואינ נפש בשלוות  ש עומדי  אנשי כי
את  להציל העיר  אנשי את להזעיק  מתעוררי
להודיע ויצעק פיו יפתח   א בלבו עצמ,ויחשוב
מה  לי, ילעיגו  הלא שריפה דבר  על העיר  לאנשי 
חלק   ל היש השריפה, בעסק ונבזה  שפל ל
יעבור  בדעתו  החליט  ושוב הזאת, בעיר  ונחלה
לא  סכנה  בחזקת והאנשי בוער אש מה, עלי
בקול  לקרא והתחיל  בשקט, כ על לעבור אוכל
כ "ק  וסיי , מתרדמת העיר אנשי לעורר
בוער  אש  יקרי  יהודי קדשו , בלבת אאמו "ר
הצליח בידו  ה' חפ ואכ  נפשותיכ את הצילו

רשע. אנשי מזימות לבטל

בידי  למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים
עבירה עוברי

 "תקמ"זמהר מצוה המצות אלה בספרו חגי"ז 
חבירו ,וז "ל: את להוכיח  ויחיד יחיד כל  על  מצוה

, הגו שאינו דבר בו  שרואה לגדול  קט אפילו 
מלפניו, המכשול  להסיר עלינו  ג "כ חובה הוא כי

תת לא עור דלפני  שבכללות לאו  סוג  תחת
לש שהוא ופירוד מחלוקת דכל וכו', מכשול
נקרא  זהו  אי עבירה , עוברי בידי  ולמחות שמי
הבהמיי  ההמוניי דמו  כאשר מחלוקת, בעל
ובכל  יעקשו, הישרה ואת ידעו. לא ה' דר אשר
הרע לב בשרירות ללכת שרוצי וזמ עת
הענתות, אנשי בו שדרכו הדר  לה תפסו 
ולהסיר  לה להועיל הבא את  בלשונ להכות
בעל  שהוא עליו  ואומרי  מפניה המכשול
לו לא ריב על  ומתעבר עובר ושהוא מחלוקת,

 ונסתב נשתרבב מהיכ ידעתי ג וידעתי  וכו',
בכונת   מביני שה מחשבי  שה בי זה  טעות
של  ורוב מכלל היוצא פרט לכל ולכ וכו ', דבריו 
נמצא  נחקור   א דאפשר  אליו , לחוש אי ישראל
הפליטה  משארית המה עדיי אפשר  אביה מי
לבני  נג לאב היו תמיד אשר רב מהערב
בנפשות החטאי מכשול ועני וכו', ישראל
נפשי  כי ל ודע ,מקרב הרע ובערת כתיב
האר מ גילולי יעביר ברחמיו והוא הצלתי,
צדיקי כול ועמ האר מ  חטאי ויתמו  וכו'.

עכ"ל. , אר ירשו  לעול

העיר וכ דברחובות  דיד בנידו הדבר הוא
מקולקל  והכל הרעות הרוחות כל  נושבי
על  מרובה הפרו לעינינו  בוער אש ומושחת,
לאור  נשחתת טובה  חלקה  כל רח"ל, העומד
 שכ ולעינינו  בחלקינו , נפלה שכ לנו  אוי , היו
חשבונות   לערו הזמ הוא כעת  הא רואות,
אנו ראויי או  ער פחותי אנו  הא אלו כגו
הקט יוקד שהאש בזמ אדרבא בשער , להוכיח
העיקר  אני, גבור  יאמר והחלש אני, גדול יאמר
ולהרחיב   שמי כבוד  להרבות זו בשעה הוא 
לבוראינו, רוח נחת לעשות כדי  הקדושה , גבולי

הזה .  בעול  האד יצירת ומטרת תכלית שזה 

ראוי והנה אני  אי כי ערכי מ ידעתי   ג ידעתי
תוכחת, במוסר להוכיח  גדולי  במקו לעמוד 
אלא   שמי לש כוונתו  אי לנפשי יאמרו   ורבי
אציג  ע "כ , ש לו לקנות דורש הוא עצמו  לכבוד
"אור  בספה"ק שראיתי נכבד משל  לפני
זצ "ל , מוכיח יואל מו "ה הרב  בש "לישרי
שנוסעי הוא, תורה  ישראל מנהג  דהנה 
ורבי ישראל, את להוכיח לעיר  מעיר  מוכיחי
מפני  ,לדבריה שומעי ואי  טועי  ע מהמו
ואומרי הדרשה , בשביל ממו  לוקחי  שה
ואי בה  לחפור קרדו אלא אינו  שתוכחת
ויאמר , משלו  עליה ונשא ,שמי  לש כוונת
אבני  בתי   לה הי' שלא קטנה, אחת בעיר כי
מכוסי והגגות היער , עצי בתי א כי גזית
בעלי'  דרי שהיו  ואשתו  איש  ש והי ' ,בתב

הגג . תחת

היה פע ועדיי ליש האשה הלכה בלילה  אחת 
ג הנר יכבה   וטר דלוק נר לו  והיה ניעור בעלה
אליו צעקה  דלוק, הנר  והניח ליש הל הוא 

מצלא מגנא כזזהר ְְַַַָָ

אבת מכת הנה כ ק ,י"ח )לכ מ נה ה' הרי),רק את המזה "ל : ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ
." לי יהר זכת ,יהר את וזה זכה מה .יד על א חטא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאי

ע  ý נù ר הבטיח!מòה  ה ְִִֵֶַַֹ
נאוזה רת דר ספר מהימנא רעיא :דה נע"ב)ל קכ"ד ): ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יליזוהרא"וה מ ההר, ספר איה יל חרא האי הרקיע", זהר יזהיר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹ
בה. עאה מאילנאאימא למטע יראל דעתידי בגי ינ צרי לא אלי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָֹ

רחמי גלתא מ י יפק ההר ספר האי איה ינחחי דד "ה' ה ויתק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
נכר". אל ע ְִֵֵֶָואי

חי,מה מאילנא "למטע" יראל עתידי בגי" הבטיח: לה עליו ינר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
רחמי". לתא מ י יפק ההר, ספר איהְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

:ריד על ההר, ספר הא יהח מאיל לטע יראל עתידי מ ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.רחמי הלת מ ְְֲִִֵַַָיצא

זהרעל ילמד יראל וכל רה, ונתק האלה, למע ונתמסר א  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
הא, ללע ל וטב הה, לע ריא , עה אה וא ,י כל דְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה
דכב היח ,ריהמא כיה מ להית זה רצ ויהי נאל, כ ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻבואי
,מי ל לד נ ,יקרי דייה , על העי". תזכ" – עלינ יעיד בעצמְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

נחת לעת הדה, הכינה למע תיכמד תהקריבלפד לגר ,צרנלי רח ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹ
מל ני אר את לקל יחד אחד נ נל וכ דה זהר י כל דול ,נְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻנפ

.אמ ימינ מהרה ְְִִֵֵֵַַָָָָהיח



מהנר  אחד ניצו יפול ושלו חס אולי אשתו 
בא  עמו  מדברת עודה כולו , הבית כל  ותשר
על  להשגיח הע להזהיר והכריז  העיר  שומר
חס שריפה לידי  תגרו שלא והנרות האש
מה  וראה נא שמע לבעלה , האשה אמרה , ושלו
יגרו שלא הנר  על להשגיח מכריז  שהשומר
וכי  , שבעול שוטה לה, השיב והוא סכנה , לידי 
הלא  ,כ השומר הכריז  של שבלב את סבורה 

שאינ יודע שהקהל אני בשביל אלא מכריז ו
לו  נותני היו  ואילו  ,כ שיכריז ממו לו   נותני
על  מכריז, הי' כ  ג העיר שיציתו  שיכריז ממו
והניח ליש והל כלל, לדברו פונה אני אי כ
על  הנר  ונפל הי' כ פתרה וכאשר דלוק, הנר

גדולה , שריפה  ונעשה הבית כל  ונדלק השולח
את  הציל גדול ובקושי העיר  כל נשר וכמעט
א כי  לה נשאר ולא אשתו ונפש נפשו 
שבשביל  הזה, השוטה נא ראו  .גוויית
לשמוע רצה לא , של בלב הכריז  לא שהשומר
הדבר  כ באש, ביתו  את לשרו והניח לדבריו 
מעשיה שיעזבו , הע את מזהיר שהמוכיח הזה 
ישרפו  ש אשר  בגיהנ יפלו  כ לא  דא  הרעי
בוער  בא  יו "הנה  שכתוב כמו  גוויתיה את
אינו שהמוכיח בשביל ידמו   והשוטי וגו', כתנור"
עד לדבריו לב  נותני אי שמי לש מוכיח
גדול  שטות ל אי הלא ,עליה השריפה שבאה

ודפח"ח. עכת"ד , מזה ,



מצלאכח מגנא ְְַַַָָזהר

ט"ו לדף הׁשמטה

ריאס ר  "בהמל האלקי מהמקבל נפלא אלפייהסר יצחק ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ייבת דה הר"ש למידי לימק יקד ל נ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻזי"ע
לל את להיל יהר את לזת רת על תובב"א, אל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָית
היק המקבל ע מפלאה ידידת [והיה קת מזרת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻיראל

רי הל"ו רא מנההסר עלמנח חיזי"ע אהבת , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
רי היק ההיללא על עליו רעיאמר בזממרכי זי"ע], ְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָ

פחד הי הקודש אר יבי ל בזמ הנה להע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמלחמת
.יקיצ קברי על נייק ולעת להתל הל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָדל,

אחר.אמר נס ל יוע זכה נ על הדה ל ז"ל: תינר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ל,על לע יכה מזרח רמניה למלת ר מה סר עד נסר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ר ,הח האנגלי הבא אי יראל? אר ערי רמניה את עצר אמת, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמי

?"עלמיאל" ימ"ש רמניה ְְְִִֶֶֶַַָאת

מצריימי לגבלת התקרב רמניה צבאת אר הנה, העלמית הלחמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
לב בפרט יכה הזרח לכל חמרה סנה אז היתה ,"עלמי "אל אל יעְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָוה
צררי וכל הערבי י לתאר נקל ימ"ש, רמניה מלית הקודש, אר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההדי

לר נאיה ליה יע ימי וכ  עד :מימא והי רא הרימ אל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
על לחס מיה לאלקי הר כבת ל קרב פת נערכ אז רח"ל. ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹראל

ראל. ע ְְִֵֵַַָליטת

מצרי.תרע למעי מימא ימ"ש רריוה הערבי עבר עצמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָ
מבת לגבל "דמנהר" עיר נכנס הנצרית העדת אר ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהארמני

רי האדמ"ר לע יסד ציק ינ הלד דה הרב יעקבקברת ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֻ
בעונתאביחצירא ההיכל, מ המק רה ספר את ציאה זיע"א, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

.ירח ה' ,הרפ הְְְֵַָָרמס

ת אחכמי גדי לב אי מחל והה זצ"ל, אלפייה יצחק נר חל ערב ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אינ ואלי יקיה קברי על דיל לעת נהג אה מע :ל ואמר אליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָא
קבר והיכ אביחצירא. יעקב אני ענהו ?אדעה י אדני מי ,ינר ל ואמר ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא?
ליה זה י עמד! אל חה מהרה ועה ,מצרי אר דמנהר ל ואמר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמר?

יראל!!! ע ְִֵַַַָָהלת

חלממד את וסר העיקה עיר אל" "ית הנסת לבית מהר נר התערר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
:הויע חלמי? אלי הא הה היק הרב הא מי הידע :ליקה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֻלחבריו
"חי ידה פריה מחר הערב, ערי כל פרסה היק הא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהלא

ועד... "הלב מח" ליעקב", טימ רי" ,"תְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹח

מצלא מגנא כטזהר ְְַַַָָ

אללאחר ניהר מידידיו ני ע אלפייה יצחק נר הל חרית, פילת ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
:אל תח העמד המר עצר .למצרי נסיעה אר לקל די החז ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמל

ענה מעדת? ניה לא .לה אל   ְְֵֵֶֶַָָָ

 הי .ר מד ותכ לא. הענ הל? אל לגת אר א הזמנה לכ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עדא מה, והי הל ני יראה הא עקנת ועמד ,מקמ זז לא נר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
מסר הל אל חזר הרב, ת מעכ ,ב קצי ירד הל ל רדממְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הרב. ל ת את ֶֶַַָָָל

קלת הל ,לב יעלה נר י הל הראת א והקצי עבר ספרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
למני רת תי י הרב, בת החל את סבלנת ומע רב כבד הרב ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאת
אביחצירא יעקב רי הרב קברת מבת על להח די למצרי לנסע דיְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹיה

מהחזית.לזצ" יברח רמניה תבזכ , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ

נסעיענה חיילי רבת ורק ,למצרי לעבר יכל אינ אזרח א  הל: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ
א מעבר. אר לתת אפרת  אי ולכ החזית, לקו יר למצרי י ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָכל
לא וא ,החיילי ע יחד לקר ויעלה הרבת לתחנת יבא לב הרב י מיע ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהא

.מחל את ילהג ויכל טב הרי ,ר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָיפס

אמרמד הל ברי את מעכ צה, ל ח ניהר לחבריו חזר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ולא חיילי מלא לקר נס אי י עלמא, ברי הל תא חה :נְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹלר

.עדי עה ואל ב זאת, עה אל ולכ בר נפת סנת וי ? יְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיר

אר נאמנהאי ידע ,תזכ יקיה מעלת דעבי י יפחד! ולא יחת לא נ ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
את לקח קר למחרת ,ולכ .תמרמ מחיילי מעבר ימר דלה תזכ ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹי
אליו נ עמד דע .לקר לעלת מנת על הרבת לתחנת בא תפיליו יתְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָט
יעה עד צדדיו, מני בוי הרבת לקר ההעל מד מל אלו קציני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָני

.ונעלמ דיהיה לכנת ההביא אז קהיר. לעיר ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָָָלמצרי

ינ הר כהי : מדיה החכמי מה רה". "תר דרה לבית נכנס ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
האה? פירה מי למצרי היע יצד ?לירמ אלפייה יצחק הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהא

מעעמדה זיע"א אביחצירא יעקב רי מהר"ר היק זכת ואי מחל את ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
דמנהר לעיר נסע רת וערת ,מז מצרכי מד אספ קהיר, עד ל להיע ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָל
נאיוה יביהא מידי יללה יראל ע להצלחת ואז היק, קברת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָלבת
רית, רתי בעת ע הר", "ענית סדר את יעמ למד ,רמניה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָבפרט

הפסק. לי וי לילה ,נייק אר הבה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהפת

וקלילה  ארת, ל העיר והה וראה ,לח מדימה אחד יצא הליי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
מחה תרעת צר)הע הע עקב חמ רה  אפלה היתה הלחמה  זמ). ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ



מצלאכח מגנא ְְַַַָָזהר

ט"ו לדף הׁשמטה

ריאס ר  "בהמל האלקי מהמקבל נפלא אלפייהסר יצחק ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ייבת דה הר"ש למידי לימק יקד ל נ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻזי"ע
לל את להיל יהר את לזת רת על תובב"א, אל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָית
היק המקבל ע מפלאה ידידת [והיה קת מזרת ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻיראל

רי הל"ו רא מנההסר עלמנח חיזי"ע אהבת , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
רי היק ההיללא על עליו רעיאמר בזממרכי זי"ע], ְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָָ

פחד הי הקודש אר יבי ל בזמ הנה להע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמלחמת
.יקיצ קברי על נייק ולעת להתל הל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָדל,

אחר.אמר נס ל יוע זכה נ על הדה ל ז"ל: תינר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ל,על לע יכה מזרח רמניה למלת ר מה סר עד נסר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ר ,הח האנגלי הבא אי יראל? אר ערי רמניה את עצר אמת, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמי

?"עלמיאל" ימ"ש רמניה ְְְִִֶֶֶַַָאת

מצריימי לגבלת התקרב רמניה צבאת אר הנה, העלמית הלחמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
לב בפרט יכה הזרח לכל חמרה סנה אז היתה ,"עלמי "אל אל יעְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָוה
צררי וכל הערבי י לתאר נקל ימ"ש, רמניה מלית הקודש, אר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההדי

לר נאיה ליה יע ימי וכ  עד :מימא והי רא הרימ אל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ
על לחס מיה לאלקי הר כבת ל קרב פת נערכ אז רח"ל. ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹראל

ראל. ע ְְִֵֵַַָליטת

מצרי.תרע למעי מימא ימ"ש רריוה הערבי עבר עצמה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָ
מבת לגבל "דמנהר" עיר נכנס הנצרית העדת אר ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהארמני

רי האדמ"ר לע יסד ציק ינ הלד דה הרב יעקבקברת ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֻ
בעונתאביחצירא ההיכל, מ המק רה ספר את ציאה זיע"א, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

.ירח ה' ,הרפ הְְְֵַָָרמס

ת אחכמי גדי לב אי מחל והה זצ"ל, אלפייה יצחק נר חל ערב ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
אינ ואלי יקיה קברי על דיל לעת נהג אה מע :ל ואמר אליו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָא
קבר והיכ אביחצירא. יעקב אני ענהו ?אדעה י אדני מי ,ינר ל ואמר ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא?
ליה זה י עמד! אל חה מהרה ועה ,מצרי אר דמנהר ל ואמר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמר?

יראל!!! ע ְִֵַַַָָהלת

חלממד את וסר העיקה עיר אל" "ית הנסת לבית מהר נר התערר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
:הויע חלמי? אלי הא הה היק הרב הא מי הידע :ליקה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֻלחבריו
"חי ידה פריה מחר הערב, ערי כל פרסה היק הא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהלא

ועד... "הלב מח" ליעקב", טימ רי" ,"תְְְְֲִֶַַַָָָָֹֹח

מצלא מגנא כטזהר ְְַַַָָ

אללאחר ניהר מידידיו ני ע אלפייה יצחק נר הל חרית, פילת ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
:אל תח העמד המר עצר .למצרי נסיעה אר לקל די החז ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמל

ענה מעדת? ניה לא .לה אל   ְְֵֵֶֶַָָָ

 הי .ר מד ותכ לא. הענ הל? אל לגת אר א הזמנה לכ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

עדא מה, והי הל ני יראה הא עקנת ועמד ,מקמ זז לא נר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
מסר הל אל חזר הרב, ת מעכ ,ב קצי ירד הל ל רדממְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הרב. ל ת את ֶֶַַָָָל

קלת הל ,לב יעלה נר י הל הראת א והקצי עבר ספרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
למני רת תי י הרב, בת החל את סבלנת ומע רב כבד הרב ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָאת
אביחצירא יעקב רי הרב קברת מבת על להח די למצרי לנסע דיְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹיה

מהחזית.לזצ" יברח רמניה תבזכ , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ

נסעיענה חיילי רבת ורק ,למצרי לעבר יכל אינ אזרח א  הל: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָ
א מעבר. אר לתת אפרת  אי ולכ החזית, לקו יר למצרי י ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָכל
לא וא ,החיילי ע יחד לקר ויעלה הרבת לתחנת יבא לב הרב י מיע ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהא

.מחל את ילהג ויכל טב הרי ,ר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָיפס

אמרמד הל ברי את מעכ צה, ל ח ניהר לחבריו חזר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ולא חיילי מלא לקר נס אי י עלמא, ברי הל תא חה :נְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָֹלר

.עדי עה ואל ב זאת, עה אל ולכ בר נפת סנת וי ? יְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיר

אר נאמנהאי ידע ,תזכ יקיה מעלת דעבי י יפחד! ולא יחת לא נ ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
את לקח קר למחרת ,ולכ .תמרמ מחיילי מעבר ימר דלה תזכ ְְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹי
אליו נ עמד דע .לקר לעלת מנת על הרבת לתחנת בא תפיליו יתְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָט
יעה עד צדדיו, מני בוי הרבת לקר ההעל מד מל אלו קציני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָני

.ונעלמ דיהיה לכנת ההביא אז קהיר. לעיר ְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָָָלמצרי

ינ הר כהי : מדיה החכמי מה רה". "תר דרה לבית נכנס ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
האה? פירה מי למצרי היע יצד ?לירמ אלפייה יצחק הרב ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהא

מעעמדה זיע"א אביחצירא יעקב רי מהר"ר היק זכת ואי מחל את ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
דמנהר לעיר נסע רת וערת ,מז מצרכי מד אספ קהיר, עד ל להיע ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָל
נאיוה יביהא מידי יללה יראל ע להצלחת ואז היק, קברת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָלבת
רית, רתי בעת ע הר", "ענית סדר את יעמ למד ,רמניה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָבפרט

הפסק. לי וי לילה ,נייק אר הבה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהפת

וקלילה  ארת, ל העיר והה וראה ,לח מדימה אחד יצא הליי, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
מחה תרעת צר)הע הע עקב חמ רה  אפלה היתה הלחמה  זמ). ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ
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עלהברר האנגלי ויד החזית, מ רח רמניה י ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
הל קרא מד .מדיה לכל לבר ונכנס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעלינה.
יצחק ינר וסר לנס. הבר ויהי דלה מחה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָוע
דלה הארה ראה הלימד עת י זצ"ל, ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָאלפייה
אביחצירא יעקב הרב ינר קברת ממצבת ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹקעת

א עד כעי יעקבזיע"א ינר] זיע"א. ברמ יצא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
כ' מעלה ל ייבה נת זצוק"ל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאביחצירא
בדמנהור וטמ יפרח, כתמ"ר ציק נת תר"מ ְְְְִִֵֵַַָָטבת
על תקה  אר היא מסרת וי ,מצריְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ע"ה]. אבינ יעקב הרבידי ל ציק " וצמח חד "אר (מספר  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אלפייה  חתנאיזצוק"ל יצחק ז"ל  דייה וד הרב  ידי על לדפס הבא  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

לפני קרה  הנ"ל הסיפור  זי"ע אביחצירא  יראל רי האדמ "ר  ניאה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָדבי

התחילו ימ "ש, הנאצי כאשר ,העול פני את ושינה  במצרי שנה  56

בספרי הזה  הסיפור את תמצאו  לא  השניה . העול מלחמת  במהל ולשגת להפסיד 

עצר באמת, מי כולו . ובעול התיכו במזרח הגרמני למפולת שגר הנס ההיסטוריה !

אלפייה :י. יצחק רבי "המלוב הצה"ק
היתה ,אחד ביותר המפורסמות מפעולות

דיבור " "תענית שנה  מדי קיימו שביוזמתו 
ימינו עד   הקיי מנהג ,' "השובבי' בימי ציבורית

.רבי כנסת בבתי
אלפייההצה"ק יצחק רבי  "מגדולי המלוב היה

חל בעיר  נולד  . הקוד בדור  צובא   אר ֵַחכמי
רבי "המלוב הצה"ק לאביו  תרל"ח יעקב בשנת

ישראל רבני חיי ככל רוב כמעט אשר זי"ע,
ובנסתר . בנגלה מתלמידיו  היו  ֵַחל

אמויחוסו  שכ ע"ה, המל דוד עד  מגיע הר
לאר עלה  המפורסמת.  ממשפחת ַָהיתה 
משכנ קבעו ,"תר בשנת וזקנו  אביו  ע ישראל
המקובלי לישיבת התקבלו  ומיד  העתיקה, בעיר
השחיטה  אומנות את לימדו  סבו אל ". "בית
בשנת  שהתמנה  וא פרנסתו , היתה ועליה 
סיפוק  בזה מצא לא  ,הדי בבית כחבר  תרס"ז
את  לקרב כיצד דרכי חיפש הוא כי רוחני,
התפטר  לכ ה '. לעבודת ישראל בית המוני

" חברת את ויסד זו, וצמחממשרה  חדש אור
"צדיק  החולי בית של הכנסת  בבית  משגב "

הכבירה לד ספרייתו  היתה שש , בירושלי "
ז"ל. חמד " "שדי הרב של

לדאוג חייו והרבה  הזולת, למע קודש היו
היתה  ביותר המפורסמת פעולתו  .לנצרכי
דיבור " "תענית שנה  מדי קיימו שביוזמתו 
ימינו עד   הקיי מנהג ,' "השובבי' בימי ציבורית
אנושות, חלה תרצ"ו  בשנת . רבי כנסת בבתי
את  לאור והוציא חוליו ממיטת  ק ה' ובחסדי

" ליצחקהספר אביו.ריח מר  מתורת שהוא "
א.חיבוריו: : חלקי שלושה היחיאלי קונטרס 

 עולמי בית ב . הכנסת. בית הנהגת   ה' בית
 האד בית ג. וקבורה . מיתה  חובת בענייני

דיני  כולל  הבית. חנוכת ותיקו הבית  על  ההודאה
ומעקה צדיק;מזוזה וצמח  חדש  כשאור 

.שהקי החברה
הדיבור ,מבאר  תענית של הגדולה  מעלתו 

אלו,  במעמדי הרב שנשא נתיב"ודרשות "יאיר 
התורה , כל את ללמוד והחיוב הצור את מבאר

 הלימודי לוח  כתב ה'(מחולק)ובסופו אהבת ;
יצחק. שיח . המנהגי שינוי איסור

תש"ח,ספרי בשנת אבדו   רוב א כתב , רבי
העיר  נפילת . הערבי ביד  העתיקה  העיר בנפול
צערו ועיקר  רבנו, את מוות עד  ציערה  העתיקה 
נפל  זה צער מתו השכינה. וגלות צער על היה 
היה  חייו לימי  האחרוני ובחודשי למשכב ,

מצלא מגנא לאזהר ְְַַַָָ

ימ"ש  הגרמני את ניצח החלש, האנגלי הצבא  אי ישראל? אר בשערי הגרמני את

(?" עלמיאל"ב.

בטבת בכ' מעלה של בישיבה נתבקש זצוק"ל אביחצירא יעקב רבינו "המלוב הצה"ק
יפרח. כתמ"ר צדיק תר"משנת

קדושיהצה"ק צדיקי בני ארבעה אחריו השאיר זיע"א אבוחצירא יעקב רבינו
רבי של בנו יצחק. ורבי אברה רבי ,אהרו רבי מעוד, רבי :"בפרד מלומדי וגדולי

אלי". כ"בבא לימי שנודע אבוחצירא ישראל רבי הוא מעוד
"פתוחי מפריו:  זצוק"ל, אבוחצירה יעקב רבינו "המלוב הצה"ק חיבר רבי פרי
התורה על נו פירוש  "הלב מחשו" תורה", חומשי חמישה על פירוש  "חות
במזמור עוק הפר עיקר "לתנ פירוש  צדק" "מעגלי מהקבלה, בריבה מלווה
"יורו קי"ט, במזמור התמקדות ע תהלי על פירוש  בינה" אל" .בתהלי קי"ט
"גנזי פח, של הגדה על הקבלה דר על פירוש השרד", בגדי "שו"ת ליעקב", משפטי
המילה, ביאור  תשובה" "שערי השבת, ועל בראשית פר תחילת על ביאור  "המל
"לבונה תשרי", ולחודש נוראי לימי מור "פר ארוכה", "שערי בקבלה", "תשובה
רבי של ציוטי" יעקב", "יגל השבוע, פרשות לפי מודר התלמוד על חידושי  זכה"

עשרה שבע  טוב" "דורש וצאצאיו", טוב)יעקב שוני.(בגימטריא נושאי על דרשות

מגדולתו: יפה סיפור  עוד

ונספרמעשיות אבוחצירה, יעקב רבי הקדוש הצדיק של גדולתו על סופרו רבות
נפלא: אחד סיפור

יראעוד יהודי אצל התארח פע כי זיע"א מו"ר של קדושתו גודל על מסופר
עופות, הביאו אבוחצירא. יעקב רבי לכבוד גדולה סעודה עשה הזה והיהודי ,שמי
"מי הבית: בעל את אבוחצירא יעקב רבי שאל העופות את כשהביאו אוכל. הביאו
את שואל לא כבודו מקו בא רבינו, "מחילה לו: אמר האלה?", העופות את שחט
יעקב רבי לו אמר זה?". את שואל כבודו שאצלי קרה מה הזאת, השאלה
את שלקחו שמי יראי בני לי "יש לו: אמר לי". תענה ,אות "שאלתי אבוחצירא:
פי על הבני כל לשחיטה?". העופות את לקח מה "מי שאל: לשחיטה". העופות
שלחתי אז זמ לי היה "לא שאמר: האחרו לב שהגיעו עד אני", "לא אומרי הסדר

המשרת". את

יעקבהמשרת רבי אמר לשמאלו. ימינו בי ידע שלא ,האר ע יהודי היה
אותו: שאל אבוחצירא יעקב ורבי למשרת, קראו ה למשרת". "תקראו אבוחצירא:
יעקב רבי לו אמר ."כ" לו: ענה לשחיטה?", העופות את לקחת אתה "תגיד,

פומיה  פסק לא זאת  למרות למיטה. מרותק
בציבור  תפילה ביטל ולא  מנימגירסא התקיי)

הוידוי בביתו). את רבנו  אמר האחרו ביומו 
החל  ספורות דקות ולאחר שמע, וקריאת
מיטתו סביב  ניצבו  חכמי תלמידי מני לגסוס.
רבנו  התרומ לפתע שמע. קריאת לקרוא  והחלו

" הפסוק את וקרא תמידמעט  לנגדי  ה' "שויתי
נפשו ומסר  הכר על ראשו  הניח עצומה , בכוונה

.העליו לשורשה בטהרה

כבודנפטר ומנוחתו  תשט"ו , אלול כ"ו
.בירושלי



מצלאל מגנא ְְַַַָָזהר

עלהברר האנגלי ויד החזית, מ רח רמניה י ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ
הל קרא מד .מדיה לכל לבר ונכנס ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהעלינה.
יצחק ינר וסר לנס. הבר ויהי דלה מחה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָוע
דלה הארה ראה הלימד עת י זצ"ל, ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָאלפייה
אביחצירא יעקב הרב ינר קברת ממצבת ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹקעת

א עד כעי יעקבזיע"א ינר] זיע"א. ברמ יצא ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
כ' מעלה ל ייבה נת זצוק"ל ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאביחצירא
בדמנהור וטמ יפרח, כתמ"ר ציק נת תר"מ ְְְְִִֵֵַַָָטבת
על תקה  אר היא מסרת וי ,מצריְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ע"ה]. אבינ יעקב הרבידי ל ציק " וצמח חד "אר (מספר  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אלפייה  חתנאיזצוק"ל יצחק ז"ל  דייה וד הרב  ידי על לדפס הבא  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

לפני קרה  הנ"ל הסיפור  זי"ע אביחצירא  יראל רי האדמ "ר  ניאה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָדבי

התחילו ימ "ש, הנאצי כאשר ,העול פני את ושינה  במצרי שנה  56

בספרי הזה  הסיפור את תמצאו  לא  השניה . העול מלחמת  במהל ולשגת להפסיד 

עצר באמת, מי כולו . ובעול התיכו במזרח הגרמני למפולת שגר הנס ההיסטוריה !

אלפייה :י. יצחק רבי "המלוב הצה"ק
היתה ,אחד ביותר המפורסמות מפעולות

דיבור " "תענית שנה  מדי קיימו שביוזמתו 
ימינו עד   הקיי מנהג ,' "השובבי' בימי ציבורית

.רבי כנסת בבתי
אלפייההצה"ק יצחק רבי  "מגדולי המלוב היה

חל בעיר  נולד  . הקוד בדור  צובא   אר ֵַחכמי
רבי "המלוב הצה"ק לאביו  תרל"ח יעקב בשנת

ישראל רבני חיי ככל רוב כמעט אשר זי"ע,
ובנסתר . בנגלה מתלמידיו  היו  ֵַחל

אמויחוסו  שכ ע"ה, המל דוד עד  מגיע הר
לאר עלה  המפורסמת.  ממשפחת ַָהיתה 
משכנ קבעו ,"תר בשנת וזקנו  אביו  ע ישראל
המקובלי לישיבת התקבלו  ומיד  העתיקה, בעיר
השחיטה  אומנות את לימדו  סבו אל ". "בית
בשנת  שהתמנה  וא פרנסתו , היתה ועליה 
סיפוק  בזה מצא לא  ,הדי בבית כחבר  תרס"ז
את  לקרב כיצד דרכי חיפש הוא כי רוחני,
התפטר  לכ ה '. לעבודת ישראל בית המוני

" חברת את ויסד זו, וצמחממשרה  חדש אור
"צדיק  החולי בית של הכנסת  בבית  משגב "

הכבירה לד ספרייתו  היתה שש , בירושלי "
ז"ל. חמד " "שדי הרב של

לדאוג חייו והרבה  הזולת, למע קודש היו
היתה  ביותר המפורסמת פעולתו  .לנצרכי
דיבור " "תענית שנה  מדי קיימו שביוזמתו 
ימינו עד   הקיי מנהג ,' "השובבי' בימי ציבורית
אנושות, חלה תרצ"ו  בשנת . רבי כנסת בבתי
את  לאור והוציא חוליו ממיטת  ק ה' ובחסדי

" ליצחקהספר אביו.ריח מר  מתורת שהוא "
א.חיבוריו: : חלקי שלושה היחיאלי קונטרס 

 עולמי בית ב . הכנסת. בית הנהגת   ה' בית
 האד בית ג. וקבורה . מיתה  חובת בענייני

דיני  כולל  הבית. חנוכת ותיקו הבית  על  ההודאה
ומעקה צדיק;מזוזה וצמח  חדש  כשאור 

.שהקי החברה
הדיבור ,מבאר  תענית של הגדולה  מעלתו 

אלו,  במעמדי הרב שנשא נתיב"ודרשות "יאיר 
התורה , כל את ללמוד והחיוב הצור את מבאר

 הלימודי לוח  כתב ה'(מחולק)ובסופו אהבת ;
יצחק. שיח . המנהגי שינוי איסור

תש"ח,ספרי בשנת אבדו   רוב א כתב , רבי
העיר  נפילת . הערבי ביד  העתיקה  העיר בנפול
צערו ועיקר  רבנו, את מוות עד  ציערה  העתיקה 
נפל  זה צער מתו השכינה. וגלות צער על היה 
היה  חייו לימי  האחרוני ובחודשי למשכב ,

מצלא מגנא לאזהר ְְַַַָָ

ימ"ש  הגרמני את ניצח החלש, האנגלי הצבא  אי ישראל? אר בשערי הגרמני את

(?" עלמיאל"ב.

בטבת בכ' מעלה של בישיבה נתבקש זצוק"ל אביחצירא יעקב רבינו "המלוב הצה"ק
יפרח. כתמ"ר צדיק תר"משנת

קדושיהצה"ק צדיקי בני ארבעה אחריו השאיר זיע"א אבוחצירא יעקב רבינו
רבי של בנו יצחק. ורבי אברה רבי ,אהרו רבי מעוד, רבי :"בפרד מלומדי וגדולי

אלי". כ"בבא לימי שנודע אבוחצירא ישראל רבי הוא מעוד
"פתוחי מפריו:  זצוק"ל, אבוחצירה יעקב רבינו "המלוב הצה"ק חיבר רבי פרי
התורה על נו פירוש  "הלב מחשו" תורה", חומשי חמישה על פירוש  "חות
במזמור עוק הפר עיקר "לתנ פירוש  צדק" "מעגלי מהקבלה, בריבה מלווה
"יורו קי"ט, במזמור התמקדות ע תהלי על פירוש  בינה" אל" .בתהלי קי"ט
"גנזי פח, של הגדה על הקבלה דר על פירוש השרד", בגדי "שו"ת ליעקב", משפטי
המילה, ביאור  תשובה" "שערי השבת, ועל בראשית פר תחילת על ביאור  "המל
"לבונה תשרי", ולחודש נוראי לימי מור "פר ארוכה", "שערי בקבלה", "תשובה
רבי של ציוטי" יעקב", "יגל השבוע, פרשות לפי מודר התלמוד על חידושי  זכה"

עשרה שבע  טוב" "דורש וצאצאיו", טוב)יעקב שוני.(בגימטריא נושאי על דרשות

מגדולתו: יפה סיפור  עוד

ונספרמעשיות אבוחצירה, יעקב רבי הקדוש הצדיק של גדולתו על סופרו רבות
נפלא: אחד סיפור

יראעוד יהודי אצל התארח פע כי זיע"א מו"ר של קדושתו גודל על מסופר
עופות, הביאו אבוחצירא. יעקב רבי לכבוד גדולה סעודה עשה הזה והיהודי ,שמי
"מי הבית: בעל את אבוחצירא יעקב רבי שאל העופות את כשהביאו אוכל. הביאו
את שואל לא כבודו מקו בא רבינו, "מחילה לו: אמר האלה?", העופות את שחט
יעקב רבי לו אמר זה?". את שואל כבודו שאצלי קרה מה הזאת, השאלה
את שלקחו שמי יראי בני לי "יש לו: אמר לי". תענה ,אות "שאלתי אבוחצירא:
פי על הבני כל לשחיטה?". העופות את לקח מה "מי שאל: לשחיטה". העופות
שלחתי אז זמ לי היה "לא שאמר: האחרו לב שהגיעו עד אני", "לא אומרי הסדר

המשרת". את

יעקבהמשרת רבי אמר לשמאלו. ימינו בי ידע שלא ,האר ע יהודי היה
אותו: שאל אבוחצירא יעקב ורבי למשרת, קראו ה למשרת". "תקראו אבוחצירא:
יעקב רבי לו אמר ."כ" לו: ענה לשחיטה?", העופות את לקחת אתה "תגיד,

פומיה  פסק לא זאת  למרות למיטה. מרותק
בציבור  תפילה ביטל ולא  מנימגירסא התקיי)

הוידוי בביתו). את רבנו  אמר האחרו ביומו 
החל  ספורות דקות ולאחר שמע, וקריאת
מיטתו סביב  ניצבו  חכמי תלמידי מני לגסוס.
רבנו  התרומ לפתע שמע. קריאת לקרוא  והחלו

" הפסוק את וקרא תמידמעט  לנגדי  ה' "שויתי
נפשו ומסר  הכר על ראשו  הניח עצומה , בכוונה

.העליו לשורשה בטהרה

כבודנפטר ומנוחתו  תשט"ו , אלול כ"ו
.בירושלי



מצלאלב מגנא ְְַַַָָזהר

לכל הלכתי מצטער, אני הרב, "כבוד לו: אמר ,"?אות שחט "מי אבוחצירא:
הלכו וכול גשמי עצירת זמ באותו היה בבית. היה לא אחד א השוחטי
כול את וחתכתי סכי לקחתי אז לשחוט, יודע אני ג יש, מה אמרתי אז להתפלל,
שוב תעשה מחר רואה "אתה הבית: לבעל אבוחצירא יעקב רבי לו אמר והבאתי".
אותנו שהציל לקב"ה להודות חדשה סעודה ונעשה ,הכלי את תכשיר סעודה,

טריפה". מאכילת

ונתקייצדיקי ידי על תקלה מביא הקב"ה דאי חז"ל תוספתמאמר ו:;  ד חולי (רש"י

ע"ב) פ"ו  ד  יומא  הכפורי יו.



גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].

 





ֵסֶפר
זֹוַהר ַהֶחֶסד

 -
ְדָרָׁשה  מכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

ְּבִסּיּום ַהּזֹוַהר ִּביִׁשיַבת חּוט ֶׁשל ֶחֶסד
 ְּביֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְּמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי

ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ָהַרב ִיְצָחק ַּכּדּוִרי זיע"א
ר"ח ְׁשָבט תשע"ב לפ"ק

-

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
 בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א
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 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
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בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 בס"ד 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי

 'מקראי אור'
052-7615936
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ָמה ְקָצָרה ַהְקּדָ

ה ְטָעִמים,  ּמָ ֵני ּכַ ם זֹוַהר ַהֶחֶסד ִמּפְ ׁשֵ ה ּבְ ֶפר ַהּזֶ ָקָראנּו ַלּסֵ
ה ֶחֶסד  ל ַהּלֹוֵמד זֹוַהר עֹוׂשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ׁשּוט הּוא ִמּפְ ַעם ַהּפָ ַהּטַ
ָכל  ּבְ י  ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ְוֶחֶסד  ְחּתֹו,  ּפַ ְלִמׁשְ ֶחֶסד  ְלַעְצמֹו, 

ֲאַתר ַוֲאַתר.

ל  יַבת חּוט ׁשֶ יׁשִ ה ָאַמְרנּו ּבִ ה ַהּזֶ ָרׁשָ י ֶאת ַהּדְ עֹוד ַטַעם, ּכִ
הּוא  ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ ַארּוׁש  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ הגה"צ  ֵמָהַרב  ֶחֶסד, 
ה ְיהּוִדים  עֹוֵזר ְלַהְרּבֵ ׁש ַעּמּוד ַהֶחֶסד ְדדֹוֵרנּו, ׁשֶ דּוַע ַמּמָ ּיָ ּכַ
ַהְיָלִדים,  ּוְבִחּנּוְך  ִית,  ּבַ לֹום  ׁשָ ּבְ ה  ְלַהְרּבֵ ְועֹוֵזר  ְלִהְתָקֵרב, 
ה  הּוא ְמַזּכֶ ו ׁשֶ ֻפְרָסמֹות ֵאיָנן ְצִריכֹות ְרָאָיה, ְוַגם ַעְכׁשָ ְוַהּמְ
דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ְלָך  ֵאין  ֶ ּשׁ ַהּזֹוַהר  תֹוַרת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ה  ְלַהְרּבֵ
רֹוֶצה עֹוד  ֲאלֹות ִלּבֹו ׁשֶ ל ִמׁשְ א ּכָ ה' ְיַמּלֵ ה, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ִמּזֶ

ִמּיּות. רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ַלֲעׂשֹות ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר  יר טֹוָבה, להגה"צ ַרּבִ ם רֹוִצים ְלַהּכִ ְוָכאן ֲאַנְחנּו ּגַ
ְמֵהָרה,  ּבִ ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ֵאהּו  ְיַרּפְ ה'  ִליָטא,  ׁשְ ְרַלְנד  ּבֶ
ֲהָפַצת  ּבַ ּוִבְפָרט  ֵעת,  ּוְבָכל  ְזַמן  ָכל  ּבְ ִליִמיֵננּו  עֹוֵמד  ׁשֶ

ִעיִמים. ּנְ נֹוָתיו ּבַ א ה' ׁשְ דֹוׁש, ְיַמּלֵ ַהּזֹוַהר ַהּקָ

צריך ללכת לצדיקים ללמוד מהם

פתח  שהוא  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  ואמרו,  יוסי  ורבי  חייא  רבי  בכו 

העליונות,  במדרגות  תקון  פעל  והוא  החכמה,  סודות  של  השערים 

ודאי בדור הזה מי הוא פני האדון ה', זה רבי שמעון בר יוחאי, שעליו 

שמי  ה'",  ָהָאדֹן  ֵני  ּפְ ֶאל  ְזכּוְרָך  ל  ּכָ ֵיָרֶאה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  "ׁשָ נאמר: 

)זוהר חלק ב' פרשת בא דף לח ע"א(. שהוא גבר בגוברין צריך להתראות לפניו.  



החסד  הזהר

ספר 
החסד זהר

ה'.בּ רוּ כים  בּ ׁש ם ה בּ אים 

וּ בר ׁש וּ תבּ רׁש וּ ת  ׁש ליט"א ארוּ ׁש  ׁש לוֹ ם הרב ה יּ ׁש יבה ראׁש  הצּ דּ יק  הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן 
את ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים וּ מזכּ י ׁש ליט"א, י ׁש יב וֹ ת ראׁש י הגּ אוֹ נים, הרבּ נים  כּ ל

הזּ ה. הּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וכל הזּ ה, הגּ דוֹ ל הּק בּ וּ ץ

היּ וֹ צא אנחנ וּ  הגּ דוֹ ל הם ׁש הּק דּ וּ ׁש  הזּ ה מקוּ ים הּק בּ וּ ץ ה םמן בּ עזרת  יביא , 
את בב"א.גּ ליּ וֹ ת,הּק בּ וּ ץ בּ מהרה צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

ׁש ליט"אאחילה  ׁש הרב  טוֹ ב מזּ ל ט וֹ ב  מזּ ל צדקנוּ , וּ למ ׁש יח לכם וּ בברכה בּ תפלּ ה 
ר בּ נוּ , ׁש ל  בּ דרכּ וֹ  ללכת כּ זה גּ דוֹ ל דּ בר לעשׂ וֹ ת זכה אׁש ר  ׁש בּ דּ וֹ ר הנּ חׁש וֹ ן
הזּ וֹ הר את ׁש נה בּ כל לגמר צרי אחד ׁש כּ ל ׁש אוֹ מר עלינ וּ , ּת גן זכוּ תוֹ  נחמן , ר בּ י
מּמ ה העליוֹ נים, בּ עוֹ למוֹ ת בּ מים, הגּ דוֹ לה המחה את לתאר ואין הּק דוֹ ׁש ,
סאלי  שהבּ אבּ א ויד וּ ע וׁש בוּ ע, ׁש בוּ ע כּ ל סיּ וּ מים 4 ה ּק דׁש  עיר  בּ יר וּ ׁש לים עוֹ שׂ ים
ׁש הלּ וֹ מד  ואמר בּ ירוּ ׁש לים  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד בּ מיחד נוֹ סע  היה עלינוּ  ּת גן זכוּ תוֹ 
4 לנוּ  יׁש  וע ּת ה ישׂ ראל, ארץ  בּ ׁש אר דּ ּפ ים 10 כּ מוֹ  הוּ א בּ יר וּ ׁש לים זוֹ הר אחד  דּ ף
הצּ דּ יקים שׂ מחת לתאר  בּ כלל אנוֹ ׁש י  בּ שׂ כל אפׁש ר ואי סיּ וּ מים, 40 ׁש הם סיּ וּ מים
זי "ע  וּ לר בּ נ וּ  זי"ע י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן לרבּ י  חזק בּ קׁש ר מתחבּ רים עּת ה אנוּ  כּ אׁש ר
ׁש ל  מדּ רכיו ללמד הראוּ י וּ מן  עכ ׁש ו, אּת נוּ  ורוֹ קדים בּ שׂ מחתנוּ  אּת נוּ  ׁש מחים
וּ מכּ ח וֹ  יוֹ ם, בּ כל הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד  היהוּ דים כּ ל את זרז א ׁש ר  הּק ד וֹ ׁש  ר בּ נוּ 

כּ  לפני ספריו בּ כל כּ מעט ׁש לּ מדנוּ  מעלתהּק דוֹ ׁש  להבין התעוֹ ררנוּ  וּ מזּ ה ׁש נים 47 
וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ ל ּמ וּ ד ׁש עה, ׁש ל  וערכּ ה הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד וחׁש יב וּ ת
ׁש חלּ ק  ׁש עה , ׁש ל ערכּ ּה  בּ ׁש ם ספר לא וֹ ר  להוֹ ציא  ׁש זּ כינוּ  עד  הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר  בּ לּמ וּ ד 
אחד  ׁש כּ ל כּ לּ וֹ  העוֹ לם  בּ כל  י שׂ ראל  בּ ני אחינוּ  את ועוֹ רר וּ  אלפים מאוֹ ת חנּ ם
נׁש ים ואפיל וּ  הר ׁש בּ "י , בּ תוֹ רת דּ בוּ קים להיוֹ ת צריכים נערים עם זקנים מיּ שׂ ראל,

הר ׁש בּ "י . ּת וֹ רת את ילמדוּ  גּ ם קטנּ ים וילדים

מל",וּ כבר  בּ על"ה כּ ּס א עינינוּ , מאוֹ ר  זי"ע בּ וּ זגלוֹ  מהר"ׁש  בּ קדׁש וֹ  דּ לּמ וּ דדּ בּ ר 
הּפ ׁש ט, ל ּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה   לער אחת ׁש עה  ע וֹ לה הּק דוֹ ׁש  ּפ סקוֹ הזּ הר והוּ בא 

החיּ ים" סקי "ב)בּ "כּ ף קנ "ה מל "(סימן  ה "כּ סא  לׁש וֹ ן  וזה מ "ג), הזּ הר:(äñôן  ל ּמ וּ ד  כּ י ִִָ
אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד  יז כּ ה אם  ׁש כּ ן וכל  ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא הּק דוֹ ׁש 

ה, ל ֲחֻנּכָ י ׁשֶ יׁשִ אֹור ְלֵנר ׁשִ

יַח = 359 = 772 תשע"ב יַאת = 413 ָמׁשִ ַנת תשע"ב ּבִ ׁשְ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו !!! ָרֵאל ּבְ ׂשְ ֵני ּיִ ְלָכל ַאֵחינּו ּבְ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ִלְקנֹות  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ל  ִמּכָ רּוׁש  ּדָ ׁשֶ ׁש,  ְלַבּקֵ אן  ּכָ אִתי  ּבָ
ִליָט"א,  ׁשְ ְגָראס  ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ ר  ַחּבֵ ַהּמְ אֹון  ַהּגָ ָהַרב  ר  ַחּבֵ ֵמַהּמְ ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
דֹוׁש   ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ִקים  ּוְמַחּלְ ים  ַהְמָפְרׁשִ עֹוָלם  ל  ׁשֶ רּומֹו  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ִקים  ים ְונֹוָרִאים ְמֻחּלָ ָאר ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ הּו ּוׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ָרא ְוַהִתיקּוֵני זַֹהר, ּפָ ְוַהּנֹוָרא, ָהִאּדְ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ּכָ ָנה ַעל  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִלְגֹמר  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ְוַקל ְלָכל  ֹנַח  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָיִמים, 
ר ְוָרָמ"א  ְלַחן ָערּוְך ְמַחּבֵ ים ְונֹוָרִאים ׁשֻ ָאר ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ָרא, ּוׁשְ ּקּוֵני ּזַֹהר ְוִאּדְ ְוַהּנֹוָרא, ּתִ
]ַהּזַֹהר  ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ ׁשֶ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּקֹוֵבַע  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ִיְגְמרּו  ֲעֵדי 
ָרא  ְוָהִאּדְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ  ]....[ ֵחץ  ח  ְיַפּלַ ַעד  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  דֹוׁש[  ַהּקָ
ַעל  ַמע ׁשֶ ַער ְקִריַאת ׁשְ ים )ׁשַ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶלב הסט"א ּכְ ים ּבְ ְוִתּקּוֵני זַֹהר יֹוִרים ִחּצִ
ָכל  ה ּבְ ם ֲהָוָי"ה ְוֶזה ָהָיה ַמְכִרית ּוְמַכּלֶ ַלח ָחַרט ַעל ַחְרּבֹו ׁשֵ תּוׁשָ ּמְ ֶרק י"א(1 ׁשֶ ֵהִמיָטה - ּפֶ

ִמְדַרׁש  ַתב ּבְ ּכָ יִקים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִדים ּוַמּזִ ֵני ֲאָלִפים ְרָבבֹות ׁשֵ נּוַפת ֶחֶרב ּוְבָכל ִאְבַחת ֶחֶרב ׁשְ ּתְ
ַוֲהָרגּום  ֹפָרׁש  ם ַהּמְ יִקים ָהיּו חֹוְרִטים ַעל ָהֵעִצים ׁשֵ ַצּדִ ָהיּו  ְזַמן ׁשֶ ּבִ ׁשֶ ׁשֹוַחר טֹוב )ל"ו(, 
ל ֵחץ ָהָיה חֹוֵדר  ּכָ ף ָאֶלף" ׁשֶ ם ִיְרּדָ ֶרק כ"ג י'( "ִאיׁש ֶאָחד ִמּכֶ ַע )ּפֶ ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ סּוק ּבְ ֶהם ַהּפָ ּבָ
יִקים  ּזִ ל ַהּמַ דֹוׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה ַמְכִריִתים ֶאת ּכָ ּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ו ַעל ְיֵדי ַהּלִ ים, ְוַעְכׁשָ ֶאֶלף ֲאָנׁשִ
ּיֹום  ּבַ ָעה  חֹות ׁשָ ַהּפָ ְלָכל  ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד  ְוכֹוֵלל  יָבה  ְיׁשִ ָכל  ּבְ ְוָלֵכן  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ל ׂשֹוְנֵאי  ּכָ ְוֶאת 
ל  ָנה לֹא יּוְכלּו ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ דֹוׁש ּבְ ָרֵאל ִיְגְמרּו ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ׂשְ ל ּיִ דֹוׁש. ְוִאם ּכָ ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ

ְמאּוָמה. אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְלָהַרע ָלנּו ּבִ

ָבִרים ֵאּלּו, ָרֵאל ִיְזּכּו ְלַקֵים ּדְ ׂשְ ל ַעם ּיִ ּכָ ֶדַמע ּוְבֵלב מּוְרַתת ְוָחֵרד ׁשֶ  ַהּכֹוֵתב ּבְ
ָעָפר ַרְגְלֶכם, ק ּבְ ְתַאּבֵ  ַהּמִ
ֱאִליֶעֶזר ברלנד

ַתב,  ּכָ ֵסֶפר ָהָרִזים  ּבְ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ֶרק י"א(,  ּפֶ ַעל ֵהִמיָטה -  ַמע ׁשֶ ַער ְקִריַאת ׁשְ ים – )ׁשַ ַחּיִ ִרי ֵעץ  ּפְ ֵסֶפר  ּבְ  .1

ְדָרׁש  ִרּיֹות. ּוַבּמִ יִקין ֶאת ַהּבְ ין ְוֵליִלין, ְוֵהם ַמּזִ ּדִ ָנה, הֹוִליד רּוִחין ְוׁשֶ ּתֹו ק"ל ׁשָ ַרׁש ָאָדם ֵמִאׁשְ ּפֵ ׁשֶ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו - ּכְ

ְוָנַתן הקב"ה ְרׁשּות  ִוְהיּו הֹוְרִגין ֶאת ָהעֹוָלמֹות,  ְוֵליִלין,  ין רּוִחין  ּדִ ה ֲאָלִפים ְרָבבֹות ׁשֶ ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ יֵניֶהם,  ּבֵ מֹוֶנה 

אגרימו"ס,  א  ּבָ ֶ ּשׁ ַעד  א',  ֶרַגע  ּבְ ְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ב'  ֶהן  ּבָ ְוָהַרג  ַחְרּבֹו,  ַעל  ֹפָרׁש  ַהּמְ ם  ׁשֵ ְוָכַתב  יק,  ּדִ ַהּצַ ַלח  ִלְמתּוׁשָ

ין ְוֵליִלין ְוָכל ַמְלֵכיֶהם  ּדִ מֹות ׁשֶ ל ָעָליו, ּוָמַסר לֹו ׁשְ ן לֹו ְוִקּבֵ ח ְלָפָניו ְוִהְתַחּנֵ ּטַ ּתַ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוִנׁשְ כֹורֹו ׁשֶ ּבְ

ֶרַגע א' ַלֲהרֹוג ב'  ר ּבְ אן. ְוָצִריְך ִעּיּון, ֵאיְך ֶאְפׁשָ ל אֹוְקָינֹוס, ַעד ּכָ ַמְחּבֹואֹות ׁשֶ אּו ּבְ ְרחּו ְוִנְתַחּבְ ָאר ּבָ ְ ֵריֶהם, ְוַהּשׁ ְוׂשָ

ֹפָרׁש, ְוֵהם  ם ַהּמְ ְקָרא ׁשֵ יְך ג' ע"ב דיודין, ַהּנִ רּוְך הּוא ְרׁשּות ְלַהְמׁשִ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִים ְרָבבֹות, ֶאּלָ ַאְלּפָ

ר, ע"כ להר"ן זלה"ה. ְזּכָ ּנִ א אגרימו"ס ּכַ ם, לּוֵלי ִאם לֹא ּבָ ָנה ָהָיה לֹו ּכֹוַח ַלֲהרֹוג ְלֻכּלָ ּוָ ִמְנָין ְוֶחֶר"ב, ּוְבזֹאת ַהּכַ ּכְ

בס"ד, חשוב מאד שכל אחד ואחד וכל בית מדרש וישיבה ילמדו כל יום 
לימוד  נחמן מברסלב שבזכות  ויש הבטחה מרבי  הזוהר הקדוש,  בספר 

הזוהר נצא מהגלות.
שלום ארוש

העתק ממה שחתם על המכתבים הגדולים שנדפסו בספר "מעלות הזוהר"



החסד  הזהר

ספר 
החסד זהר

ה'.בּ רוּ כים  בּ ׁש ם ה בּ אים 

וּ בר ׁש וּ תבּ רׁש וּ ת  ׁש ליט"א ארוּ ׁש  ׁש לוֹ ם הרב ה יּ ׁש יבה ראׁש  הצּ דּ יק  הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן 
את ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים וּ מזכּ י ׁש ליט"א, י ׁש יב וֹ ת ראׁש י הגּ אוֹ נים, הרבּ נים  כּ ל

הזּ ה. הּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וכל הזּ ה, הגּ דוֹ ל הּק בּ וּ ץ

היּ וֹ צא אנחנ וּ  הגּ דוֹ ל הם ׁש הּק דּ וּ ׁש  הזּ ה מקוּ ים הּק בּ וּ ץ ה םמן בּ עזרת  יביא , 
את בב"א.גּ ליּ וֹ ת,הּק בּ וּ ץ בּ מהרה צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

ׁש ליט"אאחילה  ׁש הרב  טוֹ ב מזּ ל ט וֹ ב  מזּ ל צדקנוּ , וּ למ ׁש יח לכם וּ בברכה בּ תפלּ ה 
ר בּ נוּ , ׁש ל  בּ דרכּ וֹ  ללכת כּ זה גּ דוֹ ל דּ בר לעשׂ וֹ ת זכה אׁש ר  ׁש בּ דּ וֹ ר הנּ חׁש וֹ ן
הזּ וֹ הר את ׁש נה בּ כל לגמר צרי אחד ׁש כּ ל ׁש אוֹ מר עלינ וּ , ּת גן זכוּ תוֹ  נחמן , ר בּ י
מּמ ה העליוֹ נים, בּ עוֹ למוֹ ת בּ מים, הגּ דוֹ לה המחה את לתאר ואין הּק דוֹ ׁש ,
סאלי  שהבּ אבּ א ויד וּ ע וׁש בוּ ע, ׁש בוּ ע כּ ל סיּ וּ מים 4 ה ּק דׁש  עיר  בּ יר וּ ׁש לים עוֹ שׂ ים
ׁש הלּ וֹ מד  ואמר בּ ירוּ ׁש לים  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד בּ מיחד נוֹ סע  היה עלינוּ  ּת גן זכוּ תוֹ 
4 לנוּ  יׁש  וע ּת ה ישׂ ראל, ארץ  בּ ׁש אר דּ ּפ ים 10 כּ מוֹ  הוּ א בּ יר וּ ׁש לים זוֹ הר אחד  דּ ף
הצּ דּ יקים שׂ מחת לתאר  בּ כלל אנוֹ ׁש י  בּ שׂ כל אפׁש ר ואי סיּ וּ מים, 40 ׁש הם סיּ וּ מים
זי "ע  וּ לר בּ נ וּ  זי"ע י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן לרבּ י  חזק בּ קׁש ר מתחבּ רים עּת ה אנוּ  כּ אׁש ר
ׁש ל  מדּ רכיו ללמד הראוּ י וּ מן  עכ ׁש ו, אּת נוּ  ורוֹ קדים בּ שׂ מחתנוּ  אּת נוּ  ׁש מחים
וּ מכּ ח וֹ  יוֹ ם, בּ כל הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד  היהוּ דים כּ ל את זרז א ׁש ר  הּק ד וֹ ׁש  ר בּ נוּ 

כּ  לפני ספריו בּ כל כּ מעט ׁש לּ מדנוּ  מעלתהּק דוֹ ׁש  להבין התעוֹ ררנוּ  וּ מזּ ה ׁש נים 47 
וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ ל ּמ וּ ד ׁש עה, ׁש ל  וערכּ ה הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד וחׁש יב וּ ת
ׁש חלּ ק  ׁש עה , ׁש ל ערכּ ּה  בּ ׁש ם ספר לא וֹ ר  להוֹ ציא  ׁש זּ כינוּ  עד  הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר  בּ לּמ וּ ד 
אחד  ׁש כּ ל כּ לּ וֹ  העוֹ לם  בּ כל  י שׂ ראל  בּ ני אחינוּ  את ועוֹ רר וּ  אלפים מאוֹ ת חנּ ם
נׁש ים ואפיל וּ  הר ׁש בּ "י , בּ תוֹ רת דּ בוּ קים להיוֹ ת צריכים נערים עם זקנים מיּ שׂ ראל,

הר ׁש בּ "י . ּת וֹ רת את ילמדוּ  גּ ם קטנּ ים וילדים

מל",וּ כבר  בּ על"ה כּ ּס א עינינוּ , מאוֹ ר  זי"ע בּ וּ זגלוֹ  מהר"ׁש  בּ קדׁש וֹ  דּ לּמ וּ דדּ בּ ר 
הּפ ׁש ט, ל ּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה   לער אחת ׁש עה  ע וֹ לה הּק דוֹ ׁש  ּפ סקוֹ הזּ הר והוּ בא 

החיּ ים" סקי "ב)בּ "כּ ף קנ "ה מל "(סימן  ה "כּ סא  לׁש וֹ ן  וזה מ "ג), הזּ הר:(äñôן  ל ּמ וּ ד  כּ י ִִָ
אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד  יז כּ ה אם  ׁש כּ ן וכל  ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא הּק דוֹ ׁש 
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בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה לּ א מה אחת  בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש 
ויהיה  דּ מלכּ א, היכלא מבּ ני  הבּ א עוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה  הּפ ׁש ט

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא  ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני  מרוֹ אי 

כּ תבגּ ם  ל' מלü)בּ תּק וּ ן לׁש וֹ נוֹ :(הíéא  וזה ללמד, חכם ּת למיד על  חיּ וּ ב גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה ִֵֶֶַ
הם  כּ י גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם קבּ לה לוֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה.
לּ א  מה הּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד  אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י  ליצלן , רחמנא הגּ אלּ ה מעכּ בים

הגּ אלּ ה. לקרב  כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים  חדׁש  בּ ל ּמ וּ ד  נעשׂ ה

 ּׁש יּ גמר וּ בּ ר ו אי ׁש  70,000 ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר וסיּ וּ מי  בּ לּמ וּ די  להתאחד  ׁש זּ כינוּ  ה' 
לוֹ מד אחד וכל וחדׁש , חדׁש  בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל את  ּפ עמים אלף בּ יחד 

כּ  י וֹ ם כּ נגדבּ כל שׂ כר  וּ מקבּ ל  המסיּ מים  הצּ בּ וּ ר עם מׁש ּת ּת ף וּ בזה בּ לבד, דּ ּק וֹ ת  4 
הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  כּ ל ּפ עמים אלף  ס יּ ם לבד  הוּ א וּ כאלּ וּ  מיםכּ לּ ם, בּ אר בּ ספר כּ ּמ וּ בא  

יד)חיּ ים éתב ôרäמה .(ïרŁת  ְְַָָָָָ

טפס עכׁש ו  יּק ח אחד  וכל  האלף, 70 התאחדוּ ת ׁש ל החד ׁש  למבצע גּ ם נכּ נס כּ לּ נוּ  
לאלף  ׁש נּ גּ יע כּ די  אנׁש ים, 70 ויח ּת ים ׁש ליט"א גוֹ לדשיין  יהוֹ ׁש ע אצל 

מאד . מהר סיּ וּ מים

בּ מׁש לי וידוּ ע  הגר "א י "ד)דּ ברי את ,(י"ב, וּ מוֹ כיח הרבּ ים למז כּ ה ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת גּ וֹ דל 
לד וֹ ר וֹ ת, יּ עשׂ ה מה כּ ל על  שׂ כר מק בּ ל הּמ וֹ כיח ׁש מע , חברוֹ  אם חברוֹ ,
ׁש לּ א  וזה חבר וֹ , ׁש ל  הּט וֹ ב  חלק וֹ  כּ ל מקבּ ל הּמ וֹ כיח  אז  ׁש מע , לא חברוֹ  אם  וגם

ׁש לּ וֹ . ה גּ יהנּ וֹ ם חלק את  מּמ נּ וּ  לוֹ קח ע "א)וּ בזהרׁש מע  קכ"ט ôרäמה  ׁש (פ ' אמרוּ , ,צּ רי ְָ
חיּ יו, בּ תר  דרדיף כּ מאן  לה וּ  וּ למזכּ ה חייביא בּ תר למרדּ ף לׁש וֹ נוֹ .האדם  כּ אן עד 

 ּוהרב בּ רו אנׁש ים, 70 אחד בּ י וֹ ם ארגּ ן נתנאל  בּ ׁש ם אחד  איׁש  רק בּ ט וֹ ר וֹ נטוֹ  ה', 
כּ בר והוּ א אי ׁש , 70 ׁש ל טפסים ׁש ני כּ בר אר גּ ן ׁש ליט"א בּ אנוּ ן י וֹ חנן הצּ דּ יק
כּ בר גּ מרוּ  וכלּ ם חתימוֹ ת לאלף  להגּ יע מקוּ ה והוּ א הליׁש י , הּט פס בּ אמצע
בּ לּמ וּ ד  אחת בּ חבוּ רא ישׂ ראל עם כּ ל את לח בּ ר  צרי בּ אמת כּ י  אחד , בּ ׁש בוּ ע
ה כר את מק בּ ל אחד וכל ס יּ וּ מים. ׁש ל אלפים  לאלפי נגּ יע  וכ הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר 
מהוֹ נאים י שׂ ראל  עם כּ ל  את מצּ יל  והוּ א מה לּ וֹ מדים, ואחד אחד כּ ל כּ נגד 

בּ תהלּ ים הּפ ס וּ ק את  יתבּ ר הם לנוּ  יקיּ ם  וּ בזכוּ ת וֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג ק "מוּ מּמ לחמת (ïרק  ֶֶ

חז "ל:ח ') ּפ רׁש וּ  זה ׁש על  נ ׁש ק ", בּ יוֹ ם לראׁש י סכּ תה יׁש וּ עתי עז  אלקים "ה'
הר בּ י כּ הבטחת  וּ מגוֹ ג. גּ וֹ ג מלחמת מּפ ני  הּמ גן סכּ ת  ׁש הוּ א  ח', דּ ף יבמוֹ ת יר וּ ׁש למי 
לנוּ  צ וּ ה וּ כבר  נוֹ ח. ּת בת הוּ א הּק ד וֹ ׁש  ׁש הזּ הר  ה לוֹ ם עליו י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן
כּ ל כּ י ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר ׁש ל  נוֹ ח  ּת בת  ֹבּ ת ו יכּ נס ואחד אחד ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש  הרמח"ל 
וּ ב וֹ  בּ ז וּ לת וֹ , ולא ננּ צל  בּ וֹ  ורק  הּק ד וֹ ׁש , בּ ז וֹ הר כּ ל וּ לים ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ר בּ וֹ א ׁש ים
הּק דוֹ ׁש  ר בּ נוּ  אׁש ר בּ רחמי גּ לוּ תא מן יפקוּ ן בּ דא מהימנא הרעיא כּ הבטחת נגּ אל,

עלינוּ  ּת גן  מאד.צוּ ה זכ וּ תוֹ   ּכ על  

החסד  זזהר

העם!" גאת חלק י ל העי! ת זכ"
ואמר:הת בּ ּט א צדּ יק ל ,ּפ עם וּ באוּ  נקבּ צוּ  ישׂ ראל עם הּמ ׁש יח,  מל בּ בוֹ א 

בּ עיניו  הּמ ׁש יח מל יתבּ וֹ נן הזּ את בּ עת וּ שׂ מחים, שׂ שׂ ים העם וּ פליטת
כּ לּ ם  בּ אצבּ עוֹ , ויראה ידוֹ  ירים לפתע מעשׂ יו, לפי ואחד  אחד כּ ל יבחן  הּט הוֹ ר וֹ ת
ויאמר, קוֹ לוֹ  את הּמ ׁש יח מל יׁש מיע  אז בּ ּמ חזה , ויבּ יטוּ  בּ פליאה עיניהם ירימוּ 
העם!". בּ גאלּ ת חלק  יׁש   ל הגּ עּת י! בּ זכ וּ ת" מסיּ ם: יהוּ די על אצבּ ע  בּ הפנוֹ ת וֹ 

בּ יאתוֹ . למען ׁש ּפ על  ויהוּ די יה וּ די כּ ל על יראה  ּכ

יעיד הלואי  וּ בעצמוֹ  בּ כבוֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח ה ּמ ארים, הזּ וֹ כים מן להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה 
הגּ עּת י". בּ זכ וּ ת" – עלינוּ 

י על  יהוּ דים הכינהכּ ן, למען מדּ ק וֹ תיכם הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם  לּמ וּ ד  ּת נ וּ  קרים, 
נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם לי וֹ צרנוּ , ר וּ ח  נחת לעשׂ וֹ ת כּ אחדהּק דוֹ ׁש ה, כּ לּ נוּ  ונל 

אמן  בּ ימינ וּ  בּ מהרה  הּמ ׁש יח  מל ּפ ני אוֹ ר את לק בּ ל .יחד 

דּ האי וכלּ נ וּ  דּ רא  "זכּ אה י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן הרבּ י נבוּ את בּ נוּ  ׁש יּ קיּ ם נזכּ ה כּ אחד  
מׁש יחנוּ  דּ וד  בּ ן עינינוּ , ותחזנה דּ ר וֹ ר" "וּ קראתם וּ בסגוּ לתוֹ  בּ י ּה  אתגליא

בּ " ויגאלנוּ , יבוֹ א בּ י וֹ פיוֹ  אעוֹ ז מל זאת וּ בשׂ כר אלקינוּ , והדר " חלקינוּ ,ל חי  
ותגל  לבּ ינוּ , ישׂ מח ואז עלינוּ ,  מלכוּ ת כּ בוֹ ד יגלּ ה מגנּ נוּ , צוּ רנוּ  ה' רוּ ח עליו  ונחה

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן מלכּ נוּ , בּ י ׁש וּ עת נפׁש נוּ ,

עליו בּ וֹ אוּ  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י עלזוּ  ותחּת וֹ נים שׂ שׂ וּ  העלי וֹ נים עם בּ יחד  ונׁש יר
הּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  עם בּ יחד  רוֹ קדים ק דּ יׁש א החבריּ א  וכל בּ נוֹ  אלעזר ורבּ י הלוֹ ם
ׁש ב וּ ע, כּ ל זוֹ הר סיּ וּ מי 40 ׁש הם הזּ וֹ הר, סיּ וּ מי האר בּ ע ׁש ל  הגּ ד וֹ לה המחה על
מצּפ ה  רגע כּ ל ׁש היה סאלי  הבּ אבּ א וגם עלינ וּ , ּת גן זכוּ תוֹ  סאלי  ה בּ אבּ א כּ דברי
הפסיק  ולא  ּפ ה בּ על  הזּ וֹ הר  כּ ל  וידע בּ יאתוֹ , למען הּפ ע לּ וֹ ת כּ ל ועוֹ שׂ ה למׁש יח
בּ זכוּ ת  ה ם ירצה אם נגּ יע מעט עוֹ ד  ההתחלה, רק וזה הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד 
לׁש רׁש רת  כּ לּ נוּ  נתקר וּ בזה הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר סיּ וּ מי  למילי וֹ ני הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה הּק הלּ ה
אי ׁש , אלף ואחד לעשׂ רים מיּ ד  נ גּ יע אי ׁש , 70 יביא אם מכּ אן  אחד  וכל  הרש בּ "י,
בּ דא  מוהר"ן בּ לּק וּ טי וצוּ וּ י וֹ  ר בּ נוּ  כּ הבטחת  מּמ ׁש  וּ מיּ ד ּת כף יבוֹ א מׁש יח וּ בודּ אי 

רצוֹ ן . יהי  כּ ן אמן בּ רחמי , מגּ לוּ תא  יפק וּ ן

 ּואמן .בּ רו אמן לע וֹ לם  ה' 

בּ נגּ וּ ן :נתחיל 

.'וכ זה רי  לנ  רינא  רינא רינְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא

 ננאד ,עדנ ט ב  ימלי ה א ,עינינ מאירת היא , לנ  מג רתְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

:  ואמר י חאי. ְֲֶַַַָר
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בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה לּ א מה אחת  בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש 
ויהיה  דּ מלכּ א, היכלא מבּ ני  הבּ א עוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה  הּפ ׁש ט

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא  ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני  מרוֹ אי 

כּ תבגּ ם  ל' מלü)בּ תּק וּ ן לׁש וֹ נוֹ :(הíéא  וזה ללמד, חכם ּת למיד על  חיּ וּ ב גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה ִֵֶֶַ
הם  כּ י גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם קבּ לה לוֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה.
לּ א  מה הּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד  אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י  ליצלן , רחמנא הגּ אלּ ה מעכּ בים

הגּ אלּ ה. לקרב  כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים  חדׁש  בּ ל ּמ וּ ד  נעשׂ ה

 ּׁש יּ גמר וּ בּ ר ו אי ׁש  70,000 ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר וסיּ וּ מי  בּ לּמ וּ די  להתאחד  ׁש זּ כינוּ  ה' 
לוֹ מד אחד וכל וחדׁש , חדׁש  בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל את  ּפ עמים אלף בּ יחד 

כּ  י וֹ ם כּ נגדבּ כל שׂ כר  וּ מקבּ ל  המסיּ מים  הצּ בּ וּ ר עם מׁש ּת ּת ף וּ בזה בּ לבד, דּ ּק וֹ ת  4 
הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  כּ ל ּפ עמים אלף  ס יּ ם לבד  הוּ א וּ כאלּ וּ  מיםכּ לּ ם, בּ אר בּ ספר כּ ּמ וּ בא  

יד)חיּ ים éתב ôרäמה .(ïרŁת  ְְַָָָָָ

טפס עכׁש ו  יּק ח אחד  וכל  האלף, 70 התאחדוּ ת ׁש ל החד ׁש  למבצע גּ ם נכּ נס כּ לּ נוּ  
לאלף  ׁש נּ גּ יע כּ די  אנׁש ים, 70 ויח ּת ים ׁש ליט"א גוֹ לדשיין  יהוֹ ׁש ע אצל 

מאד . מהר סיּ וּ מים

בּ מׁש לי וידוּ ע  הגר "א י "ד)דּ ברי את ,(י"ב, וּ מוֹ כיח הרבּ ים למז כּ ה ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת גּ וֹ דל 
לד וֹ ר וֹ ת, יּ עשׂ ה מה כּ ל על  שׂ כר מק בּ ל הּמ וֹ כיח ׁש מע , חברוֹ  אם חברוֹ ,
ׁש לּ א  וזה חבר וֹ , ׁש ל  הּט וֹ ב  חלק וֹ  כּ ל מקבּ ל הּמ וֹ כיח  אז  ׁש מע , לא חברוֹ  אם  וגם

ׁש לּ וֹ . ה גּ יהנּ וֹ ם חלק את  מּמ נּ וּ  לוֹ קח ע "א)וּ בזהרׁש מע  קכ"ט ôרäמה  ׁש (פ ' אמרוּ , ,צּ רי ְָ
חיּ יו, בּ תר  דרדיף כּ מאן  לה וּ  וּ למזכּ ה חייביא בּ תר למרדּ ף לׁש וֹ נוֹ .האדם  כּ אן עד 

 ּוהרב בּ רו אנׁש ים, 70 אחד בּ י וֹ ם ארגּ ן נתנאל  בּ ׁש ם אחד  איׁש  רק בּ ט וֹ ר וֹ נטוֹ  ה', 
כּ בר והוּ א אי ׁש , 70 ׁש ל טפסים ׁש ני כּ בר אר גּ ן ׁש ליט"א בּ אנוּ ן י וֹ חנן הצּ דּ יק
כּ בר גּ מרוּ  וכלּ ם חתימוֹ ת לאלף  להגּ יע מקוּ ה והוּ א הליׁש י , הּט פס בּ אמצע
בּ לּמ וּ ד  אחת בּ חבוּ רא ישׂ ראל עם כּ ל את לח בּ ר  צרי בּ אמת כּ י  אחד , בּ ׁש בוּ ע
ה כר את מק בּ ל אחד וכל ס יּ וּ מים. ׁש ל אלפים  לאלפי נגּ יע  וכ הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר 
מהוֹ נאים י שׂ ראל  עם כּ ל  את מצּ יל  והוּ א מה לּ וֹ מדים, ואחד אחד כּ ל כּ נגד 

בּ תהלּ ים הּפ ס וּ ק את  יתבּ ר הם לנוּ  יקיּ ם  וּ בזכוּ ת וֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג ק "מוּ מּמ לחמת (ïרק  ֶֶ

חז "ל:ח ') ּפ רׁש וּ  זה ׁש על  נ ׁש ק ", בּ יוֹ ם לראׁש י סכּ תה יׁש וּ עתי עז  אלקים "ה'
הר בּ י כּ הבטחת  וּ מגוֹ ג. גּ וֹ ג מלחמת מּפ ני  הּמ גן סכּ ת  ׁש הוּ א  ח', דּ ף יבמוֹ ת יר וּ ׁש למי 
לנוּ  צ וּ ה וּ כבר  נוֹ ח. ּת בת הוּ א הּק ד וֹ ׁש  ׁש הזּ הר  ה לוֹ ם עליו י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן
כּ ל כּ י ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר ׁש ל  נוֹ ח  ּת בת  ֹבּ ת ו יכּ נס ואחד אחד ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש  הרמח"ל 
וּ ב וֹ  בּ ז וּ לת וֹ , ולא ננּ צל  בּ וֹ  ורק  הּק ד וֹ ׁש , בּ ז וֹ הר כּ ל וּ לים ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ר בּ וֹ א ׁש ים
הּק דוֹ ׁש  ר בּ נוּ  אׁש ר בּ רחמי גּ לוּ תא מן יפקוּ ן בּ דא מהימנא הרעיא כּ הבטחת נגּ אל,

עלינוּ  ּת גן  מאד.צוּ ה זכ וּ תוֹ   ּכ על  

החסד  זזהר

העם!" גאת חלק י ל העי! ת זכ"
ואמר:הת בּ ּט א צדּ יק ל ,ּפ עם וּ באוּ  נקבּ צוּ  ישׂ ראל עם הּמ ׁש יח,  מל בּ בוֹ א 

בּ עיניו  הּמ ׁש יח מל יתבּ וֹ נן הזּ את בּ עת וּ שׂ מחים, שׂ שׂ ים העם וּ פליטת
כּ לּ ם  בּ אצבּ עוֹ , ויראה ידוֹ  ירים לפתע מעשׂ יו, לפי ואחד  אחד כּ ל יבחן  הּט הוֹ ר וֹ ת
ויאמר, קוֹ לוֹ  את הּמ ׁש יח מל יׁש מיע  אז בּ ּמ חזה , ויבּ יטוּ  בּ פליאה עיניהם ירימוּ 
העם!". בּ גאלּ ת חלק  יׁש   ל הגּ עּת י! בּ זכ וּ ת" מסיּ ם: יהוּ די על אצבּ ע  בּ הפנוֹ ת וֹ 

בּ יאתוֹ . למען ׁש ּפ על  ויהוּ די יה וּ די כּ ל על יראה  ּכ

יעיד הלואי  וּ בעצמוֹ  בּ כבוֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח ה ּמ ארים, הזּ וֹ כים מן להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה 
הגּ עּת י". בּ זכ וּ ת" – עלינוּ 

י על  יהוּ דים הכינהכּ ן, למען מדּ ק וֹ תיכם הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם  לּמ וּ ד  ּת נ וּ  קרים, 
נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם לי וֹ צרנוּ , ר וּ ח  נחת לעשׂ וֹ ת כּ אחדהּק דוֹ ׁש ה, כּ לּ נוּ  ונל 

אמן  בּ ימינ וּ  בּ מהרה  הּמ ׁש יח  מל ּפ ני אוֹ ר את לק בּ ל .יחד 

דּ האי וכלּ נ וּ  דּ רא  "זכּ אה י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן הרבּ י נבוּ את בּ נוּ  ׁש יּ קיּ ם נזכּ ה כּ אחד  
מׁש יחנוּ  דּ וד  בּ ן עינינוּ , ותחזנה דּ ר וֹ ר" "וּ קראתם וּ בסגוּ לתוֹ  בּ י ּה  אתגליא

בּ " ויגאלנוּ , יבוֹ א בּ י וֹ פיוֹ  אעוֹ ז מל זאת וּ בשׂ כר אלקינוּ , והדר " חלקינוּ ,ל חי  
ותגל  לבּ ינוּ , ישׂ מח ואז עלינוּ ,  מלכוּ ת כּ בוֹ ד יגלּ ה מגנּ נוּ , צוּ רנוּ  ה' רוּ ח עליו  ונחה

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן מלכּ נוּ , בּ י ׁש וּ עת נפׁש נוּ ,

עליו בּ וֹ אוּ  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י עלזוּ  ותחּת וֹ נים שׂ שׂ וּ  העלי וֹ נים עם בּ יחד  ונׁש יר
הּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  עם בּ יחד  רוֹ קדים ק דּ יׁש א החבריּ א  וכל בּ נוֹ  אלעזר ורבּ י הלוֹ ם
ׁש ב וּ ע, כּ ל זוֹ הר סיּ וּ מי 40 ׁש הם הזּ וֹ הר, סיּ וּ מי האר בּ ע ׁש ל  הגּ ד וֹ לה המחה על
מצּפ ה  רגע כּ ל ׁש היה סאלי  הבּ אבּ א וגם עלינ וּ , ּת גן זכוּ תוֹ  סאלי  ה בּ אבּ א כּ דברי
הפסיק  ולא  ּפ ה בּ על  הזּ וֹ הר  כּ ל  וידע בּ יאתוֹ , למען הּפ ע לּ וֹ ת כּ ל ועוֹ שׂ ה למׁש יח
בּ זכוּ ת  ה ם ירצה אם נגּ יע מעט עוֹ ד  ההתחלה, רק וזה הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד 
לׁש רׁש רת  כּ לּ נוּ  נתקר וּ בזה הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר סיּ וּ מי  למילי וֹ ני הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה הּק הלּ ה
אי ׁש , אלף ואחד לעשׂ רים מיּ ד  נ גּ יע אי ׁש , 70 יביא אם מכּ אן  אחד  וכל  הרש בּ "י,
בּ דא  מוהר"ן בּ לּק וּ טי וצוּ וּ י וֹ  ר בּ נוּ  כּ הבטחת  מּמ ׁש  וּ מיּ ד ּת כף יבוֹ א מׁש יח וּ בודּ אי 

רצוֹ ן . יהי  כּ ן אמן בּ רחמי , מגּ לוּ תא  יפק וּ ן

 ּואמן .בּ רו אמן לע וֹ לם  ה' 

בּ נגּ וּ ן :נתחיל 

.'וכ זה רי  לנ  רינא  רינא רינְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא

 ננאד ,עדנ ט ב  ימלי ה א ,עינינ מאירת היא , לנ  מג רתְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

:  ואמר י חאי. ְֲֶַַַָר



החסד  זהר ח

מי ,הרימ  א מי  לפני  יראל,  ריכא עקיבא, רי  ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאמר

מה , ה י ראל מקוה ואמר, . מי אביכ , אתכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמטהר 

את מטהר הא ר דה  א , מאי ה את מטהר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמקוה

ְִֵָי ראל.

 אף צרי הּט מאים, את מטהר  מקוה  מה הם, ישׂ ראל "מקוה בּ תבוֹ ת: בּ אוּ ר 
הצּ דּ יק  דּ ברי בּ הק דּ ם לפר ׁש  ואפׁש ר י שׂ ראל ", את מטהר  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש 
להּט הר א ּת ם צריכים מקוה לכם כּ ׁש אין זי "ע : מקאריץ  ּפ נחס  רבּ י הּק דוֹ ׁש 

הזּ הר. בּ קדת

אינםאמר: מקוה להם ואין בּ כּ פרים ׁש יּ וֹ ׁש בין בּ עבוּ ר אוֹ מרים אדם בּ ני קצת 
אדּ רבּ א, להם אוֹ מר ואני זהר , ללמד מהרב ר וֹ צים ׁש מעּת י דּ ר על  

מקוה צרי מה כּ י הבּ ת, על לט בּ ל צרי אין ׁש בּ ת בּ ערב טוֹ ב  יוֹ ם  כּ ׁש חל ׁש אמר 
טוֹ ב  י וֹ ם מּק דת קס "ד)גּ ד וֹ לה âף  ה לם ïנחס אמרי זי"ע , מקאריץ  ïנחס .(רàי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

י שׂ ראל זהוּ לפי מקוה לפרׁש , אף אפׁש ר הּט מאים, את מטהר מקוה מה הם , 
אחד  דּ בר הם והזּ הר והּמ קוה ׁש הם י שׂ ראל , את מטהר  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 

בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב àא âרא)כּ מוֹ  מ äבא  וכן  א ', ע äëד ל"ח âף  àא  ïרŁת  ב ' חיּ א(חלק  רבּ י  בּ כ וּ  : ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
החכמה, סוֹ דוֹ ת ׁש ל הערים ּפ תח  ׁש הוּ א יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ואמרוּ , יוֹ סי ורבּ י

ה זּ ה בּ דּ וֹ ר  ודּ אי העליוֹ נוֹ ת , בּ מדרגוֹ ת ּת ּק וּ ן ּפ על  ה והוּ א האדוֹ ן ּפ ני הוּ א זה ',מי  
יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן נאמר:רבּ י ּפ ניׁש עליו אל  זכ וּ ר כּ ל יראה בּ נה ּפ עמים "ׁש לׁש  

ה'", רבּ י האדן  דּ ברי מוּ בן ועכׁש ו לפניו. להתראוֹ ת  צרי בּ גוּ ברין  גּ בר ׁש הוּ א מי 
עלינוּ . ּת גן זכ וּ תוֹ  מקאריץ  ּפ נחס

בּ עדנוּ "ע וֹ ד טוֹ ב ימליץ  הוּ א עינינוּ , מאירת היא לנוּ , מגן "ּת וֹ רתוֹ  לפרׁש  אפׁש ר 
חז "ל אמר וּ  דּ הנּ ה י וֹ חאי , בּ ר  ב')אד וֹ ננוּ  ע äëד צ"ח âף  ייתי (סנהדרין  עוֹ לא, אמר : ְְִֶַַַ

מה ראוּ  הם כּ י  לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד איחמי, ולא ייתי [רבּ ה], אמר  וכן איחמיניה, ולא
בּ זה. לעמוֹ ד  יכוֹ לים אי להבין יכלוּ  ולא  הּמ ׁש יח, בּ ימוֹ ת יּ היה

ׁש אנוּ ר בּ י  הּט וֹ ב  הכי  הנּ ׁש ק את לנוּ  והכין  זה, כּ ל ראה זי"ע יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן 
הדּ וֹ רוֹ ת  כּ ל  למה ולזכּ וֹ ת להקב "ה להתקר  אחדים בּ רגעים יכוֹ לים 
בּ ר וּ חני. יׁש   ּכ בּ גׁש מי  אטוֹ ם ּפ צצת ׁש יּ ׁש  וּ כמוֹ  לז כּ וֹ ת, יכ וֹ לים היוּ  לא הּק וֹ דמים

מלּ בוֹ אמדבּ רים וּ מעכּ ב הּמ ׁש יח, את  וּ מביא ה גּ אוּ לה את ׁש ּמ קרב דּ בר על  כּ אן  
י וֹ תר זמן אין אטוֹ ם. ּפ צצת ישׂ ראל עם ה וּ אעל  בּ אׁש ר  היהוּ דים  כּ ל 

לּמ וּ ד  את להפיץ  צריכים הזוֹ ה"ק.ׁש ם 

הרבּ ניםידוּ ע  לכל  הל העוֹ לם, מלחמת לפני  ׁש נה עשׂ רים זצ"ל הּס לּ ם ׁש בּ על 
י שׂ ראל , כּ לל  על  ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יב וֹ ת, וראׁש י 

החסד  טזהר

היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי  ואמר רח"ל , העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל  מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק
הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת מן אוֹ תנ וּ  להצּ יל  יכוֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד  רח"ל .אׁש רק 

א.

מתמ קים   דה ה הר לד  ידי  על
הרים 

נłא  קנ"ג .)àזהר  Łמעõן (âף ר àי [äפנה  : ְְִִַַַָָָֹֹ
"Łם éŁתäב מה õ ל Łפרä מהימנא  ְְֵֵֵֶַָָָלהרעיא 

ואמר ] אחר, àאפן äמïŁט" חק õל ורעיאłם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹ
àתלמידי מהימנא  מתנõצצת ý מתŁìŁ] ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

õâר ], àŁכל üàחכמים אתקçים [Łםôמן ְְֲִִֶַָָָָָָָ
éŁתäב] מה ýà נתק çם  חקáàל äת  õ ל łם  "Łם ְְִֵֶַַַָָָָֹ

העליõנה äמ ïŁט הõôרה התל äŁàת  äהיינ] ְְְְִִִֶַַָָָָָ
àהם ŁçŁ שבמט"ט, מŁנה סדרי  Łàְְְִִִֵֵֶֶָָָה
מתמרמר והäא äמריר äת, äמחלקת ְְְְְִִִֵֶַַָֹקäשיא 

ההלכה] ëŁתלàן עד נíה à."äתõכם וŁם  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
[Ł מפרä]äאיהâ ורע, טõב הâעת  עץ  äבהאי ְְְִֵֵַַַַָָָ

והיôר ëŁםאיס äר  ורע טõב  ה âעת [äבעץ ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
הõôרה  ידי על äהינâ והי ôר, אäíר  ענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָהäא
ðëŁד מŁנה סדרי Łה Łהיא ïה àŁְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָעל
מחמת חכמים הôלמידי äêיתע מט "ט, ü ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָמלא
ïה], àŁעל הõôרה àעסק עצמם  ä יגעçŁְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ü יד על âאתêáיין רזין הõíדõתäבאינ äן äê באä] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
[ýיד על äêáתìŁ" יםë ה äקôמç ו" [דהיינו], ְְְְִִִֶַַַַַָ

àרזייא יתמôקäן הכי  łàרא âממôקת ëéְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלח
äמחל õקõת קŁäיין איäìן éל  üיד על  âְְְְְְִִַַַָָָָאתêáיין
äקôיתמ üé הłàר , את  הממôקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[éמלח
äê א éל  ýיד על äêá תìŁ הõíדõת  àכח  ä בְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז"ל  מאמרי ëéה Ł י éי  וה ëחלקת , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהŁñי õת 

הõíד], üרâ על אêא  מתי בים  âמיין Łאינן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ïה âבעל âאõרייתא Łל מרירן הëרים  מים  [éי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

טעם õעמæŁ מה äהיינâ ïה , àŁעל  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָהõôרה
הŁñיõת] מחמת õôàרה מתיקן מר ä אתהדר ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֻ

א õרייתא מי מי להיõת חõזרים הõíדõת ידי [על ְְְְִִֵֵֵַַַָ
מת äקים ], âיל üהõôרה  [והäíçריםויäíרין ְְְִִִִִִַַָָ

להעõסקים áëŁיע הðער  äהינâ ,ýêŁ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָוהðער 
לõôàüרה ] יה õן üיד על âאתêáיין אêין àרזין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יהיäמתיקן  ýיד על ëŁתêáים äêהא [àסõדõת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מעלõת את  äיגfiי ה õíד ידי על  éי מתäקים, ýְְְֲִִִֵֶַַַַל
הäíçרים מעלõת  את מfiיג äכŁאדם ְֲִִִִִֶֶַַַַָָהäíçרים ,

àהם] âילüי łמח âחקין éל  ü ל ויהדר äן  , ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
âעברין Łעבר éäחלמין  הðרõת  éל  ýל äויחזר] ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ואינם], Łע õברים  חלõמõת õמé ýוחל ''ם עלי ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
łàרא ית  âממôקת מל ''ח אתוון üä היפàְְְְְְִִֶַַַַַָָ
מל"ח  היא  הא õתõçת üäïהà חל"ם  ְִִִִֶַַַָָ[äמ êת 

הłàר] את ממתקים הממôקת י äíרין א äף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
õמé äיהי éמלח ëŁמñôים  הäíçרים üé]ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

âאäקמäהחלõם] éמה  החכמים, ä ארà õמé] ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָ
ע"א) ה' âף  àרכ õת מíכת  ].(עçן  ְֵֶֶַַַָ

מראל  הרעים  – היגים  ר ר
סדõמית מלח יסäרין  מתהדרן  ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרŁעים
סדõמית] מלח õמé הäíçרים  äיחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָ[ולר Łעים 

העינים  את מס ëא  אתâאיהי מעäר [Łהäא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הäíçרים מעל õת  את  äיגfi י לא éי  ֲִִִִִֵֶַַַַָֹהעינים,
מéלל  äצאçו àהם äויבעט מŁיח àְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָחבלי

àה äי łראל] éŁת äב ]לקיימא מה àהם  [לקçם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ') יא ôכלינה "(אõçב  רŁעים יזäé"ועיני [ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

לנõíת הàñ"ה יעłה זה וענין ה', àטõב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָלראõת
,õנתäאמà ä היעמד לרא õת יłראל  את  àְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָהם

.[äנà ויתל ä ררàית זה  ידי ְְְְְְְִִֵֶַַָועל

ע''ב)ואינäן  קנ''ג  ריע çיא(âף  רב ערב  ְִִֵֶַַַַָ
הר Łעים ] רב  הערב  àהä[ואõתם âיתק çים ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

זמנא הŁëיח àהה äא àיאת קדם  [çŁתקçם  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
éŁתäב] י')מה יב  ויתלàנâ)äנ çאל äררàית" ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

רŁעים  äיעŁוהר רàים  äרפðיהיה וי אז [éי " ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָ
àיłראל , ŁçŁ ה àחינõת éל  Łל  הáמäר  àְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָר äר 

" [Ł מפרä.נהŁמ מארי  אינäן "ä נàיתלäê א] ְְְְִִִֵֵֵַָָָ
ל äëד ידי  על  äררàתçŁ מŁנה  àעלי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָהם 

Łâאר הõôרה,] ק âיŁא  זרעא אינäן :äרפðוי ְְְְִִִִַַַַָָָָ
העםעëא. Łאר  Łל Łדõק זרע הם äêא] ְֵֵֶֶֶַַָָָָ

טõבים äמעłים מצõת ידי על  ä ררàתçŁְְְְֲִִִִֵֶַַָ
דכתיב äצדקה], ה äא éŁת äב]הדא  äזכריה[זה) ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ

ט') הéסף"יג את  ðéר õף על ðäרפôים äהינâ] ְְְְְִִֶֶֶַַַַ
לצדקה] õìŁתנים ה éסף  והרŁיעäידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

רב  ערב אינäן רב רŁעים", הערב הם äê א] ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
יłראל]. מ éלל ä צאçŁְְְִִֵֶָָָ



החסד  זהר ח

מי ,הרימ  א מי  לפני  יראל,  ריכא עקיבא, רי  ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאמר

מה , ה י ראל מקוה ואמר, . מי אביכ , אתכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמטהר 

את מטהר הא ר דה  א , מאי ה את מטהר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמקוה

ְִֵָי ראל.

 אף צרי הּט מאים, את מטהר  מקוה  מה הם, ישׂ ראל "מקוה בּ תבוֹ ת: בּ אוּ ר 
הצּ דּ יק  דּ ברי בּ הק דּ ם לפר ׁש  ואפׁש ר י שׂ ראל ", את מטהר  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש 
להּט הר א ּת ם צריכים מקוה לכם כּ ׁש אין זי "ע : מקאריץ  ּפ נחס  רבּ י הּק דוֹ ׁש 

הזּ הר. בּ קדת

אינםאמר: מקוה להם ואין בּ כּ פרים ׁש יּ וֹ ׁש בין בּ עבוּ ר אוֹ מרים אדם בּ ני קצת 
אדּ רבּ א, להם אוֹ מר ואני זהר , ללמד מהרב ר וֹ צים ׁש מעּת י דּ ר על  

מקוה צרי מה כּ י הבּ ת, על לט בּ ל צרי אין ׁש בּ ת בּ ערב טוֹ ב  יוֹ ם  כּ ׁש חל ׁש אמר 
טוֹ ב  י וֹ ם מּק דת קס "ד)גּ ד וֹ לה âף  ה לם ïנחס אמרי זי"ע , מקאריץ  ïנחס .(רàי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

י שׂ ראל זהוּ לפי מקוה לפרׁש , אף אפׁש ר הּט מאים, את מטהר מקוה מה הם , 
אחד  דּ בר הם והזּ הר והּמ קוה ׁש הם י שׂ ראל , את מטהר  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 

בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב àא âרא)כּ מוֹ  מ äבא  וכן  א ', ע äëד ל"ח âף  àא  ïרŁת  ב ' חיּ א(חלק  רבּ י  בּ כ וּ  : ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
החכמה, סוֹ דוֹ ת ׁש ל הערים ּפ תח  ׁש הוּ א יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ואמרוּ , יוֹ סי ורבּ י

ה זּ ה בּ דּ וֹ ר  ודּ אי העליוֹ נוֹ ת , בּ מדרגוֹ ת ּת ּק וּ ן ּפ על  ה והוּ א האדוֹ ן ּפ ני הוּ א זה ',מי  
יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן נאמר:רבּ י ּפ ניׁש עליו אל  זכ וּ ר כּ ל יראה בּ נה ּפ עמים "ׁש לׁש  

ה'", רבּ י האדן  דּ ברי מוּ בן ועכׁש ו לפניו. להתראוֹ ת  צרי בּ גוּ ברין  גּ בר ׁש הוּ א מי 
עלינוּ . ּת גן זכ וּ תוֹ  מקאריץ  ּפ נחס

בּ עדנוּ "ע וֹ ד טוֹ ב ימליץ  הוּ א עינינוּ , מאירת היא לנוּ , מגן "ּת וֹ רתוֹ  לפרׁש  אפׁש ר 
חז "ל אמר וּ  דּ הנּ ה י וֹ חאי , בּ ר  ב')אד וֹ ננוּ  ע äëד צ"ח âף  ייתי (סנהדרין  עוֹ לא, אמר : ְְִֶַַַ

מה ראוּ  הם כּ י  לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד איחמי, ולא ייתי [רבּ ה], אמר  וכן איחמיניה, ולא
בּ זה. לעמוֹ ד  יכוֹ לים אי להבין יכלוּ  ולא  הּמ ׁש יח, בּ ימוֹ ת יּ היה

ׁש אנוּ ר בּ י  הּט וֹ ב  הכי  הנּ ׁש ק את לנוּ  והכין  זה, כּ ל ראה זי"ע יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן 
הדּ וֹ רוֹ ת  כּ ל  למה ולזכּ וֹ ת להקב "ה להתקר  אחדים בּ רגעים יכוֹ לים 
בּ ר וּ חני. יׁש   ּכ בּ גׁש מי  אטוֹ ם ּפ צצת ׁש יּ ׁש  וּ כמוֹ  לז כּ וֹ ת, יכ וֹ לים היוּ  לא הּק וֹ דמים

מלּ בוֹ אמדבּ רים וּ מעכּ ב הּמ ׁש יח, את  וּ מביא ה גּ אוּ לה את ׁש ּמ קרב דּ בר על  כּ אן  
י וֹ תר זמן אין אטוֹ ם. ּפ צצת ישׂ ראל עם ה וּ אעל  בּ אׁש ר  היהוּ דים  כּ ל 

לּמ וּ ד  את להפיץ  צריכים הזוֹ ה"ק.ׁש ם 

הרבּ ניםידוּ ע  לכל  הל העוֹ לם, מלחמת לפני  ׁש נה עשׂ רים זצ"ל הּס לּ ם ׁש בּ על 
י שׂ ראל , כּ לל  על  ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יב וֹ ת, וראׁש י 

החסד  טזהר

היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי  ואמר רח"ל , העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל  מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק
הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת מן אוֹ תנ וּ  להצּ יל  יכוֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד  רח"ל .אׁש רק 

א.

מתמ קים   דה ה הר לד  ידי  על
הרים 

נłא  קנ"ג .)àזהר  Łמעõן (âף ר àי [äפנה  : ְְִִַַַָָָֹֹ
"Łם éŁתäב מה õ ל Łפרä מהימנא  ְְֵֵֵֶַָָָלהרעיא 

ואמר ] אחר, àאפן äמïŁט" חק õל ורעיאłם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹ
àתלמידי מהימנא  מתנõצצת ý מתŁìŁ] ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

õâר ], àŁכל üàחכמים אתקçים [Łםôמן ְְֲִִֶַָָָָָָָ
éŁתäב] מה ýà נתק çם  חקáàל äת  õ ל łם  "Łם ְְִֵֶַַַָָָָֹ

העליõנה äמ ïŁט הõôרה התל äŁàת  äהיינ] ְְְְִִִֶַַָָָָָ
àהם ŁçŁ שבמט"ט, מŁנה סדרי  Łàְְְִִִֵֵֶֶָָָה
מתמרמר והäא äמריר äת, äמחלקת ְְְְְִִִֵֶַַָֹקäשיא 

ההלכה] ëŁתלàן עד נíה à."äתõכם וŁם  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
[Ł מפרä]äאיהâ ורע, טõב הâעת  עץ  äבהאי ְְְִֵֵַַַַָָָ

והיôר ëŁםאיס äר  ורע טõב  ה âעת [äבעץ ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
הõôרה  ידי על äהינâ והי ôר, אäíר  ענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָהäא
ðëŁד מŁנה סדרי Łה Łהיא ïה àŁְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָעל
מחמת חכמים הôלמידי äêיתע מט "ט, ü ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָמלא
ïה], àŁעל הõôרה àעסק עצמם  ä יגעçŁְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ü יד על âאתêáיין רזין הõíדõתäבאינ äן äê באä] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
[ýיד על äêáתìŁ" יםë ה äקôמç ו" [דהיינו], ְְְְִִִֶַַַַַָ

àרזייא יתמôקäן הכי  łàרא âממôקת ëéְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלח
äמחל õקõת קŁäיין איäìן éל  üיד על  âְְְְְְִִַַַָָָָאתêáיין
äקôיתמ üé הłàר , את  הממôקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[éמלח
äê א éל  ýיד על äêá תìŁ הõíדõת  àכח  ä בְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז"ל  מאמרי ëéה Ł י éי  וה ëחלקת , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהŁñי õת 

הõíד], üרâ על אêא  מתי בים  âמיין Łאינן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ïה âבעל âאõרייתא Łל מרירן הëרים  מים  [éי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

טעם õעמæŁ מה äהיינâ ïה , àŁעל  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָהõôרה
הŁñיõת] מחמת õôàרה מתיקן מר ä אתהדר ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֻ

א õרייתא מי מי להיõת חõזרים הõíדõת ידי [על ְְְְִִֵֵֵַַַָ
מת äקים ], âיל üהõôרה  [והäíçריםויäíרין ְְְִִִִִִַַָָ

להעõסקים áëŁיע הðער  äהינâ ,ýêŁ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָוהðער 
לõôàüרה ] יה õן üיד על âאתêáיין אêין àרזין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יהיäמתיקן  ýיד על ëŁתêáים äêהא [àסõדõת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מעלõת את  äיגfiי ה õíד ידי על  éי מתäקים, ýְְְֲִִִֵֶַַַַל
הäíçרים מעלõת  את מfiיג äכŁאדם ְֲִִִִִֶֶַַַַָָהäíçרים ,

àהם] âילüי łמח âחקין éל  ü ל ויהדר äן  , ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
âעברין Łעבר éäחלמין  הðרõת  éל  ýל äויחזר] ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ואינם], Łע õברים  חלõמõת õמé ýוחל ''ם עלי ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
łàרא ית  âממôקת מל ''ח אתוון üä היפàְְְְְְִִֶַַַַַָָ
מל"ח  היא  הא õתõçת üäïהà חל"ם  ְִִִִֶַַַָָ[äמ êת 

הłàר] את ממתקים הממôקת י äíרין א äף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
õמé äיהי éמלח ëŁמñôים  הäíçרים üé]ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

âאäקמäהחלõם] éמה  החכמים, ä ארà õמé] ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָ
ע"א) ה' âף  àרכ õת מíכת  ].(עçן  ְֵֶֶַַַָ

מראל  הרעים  – היגים  ר ר
סדõמית מלח יסäרין  מתהדרן  ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרŁעים
סדõמית] מלח õמé הäíçרים  äיחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָ[ולר Łעים 

העינים  את מס ëא  אתâאיהי מעäר [Łהäא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הäíçרים מעל õת  את  äיגfi י לא éי  ֲִִִִִֵֶַַַַָֹהעינים,
מéלל  äצאçו àהם äויבעט מŁיח àְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָחבלי

àה äי łראל] éŁת äב ]לקיימא מה àהם  [לקçם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ') יא ôכלינה "(אõçב  רŁעים יזäé"ועיני [ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

לנõíת הàñ"ה יעłה זה וענין ה', àטõב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָלראõת
,õנתäאמà ä היעמד לרא õת יłראל  את  àְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָהם

.[äנà ויתל ä ררàית זה  ידי ְְְְְְְִִֵֶַַָועל

ע''ב)ואינäן  קנ''ג  ריע çיא(âף  רב ערב  ְִִֵֶַַַַָ
הר Łעים ] רב  הערב  àהä[ואõתם âיתק çים ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

זמנא הŁëיח àהה äא àיאת קדם  [çŁתקçם  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
éŁתäב] י')מה יב  ויתלàנâ)äנ çאל äררàית" ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

רŁעים  äיעŁוהר רàים  äרפðיהיה וי אז [éי " ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָ
àיłראל , ŁçŁ ה àחינõת éל  Łל  הáמäר  àְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָר äר 

" [Ł מפרä.נהŁמ מארי  אינäן "ä נàיתלäê א] ְְְְִִִֵֵֵַָָָ
ל äëד ידי  על  äררàתçŁ מŁנה  àעלי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָהם 

Łâאר הõôרה,] ק âיŁא  זרעא אינäן :äרפðוי ְְְְִִִִַַַַָָָָ
העםעëא. Łאר  Łל Łדõק זרע הם äêא] ְֵֵֶֶֶַַָָָָ

טõבים äמעłים מצõת ידי על  ä ררàתçŁְְְְֲִִִִֵֶַַָ
דכתיב äצדקה], ה äא éŁת äב]הדא  äזכריה[זה) ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ

ט') הéסף"יג את  ðéר õף על ðäרפôים äהינâ] ְְְְְִִֶֶֶַַַַ
לצדקה] õìŁתנים ה éסף  והרŁיעäידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

רב  ערב אינäן רב רŁעים", הערב הם äê א] ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
יłראל]. מ éלל ä צאçŁְְְִִֵֶָָָ



החסד  זהר י 

תבת להינס יז  דה זהר  העסקים 
מגג ג מ לחמת להצל - נח

éŁתäב] יב)[äמה יבינâ)""äנçאל וה éłëילים ְְִִִִֵֶַַַָָָ
קàלה מארי הàñלה אינ äן àעלי הם äê א] ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה] àסõדõת  àהõן העõסקים âאôמר  ְְְְְִִַַָָ
àהם] ג')[ìŁאמר יב יזהיר â)äנאל "והמéłילים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הרקיע", âקא[והיינו]éזהר  איäìן א êין ְְִִִֵַַָָָֹ
ה åהר  ספר  âאקרי âא , àזהר  [א äêמâôŁלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ה õåהר, ספר  הìקרא הåה  àא õר Łעõסקים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהם 
ע õמק  את להבין  עצמם ëŁיáעים  éְְְְְִִֶֶֶַַַָָלõמר

נחâבריו] éתיבת  ä איהâ,נח éתיבת  [Łהäא ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מעט, אêא ãà להéנס äזכ לא נח ôŁבת õמéְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אלא הõåהר ספר  àהבנת  לה éנס äé זä י לא üéְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

Łאמר ] וזה מעיר מעט, Łנים  ãà âמתŁìéין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מëלכäתא àעירוŁבע Łנים õà [ìŁאספים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה ëדינה], מéל äהינâ ה ëלכäת, מן ְְְְְְִִִִַַַַָָָוŁבעה 
רק]äלזמנין אז àדõר , זכäת Łéאין [ולפעמים  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

מïŁëחה Łäנים מעיר  מעæיםאחד  [éלõמר , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הõåהר], ספר את  להבין ה õåכים  äן יהיõבהâ יé] ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הõåהר ] ספר את להבין äéזçŁ äêאà םçיתק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
éŁת äב ] כב)[מה א ה õêçד"(Łמõת ה àן [הינéäל  ְְִֵֶַַַַָָ

ק âי Łא] מאëא  הõìלדõת הŁìמõת  היאõרהéל ְְִִֵַַַַָָָָָָ
"äהäליכŁô,'ה אõר  נõטריקõן הא õר "ה Łרõâ] ְְִִֵַָָ

éל ' אחרõנה דה"א לçאõ"ר õמé היאõר"ה  לõמר Łי ְְְְְְֲֵַַַַָָ(ועõד

מצרימה "), "הàאים הïס äק על  (רŁ"י ,ãתêתחàְְְִִִִִַַַַַָָָָָ

õôàרה, הáנ äז אõ"ר וזה  אõ"ר  ליהי נõטריק õן  äְְְְִִִֶַַַָָלהçאõ"ר

ז õהר àספר âספראהñדä,[(Łõמתêáה א õרה ודא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
לראõתâא äé זçŁ ה åה ספר Łל הא õר ä וזה] ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

,[õרä אàüילâ סיàה  על על וכ êא  הäא [וה éל ְְִִֵַַַָָָֹֹ
Łàמתל Łאôה  לפי ,ýבכחä ýêŁ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹס àה

חכמים ]. ôלמידי Łל  àְְְֲִִִֵֶַָנŁמõת
הם  הקצים  עם  ועסק  ה ל ירבעם
ולא הם ה מן  ביל הארץ עי
– תבה י ראל את להחזיר הל

הלת אריכת ס ת וזהי
Łאמר] âא [וזה áרים áרםäמאן [äמי  ְִִֶֶַַַָָָָ

הáל äת ], אריכäת ירבעםע õרבאת äהינâ] ְְְְֲִֵֶַַָָָ
ïניהם והŁחיר  י łראל את והחטיא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָחטא

Łàליחäתé(õעõרב  נאמן êŁא  éעõרב  âהäא  ](ועõד ְְְְְֱִִֵֵֶֶָֹ

õçéנה זמנא  àההäא ôהא ôאנâ הôא [éי  ְְְְְְִִֵַַַַָָָ
Łל  éיõנה ההיא  àעת ôהיה  מהימנא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָרעיא

àנאמנäת] ã תäליחŁ Łע łתה  Łâליחנח ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ
ýמŁà âאקרי âהינäאחרא  אחר  Łליח [éי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

ýמŁà הìקרא  יłראלירבעם  חכמי éל (éי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

יłראל üמל Łהיה ועõד ה äם, éקלïת àפניו äְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהי

("ü מל àיŁרäן "ויהי õà ìŁאמר ä נàר éעõרב ]äכמ Łה  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
Łàליחäתא אתהדר ולא àקדמיתא  âְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאôŁלח
מן  àתחêה נח õלחŁ לע õרב נדמה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ[ה äא 
ü ליל רצה לא éי  ,õתäליחŁà חזר  ולא  ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹהôבה
õ תäליחŁ עłה לא  ירבעם וכן ,õתäליחŁàְְְְְִִִֵָָָָֹ

אêא] àתäŁבה, יłראל âא âôŁל להחזיר  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
àה õן âאôמר âף Łàקצים , ïסחים (àמíכת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ע"ב) Łקץ מט  הארץ ועסק ע ëי  [Łה âôŁל  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ìŁמŁלים הארץ  עëי Łהם  הקצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעם

מ לñŁץ] âלהõןàגין הëמõן מõנא  [Łàביל  ְְְְִִִִֵַַָָָ
,[õ ל äתנìŁ ŁàליחäתיêŁãהם א âôŁל ולא  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

àתיäבתא ל ðדיק çיא  הâôŁל לאהדרא [ןלא  ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
צâיקים Łהם יłראל את  להחזיר  õתäליחŁàְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

âמאריàãתäŁבה ], Łליחäתא עביד  לא äêאיé ְְְְִִִִֵָָָָָ
Łליחäת עłה לא äê אé õל נחŁב ְְְְִִֵֶַָָָֹ[ולכן
לכן  הåה, לעõלם Łìלח מה Łàביל õנõְְְִִִֵֶֶַַַָָק

.[õיד על  הáל äת  אמר נגרם  מäâע להק õŁת Łוי) ְְְְִֵַַַַַַַָָָ

,õתäליחŁ עłה לא  Łë מ הרי עביד", לא äê אé"ְְֲִִִֵַָָָָֹֹ

אמר לר àניםéא äêול ëה Łר õמז לõמר Łוי ? ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ולכאõרה  áדõלים , àנינים õàנים הם àŁְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָאמת 
ïרסäם, הר àה עם  טõבים  מעłים  ְְֲִִִִִֵַַע łõים
הëמõן, לחמâת  רק הäא äéנתם  àאמת ü ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָא
יłראל  עם  את להחזיר  åŁה העñר äê ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָוא

לגא êה , ולדאג עłõים ,àת äŁבה לא ולכן זה ְְְְְִִִִֵֶָָָֹֹֻ
Łעłõים"éאäê"אמר  חŁõבים חäץ  éâלïי  ְְְְִִִֵֶַַָ

עłõים êŁא ר õאה ôעלäמõת י õדע ורק ְֲִֵֶֶַַַָֹהמõן,
äמצער éלäם, יłראל  מéלל  להם  אכ ïת ולא  ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ה ñדŁõה Łàםה כינה  ה õåהר א õר ע çן ; ְְְִֵֵַַַַַָָ
והרמח"ל) ä"רחëנה.הõיâ רזא  יתק çים ü בä ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

Łל  הõíד יתקçם מהימנא רעיא מŁה ýבä]ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הìביא] יëאיõנה âתה õמי  àעמקין âעאל ְְְְִִִִֵַַָָָָ

הçם ] ôהõם  àעמקי  אנìŁ]ôכנס ôיעäל הכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אõרייתא âתהõמי ä עמיקà הôא éôנס üé] ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
הõôרה ], ôהõמõת דכתיב àעäמקי הäא  הדא  ְְְְֲִִֵַָָ

הìביא] י õנה Łאמר ב)[זה וŁôליכני "(יõנה  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יëים "מ  àלבב הõôרה ]äðלה ים  על [הרõמז  ְְִִֵַַַַַָָָ

(Ł בâמ .(מתõק  ְִַָ

החסד  יאזהר

ללמד על   צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל היא, העצה כּ ן 
הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר

בּ קוֹ לוֹ ולא  ב ׁש מע וּ  

אוֹ תּה אחר  את ׁש וֹ אל אני כּ עת יהוּ דים, מלי וֹ ן 6 ונהרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה  ּכ 
ׁש בּ ת בּ מּס כת  הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה אוֹ תם(נה)האלה הרג ג מי 

ב.

את החזיר  א ס ד , רת נע מי 
 ובה  לתה העלם 

זõהר ע"א)äבתäñני ל"ח âף עłר Łôעה :(ôיק äן  ְְִִִֵַַָָָ

äê אé õôרõת, ôŁי Łל העñר ס õד õëŁנע  äְְִִִֵֵֶֶַָָמי
äובה ä לתה העõלם את אõתם ...,החזיר äê וא ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ãà ואין ,ã טŁ פé אêא õôרה Łאין Łְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים 
ïרצäפים äâ והם אחר , הõôרõת]ס õד ,[ôŁי ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים  ג"ן  ג"ן ה äא הäא àŁכתב  [õôרה ְְִִֶַַָָ
áן  כ êה", אחõתי  נעäל "áן õà ìŁאמר ïְֱֲִִֶֶַַַַַָָר õçŁת]
ŁŁàת נעäל ה äא  ו' סת äמה , ם' Łל  מðד  ְְִֵֶֶַָָָנע äל
éדי  äבàŁת  יïתח, הàת äביõם  הëעłה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ìŁאמר לõוים, àפני âלת éנõעל  ôהיה  êŁְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹא
אליהם, ïת äחה היא  õïרע, ואני עלי äלו àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהם

יתר õת. נ Łמõת Łְְֵֵֶָהם 

חז "לג. ä אמר ע"א)הìה נ "ה âף  אמרה (àŁת : ְְֲִֵַַַָָָָ
מה  עõלם  Łל õנõà ר ה àñ"ה, לפני ה âין ְִִִִֵֶַַַַָָָמ âת
צâיקים äלêה ,õל אמר  .äêמא äê א äìôŁְִִִֵֵֵַַַַָָנ
לפניו, אמרה áמäרים. רŁעים äלêוה áְְְְְְִִִַָָָָָָמ äרים
.äמח ולא  למחõת àידם  היה עõלם , Łל õנõà ְְְִִִֶָָָָָֹר
לא àהם äמח Łאם לפני וידäע áלäי ,õל ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
אם עõלם, Łל õנõà ר לפניו, אמרה מהם . ä לàְְְְִִֵֶֶַָָָָָיק
äêחçו" äכתיב äêáי, מי להם  áלäי  ýְְִִִֵֶֶַָָָָלפני
אדם àני äêא יõסף, ר ' äנô הåקנים", àְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאנŁים

תי"ו. ועד מא ' ãêäé הõôרה את ְְְְִֶַַַַָשמקיימין

ס "ח) (רמז  õŁפטים ילקäט לõŁנõ:ע çן וזה ְְְְִֵֶֶֶַַ
מõחה  õואינ למחõת  õידà ïíŁק מי ְְְְִִִֵֵֶֶָָו"כל
ïŁìŁכים âמים éל למäטב, יłראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָלהחזיר
א õתם ôאמר  אם  ידיו", על נïŁכים àְְְִִִִֵַַָָָָָֹיłראל
מה  מïני àנימין àגבעת  äהרגì אלף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָע "ב
מŁה  Łהìיח áדõלה  לסנהדרי להם  äהי ,äְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנהרג
ä רŁקçŁ עëהם  אליעזר  àן  äפנחס ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַָָויהŁõיע
àגדיהם äיהàויג àמתניהם àרזל Łל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחבלים

עירõתיהם àכל  äרåויח מארõàéתיהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלמעלה
לעגלõן , אחד יõם ,Łללכי אחד יõם יłראל, Łְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָל
אחד יõם אל , לבית אחד יõם  לחברõן, אחד ְְְֵֵֶֶֶֶָָָיõם
לא הם  הארץ. ü רâ אõתם äדëויל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלירŁäלים ,
éל  לארצם יłראל  ä כנסìŁ éיון  אêא  éן äł ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע
àגבעת äłעŁכä ,õלזיתä õלכרמ רץ ְְְְְְִֵֶֶַַָָָאחד
ראäים Łאינם  äדברים  מכערים âברים  àְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹנימין 
äונפל ,ãêäé ע õלם  éל את  להחריב  הàñ"ה ְְְְִֶַַַָָָָָָָיצא
áדõלה  סנהדרי אõתם  הרג äמי אלף. ע"ב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמהם 

ע ëהם. äְִִֶָָפנחס 

רàה Ł מדר ל õŁן ע"א)וזה נ "ב  âף :(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

ו) ט, (יחזקאל  "äêחô Łעה"äמ ëקŁâי õתõ אà , ְְִִִֵָָָָ
לפניו אמרה éבõד íéא לפני  קטג õריה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָקפצה
איזה ,ýמŁ על נהרג מהן איזה  הע õלמים , ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרõàן
õŁ נפ נתן מהן איזה  ,ýמŁ על  õמח נפצע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

.ýמŁ ְֶַעל

הב"ח ט')והìה  סי' ח"מ מäâע(חלק  הקŁה , ְְִִֵֵֶַַָ
אחד äצינë לא  עôה  עד הìביא  Łמäאל  ְְִִִֵֶַַַָָָָֹמçמõת 
ü וליל éמעłיו לעõłת ìñŁא יłראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ áדõלי
ערי  וכל äמצïה áלáל  Łנה àכל  לסàב  àְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָדרכיו
ôר äצים לõמר  Łי äבאמת  להדריכם . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָיłראל 
לעõłת üלסמ מאד  קŁה  אבל ,äז קŁיא ְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֻעל 

זה. ôר äץ על למעłה ְֲֲֵֶֶַַָָהלכה

Łי Łאם הäא, מåה ïנים  éל על äלנ ְִִִֵֵֶֶַַָָָוהõçצא 
יłראל  ערי וכל äמצïה áלáל לסàב ü רâְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
üçŁ יהיה לא  זה  üרâ ועל  äלנהלם  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהדריכם 

מנהיג לא  [Łהרי  הì"ל אôה,ôר äץ נביא  ולא  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
üקרא äמי ,ýרäעב Łלח äמי Łלאי ýמł äְְְְֲִִִִַָָָָמי
אôה, י łראל Łבטי רא Łי äאט לכאן, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָלבõא
צריכים äאנ ואין äמנהיג, רב  Łי äלנ áם  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹהלא

[ýב לàלס עליו Łרמי' ספק  äŁם àלי àוâאי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
Łאמר  õמé Łמäאל , Łעłה  ü דרé ü ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָוליל

ýיô נת "צõפה מה יחזקאל  לה êן [äראה ," ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ



החסד  זהר י 

תבת להינס יז  דה זהר  העסקים 
מגג ג מ לחמת להצל - נח

éŁתäב] יב)[äמה יבינâ)""äנçאל וה éłëילים ְְִִִִֵֶַַַָָָ
קàלה מארי הàñלה אינ äן àעלי הם äê א] ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה] àסõדõת  àהõן העõסקים âאôמר  ְְְְְִִַַָָ
àהם] ג')[ìŁאמר יב יזהיר â)äנאל "והמéłילים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הרקיע", âקא[והיינו]éזהר  איäìן א êין ְְִִִֵַַָָָֹ
ה åהר  ספר  âאקרי âא , àזהר  [א äêמâôŁלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ה õåהר, ספר  הìקרא הåה  àא õר Łעõסקים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהם 
ע õמק  את להבין  עצמם ëŁיáעים  éְְְְְִִֶֶֶַַַָָלõמר

נחâבריו] éתיבת  ä איהâ,נח éתיבת  [Łהäא ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מעט, אêא ãà להéנס äזכ לא נח ôŁבת õמéְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אלא הõåהר ספר  àהבנת  לה éנס äé זä י לא üéְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

Łאמר ] וזה מעיר מעט, Łנים  ãà âמתŁìéין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מëלכäתא àעירוŁבע Łנים õà [ìŁאספים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה ëדינה], מéל äהינâ ה ëלכäת, מן ְְְְְְִִִִַַַַָָָוŁבעה 
רק]äלזמנין אז àדõר , זכäת Łéאין [ולפעמים  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

מïŁëחה Łäנים מעיר  מעæיםאחד  [éלõמר , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הõåהר], ספר את  להבין ה õåכים  äן יהיõבהâ יé] ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הõåהר ] ספר את להבין äéזçŁ äêאà םçיתק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
éŁת äב ] כב)[מה א ה õêçד"(Łמõת ה àן [הינéäל  ְְִֵֶַַַַָָ

ק âי Łא] מאëא  הõìלדõת הŁìמõת  היאõרהéל ְְִִֵַַַַָָָָָָ
"äהäליכŁô,'ה אõר  נõטריקõן הא õר "ה Łרõâ] ְְִִֵַָָ

éל ' אחרõנה דה"א לçאõ"ר õמé היאõר"ה  לõמר Łי ְְְְְְֲֵַַַַָָ(ועõד

מצרימה "), "הàאים הïס äק על  (רŁ"י ,ãתêתחàְְְִִִִִַַַַַָָָָָ

õôàרה, הáנ äז אõ"ר וזה  אõ"ר  ליהי נõטריק õן  äְְְְִִִֶַַַָָלהçאõ"ר

ז õהר àספר âספראהñדä,[(Łõמתêáה א õרה ודא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
לראõתâא äé זçŁ ה åה ספר Łל הא õר ä וזה] ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

,[õרä אàüילâ סיàה  על על וכ êא  הäא [וה éל ְְִִֵַַַָָָֹֹ
Łàמתל Łאôה  לפי ,ýבכחä ýêŁ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹס àה

חכמים ]. ôלמידי Łל  àְְְֲִִִֵֶַָנŁמõת
הם  הקצים  עם  ועסק  ה ל ירבעם
ולא הם ה מן  ביל הארץ עי
– תבה י ראל את להחזיר הל

הלת אריכת ס ת וזהי
Łאמר] âא [וזה áרים áרםäמאן [äמי  ְִִֶֶַַַָָָָ

הáל äת ], אריכäת ירבעםע õרבאת äהינâ] ְְְְֲִֵֶַַָָָ
ïניהם והŁחיר  י łראל את והחטיא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָחטא

Łàליחäתé(õעõרב  נאמן êŁא  éעõרב  âהäא  ](ועõד ְְְְְֱִִֵֵֶֶָֹ

õçéנה זמנא  àההäא ôהא ôאנâ הôא [éי  ְְְְְְִִֵַַַַָָָ
Łל  éיõנה ההיא  àעת ôהיה  מהימנא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָרעיא

àנאמנäת] ã תäליחŁ Łע łתה  Łâליחנח ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ
ýמŁà âאקרי âהינäאחרא  אחר  Łליח [éי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

ýמŁà הìקרא  יłראלירבעם  חכמי éל (éי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

יłראל üמל Łהיה ועõד ה äם, éקלïת àפניו äְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהי

("ü מל àיŁרäן "ויהי õà ìŁאמר ä נàר éעõרב ]äכמ Łה  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
Łàליחäתא אתהדר ולא àקדמיתא  âְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאôŁלח
מן  àתחêה נח õלחŁ לע õרב נדמה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ[ה äא 
ü ליל רצה לא éי  ,õתäליחŁà חזר  ולא  ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹהôבה
õ תäליחŁ עłה לא  ירבעם וכן ,õתäליחŁàְְְְְִִִֵָָָָֹ

אêא] àתäŁבה, יłראל âא âôŁל להחזיר  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
àה õן âאôמר âף Łàקצים , ïסחים (àמíכת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ע"ב) Łקץ מט  הארץ ועסק ע ëי  [Łה âôŁל  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ìŁמŁלים הארץ  עëי Łהם  הקצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעם

מ לñŁץ] âלהõןàגין הëמõן מõנא  [Łàביל  ְְְְִִִִֵַַָָָ
,[õ ל äתנìŁ ŁàליחäתיêŁãהם א âôŁל ולא  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

àתיäבתא ל ðדיק çיא  הâôŁל לאהדרא [ןלא  ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
צâיקים Łהם יłראל את  להחזיר  õתäליחŁàְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

âמאריàãתäŁבה ], Łליחäתא עביד  לא äêאיé ְְְְִִִִֵָָָָָ
Łליחäת עłה לא äê אé õל נחŁב ְְְְִִֵֶַָָָֹ[ולכן
לכן  הåה, לעõלם Łìלח מה Łàביל õנõְְְִִִֵֶֶַַַָָק

.[õיד על  הáל äת  אמר נגרם  מäâע להק õŁת Łוי) ְְְְִֵַַַַַַַָָָ

,õתäליחŁ עłה לא  Łë מ הרי עביד", לא äê אé"ְְֲִִִֵַָָָָֹֹ

אמר לר àניםéא äêול ëה Łר õמז לõמר Łוי ? ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ולכאõרה  áדõלים , àנינים õàנים הם àŁְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָאמת 
ïרסäם, הר àה עם  טõבים  מעłים  ְְֲִִִִִֵַַע łõים
הëמõן, לחמâת  רק הäא äéנתם  àאמת ü ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָא
יłראל  עם  את להחזיר  åŁה העñר äê ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָוא

לגא êה , ולדאג עłõים ,àת äŁבה לא ולכן זה ְְְְְִִִִֵֶָָָֹֹֻ
Łעłõים"éאäê"אמר  חŁõבים חäץ  éâלïי  ְְְְִִִֵֶַַָ

עłõים êŁא ר õאה ôעלäמõת י õדע ורק ְֲִֵֶֶַַַָֹהמõן,
äמצער éלäם, יłראל  מéלל  להם  אכ ïת ולא  ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ה ñדŁõה Łàםה כינה  ה õåהר א õר ע çן ; ְְְִֵֵַַַַַָָ
והרמח"ל) ä"רחëנה.הõיâ רזא  יתק çים ü בä ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

Łל  הõíד יתקçם מהימנא רעיא מŁה ýבä]ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הìביא] יëאיõנה âתה õמי  àעמקין âעאל ְְְְִִִִֵַַָָָָ

הçם ] ôהõם  àעמקי  אנìŁ]ôכנס ôיעäל הכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אõרייתא âתהõמי ä עמיקà הôא éôנס üé] ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
הõôרה ], ôהõמõת דכתיב àעäמקי הäא  הדא  ְְְְֲִִֵַָָ

הìביא] י õנה Łאמר ב)[זה וŁôליכני "(יõנה  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יëים "מ  àלבב הõôרה ]äðלה ים  על [הרõמז  ְְִִֵַַַַַָָָ

(Ł בâמ .(מתõק  ְִַָ

החסד  יאזהר

ללמד על   צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל היא, העצה כּ ן 
הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר

בּ קוֹ לוֹ ולא  ב ׁש מע וּ  

אוֹ תּה אחר  את ׁש וֹ אל אני כּ עת יהוּ דים, מלי וֹ ן 6 ונהרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה  ּכ 
ׁש בּ ת בּ מּס כת  הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה אוֹ תם(נה)האלה הרג ג מי 

ב.

את החזיר  א ס ד , רת נע מי 
 ובה  לתה העלם 

זõהר ע"א)äבתäñני ל"ח âף עłר Łôעה :(ôיק äן  ְְִִִֵַַָָָ

äê אé õôרõת, ôŁי Łל העñר ס õד õëŁנע  äְְִִִֵֵֶֶַָָמי
äובה ä לתה העõלם את אõתם ...,החזיר äê וא ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ãà ואין ,ã טŁ פé אêא õôרה Łאין Łְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים 
ïרצäפים äâ והם אחר , הõôרõת]ס õד ,[ôŁי ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים  ג"ן  ג"ן ה äא הäא àŁכתב  [õôרה ְְִִֶַַָָ
áן  כ êה", אחõתי  נעäל "áן õà ìŁאמר ïְֱֲִִֶֶַַַַַָָר õçŁת]
ŁŁàת נעäל ה äא  ו' סת äמה , ם' Łל  מðד  ְְִֵֶֶַָָָנע äל
éדי  äבàŁת  יïתח, הàת äביõם  הëעłה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ìŁאמר לõוים, àפני âלת éנõעל  ôהיה  êŁְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹא
אליהם, ïת äחה היא  õïרע, ואני עלי äלו àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהם

יתר õת. נ Łמõת Łְְֵֵֶָהם 

חז "לג. ä אמר ע"א)הìה נ "ה âף  אמרה (àŁת : ְְֲִֵַַַָָָָ
מה  עõלם  Łל õנõà ר ה àñ"ה, לפני ה âין ְִִִִֵֶַַַַָָָמ âת
צâיקים äלêה ,õל אמר  .äêמא äê א äìôŁְִִִֵֵֵַַַַָָנ
לפניו, אמרה áמäרים. רŁעים äלêוה áְְְְְְִִִַָָָָָָמ äרים
.äמח ולא  למחõת àידם  היה עõלם , Łל õנõà ְְְִִִֶָָָָָֹר
לא àהם äמח Łאם לפני וידäע áלäי ,õל ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
אם עõלם, Łל õנõà ר לפניו, אמרה מהם . ä לàְְְְִִֵֶֶַָָָָָיק
äêחçו" äכתיב äêáי, מי להם  áלäי  ýְְִִִֵֶֶַָָָָלפני
אדם àני äêא יõסף, ר ' äנô הåקנים", àְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאנŁים

תי"ו. ועד מא ' ãêäé הõôרה את ְְְְִֶַַַַָשמקיימין

ס "ח) (רמז  õŁפטים ילקäט לõŁנõ:ע çן וזה ְְְְִֵֶֶֶַַ
מõחה  õואינ למחõת  õידà ïíŁק מי ְְְְִִִֵֵֶֶָָו"כל
ïŁìŁכים âמים éל למäטב, יłראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָלהחזיר
א õתם ôאמר  אם  ידיו", על נïŁכים àְְְִִִִֵַַָָָָָֹיłראל
מה  מïני àנימין àגבעת  äהרגì אלף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָע "ב
מŁה  Łהìיח áדõלה  לסנהדרי להם  äהי ,äְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנהרג
ä רŁקçŁ עëהם  אליעזר  àן  äפנחס ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַָָויהŁõיע
àגדיהם äיהàויג àמתניהם àרזל Łל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחבלים

עירõתיהם àכל  äרåויח מארõàéתיהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלמעלה
לעגלõן , אחד יõם ,Łללכי אחד יõם יłראל, Łְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָל
אחד יõם אל , לבית אחד יõם  לחברõן, אחד ְְְֵֵֶֶֶֶָָָיõם
לא הם  הארץ. ü רâ אõתם äדëויל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלירŁäלים ,
éל  לארצם יłראל  ä כנסìŁ éיון  אêא  éן äł ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע
àגבעת äłעŁכä ,õלזיתä õלכרמ רץ ְְְְְְִֵֶֶַַָָָאחד
ראäים Łאינם  äדברים  מכערים âברים  àְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹנימין 
äונפל ,ãêäé ע õלם  éל את  להחריב  הàñ"ה ְְְְִֶַַַָָָָָָָיצא
áדõלה  סנהדרי אõתם  הרג äמי אלף. ע"ב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמהם 

ע ëהם. äְִִֶָָפנחס 

רàה Ł מדר ל õŁן ע"א)וזה נ "ב  âף :(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

ו) ט, (יחזקאל  "äêחô Łעה"äמ ëקŁâי õתõ אà , ְְִִִֵָָָָ
לפניו אמרה éבõד íéא לפני  קטג õריה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָקפצה
איזה ,ýמŁ על נהרג מהן איזה  הע õלמים , ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרõàן
õŁ נפ נתן מהן איזה  ,ýמŁ על  õמח נפצע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

.ýמŁ ְֶַעל

הב"ח ט')והìה  סי' ח"מ מäâע(חלק  הקŁה , ְְִִֵֵֶַַָ
אחד äצינë לא  עôה  עד הìביא  Łמäאל  ְְִִִֵֶַַַָָָָֹמçמõת 
ü וליל éמעłיו לעõłת ìñŁא יłראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ áדõלי
ערי  וכל äמצïה áלáל  Łנה àכל  לסàב  àְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָדרכיו
ôר äצים לõמר  Łי äבאמת  להדריכם . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָיłראל 
לעõłת üלסמ מאד  קŁה  אבל ,äז קŁיא ְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֻעל 

זה. ôר äץ על למעłה ְֲֲֵֶֶַַָָהלכה

Łי Łאם הäא, מåה ïנים  éל על äלנ ְִִִֵֵֶֶַַָָָוהõçצא 
יłראל  ערי וכל äמצïה áלáל לסàב ü רâְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
üçŁ יהיה לא  זה  üרâ ועל  äלנהלם  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהדריכם 

מנהיג לא  [Łהרי  הì"ל אôה,ôר äץ נביא  ולא  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
üקרא äמי ,ýרäעב Łלח äמי Łלאי ýמł äְְְְֲִִִִַָָָָמי
אôה, י łראל Łבטי רא Łי äאט לכאן, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָלבõא
צריכים äאנ ואין äמנהיג, רב  Łי äלנ áם  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹהלא

[ýב לàלס עליו Łרמי' ספק  äŁם àלי àוâאי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
Łאמר  õמé Łמäאל , Łעłה  ü דרé ü ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָוליל

ýיô נת "צõפה מה יחזקאל  לה êן [äראה ," ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ



החסד  זהר יב 

חז"ל ידוּ ע  א ')מאמר ע äëד נ"ה  âף  ׁש ל (àŁת רבּ וֹ נוֹ  הקב"ה , לפני  הדּ ין מדּ ת אמרה ַַַָ
רׁש עים וה לּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ ל וּ  לוֹ , אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם,

עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו, אמרה מחוּ גּ מוּ רים. ולא למחוֹ ת בּ ידם כּ אן דהיה ואין . 
.להארי מקוֹ ם 

הםוּ לפי  הצּ ילוּ , ולא להצּ יל  ׁש יּ כלוּ  יׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי 
ה ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים מליוֹ ן הה  כּ ל על  אׁש מים 

àיłראל  רב  âכל זצ "ל , חçים  מהחפץ äהבאנŁְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
צõפה, זה (הëעתיק)נקרא  ערבים  יłראל  וכל [ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

עôה  לעת הåה  הçתõם àדõר éŁן  מéל àְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
מקõמõת àכëה נתקçם  א Łר  הר àים  äתינõנõעוàְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
äנתמעט ז"ל äחכמינ äואמר יד, ְְְְֲֲִֵַַָָָָָאזלת

ר Ł"י  Ł פרä ôלמידיםהôלמידים צ "ז  âף (חלק  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ

למ äטב) להחזירן  יłראל  ידי  המחזיקין äנתמעט äêאéְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

את לôן עתיד הäא  àוâאי כן יעłה לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
הר äגיה éל  עצ äמים àכלל  Łה äא  עב äר ְֲֲֲִִִֶֶַַָָה âין

מõרה, õואינ להõראה זר,הáיע ולא ä רא עיני éי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אין  ïעמים אêא ŁלŁ ו ôŁäים אחת  ïעם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא 
עד äאלé אדם àני עם àâרôי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמסïר ,
צלם צäרõת  äŁם àהם נéר היה לא éŁְִִֶֶֶֶַַָָָֹמעט
àדברים עëהם  ìŁéכנסôי äלבõíף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָיłראלי
õôרה  äðŁתה õמé] ור éים  äכבŁäים ר éים  âְְְְְִִִִִֵֶַַָָברי 

וארא) ïר à)Łפרשת י łראל" àני  אל "ויצ äם  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
àנחת]. להנהיגם âמעõתרŁ"י עיניהם  äזלג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

על  äתנõ א äררõע לא  äמינçëŁ ä לנ א õי äְְְִֵֶַָָָָֹואמר
.äêאé äמקàליםâברים ונŁמע נעłה äמעôה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

äואנ ,äאלינ ôŁאמר  מה éל לעõłת äְֲֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
ýעצמ את æŁרחת על õôדõת אלף ýל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָנõתנים 
ü נל אŁר üרâ ה äתנõא äלהõר õת äעינינ ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהאיר 

.õנõŁל éאן  עד  .ãàְַָָ

éברד. àעõלם והפצתם ספרים  עריכת  ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָענין
עליו  אברהם  äמתינä א אבי àזה äְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהקדימנ
éנפי  ôחת הàר õçת את õקרבà ְְְְִֵֶַַַַַָָהלõם 

הרמà"ם  וכלõŁן  הלכההכינה, עכו"ם מה' (פ"א ְְְְֲִִַַַָָָָ

לכל ג') áדõל  àקõל ולקרא לעמõד והתחיל ..." :ְְְְְְֲִִִַָָֹ
לכל  אחד ãõאל Łם ŁçŁ äלהõדיעם  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָהעõלם 
וקõרא üêמה והיה לעב õד, ראäי õול ְְְְֲֵֵַַָָָָָהעõלם 
עד לממלכה äממלכה לעיר מעיר  העם  äְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמקàץ
ìŁאמר קõרא, וה äא  éנען לארץ Łְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָהáיע

לג) כא, אל (בראשית  ד' Łàם  Łם  ְְִֵֵַָָ"וçקרא
אליו  מתקàצין העם  Łהיה וכיון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָע õלם ",
אחד לכל מõדיע היה âבריו  על õל ְְְֲִִֶַַָָָָָָוõŁאלין 
האמת, ü לדר äחזירהçŁ עד õôעâ éפי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
אנŁי  והם  äרבבõת אלפים אליו äצàתקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעד
הåה  הáדõל  הע ñר  àלàם  וŁתל  אברהם  àְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָית

ספרים  õà וי Łב וחàר  ,õנà ליצחק õדיעõוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
הõדיע וçצחק äמזהיר , מלëד àגרר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיצחק
éל  äמחזיק מל ëד  ויŁב ללëד äהìמä ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹליעקב,
כ êäם àניו לëד äאבינ ויעקב אליו, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהìלוים
àיŁיבה  õיבŁõוה Ł רא äהì מä לוי ְְְִִִִִִִֵָָֹוהבâיל 
עד אברהם, מצות  ולŁמõר  הם ü רâ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹללמד

.õנõŁל ה לõם éאן עליו ä אבינ Łאברהם הרי  ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
éדי  וêŁחם הçהד äת àעניני ספרים חàר éְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

עõלם . אל Łה ' üé ידי  על äלהõדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפיץ
תבה  ה חזיר כר  דל ה ראה  א

:õנõŁל וזה ýל ïרŁת Łחד àז õהר  ְְְְִֶַַָָָָָאי ôא
אדם Łל õכרfi ëéה äראה àא äהàא ר' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
מ ëה  ,ãלי מנא àתäŁבה, לחזר  לאחר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהעłõה
חçא ר ' ôני Łלם ". üמל צדק "äמל éי âְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָכתיב
הëחזיר הâðיק ŁìŁמת  Łàעה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָרבה ,
ה fiר מיכאל הäáף מן  יõצא  לאחרים, àְֲִִִִֵֵֵַַַַָָתäŁבה 
õ ראõà לפני ה âðיקים נפ õŁת הëקריב ְְְְִִִִֵַַַַַַָהáדõל
אõתם מקרב  Łהäא  אêא Łëמ קרàן  ר"ל õאינ)ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

זכ äתם) áדל  Łם äמס ïר ה' àהיכל י õצאäמביאם ה äא  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צâיק, õתõא Łל õ מתŁלנ Łלõם äְְְִִִֶַַָָמקâים 
õŁמרי  Ł רא מיכאל זה צדק" "äמלéי ìŁְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאמר 
Łל  ירŁäלים  זה Łלם" üמל" צדק  Łְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערי 
õ לקראת ויצא הקâים ויין לחם  ה õציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
הåה  àעõלם וגם עכ"ל. ,ý אõà Łל õם  õל ְְֲֶַַַָָָָואמר
זה  עבäר חסד Łל חäט עליו üŁëçŁ çְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָזéה
àתמיד éדאמרינן ה éל àעיני חן  ימצא äְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמëילא

כ"ח: âַף

החסד  יגזהר

אחרים  את להזהיר  החבה 
Ł רŁו יסõד àספר  éŁתב  מה חזי äïְְְֲִֵֶֶֶַַָֹק

פ"ד)העבõדה  ז ' את(Łער להפקיע âי  ואין וז"ל : ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
,õעצמ על ההáŁחה  àזהיר äת  àלבד õְְְְְִִִַַַַַַָָעצמ
éן , áם אחרים להזהיר יצא  õêé הéלל  על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻא êא
הר àים לז õéת  âôŁëל למי õחלק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוא Łרי

.õנõŁל éאן  עד  àְֶַָָזה ,

הלבבות  חובת  פרקובספר  השם אהבת (שער

אלאו') מתקן שאינו מי "וכן קדשו: לשון  וזהו 
שמתקן  ומי  מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
מי  זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות  נפשו
ואמרינן  לשונו. כאן  עד לאלקים , שמתקן

יט :)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ ועי "ע צ"ט :; (דף

הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן  המלמד כל
äłע אŁר Ł פìה "ואת שנאמר עשאו, ְֲֶֶֶֶַָכאלו

ה ). יב, (בראשית  ְָָבחרן "

חדש בזוהר  ס"ב)איתא בכל (דף כריז כרוזא :
ואינון  באורייתא דמשתדלין  אינון זכאין  יומא 
על  דמעבירין ואינון לאחרנין  להון דמזכין
את דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים  ובזה מדותיהן.
על  אותו שתאהב ג"כ  שפירושו אלקיך ה'
את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
ה' דרך ולמדם  השכינה כנפי  תחת הבריות

וברמב "ם. בספרי כדאיתא 

מישראל  איש כל על החיוב נובע ממה
היכן   ה' מדרך מלסור  אחיו את להציל
חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו

זי "ע: הקדוש

ישראל נפשות להצלת החובה
אלקיך  ה' את מואהבת - בזריזות

בתורה ה)כתוב  ו , ד'(דברים את ôואהב"ְְֵַָָ
כוללת זו שמצוה ברמב"ם וכתוב  ,"ýֱֶֹאלקי
ולעבודתו  כולם  אדם  לבני קוראים שנהיה
איש  תאהב שאם כמו בו ולהאמין יתעלה
בני  ותקרא בהם  ותרבה בשבחיו  תספר  אחד
יתעלה  אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת

ידעתו. אשר האמת  לידיעת והפתאים 

אלקיך", ד ' את "ואהבת וז "ל: בספרי
שנאמר אביך, כאברהם  הבריות על אהבהו

ה) יב , בחרן".(בראשית äł ע א Łר  Łפìה ְְֲֶֶֶֶַָָָ"ואת
חבירו  את איש  שהזריזות  בעליל רואה הנך
ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר יום  בכל קורין שאנו
הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד
חלקה  כל לכלות  ורוצה בוער כאש ממש  והוא
כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה  מצוה  טובה,
נפשם בכל  הדת להחזיק  ה' יראי  של חבורה

זצ"ל) להח"ח  .(חוה"ד

להתייגע חייבים רבה ויגיעה  עמל כמה
הדרך  מן התועה ישראלי נפש  להשיב 

בתורה ד)כתוב  כג , õŁר(שמות תפáע ְִִַ"éי 
וכתיב  ,"õל äì יבŁô הŁב ôעה õ חמר õ א ý ְְֲִִֵֶֶָֹֹֹאיב

תצא  א)בפרשת  כב , את(דברים תראה ְִֶֶֹ"לא
מהם ôמêוהתע נ âחים  õ יł את  õ א ýאחי õŁְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָר
שנדחים הרמב"ן, וכתב  ."ý לאחי Łôיבם  ְְִִֵֵָָהŁב 
להתבונן , נוכל ומזה לברוח. שהרחיקו מורה
ישראל  של ממונו על כך כל התורה חסה אם
מן  והרחיק  שתעה שיו  או חמורו על אפילו
וכל  הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך
הישראלי  נפש  על לרחם צריך כמה שכן 
רב  עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה

האמת. דרך  אל להשיבו ולראות 
Łôיבם " א)"ה Łב כב, רז"ל (דברים דרשו ְִֵֵָ

אפילו  בעניננו  כן וכמו פעמים , מאה אפילו
להטות בהם לעסוק עלינו יגיעות מאה  צריך

ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  .(שם)צאן

בלבם  נתן שה' והיה מאלה  ותבונה  חכמה 
ברבים  הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם

האובדות הנפשות יתבקשו
שד' השם  ויראי  תורה  מבעלי נמצאים  והנה
לרפאות בכחם והיה ותבונה  חכמה בלבם נתן 
וכשופר בגרון לקרא עליהם  והחיוב  עמנו שבר
ההמון  להציל ברבים  לדרוש  קולם  להרים 
ממתעים רשע מאנשי הזדונים ממים 
בלבם ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים 
העתים בצוק לבם  ולחזק יתברך השם  אמונת
ולקיום הקדושה תורה ללימוד לחזקם 
מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות

הנביא רמז זה ועל האובדות  (יחזקאלנפשות



החסד  זהר יב 

חז"ל ידוּ ע  א ')מאמר ע äëד נ"ה  âף  ׁש ל (àŁת רבּ וֹ נוֹ  הקב"ה , לפני  הדּ ין מדּ ת אמרה ַַַָ
רׁש עים וה לּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ ל וּ  לוֹ , אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם,

עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו, אמרה מחוּ גּ מוּ רים. ולא למחוֹ ת בּ ידם כּ אן דהיה ואין . 
.להארי מקוֹ ם 

הםוּ לפי  הצּ ילוּ , ולא להצּ יל  ׁש יּ כלוּ  יׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי 
ה ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים מליוֹ ן הה  כּ ל על  אׁש מים 

àיłראל  רב  âכל זצ "ל , חçים  מהחפץ äהבאנŁְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
צõפה, זה (הëעתיק)נקרא  ערבים  יłראל  וכל [ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

עôה  לעת הåה  הçתõם àדõר éŁן  מéל àְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
מקõמõת àכëה נתקçם  א Łר  הר àים  äתינõנõעוàְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
äנתמעט ז"ל äחכמינ äואמר יד, ְְְְֲֲִֵַַָָָָָאזלת

ר Ł"י  Ł פרä ôלמידיםהôלמידים צ "ז  âף (חלק  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ

למ äטב) להחזירן  יłראל  ידי  המחזיקין äנתמעט äêאéְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

את לôן עתיד הäא  àוâאי כן יעłה לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
הר äגיה éל  עצ äמים àכלל  Łה äא  עב äר ְֲֲֲִִִֶֶַַָָה âין

מõרה, õואינ להõראה זר,הáיע ולא ä רא עיני éי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אין  ïעמים אêא ŁלŁ ו ôŁäים אחת  ïעם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא 
עד äאלé אדם àני עם àâרôי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמסïר ,
צלם צäרõת  äŁם àהם נéר היה לא éŁְִִֶֶֶֶַַָָָֹמעט
àדברים עëהם  ìŁéכנסôי äלבõíף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָיłראלי
õôרה  äðŁתה õמé] ור éים  äכבŁäים ר éים  âְְְְְִִִִִֵֶַַָָברי 

וארא) ïר à)Łפרשת י łראל" àני  אל "ויצ äם  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
àנחת]. להנהיגם âמעõתרŁ"י עיניהם  äזלג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

על  äתנõ א äררõע לא  äמינçëŁ ä לנ א õי äְְְִֵֶַָָָָֹואמר
.äêאé äמקàליםâברים ונŁמע נעłה äמעôה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

äואנ ,äאלינ ôŁאמר  מה éל לעõłת äְֲֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
ýעצמ את æŁרחת על õôדõת אלף ýל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָנõתנים 
ü נל אŁר üרâ ה äתנõא äלהõר õת äעינינ ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהאיר 

.õנõŁל éאן  עד  .ãàְַָָ

éברד. àעõלם והפצתם ספרים  עריכת  ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָענין
עליו  אברהם  äמתינä א אבי àזה äְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהקדימנ
éנפי  ôחת הàר õçת את õקרבà ְְְְִֵֶַַַַַָָהלõם 

הרמà"ם  וכלõŁן  הלכההכינה, עכו"ם מה' (פ"א ְְְְֲִִַַַָָָָ

לכל ג') áדõל  àקõל ולקרא לעמõד והתחיל ..." :ְְְְְְֲִִִַָָֹ
לכל  אחד ãõאל Łם ŁçŁ äלהõדיעם  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָהעõלם 
וקõרא üêמה והיה לעב õד, ראäי õול ְְְְֲֵֵַַָָָָָהעõלם 
עד לממלכה äממלכה לעיר מעיר  העם  äְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמקàץ
ìŁאמר קõרא, וה äא  éנען לארץ Łְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָהáיע

לג) כא, אל (בראשית  ד' Łàם  Łם  ְְִֵֵַָָ"וçקרא
אליו  מתקàצין העם  Łהיה וכיון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָע õלם ",
אחד לכל מõדיע היה âבריו  על õל ְְְֲִִֶַַָָָָָָוõŁאלין 
האמת, ü לדר äחזירהçŁ עד õôעâ éפי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
אנŁי  והם  äרבבõת אלפים אליו äצàתקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעד
הåה  הáדõל  הע ñר  àלàם  וŁתל  אברהם  àְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָית

ספרים  õà וי Łב וחàר  ,õנà ליצחק õדיעõוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
הõדיע וçצחק äמזהיר , מלëד àגרר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיצחק
éל  äמחזיק מל ëד  ויŁב ללëד äהìמä ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹליעקב,
כ êäם àניו לëד äאבינ ויעקב אליו, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהìלוים
àיŁיבה  õיבŁõוה Ł רא äהì מä לוי ְְְִִִִִִִֵָָֹוהבâיל 
עד אברהם, מצות  ולŁמõר  הם ü רâ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹללמד

.õנõŁל ה לõם éאן עליו ä אבינ Łאברהם הרי  ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
éדי  וêŁחם הçהד äת àעניני ספרים חàר éְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

עõלם . אל Łה ' üé ידי  על äלהõדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפיץ
תבה  ה חזיר כר  דל ה ראה  א

:õנõŁל וזה ýל ïרŁת Łחד àז õהר  ְְְְִֶַַָָָָָאי ôא
אדם Łל õכרfi ëéה äראה àא äהàא ר' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
מ ëה  ,ãלי מנא àתäŁבה, לחזר  לאחר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהעłõה
חçא ר ' ôני Łלם ". üמל צדק "äמל éי âְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָכתיב
הëחזיר הâðיק ŁìŁמת  Łàעה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָרבה ,
ה fiר מיכאל הäáף מן  יõצא  לאחרים, àְֲִִִִֵֵֵַַַַָָתäŁבה 
õ ראõà לפני ה âðיקים נפ õŁת הëקריב ְְְְִִִִֵַַַַַַָהáדõל
אõתם מקרב  Łהäא  אêא Łëמ קרàן  ר"ל õאינ)ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

זכ äתם) áדל  Łם äמס ïר ה' àהיכל י õצאäמביאם ה äא  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צâיק, õתõא Łל õ מתŁלנ Łלõם äְְְִִִֶַַָָמקâים 
õŁמרי  Ł רא מיכאל זה צדק" "äמלéי ìŁְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאמר 
Łל  ירŁäלים  זה Łלם" üמל" צדק  Łְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערי 
õ לקראת ויצא הקâים ויין לחם  ה õציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
הåה  àעõלם וגם עכ"ל. ,ý אõà Łל õם  õל ְְֲֶַַַָָָָואמר
זה  עבäר חסד Łל חäט עליו üŁëçŁ çְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָזéה
àתמיד éדאמרינן ה éל àעיני חן  ימצא äְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמëילא

כ"ח: âַף

החסד  יגזהר

אחרים  את להזהיר  החבה 
Ł רŁו יסõד àספר  éŁתב  מה חזי äïְְְֲִֵֶֶֶַַָֹק

פ"ד)העבõדה  ז ' את(Łער להפקיע âי  ואין וז"ל : ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
,õעצמ על ההáŁחה  àזהיר äת  àלבד õְְְְְִִִַַַַַַָָעצמ
éן , áם אחרים להזהיר יצא  õêé הéלל  על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻא êא
הר àים לז õéת  âôŁëל למי õחלק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוא Łרי

.õנõŁל éאן  עד  àְֶַָָזה ,

הלבבות  חובת  פרקובספר  השם אהבת (שער

אלאו') מתקן שאינו מי "וכן קדשו: לשון  וזהו 
שמתקן  ומי  מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
מי  זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות  נפשו
ואמרינן  לשונו. כאן  עד לאלקים , שמתקן

יט :)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ ועי "ע צ"ט :; (דף

הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן  המלמד כל
äłע אŁר Ł פìה "ואת שנאמר עשאו, ְֲֶֶֶֶַָכאלו

ה ). יב, (בראשית  ְָָבחרן "

חדש בזוהר  ס"ב)איתא בכל (דף כריז כרוזא :
ואינון  באורייתא דמשתדלין  אינון זכאין  יומא 
על  דמעבירין ואינון לאחרנין  להון דמזכין
את דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים  ובזה מדותיהן.
על  אותו שתאהב ג"כ  שפירושו אלקיך ה'
את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
ה' דרך ולמדם  השכינה כנפי  תחת הבריות

וברמב "ם. בספרי כדאיתא 

מישראל  איש כל על החיוב נובע ממה
היכן   ה' מדרך מלסור  אחיו את להציל
חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו

זי "ע: הקדוש

ישראל נפשות להצלת החובה
אלקיך  ה' את מואהבת - בזריזות

בתורה ה)כתוב  ו , ד'(דברים את ôואהב"ְְֵַָָ
כוללת זו שמצוה ברמב"ם וכתוב  ,"ýֱֶֹאלקי
ולעבודתו  כולם  אדם  לבני קוראים שנהיה
איש  תאהב שאם כמו בו ולהאמין יתעלה
בני  ותקרא בהם  ותרבה בשבחיו  תספר  אחד
יתעלה  אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת

ידעתו. אשר האמת  לידיעת והפתאים 

אלקיך", ד ' את "ואהבת וז "ל: בספרי
שנאמר אביך, כאברהם  הבריות על אהבהו

ה) יב , בחרן".(בראשית äł ע א Łר  Łפìה ְְֲֶֶֶֶַָָָ"ואת
חבירו  את איש  שהזריזות  בעליל רואה הנך
ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר יום  בכל קורין שאנו
הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד
חלקה  כל לכלות  ורוצה בוער כאש ממש  והוא
כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה  מצוה  טובה,
נפשם בכל  הדת להחזיק  ה' יראי  של חבורה

זצ"ל) להח"ח  .(חוה"ד

להתייגע חייבים רבה ויגיעה  עמל כמה
הדרך  מן התועה ישראלי נפש  להשיב 

בתורה ד)כתוב  כג , õŁר(שמות תפáע ְִִַ"éי 
וכתיב  ,"õל äì יבŁô הŁב ôעה õ חמר õ א ý ְְֲִִֵֶֶָֹֹֹאיב

תצא  א)בפרשת  כב , את(דברים תראה ְִֶֶֹ"לא
מהם ôמêוהתע נ âחים  õ יł את  õ א ýאחי õŁְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָר
שנדחים הרמב"ן, וכתב  ."ý לאחי Łôיבם  ְְִִֵֵָָהŁב 
להתבונן , נוכל ומזה לברוח. שהרחיקו מורה
ישראל  של ממונו על כך כל התורה חסה אם
מן  והרחיק  שתעה שיו  או חמורו על אפילו
וכל  הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך
הישראלי  נפש  על לרחם צריך כמה שכן 
רב  עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה

האמת. דרך  אל להשיבו ולראות 
Łôיבם " א)"ה Łב כב, רז"ל (דברים דרשו ְִֵֵָ

אפילו  בעניננו  כן וכמו פעמים , מאה אפילו
להטות בהם לעסוק עלינו יגיעות מאה  צריך

ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  .(שם)צאן

בלבם  נתן שה' והיה מאלה  ותבונה  חכמה 
ברבים  הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם

האובדות הנפשות יתבקשו
שד' השם  ויראי  תורה  מבעלי נמצאים  והנה
לרפאות בכחם והיה ותבונה  חכמה בלבם נתן 
וכשופר בגרון לקרא עליהם  והחיוב  עמנו שבר
ההמון  להציל ברבים  לדרוש  קולם  להרים 
ממתעים רשע מאנשי הזדונים ממים 
בלבם ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים 
העתים בצוק לבם  ולחזק יתברך השם  אמונת
ולקיום הקדושה תורה ללימוד לחזקם 
מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות

הנביא רמז זה ועל האובדות  (יחזקאלנפשות



החסד  זהר יד

לאל"ד) הנחלות את וכו' הנבא אדם "בן
וכו'. .(שם)חזקתם "

החוטאים  רוב - הדרך את להם והודעת
חיים)בזמננו החפץ כשה (בזמן תועים רק

להשיבם  עליהם  לרחם  רבה מצוה - אובד
לבעליהם 

ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת 
ידי  על תועים  רק ח"ו, להכעיס שאינם 
אובד כשה הם  והרי אותם, שמתעים פושעים
ומצוה  בעליו, לבית לשוב  הדרך יודע שאינו
להורותם התועות נפשות על לרחם  רבה 

שכתוב וכמו  הנכונה, יח,כ)הדרך  (שמות

."ãב äילכ ü רâה את להם  ôדעõוה"ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

תעמוד" "לא  מטעם בזה החיוב גודל
טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר

"ýרע âם  על תעמד "לא דמו על (ויקראלעמוד ֲֵֶַַַֹֹ
טז ) מחויב יט , בעצמו להצילו בכחו אין ואם  ,

עובר בזה נתעצל  ואם להציל, אנשים לשכור 
בחו"מ [כמו"ש וכו ' תעמוד " ד"לא  בלאו
במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו],
לאכול  רוצה  דעתו חלישת  ומרוב עצומה
בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים 
אנשים רואים  כשאנו  כן וכמו מזה, למנעו כחו
בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם  חלישת  שמרוב
קיום חיוב  וגודל ה ' תורת מהם  נשתכח הזמן 
דברים על  לעבור  באים זה ידי ועל  מצותיו
בודאי  החיים מארץ נפשם  לכרות שיגמרו
ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל  לנו  אסור
הקב "ה  כי ד' אף חרון עליהם יחול שלא כדי

דיליה גבי לבסוף  אבל אפיה  .(שם)מאריך

בזה  להשתדל צריך כמה  ערבות מדין 
ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע  הנה
כל  שנקיים אם  כי  קבלנו בלבד עצמנו על  לא 
אצל  התורה קיום  לחזק  ביכולתנו שיהיה מה 
כמו  לזה , זה ערבים וכולנו ישראל בני שאר 

כח)שכתוב  כט , אלקינä(דברים  לד' ְֱִֵַַָֹֹ"הìסôרת
לכן  רש"י, וכפירוש  וכו ' "äלבנינä äלנ ְְְִֵַָָֹוהìגלת
את להוציא יכול מישראל  אחד  שכל  הדין
קידוש  כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו

שופר. ותקיעת 

ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן , ועתה 
ורואה  כתרים, אלפים  כמה על אחיו, לשמעון
מכיר והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון 
ומר רע הוא כי  ההוא העסק את מכבר
מההשתדלות כמה מעותיו, כל בזה ויפסיד
אחיו  שמעון  את  למנוע עושה ראובן היה
אליו, החוב יחזור  זה  ידי שעל הרע מהעסק
למנוע יכול  דאם לידע האדם צריך בעניננו וכן
וכדומה  תוכחה ידי על  עוון  מאיזה חבירו את
יתפש  בזה מתעצל והוא  עירו אנשי את או

עוון. באותו

עצות לבקש  צריך שמים בחפצי 
עצמו כחפצי ותחבולות

במה  עצמו שיפטור האדם  יחשוב  ואל 
היו  שלא  מפני  התורה בקיום החזיק שלא
צריך שמים  חפצי כי  רושם, עושין דבריו
ובחפצי  עצמו כחפצי פנים כל על לחשוב 
אינו  רע בענין הולך עסקו אפילו ידוע עצמו
ומבינים ליודעים  הולך אלא  ממנו מתייאש 
עסקו, לתקן תחבולות  ועושה  בעצתם  ושואל
ירויח  שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב"ה
שמים חפצי היה אלו בזה ואף  מהעסק,
מחפש  היה  כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא הדת להקים  איך ותחבולות  עצות 
עצה  לו ממציא  הקב "ה  היה ובודאי  יתמוטט,

שאמר וזה  ג ,ו)ועזר, דעה ä"(משלי ýרכיâ ְְֵֶָָָ"àכל
מתנהג שאתה הדרכים באותן ר"ל וכו',
לחפש  שמים  בחפצי תתנהג עצמך, בעניני
עיניך יאיר  הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד

ידך על חייםישראל החפץ דברי תוכן כאן (עד

הדת") "חומת  .בספר

- ליום מיום  הכלל הצלת לדחות  אסור
מרצחים  בשם נקראים  הדוחים

נאמנה" קריה לזõנה היתה  א,"איכה (ישעיהו ְְְֱִֵֶָָָָָָָ
הנביאכא) ישעיהו כי לומר אפשר הכוונה

קדשנו  עיר הגיע מה ידי ועל איך ואמר, תמה
זה  על כזונה, להיות  הנאמנה עיר  ירושלים
לעשות שהגיע שבעת  ,"ãà ילין "צדק ִֶֶָָאמר
דחו  אז מכשולים , ולתקן וצדק טוב דבר 
אבל  בה", "ילין שאמר  וזה יום  אל  מיום  הדבר 

החסד  טוזהר

וזהׁש  אמר וּ , ולא ונתעצּ לוּ  הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ללמד  ל צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם האמת היה  
הּת וֹ כחה  "מצות ׁש לם ספר  הזּ ה הענין  על  וכתבּת י ".לאמּת וֹ , 

האלההרבּ ה את זוֹ הרׁש וֹ אלים ללמד אוֹ מרים ׁש לּ א רבּ נים מיני  כּ ל  יׁש  הרי 
על וּ לה וֹ כיח לפרסם הּק וֹ רה  בּ עבי  נכנסים אנ וּ  מה מּפ ני כּ ן  אם הּק דוֹ ׁש ,

הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמדלּמ וּ ד  לכם אמר לא ׁש לּ כם הרב  אם בּ קוֹ לי ׁש ּת ׁש מעוּ  ל ּמ ה 

הּק דוֹ ׁש ,ּת ׁש וּ בה : זוֹ הר  ללמד  צעקוּ  י שׂ ראל , גּ ד וֹ לי וצדּ יקים גּ אוֹ נים רבּ נים אלף 
את  ללמד  והאברכים היּ ׁש יבה ּת למידי  לכל ׁש צּ וּ ה  חיּ ים החפץ וּ בת וֹ כם 

ה ּפ ר ׁש ה, על ׁש בוּ ע בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  למדוּ הזּ וֹ הר ׁש עבר  מדּ וֹ ר  י ׁש יב וֹ ת הראׁש י  [וכל 
ה זּ וֹ הר"], "מא וֹ ר וֹ ת הזּ וֹ הר ", "אוֹ ר בּ ספר ראה  – הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ דע זוֹ הר חיּ ים  והחפץ 

יהוּ די ׁש כּ ל  מעלה , ׁש ל דּ ין מהבּ ית  ּפ חד רק רב , ל ׁש וּ ם חׁש בּ וֹ ן ע שׂ ה לא האמת, את
ׁש נה. 120 אחר  ּת ׁש וּ בה לתת יצטר

יהוּ דהכּ מוֹ  ׁש לוֹ ם מעלה, ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי  ׁש יׁש אל וּ  יוֹ דע אני ידע ּת כן האם 
אט וֹ ם מּפ צצת י שׂ ראל  עם את להצּ יל כּ ן ׁש אפׁש ר עשׂ יתאׁש יב וּ מה  י ׁש אלוּ  

נחמן לזה ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  ׁש ר בּ נוּ  וידוּ ע  הזוֹ ה"ק, על ספרים מילי וֹ ני הדּפ ס ּת י  אׁש יב, 
קדׁש וֹ  בּ רוּ ח  ראה  זי"ע רבּ ני ה מבּ רסלב מה ט וֹ ב ׁש ם בּ על הּת למידי מכּ ל  יוֹ תר 

על  המצוה אליהם  שבאה המצוה  במעשה
ומיד, תיכף אותה  לעשות  עצמם זרזו רע דבר 
עד הגיעו כן על  מר ðחים ", "ועôה שאמר ְְְִַַָוזה
האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
מצוה  כמ"ש תיכף ולקיימה  בה לזרז צריך

תחמיצנה אל לידך בשםהבאה הנפש  (רפואת

לאנדא) .ר"י

האדמו"רה. מרן של קדשו מפה  שמעתי וזה
שהעתיק  זי "ע, מסאטמאר יואל  דברי רבנו 
הקדוש  רבנו של קדשו דברי את  פעמים  כמה
היה: כך שהיה ומעשה – זי"ע נחמן  רבי 
חבירי  עם ולמדתי שנה 17 בן בחור  כשהייתי
הראש  אלי ובא  שליט"א , פרנקאל ניסן ר '
ליקוטי  ללמוד שאסור לי ואמר  ישיבה,
את משגע זה ברסלב, ספרי  וכל מוהר "ן,
האדמו"ר בשם זה את ואמר האנשים,
פנימה, לקודש  ונכנסתי זי"ע, מסאטמאר
בעל  ספרי לומד  שאני זי "ע, לרבנו ואמרתי 
חיים מים באר אלימלך נועם כמו טוב  שם
ליקוטי  הספר  לידי  ובא ועוד, ושמש  מאור

הרגשתי  וממש בזה, ללמוד והתחלתי מוהר "ן
לשאול  רציתי  כן על מזה, גדולה התעוררות
ביום דקות עשר למשך ללמוד כדאי אם

הזה? הקדוש הספר 
גדולה, בהתרגשות אמר  זי"ע  הרבי
כל  למדתי שנה עשרה 16 בן  כשהייתי
יותר קדשו ברוח ראה והוא שלו הספרים 
שרבני  מה זי"ע טוב  שם  בעל התלמידי מכל

המשיח בימות יעשו העתיקהערב  יואל (ורבנו 

מוהר"ן ) הליקוטי של הנ"ל המאמר את  פעמים ,כמה 
הקדושים. בספריו ללמוד מאוד כדאי  כן ועל
שגם הנ"ל, ניסן ר ' לחבירי  אמרתי  כך  ואחר
וכך התשובה, אותה  לו  והשיב  לשאול, ילך
ישיבה  מהראש ומורא פחד בלי  ללמוד יכלנו 
הלא עלינו, וצעק עוד בא ישיבה הראש הנ"ל.
הקדוש  רבינו של תורה דעת לכם  אמרתי
הקדוש? רבנו  רצון  נגד עושים אתם ולמה
ושאלתי  פנימה , הקודש אל נכנסתי  לו, עניתי 
מעורר זה שאדרבה לנו ואמר  קדשו, דעת את
הקדושים. בספריו ללמוד לנו והתיר ומחזק 

טענותיו. ונסתתמו 



החסד  זהר יד

לאל"ד) הנחלות את וכו' הנבא אדם "בן
וכו'. .(שם)חזקתם "

החוטאים  רוב - הדרך את להם והודעת
חיים)בזמננו החפץ כשה (בזמן תועים רק

להשיבם  עליהם  לרחם  רבה מצוה - אובד
לבעליהם 

ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת 
ידי  על תועים  רק ח"ו, להכעיס שאינם 
אובד כשה הם  והרי אותם, שמתעים פושעים
ומצוה  בעליו, לבית לשוב  הדרך יודע שאינו
להורותם התועות נפשות על לרחם  רבה 

שכתוב וכמו  הנכונה, יח,כ)הדרך  (שמות

."ãב äילכ ü רâה את להם  ôדעõוה"ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

תעמוד" "לא  מטעם בזה החיוב גודל
טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר

"ýרע âם  על תעמד "לא דמו על (ויקראלעמוד ֲֵֶַַַֹֹ
טז ) מחויב יט , בעצמו להצילו בכחו אין ואם  ,

עובר בזה נתעצל  ואם להציל, אנשים לשכור 
בחו"מ [כמו"ש וכו ' תעמוד " ד"לא  בלאו
במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו],
לאכול  רוצה  דעתו חלישת  ומרוב עצומה
בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים 
אנשים רואים  כשאנו  כן וכמו מזה, למנעו כחו
בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם  חלישת  שמרוב
קיום חיוב  וגודל ה ' תורת מהם  נשתכח הזמן 
דברים על  לעבור  באים זה ידי ועל  מצותיו
בודאי  החיים מארץ נפשם  לכרות שיגמרו
ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל  לנו  אסור
הקב "ה  כי ד' אף חרון עליהם יחול שלא כדי

דיליה גבי לבסוף  אבל אפיה  .(שם)מאריך

בזה  להשתדל צריך כמה  ערבות מדין 
ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע  הנה
כל  שנקיים אם  כי  קבלנו בלבד עצמנו על  לא 
אצל  התורה קיום  לחזק  ביכולתנו שיהיה מה 
כמו  לזה , זה ערבים וכולנו ישראל בני שאר 

כח)שכתוב  כט , אלקינä(דברים  לד' ְֱִֵַַָֹֹ"הìסôרת
לכן  רש"י, וכפירוש  וכו ' "äלבנינä äלנ ְְְִֵַָָֹוהìגלת
את להוציא יכול מישראל  אחד  שכל  הדין
קידוש  כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו

שופר. ותקיעת 

ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן , ועתה 
ורואה  כתרים, אלפים  כמה על אחיו, לשמעון
מכיר והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון 
ומר רע הוא כי  ההוא העסק את מכבר
מההשתדלות כמה מעותיו, כל בזה ויפסיד
אחיו  שמעון  את  למנוע עושה ראובן היה
אליו, החוב יחזור  זה  ידי שעל הרע מהעסק
למנוע יכול  דאם לידע האדם צריך בעניננו וכן
וכדומה  תוכחה ידי על  עוון  מאיזה חבירו את
יתפש  בזה מתעצל והוא  עירו אנשי את או

עוון. באותו

עצות לבקש  צריך שמים בחפצי 
עצמו כחפצי ותחבולות

במה  עצמו שיפטור האדם  יחשוב  ואל 
היו  שלא  מפני  התורה בקיום החזיק שלא
צריך שמים  חפצי כי  רושם, עושין דבריו
ובחפצי  עצמו כחפצי פנים כל על לחשוב 
אינו  רע בענין הולך עסקו אפילו ידוע עצמו
ומבינים ליודעים  הולך אלא  ממנו מתייאש 
עסקו, לתקן תחבולות  ועושה  בעצתם  ושואל
ירויח  שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב"ה
שמים חפצי היה אלו בזה ואף  מהעסק,
מחפש  היה  כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא הדת להקים  איך ותחבולות  עצות 
עצה  לו ממציא  הקב "ה  היה ובודאי  יתמוטט,

שאמר וזה  ג ,ו)ועזר, דעה ä"(משלי ýרכיâ ְְֵֶָָָ"àכל
מתנהג שאתה הדרכים באותן ר"ל וכו',
לחפש  שמים  בחפצי תתנהג עצמך, בעניני
עיניך יאיר  הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד

ידך על חייםישראל החפץ דברי תוכן כאן (עד

הדת") "חומת  .בספר

- ליום מיום  הכלל הצלת לדחות  אסור
מרצחים  בשם נקראים  הדוחים

נאמנה" קריה לזõנה היתה  א,"איכה (ישעיהו ְְְֱִֵֶָָָָָָָ
הנביאכא) ישעיהו כי לומר אפשר הכוונה

קדשנו  עיר הגיע מה ידי ועל איך ואמר, תמה
זה  על כזונה, להיות  הנאמנה עיר  ירושלים
לעשות שהגיע שבעת  ,"ãà ילין "צדק ִֶֶָָאמר
דחו  אז מכשולים , ולתקן וצדק טוב דבר 
אבל  בה", "ילין שאמר  וזה יום  אל  מיום  הדבר 

החסד  טוזהר

וזהׁש  אמר וּ , ולא ונתעצּ לוּ  הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ללמד  ל צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם האמת היה  
הּת וֹ כחה  "מצות ׁש לם ספר  הזּ ה הענין  על  וכתבּת י ".לאמּת וֹ , 

האלההרבּ ה את זוֹ הרׁש וֹ אלים ללמד אוֹ מרים ׁש לּ א רבּ נים מיני  כּ ל  יׁש  הרי 
על וּ לה וֹ כיח לפרסם הּק וֹ רה  בּ עבי  נכנסים אנ וּ  מה מּפ ני כּ ן  אם הּק דוֹ ׁש ,

הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמדלּמ וּ ד  לכם אמר לא ׁש לּ כם הרב  אם בּ קוֹ לי ׁש ּת ׁש מעוּ  ל ּמ ה 

הּק דוֹ ׁש ,ּת ׁש וּ בה : זוֹ הר  ללמד  צעקוּ  י שׂ ראל , גּ ד וֹ לי וצדּ יקים גּ אוֹ נים רבּ נים אלף 
את  ללמד  והאברכים היּ ׁש יבה ּת למידי  לכל ׁש צּ וּ ה  חיּ ים החפץ וּ בת וֹ כם 

ה ּפ ר ׁש ה, על ׁש בוּ ע בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  למדוּ הזּ וֹ הר ׁש עבר  מדּ וֹ ר  י ׁש יב וֹ ת הראׁש י  [וכל 
ה זּ וֹ הר"], "מא וֹ ר וֹ ת הזּ וֹ הר ", "אוֹ ר בּ ספר ראה  – הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ דע זוֹ הר חיּ ים  והחפץ 

יהוּ די ׁש כּ ל  מעלה , ׁש ל דּ ין מהבּ ית  ּפ חד רק רב , ל ׁש וּ ם חׁש בּ וֹ ן ע שׂ ה לא האמת, את
ׁש נה. 120 אחר  ּת ׁש וּ בה לתת יצטר

יהוּ דהכּ מוֹ  ׁש לוֹ ם מעלה, ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי  ׁש יׁש אל וּ  יוֹ דע אני ידע ּת כן האם 
אט וֹ ם מּפ צצת י שׂ ראל  עם את להצּ יל כּ ן ׁש אפׁש ר עשׂ יתאׁש יב וּ מה  י ׁש אלוּ  

נחמן לזה ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  ׁש ר בּ נוּ  וידוּ ע  הזוֹ ה"ק, על ספרים מילי וֹ ני הדּפ ס ּת י  אׁש יב, 
קדׁש וֹ  בּ רוּ ח  ראה  זי"ע רבּ ני ה מבּ רסלב מה ט וֹ ב ׁש ם בּ על הּת למידי מכּ ל  יוֹ תר 

על  המצוה אליהם  שבאה המצוה  במעשה
ומיד, תיכף אותה  לעשות  עצמם זרזו רע דבר 
עד הגיעו כן על  מר ðחים ", "ועôה שאמר ְְְִַַָוזה
האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
מצוה  כמ"ש תיכף ולקיימה  בה לזרז צריך

תחמיצנה אל לידך בשםהבאה הנפש  (רפואת

לאנדא) .ר"י

האדמו"רה. מרן של קדשו מפה  שמעתי וזה
שהעתיק  זי "ע, מסאטמאר יואל  דברי רבנו 
הקדוש  רבנו של קדשו דברי את  פעמים  כמה
היה: כך שהיה ומעשה – זי"ע נחמן  רבי 
חבירי  עם ולמדתי שנה 17 בן בחור  כשהייתי
הראש  אלי ובא  שליט"א , פרנקאל ניסן ר '
ליקוטי  ללמוד שאסור לי ואמר  ישיבה,
את משגע זה ברסלב, ספרי  וכל מוהר "ן,
האדמו"ר בשם זה את ואמר האנשים,
פנימה, לקודש  ונכנסתי זי"ע, מסאטמאר
בעל  ספרי לומד  שאני זי "ע, לרבנו ואמרתי 
חיים מים באר אלימלך נועם כמו טוב  שם
ליקוטי  הספר  לידי  ובא ועוד, ושמש  מאור

הרגשתי  וממש בזה, ללמוד והתחלתי מוהר "ן
לשאול  רציתי  כן על מזה, גדולה התעוררות
ביום דקות עשר למשך ללמוד כדאי אם

הזה? הקדוש הספר 
גדולה, בהתרגשות אמר  זי"ע  הרבי
כל  למדתי שנה עשרה 16 בן  כשהייתי
יותר קדשו ברוח ראה והוא שלו הספרים 
שרבני  מה זי"ע טוב  שם  בעל התלמידי מכל

המשיח בימות יעשו העתיקהערב  יואל (ורבנו 

מוהר"ן ) הליקוטי של הנ"ל המאמר את  פעמים ,כמה 
הקדושים. בספריו ללמוד מאוד כדאי  כן ועל
שגם הנ"ל, ניסן ר ' לחבירי  אמרתי  כך  ואחר
וכך התשובה, אותה  לו  והשיב  לשאול, ילך
ישיבה  מהראש ומורא פחד בלי  ללמוד יכלנו 
הלא עלינו, וצעק עוד בא ישיבה הראש הנ"ל.
הקדוש  רבינו של תורה דעת לכם  אמרתי
הקדוש? רבנו  רצון  נגד עושים אתם ולמה
ושאלתי  פנימה , הקודש אל נכנסתי  לו, עניתי 
מעורר זה שאדרבה לנו ואמר  קדשו, דעת את
הקדושים. בספריו ללמוד לנו והתיר ומחזק 

טענותיו. ונסתתמו 



החסד  זהר טז

והראׁש י  הר בּ נים ׁש כּ ל  האמת את בּ דּ רׁש וֹ ת ואמרּת י הּמ ׁש יח. בּ ימוֹ ת יעשׂ וּ  רב הערב
[כּ ל  רב, הערב ראׁש י הם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד ׁש לּ הם ל ּק הל אוֹ מרים ׁש לּ א  יׁש יבוֹ ת

בּ זה מ וּ באים וגם – ּפ עמים 172 בּ זוֹ ה"ק טוֹ ב כּ תוּ ב ׁש ם בּ על  ּת למידי  ספרי 140 
בּ זי "ע הכּ ל והדּפ סּת י  מקוֹ מוֹ ת, מראי  310 הכּ ל ס יכוֹ ל אחד וכל ספרים  17 

להכּ נס  אסוּ ר הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ם ׁש אין הּמ דרׁש  וּ בית יׁש יבה וכל  זה], את לראוֹ ת
ערב  – אחרא מהּס טרא רב הוּ א זה על דּ וֹ אג ׁש לּ א יׁש יבה הראׁש  אוֹ  והרב ׁש ם,

בּ י וֹ מוֹ . יוֹ ם  מידי ישׂ ראל לכלל ׁש ּמ גּ יעים האסוֹ נ וֹ ת כּ ל על א ׁש מים והם זהוּ רב, 
מעלה. ׁש ל  דּ ין בּ בית ׁש יּ תק בּ ל היּ חידי האמת

הג"רראה הגוב"י. כּ תב וכן ועוֹ ד , ה'", "סוֹ ד וּ בספר וּ מצלא", מגנא "זוֹ הר בּ ספר  
זצ"ל : הלּפ רין  מענכין בּ בית מנחם ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת בּ זמן  וההר וּ גים הענ יּ ים 

קבּ לה  למד וּ  ׁש לּ א חכמים ה ּת למידי  את מעלה ׁש ל כּ ו דּ ין על  אוֹ תם וּ מעני ׁש ים ,. 

הñדŁõ,ו. àז õהר  ìŁכôב מה ְְִֶַַַַַָָידäע
לצאת לז õéת  אפŁר  הõåהר  ספר  àŁְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמצעäת
חבלי  יäíרי  ללא äהינâ àרחמים , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמה áלäת

הרמח"ל  הñדŁõ)מŁיח. õ צאטä ל חçים מŁה ä נàר) ְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

עõמד מה ëàרõם " "א âיר õ ספרà ְְְִִִֵַַַַָמסàיר 
הäרה  הõåהר . Łל äלêה הâברים ְֲִֵֵֶַַַַַָָָמאחõרי
לדàק  עכŁו âוקא מאד éדאי ְְְְְְִַַַַַָָָֹֹהôחõôנה:

Łõדñה הõåהר  ספר אמר àäקריאת  (çéד äע, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

את מבינים לא  אם áם õïעל הõåהר íŁפר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻה ëקàלים

õñŁראים) .הêëים ְִִִֶַ

הרמח"ל: ëäְִֵַַָביא 

אימת עד לחבריא מען ר' אמר "ניא 
סמכא" חד  קיימא נתיב

היה  àעõלם äתקנìŁ ה áד õלים הäñôנים  ְְְִִִִִֶַַָָָָמן
àכëה  Łבחיו נאמר éא Łר  הõåהר , ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָספר 
הäכן , לáאêה ה äא  éי ,õעצמ äìëמ ְְְִִֶַַָָֻמק õמõת 
õà וית àאר י łראל. לבית י äŁעה קרן äְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהצמיח
מהימנא, àרעיא מקõמõת  àכëה זה âְְְְְֲֵֶַַָָָָָבר 
àפר Łת ïה וגם ïעמים. וכ ëה ëéה äְְְְִִִַַַַַָָָָָֹבäñôנים

ב)נłא  למטעם(קכ "ד יłראל דעתידין  "äבגין : ְְְְְִִִִִֵַָָָֹ
יפקäן  הõåהר, ספר האי äאיהâ âחçי  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָמאילנא 

àרחמי" גלäתא מן  ã יàראלłי Łעתידים (äבגלל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

äיצא הåה, ה õåהר  ספר Łהäא החçים מעץ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלטעם 

àרחמים) מהáלäת  õתä זכà. ְְֲִִֵַַָ

áד õלים àעñרים  הäא ôלäי  הåה ְְְִִִִֶַָָָָָוהענין
ההנהגה, àע äמקי ŁרŁäמä החכמה, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָמעñרי

ועל  õë ע על  הçחיד האדõן äפעל הכין ְֲִִֵֶַַַַַָָָָא Łר 
רב  אל õà ä יעáי אŁר ü רâה לנחõתם  ,õְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָנחלת
ôדע ü וצרי הëחŁבה. àרא Łית הëכ äן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻטäב
äñôנים äמה àגלäתם, יłראל äחסר ëéְְְִִִֵַַָָָָָה
äבחõŁב  לקדמäתם . להחזירם להם הם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָצריכים

הלõם)הõŁëרר  עליו ü לëה הåה,(âוד הענין על ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מתאõנן והב  היה האêה, הáדõלים החסרõנõת  ין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נביא" עõד אין  ,äראינ לא  äתינõתõא" ְִִֵֵֵָָֹוא õמר:
'ä ט)וכ עד, ר àה (ôהêים חכמה  àאמת  éי . ְְְֱִִִֶֶַָָָ

זכרõנם äוחכמינ מłçראל , אבדה  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָויñירא 
ä רŁ ,Łâקë ה àית  Łחרב "מ õçם  äאמר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלברכה

כו' éספר çא" למהוי א)חכמיא מ"ט .(ס õטה  ְְְֱֵֶַַַָָָָָ

"עד וא õמר: זאת על מת êïל הõŁëרר ְְְְִֵֵֵַַַַָָֹוהיה
כו' צר " יחרף אלהים י)מתי עד, .(Łם ְֱִֶַָָָָֹ

מאד áד õלים סõדõת נכללים א êה  äְְְְִִִִִֵֶָֹבפסäקים 
והבן: Łמע הåה, àְְְְִֵֶַַַָענין

יõחאי  àר  Łמעõן ר àי àŁריחת ְְְְִִִִֶַַַַָונמצא
ה õåהר, נעłה ãדõסàŁ הôבה , ענין  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָע łתה
נŁמתין , ר õàא הים  éל ä נכלל õà ְְְֲִִִִִִֶַָָא Łר 
éללית לבריחה זה  נחŁב  ואז äñôàנים . ëéְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻזéר 
üיצטר לא  הçמים  àסõף עד יłראל, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלכל

ìŁאמר  äוזה יציאה. יב)אêא  נב , "éי (יŁעיה : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָ
éי  תלכäן, לא äבמנäסה ,ä תצא àחïזõן ְְְִִִֵֵֵָָֹֹלא 
יłראל"... אלõקי äמאíפכם  ה' לפניכם üלõְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָה

אחריו נŁאר  הõåהר  ספר  éי (אחרי והאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נקרארשב "י) õà çŁת àâק מי  éŁל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה,

החסד  יזזהר

õל üיצטר êŁא עד אחרא, ה íטרא מן õàŁְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹרח
הçמים) מה (àאחרית ýדיעõוא יציאה. א êא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ

áדõל  õôעלת éי והאמת  àזה. נמצא  õôְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָָעלת
מŁיח. מחבלי הðלה הäא  éי ְִִֵֵֶַַָָָה äא ,

אêא צריכים , ä הי לא מŁיח חבלי éי  ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹוהענין:
האדם מן להפריד üריðה הñבר ח äàט õמéְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
החבלים צריכים  äהי éן ,õà ìŁדàק ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻהåהמא

מŁיח) זהמת(חבלי [את ] מ łçראל להפריד éדי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ואחר לעיל, ìéזéר לברח ä כלäçŁ éדי  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהáלäת,
äחכמינ [מאמר  ס õד  וזה  לצאת. ä יחזר üéְְְֲֲֵֵֶַַַָָָ
מעמיד הäא üä רà Łõדñה לברכה ְְֲִִִַַָָָָָזכר õנם
äמחזירם éהמן קõŁת áŁזר õתיו üמל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליהם

ב)לäëטב" צז àע õד(סנהדרין áדõל : éלל äזה éי  , ְְְְִִֶֶַַָָָ
יכõל  õאינ אחרא  ה íטרא  ôגàרת  üõô Łְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאדם 
אחרא Łהíטרא  üוצרי .üריðה ה äñôן  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָלת ñן
ìéזéר יłראל ôחת äק äŁרה éפäתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָת אר

הïעõêת: ôŁי  להם  üצרי ולכן ְְְְִֵֵֵֶַָָָֻלעיל,

éי  àריחה, ü רâà ההם  הñל õïת מן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלצאת 
àרא õŁנה. אפŁר אי  יציאה  ü דרàְְְִִִֶֶֶָָָָ

àיד הñלõïת  מן Łë מ äצאçŁ üé ְְְְִִֶַַַַַָָָואחר 
ôחôם. éפäת õת ôארנה שהקליõïת  ְְְְִִֶַַַָָָָָרמה,

לא הåהמא, àהם הר àה ìŁדàק éיון ü ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻא
החבלים ידי על אêא לברח להם אפŁר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מŁיח) Łהיא(חבלי àת äŁבה חõזרים äהי Łאז , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ה àריחה. היא  וזאת מקלט, עיר  ְְְִִִִִַָָָֹ"איëא"

הéתäב: Łאמר  מה áדõל ס õד  àזה ýדיעõ ְֲִֶֶַַַָָָָוא
'ä וכ הא êה הâברים éל ýäמצאä ýל ְְְְִֵֶַַַָָָָ"ðàר 

'äוכ "ýאלהי ה' עד ôבŁל)ו ד, (âברים ְְְְֱִֶַַָָֹ

חס לגזר אחרא  הíטרא הת àáר äת éי  âְְְְֲִִִִַַַַַָָֹע ,
ã תçעל לפי üŁנמ יłראל, על  áזר õת  ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוŁלõם 
üé ãתõעל éפי éי àמדרגõת , ולינק ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹלהתאחז
íàפירõת äמתàáרת עõלה היא  והìה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָמת àáרת .
עד âחק. אחר  âחק יłראל נדחקים ואז ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֹזו "ן ,
להת àâק  חŁõבת והיא ל"א ëא", מáעת Łְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהיא
"ãמינ מתערין âינין "איëא  àס õד, éן , áם Łְְִִִִִִֵַָָָָם

א) סה ג ' חלק  éי (זõהר יכ õלה, ãאינ àאמת ü א , ְֱִֵֵֶֶֶַַָָ
יłראל  אâר àה , ואז חרäת. היא  ְְְִִִֵֵַַָָָָאיëא

הäŁôבה. àסõד äבõרחין ãà ְְְְְִִִַַָָמתדàקין

קõŁת, áŁזרõתיו üלëה üצרי היה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָולכן 
áëŁיע עד  לספירה מíפירה äמתàáר ü לõהŁְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מתעõררת א âרàה éי  ,õחé נàŁר  וŁם  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלא ëא
ס õד והäא  ליłראל . הäŁôבה Łבר "לפני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָ

יח)áא õן " טז, ,(מŁלי ְִֵָ

àר Łמעõן ורàי מŁה àריחת áם éן ְְְְִִִֵֶַַַַַֹועל
זאת àŁבריחה וכיון הáזרה. ידי על  äהי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיõחאי
קים הôבה  ענין éבר הìה הõåהר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנע łה
הìדàק  : äהינâ אליו , çŁז ëâן מי לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועõמד
מן  ויצא  ל"אëא " מ áיע éבר ה õåהר àְְְְִִִֵֶַַַַָָָָספר 
מŁיח, חבלי õל ü צרי ואין  אחרא , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהíטרא
àענין  נõłא, ïרŁת מהימנא  àרעיא ëéְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻזéר 

ôàח êה. למעלה ְְְִִֵֵֶַַָָהבאתי

אêא הõåהר  נתêáה לא  זה , éל  עם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהìה,
הïעêה  הלא  éי ,õתõłהע אחרי הר àה àְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻזמן
,ãì זמà אêא  להëצא צריכה ãאינ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהåאת 
éי  הåה, הõåהר àסõד יłראל äברחçŁ ,Łä רïְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
âמל éא àדרא יõמ çא  àסõף א êא  õאינ õ תêעïְְְְְֵֶַַָָָָָָֻ

הŁëיח)מŁיחא  ü מל Łל  õרõדà הçמים , .(àס õף  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

הפסק  לי  ה הר לד ידי על הזרת ל
נתר àה  éבר וâאי  éי אáיד, ידעôי ְְְְִִִִַַַַַָָָֹוזאת
אל  וŁלõם חס להáיע יכõל Łהיה עד ְְְִִֶֶַַַַַָָָָהñטר äג
ה', וירצה äמנâהק לקל õôדה äואנ áדõל. ְְְְְְִִֵֶַָָָָמקõם 
ה' זה éי ל éëה. רפäאה יłראל לכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָיהיה 
äוהתחלנ הõìלד את äראינ éבר  àקרäב ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָחדŁים
.õרתõô לכבõד עôה  אõמר  éאŁר  áדõל, àְְֲִִֵֶַַָָָתäñן
àני  Łקד קהõêת לכל הçעäצה  העצה ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹוזאת
äטמנ ä ז מרŁת לìצל צ äרם, יŁמרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאיטליא,
זאת על לפñח להם  היה  äבו âאי õłְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאיהם.
זה  מאד. ועצ äם  הâבר רב éי ,ä לâ יח ְְְְִֶֶַַָָָָֹֹולא
éבר éי ,äנŁ מדר àבית  äמנł א Łר  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהíדר 
àספר יõחאי  àר  Łמעõן רàי éתב מה äְְְִִֵֶֶַַַַַַָָידענ
'àע õד א': עäëד קנא âף וçצא ïר Łת  ְֵֵַַַַַַָָהõåהר
ועל  וéçלא Łלטא  äàâר  ïסק לא  קõל  âְְְִִֵַַַַָָָָֹהאי 
ו Łם למפסק', א õריתא  אצטריך לא âְְְְְְִִִַַָָָֹא 
ãà ייחדäן דחéימיא זמנא 'éל מעט: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
äמנł éן ועל  בהו'. סמ' יכיל לא  àְְְְִֵַַַָָֹאõריתא
éלל. הפסק õ ל יהיה êŁא  ל äëד לקàע äְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹעצמנ

Łבעה  .[Ł דרëה àית [Łל õטïŁמ ְְְִִִֵֶֶַָָָזה
àין  להי õת להם לקçם  לזה äבâהתנ א Łר  äחרנàְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
éל  הערב, עד ה àקר  מן  ôמיד ל õמדים  ְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻכêם
ôנאי , àיניהם äłע והם  .äŁיח לא ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹהçמים
éל  לתäñן אêא יהיה  לא הåה Łְְִִִֶֶֶֶַַָָֹהäëêד



החסד  זהר טז

והראׁש י  הר בּ נים ׁש כּ ל  האמת את בּ דּ רׁש וֹ ת ואמרּת י הּמ ׁש יח. בּ ימוֹ ת יעשׂ וּ  רב הערב
[כּ ל  רב, הערב ראׁש י הם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד ׁש לּ הם ל ּק הל אוֹ מרים ׁש לּ א  יׁש יבוֹ ת

בּ זה מ וּ באים וגם – ּפ עמים 172 בּ זוֹ ה"ק טוֹ ב כּ תוּ ב ׁש ם בּ על  ּת למידי  ספרי 140 
בּ זי "ע הכּ ל והדּפ סּת י  מקוֹ מוֹ ת, מראי  310 הכּ ל ס יכוֹ ל אחד וכל ספרים  17 

להכּ נס  אסוּ ר הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ם ׁש אין הּמ דרׁש  וּ בית יׁש יבה וכל  זה], את לראוֹ ת
ערב  – אחרא מהּס טרא רב הוּ א זה על דּ וֹ אג ׁש לּ א יׁש יבה הראׁש  אוֹ  והרב ׁש ם,

בּ י וֹ מוֹ . יוֹ ם  מידי ישׂ ראל לכלל ׁש ּמ גּ יעים האסוֹ נ וֹ ת כּ ל על א ׁש מים והם זהוּ רב, 
מעלה. ׁש ל  דּ ין בּ בית ׁש יּ תק בּ ל היּ חידי האמת

הג"רראה הגוב"י. כּ תב וכן ועוֹ ד , ה'", "סוֹ ד וּ בספר וּ מצלא", מגנא "זוֹ הר בּ ספר  
זצ"ל : הלּפ רין  מענכין בּ בית מנחם ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת בּ זמן  וההר וּ גים הענ יּ ים 

קבּ לה  למד וּ  ׁש לּ א חכמים ה ּת למידי  את מעלה ׁש ל כּ ו דּ ין על  אוֹ תם וּ מעני ׁש ים ,. 

הñדŁõ,ו. àז õהר  ìŁכôב מה ְְִֶַַַַַָָידäע
לצאת לז õéת  אפŁר  הõåהר  ספר  àŁְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמצעäת
חבלי  יäíרי  ללא äהינâ àרחמים , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמה áלäת

הרמח"ל  הñדŁõ)מŁיח. õ צאטä ל חçים מŁה ä נàר) ְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

עõמד מה ëàרõם " "א âיר õ ספרà ְְְִִִֵַַַַָמסàיר 
הäרה  הõåהר . Łל äלêה הâברים ְֲִֵֵֶַַַַַָָָמאחõרי
לדàק  עכŁו âוקא מאד éדאי ְְְְְְִַַַַַָָָֹֹהôחõôנה:

Łõדñה הõåהר  ספר אמר àäקריאת  (çéד äע, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

את מבינים לא  אם áם õïעל הõåהר íŁפר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻה ëקàלים

õñŁראים) .הêëים ְִִִֶַ

הרמח"ל: ëäְִֵַַָביא 

אימת עד לחבריא מען ר' אמר "ניא 
סמכא" חד  קיימא נתיב

היה  àעõלם äתקנìŁ ה áד õלים הäñôנים  ְְְִִִִִֶַַָָָָמן
àכëה  Łבחיו נאמר éא Łר  הõåהר , ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָספר 
הäכן , לáאêה ה äא  éי ,õעצמ äìëמ ְְְִִֶַַָָֻמק õמõת 
õà וית àאר י łראל. לבית י äŁעה קרן äְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהצמיח
מהימנא, àרעיא מקõמõת  àכëה זה âְְְְְֲֵֶַַָָָָָבר 
àפר Łת ïה וגם ïעמים. וכ ëה ëéה äְְְְִִִַַַַַָָָָָֹבäñôנים

ב)נłא  למטעם(קכ "ד יłראל דעתידין  "äבגין : ְְְְְִִִִִֵַָָָֹ
יפקäן  הõåהר, ספר האי äאיהâ âחçי  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָמאילנא 

àרחמי" גלäתא מן  ã יàראלłי Łעתידים (äבגלל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

äיצא הåה, ה õåהר  ספר Łהäא החçים מעץ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלטעם 

àרחמים) מהáלäת  õתä זכà. ְְֲִִֵַַָ

áד õלים àעñרים  הäא ôלäי  הåה ְְְִִִִֶַָָָָָוהענין
ההנהגה, àע äמקי ŁרŁäמä החכמה, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָמעñרי

ועל  õë ע על  הçחיד האדõן äפעל הכין ְֲִִֵֶַַַַַָָָָא Łר 
רב  אל õà ä יעáי אŁר ü רâה לנחõתם  ,õְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָנחלת
ôדע ü וצרי הëחŁבה. àרא Łית הëכ äן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻטäב
äñôנים äמה àגלäתם, יłראל äחסר ëéְְְִִִֵַַָָָָָה
äבחõŁב  לקדמäתם . להחזירם להם הם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָצריכים

הלõם)הõŁëרר  עליו ü לëה הåה,(âוד הענין על ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מתאõנן והב  היה האêה, הáדõלים החסרõנõת  ין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נביא" עõד אין  ,äראינ לא  äתינõתõא" ְִִֵֵֵָָֹוא õמר:
'ä ט)וכ עד, ר àה (ôהêים חכמה  àאמת  éי . ְְְֱִִִֶֶַָָָ

זכרõנם äוחכמינ מłçראל , אבדה  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָויñירא 
ä רŁ ,Łâקë ה àית  Łחרב "מ õçם  äאמר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלברכה

כו' éספר çא" למהוי א)חכמיא מ"ט .(ס õטה  ְְְֱֵֶַַַָָָָָ

"עד וא õמר: זאת על מת êïל הõŁëרר ְְְְִֵֵֵַַַַָָֹוהיה
כו' צר " יחרף אלהים י)מתי עד, .(Łם ְֱִֶַָָָָֹ

מאד áד õלים סõדõת נכללים א êה  äְְְְִִִִִֵֶָֹבפסäקים 
והבן: Łמע הåה, àְְְְִֵֶַַַָענין

יõחאי  àר  Łמעõן ר àי àŁריחת ְְְְִִִִֶַַַַָונמצא
ה õåהר, נעłה ãדõסàŁ הôבה , ענין  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָע łתה
נŁמתין , ר õàא הים  éל ä נכלל õà ְְְֲִִִִִִֶַָָא Łר 
éללית לבריחה זה  נחŁב  ואז äñôàנים . ëéְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻזéר 
üיצטר לא  הçמים  àסõף עד יłראל, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלכל

ìŁאמר  äוזה יציאה. יב)אêא  נב , "éי (יŁעיה : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָ
éי  תלכäן, לא äבמנäסה ,ä תצא àחïזõן ְְְִִִֵֵֵָָֹֹלא 
יłראל"... אלõקי äמאíפכם  ה' לפניכם üלõְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָה

אחריו נŁאר  הõåהר  ספר  éי (אחרי והאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נקרארשב "י) õà çŁת àâק מי  éŁל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה,

החסד  יזזהר

õל üיצטר êŁא עד אחרא, ה íטרא מן õàŁְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹרח
הçמים) מה (àאחרית ýדיעõוא יציאה. א êא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ

áדõל  õôעלת éי והאמת  àזה. נמצא  õôְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָָעלת
מŁיח. מחבלי הðלה הäא  éי ְִִֵֵֶַַָָָה äא ,

אêא צריכים , ä הי לא מŁיח חבלי éי  ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹוהענין:
האדם מן להפריד üריðה הñבר ח äàט õמéְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
החבלים צריכים  äהי éן ,õà ìŁדàק ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻהåהמא

מŁיח) זהמת(חבלי [את ] מ łçראל להפריד éדי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ואחר לעיל, ìéזéר לברח ä כלäçŁ éדי  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהáלäת,
äחכמינ [מאמר  ס õד  וזה  לצאת. ä יחזר üéְְְֲֲֵֵֶַַַָָָ
מעמיד הäא üä רà Łõדñה לברכה ְְֲִִִַַָָָָָזכר õנם
äמחזירם éהמן קõŁת áŁזר õתיו üמל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליהם

ב)לäëטב" צז àע õד(סנהדרין áדõל : éלל äזה éי  , ְְְְִִֶֶַַָָָ
יכõל  õאינ אחרא  ה íטרא  ôגàרת  üõô Łְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאדם 
אחרא Łהíטרא  üוצרי .üריðה ה äñôן  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָלת ñן
ìéזéר יłראל ôחת äק äŁרה éפäתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָת אר

הïעõêת: ôŁי  להם  üצרי ולכן ְְְְִֵֵֵֶַָָָֻלעיל,

éי  àריחה, ü רâà ההם  הñל õïת מן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלצאת 
àרא õŁנה. אפŁר אי  יציאה  ü דרàְְְִִִֶֶֶָָָָ

àיד הñלõïת  מן Łë מ äצאçŁ üé ְְְְִִֶַַַַַָָָואחר 
ôחôם. éפäת õת ôארנה שהקליõïת  ְְְְִִֶַַַָָָָָרמה,

לא הåהמא, àהם הר àה ìŁדàק éיון ü ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻא
החבלים ידי על אêא לברח להם אפŁר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מŁיח) Łהיא(חבלי àת äŁבה חõזרים äהי Łאז , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ה àריחה. היא  וזאת מקלט, עיר  ְְְִִִִִַָָָֹ"איëא"

הéתäב: Łאמר  מה áדõל ס õד  àזה ýדיעõ ְֲִֶֶַַַָָָָוא
'ä וכ הא êה הâברים éל ýäמצאä ýל ְְְְִֵֶַַַָָָָ"ðàר 

'äוכ "ýאלהי ה' עד ôבŁל)ו ד, (âברים ְְְְֱִֶַַָָֹ

חס לגזר אחרא  הíטרא הת àáר äת éי  âְְְְֲִִִִַַַַַָָֹע ,
ã תçעל לפי üŁנמ יłראל, על  áזר õת  ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוŁלõם 
üé ãתõעל éפי éי àמדרגõת , ולינק ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹלהתאחז
íàפירõת äמתàáרת עõלה היא  והìה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָמת àáרת .
עד âחק. אחר  âחק יłראל נדחקים ואז ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֹזו "ן ,
להת àâק  חŁõבת והיא ל"א ëא", מáעת Łְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהיא
"ãמינ מתערין âינין "איëא  àס õד, éן , áם Łְְִִִִִִֵַָָָָם

א) סה ג ' חלק  éי (זõהר יכ õלה, ãאינ àאמת ü א , ְֱִֵֵֶֶֶַַָָ
יłראל  אâר àה , ואז חרäת. היא  ְְְִִִֵֵַַָָָָאיëא

הäŁôבה. àסõד äבõרחין ãà ְְְְְִִִַַָָמתדàקין

קõŁת, áŁזרõתיו üלëה üצרי היה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָולכן 
áëŁיע עד  לספירה מíפירה äמתàáר ü לõהŁְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מתעõררת א âרàה éי  ,õחé נàŁר  וŁם  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלא ëא
ס õד והäא  ליłראל . הäŁôבה Łבר "לפני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָ

יח)áא õן " טז, ,(מŁלי ְִֵָ

àר Łמעõן ורàי מŁה àריחת áם éן ְְְְִִִֵֶַַַַַֹועל
זאת àŁבריחה וכיון הáזרה. ידי על  äהי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיõחאי
קים הôבה  ענין éבר הìה הõåהר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנע łה
הìדàק  : äהינâ אליו , çŁז ëâן מי לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועõמד
מן  ויצא  ל"אëא " מ áיע éבר ה õåהר àְְְְִִִֵֶַַַַָָָָספר 
מŁיח, חבלי õל ü צרי ואין  אחרא , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהíטרא
àענין  נõłא, ïרŁת מהימנא  àרעיא ëéְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻזéר 

ôàח êה. למעלה ְְְִִֵֵֶַַָָהבאתי

אêא הõåהר  נתêáה לא  זה , éל  עם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהìה,
הïעêה  הלא  éי ,õתõłהע אחרי הר àה àְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻזמן
,ãì זמà אêא  להëצא צריכה ãאינ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהåאת 
éי  הåה, הõåהר àסõד יłראל äברחçŁ ,Łä רïְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
âמל éא àדרא יõמ çא  àסõף א êא  õאינ õ תêעïְְְְְֵֶַַָָָָָָֻ

הŁëיח)מŁיחא  ü מל Łל  õרõדà הçמים , .(àס õף  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

הפסק  לי  ה הר לד ידי על הזרת ל
נתר àה  éבר וâאי  éי אáיד, ידעôי ְְְְִִִִַַַַַָָָֹוזאת
אל  וŁלõם חס להáיע יכõל Łהיה עד ְְְִִֶֶַַַַַָָָָהñטר äג
ה', וירצה äמנâהק לקל õôדה äואנ áדõל. ְְְְְְִִֵֶַָָָָמקõם 
ה' זה éי ל éëה. רפäאה יłראל לכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָיהיה 
äוהתחלנ הõìלד את äראינ éבר  àקרäב ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָחדŁים
.õרתõô לכבõד עôה  אõמר  éאŁר  áדõל, àְְֲִִֵֶַַָָָתäñן
àני  Łקד קהõêת לכל הçעäצה  העצה ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹוזאת
äטמנ ä ז מרŁת לìצל צ äרם, יŁמרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאיטליא,
זאת על לפñח להם  היה  äבו âאי õłְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאיהם.
זה  מאד. ועצ äם  הâבר רב éי ,ä לâ יח ְְְְִֶֶַַָָָָֹֹולא
éבר éי ,äנŁ מדר àבית  äמנł א Łר  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהíדר 
àספר יõחאי  àר  Łמעõן רàי éתב מה äְְְִִֵֶֶַַַַַַָָידענ
'àע õד א': עäëד קנא âף וçצא ïר Łת  ְֵֵַַַַַַָָהõåהר
ועל  וéçלא Łלטא  äàâר  ïסק לא  קõל  âְְְִִֵַַַַָָָָֹהאי 
ו Łם למפסק', א õריתא  אצטריך לא âְְְְְְִִִַַָָָֹא 
ãà ייחדäן דחéימיא זמנא 'éל מעט: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
äמנł éן ועל  בהו'. סמ' יכיל לא  àְְְְִֵַַַָָֹאõריתא
éלל. הפסק õ ל יהיה êŁא  ל äëד לקàע äְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹעצמנ

Łבעה  .[Ł דרëה àית [Łל õטïŁמ ְְְִִִֵֶֶַָָָזה
àין  להי õת להם לקçם  לזה äבâהתנ א Łר  äחרנàְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
éל  הערב, עד ה àקר  מן  ôמיד ל õמדים  ְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻכêם
ôנאי , àיניהם äłע והם  .äŁיח לא ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹהçמים
éל  לתäñן אêא יהיה  לא הåה Łְְִִִֶֶֶֶַַָָֹהäëêד



החסד  זהר יח

דוויק  ׁש א וּ ל חיּ ים להג"ר ׁש נּ תן (בּ הסכּ מה חיּ ים' 'עץ  על הגוב"י בּ על ל ׁש וֹ ן וזה
שלימה") "איפה ספרוֹ  על הזּ הר,:זצ "ל ספר  וחכמת  נסּת ר לוֹ מד אינ וֹ  מי  

עניּ וּ תא  כּ י ל בּ וֹ  על בּ העל וֹ תוֹ  חדּ וּ דין חדּ וּ דין יעשׂ ה וּ בשׂ רוֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה
לזה. גּ וֹ רם בּ עצמוֹ  הוּ א וההרגוֹ ת, הּמ ׁש יסוֹ ת  והּמ לחמ וֹ ת, הגּ זר וֹ ת דּ ישׂ ראל,
זה  וכל  הריגתוֹ , על  וההר וּ ג ו ׁש פלוּ ת וֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ ב וּ  העני מעלה ׁש ל  וּ בּפ מליא
לנוּ  אוֹ י  עליהם, מכּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם גּ ם אׁש ר לחבר וֹ . אדם ׁש בּ ין  חטאים נקרא

וה ּת וֹ כחה. הדּ ין וראׁש י מיּ וֹ ם רבּ נים האדמוֹ רי "ם, כּ ל את יתבּ עוּ  היּ וֹ ם כּ ן וּ כמוֹ  
חז"ל , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  אטוֹ ם, מּפ צצת ישׂ ראל להצּ לת כּ לוּ ם עשׂ וּ  ׁש לּ א על  יׁש יבוֹ ת

כ"ה) àמכôב חçים חפץ וע çן נב. איכה רàה Łמדר סח, רמז, õŁפטים ילק äט נה, לדעת ,(àŁת עליו  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
זה. על  וׁש לוֹ ם חס  ויתבּ ע הוּ א, בּ נפׁש וֹ  מי כּ י האמת את מגלּ ה הּק דוֹ ׁש  והזּ וֹ הר 

מצוה ע וֹ שׂ י עם ואוֹ מר נמנה וּ מתקבּ ץ  אלי, לה' הרשב"י מי ׁש לּ ּמ דנוּ  וּ כמ וֹ  
בּ מכיל ּת א הּמ ן",הּק דוֹ ׁש  לאוֹ כלי אלּ א ּת וֹ רה נּת נה  בּ ניצוֹ צי "לא החיד"א וּ מפר ׁש  

בּ ׁש לּ ח ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על  ב'אוֹ רוֹ ת ע äëד ס"ב  ׁש היוּ )ז (âף  לאוֹ תם דּ וקא ּפ ר וּ ׁש , , ַַ
ׁש היה כּ מוֹ  טירחא], בּ לי להם ׁש נּ ׁש לח כּ מ וֹ  מוּ כן הּמ ן  [את בּ ע נּ וּ י אוֹ ת וֹ  אוֹ כלים

ולא ,äבŁיח אחד Łאיé êéם éן  ועל  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻיłראל .
Łàביל  אêא ,õעצמ Łàביל  אחד äŁם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָיעłה
אחר מçד :äיתחיל זה äבסדר  י łראל. éְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָל
אŁר אחד àמק õם  אחד י Łב Łחרית  ôְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָפêת 
õàא עד  õ ל קבäע Łעäר ילמד וŁם לזה  ְְִִֶַַַַָָָהäכן
Łהäא äמëקõם ,õעצמ הíפר äìëמ ויñח ְְִִִֵֶֶֶַַַָב'
ויñח  הליŁי  õàא עד יתחיל, Łם  ְְְְִִִִֵַַַַַָמסçם 
âבר הõéכבים , צאת  עד äוילכ äיפñי וכן  .äìëְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמ
õינâ יהא õדäëל Łàעת  אחד וכל  .õמõ יà ְְְְִִִֵֶַָָיõם
מין  äŁàם  להפסיק יäכל êŁא  י"ח, éְְְְְִִִֵֶַַַֹמת êïל
çŁתחיל  עד õדäëל יסçם ולא àŁעõלם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהפסק
ה õôרה. קõל י ïסק לא  אחד Łרגע àאפן ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהב',
Łחד וז õהר  äñôנים הõåהר , ספר  הäא ְְִִִֵֶַַַַָָוהäëêד
äידענ וזה זה. éל Łבäע  àכל  לõמדים äונמצינ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
äבפרט  קõŁת , áזרõת  éל לבæל àזה ה' àחר  éְְְִִֵֵֶַַָָָָָי
וŁלõם. חס הŁñה הáזרה אל לחõמה ְְְְִֵֶַַַָָָָָלהיõת

הâבר את יłראל חכמי äליכŁי אל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָועôה 
חילי  אי ר  אלמלא  אני  éי áום, אחרי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהåה
éבõד אבל מקõם . àכל זה âבר  קõבע ְְֲִִֵֶַָָָָָָהייתי
õל ויהיה הåאת העצה את י ñח õ רתõôְְִִֵֶֶַַָָָֹ
וכל  יłראל , לכל לט õבה éמõה אין éי ְְְְְִִִֵֵָָָָָָלזכäת,
âבר לא éי ,õ תõłלע יäכל õמõ מקà ְֲִִֶַַָָָֹאחד
õôדה  àזה מצליחים äואנחנ éלל. הäא  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָקŁה

àענין  ונאים  ר àים  סדרים  äלנ ועõד ְְְְְְִִִִֵַַָָָלקל,
עכ"ל. הåה, ִֶַַהäëêד

בראשית פרשת  הקדוש  זוהר  (דף ועיין 

ע"א) צועק,כ "ח יוחאי בר  שמעון שרבי 
ליבא אטימין דאינון לעלמא  ווי ואומר
ברזא מסתכלין דלא עיינין וסתימים 

בגלותוכו'...דאורייתא לשכינה עוזרים  ולא 
עמהו שנמצא רבנו  למשה ובגינה לא  וכו'...

מצא לא ולאדם  בתראה, בגלותא  איתמר 
מלך ובמקדש  עיי"ש, כנגדו, כולהו אלא עזר

מדבש)פירש  במתוק  מצא,(הובא  לא שהקב"ה
בגלות, למשה  עזר שיהיו חכמים  תלמידי
לפי  כנגדו, הם כאלו נחשבים כולם  אלא 
לסייע התורה  בסודות עוסקים שאינם

השכינה עיי"ש .לתיקון עכ "ל ,

הקדושז. הזוהר לשון דף וזה בשלח (ח"ב 

ע"ב) :ס"ב 

יהב  לא  עד חזי, ôא אמר , Łמע õן  ְִִִֵַַַָָָָָר àי
àין  אבחין  ליłראל, א õרייתא הäא üברי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֻקדŁא
דלאו  חçיב çא  איäìן äבין  מהימנäתא, àני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָאיäìן
àאõרייתא. קיימין ולא  מהימנäתא , àני ְְְְְְְִִֵֵַַָָָאיäìן
.äìíאנ דא ôמר  éמה ëàן . לõן. אבחין  äְְְְֲִִֶֶַַַַַָָבëה
מהימנäתא, àני דאי äìן äכחôŁאâ איäìן ְְְְְְְְִִִֵֵָָָוכל

החסד  יטזהר

âכתרא äימŁרà הäא, üברי קדŁא ãלי ְְְְְִִִִִֵָָָֻר Łים 
ועל  ,õâלחס המיחלים  אמר ôדא éמה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָדחס "ד,
בני  מéôŁחי âלא  איäìן  וכל .äìíאנ למען âְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא 
דא. ע êאה כתרא  äייהìמ אע âי  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמהימנäתא ,

ואמר , אכריז יג)äמנא  רŁעים(משלי äבטן  ְְְִִֶֶַַָָָָ
הëר àה  העâיף לא âא  éל ועם  ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹתחסר.

החסיר. לא ְְְִִֶַַֹוהëמעיט

יłראל  ä לימôŁא Łעתא  àההäא ôְְְְֲִִִֵַַָָָָאנא,
דאõקימנא, éמה דלעי êא , éגוונא  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָלת ôא,

טו)âכôיב, ôŁים(שמות וŁם  אילמה ä אõבçו ְְְִִִֵֵַָָָ
וגו'. ôמרים וŁבעים מים  עינõת ְְְְְִִִִֵֵֶַָע łרה
ôחäמין , àתריסר  קâיŁא, אילנא  ְְְְִִִִִֵַַַָָָָואתñôף 
ענפין , Łàבעין ואתñôף עלמא. סטרי  àְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָאר àע

דלעיêא. כגוונא ְְְְִֵַָָָֹוכ êא 

ק âי Łא, טêא  נטיף Łעתא, àְֲִִִַַַַָָָָההיא 
âזעיר ãיŁ לרי äמליא סתימאה, ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָמעôיקא
טêא äמההäא Łמים. âאקרי אתר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאנïין,
מנא ונחית  נגיד הוה קâיŁא , עêאה ְְִִִִִַָָָָָָָָָָדנהõרא
áלידין  Ł רïמת הוה נחית , הוה  וכד ְְְְְִִִִַַַָָָָָָלת ôא.
âק  דכôיב  הäא  הדא  לתôא . Łואקרי áְְְְְִִִִִַַַָָָלידין,

הארץ. על ééְֶַַָָפõר 

ולקטי , נפקי מהימנäתא, àני איäìן éְְְְְְִֵֵֵֵַַָָל
מנא, והה äא  .ã עלי קâיŁא  Łמא  äְְְְִֵַַָָָָָָָמברכאן 
דעדן , âגנôא äàסמין âכל  ריחין סליק ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָהוה
,ã לקמי ãויŁ לתôא. ונחית üŁאתמ ã בי âְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָהא 
üמברä ,ãלי טעים  הכי  בעי, äדאיה טעמא àְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָכל

עêאה. קâיŁא ְְִִַַָָָָלמל éא 

וידע מסéôל והוה àמעõי, ü רàמת äְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָכדין 
âא ועל עêאה, בחכמה ואס ôכי ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלעיêא,
מהימנäתא, àני õהו ואêין  âעה . âר ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָֹאקרäן
,ã ב לאסéôלא א õרייתא אתיהיבת äְְְְְְְִִִַַַָָָלהõן 

ארחהא. äְְְִַָָָלמנâע

מה  מהימנäתא , בני äכחôŁא âלא  ְְְְְְְִִֵֵַָָָואי äìן
,äהà יא)כתיב מאי (במדבר  .äולקט העם äטŁ ְְְְִָָָָָ

âלא àגין ,äלגרמייה נסàי  õהו Łטäתא  .äטŁְְְְְְְֲִֵַַַָָָ
äוטחנ .äהà כתיב  מה  מהימנäתא . àני õְְְְְְֲֲִֵֵַָָהו

אטרח מאן .'õוג בëדõכה äדכ õ א (דף ברחים  ְְְִֵַַַַָָָָ
ע"א) הוõס"ג  לא  דאיäìן אêא  האי . éל  ְֲִֶַָָָלõן

מהימנäתא. àְְְֵֵָני

àקäדŁא ã בי מהימני âלא  איäìן  âא , éְְְְְְְִֵֵֵַָָָָגוונא
ואיäìן  בארחõי , לאס éôלא  בעאן לא  הäא , ü ְְְְְְְִִִַָָָָָברי

מזõנא, בתר  יõמא כל ä גרמייה לאטרחא àְְְְְְַַַַָָָָָָָעאן 
פôא äידייהà סליק לא  âלמא ולילי, ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָיממא 
איäìן  âלאו àגין האי. ל õן áרים מאן ְְְֲִִִַַָָָָדנהמא .
,ä ולקט העם  äטŁ הכא, א õף מהימנäתא . àְְְְְֵֵָָָָָָָני
לאטרחא äבעאן ,äדגרמייה בäæŁתא äטŁְְְְְְְִַַַָָָָָ
àתר ברחים . äוטחנ דכôיב, הäא  הדא ,ãְְֲִִִֵֵַַָָָָָָעלי
דכôיב  אêא ,äידייהà סליק לא âא, טרחא éְְְִִִִִֶַָָָָָָל
מאן  י ôיר . ולא  המן . ל Łד éטעם  õטעמ ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָוהיה

מהימנäתא. àני õהו âלא àגין  האי, לõן  áְְְְְֲִִֵֵַָָָרים

אי éא ה מן. לŁד  מאי יõסי, ר àי  ְִִִֵֶַַַָָָָאמר
ואי éא .õ מäá תרé àמŁחא, Łליâ ְְְְְְְְִִִֵַַָָדאמרי ,
אõף גוונין, לכëה אתחזר הד מה  ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָדאמרי ,

גוונין. לכëה אתחזר אמר,מנא , יה äדה רàי ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ
דמŁחא. יניקא המן , ְְְְִִֶַַָָָלŁד

וכי  .äלקט õאכל לפי  Łאי אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָר àי
âאכיל  äמאן קמעא, לקיט קמעא, âאכיל ְְְְִִִִִַָָָָָָמאן
העâיף לא כתיב  והא יôיר , לקיט ְְְִִִִִֶַַָָֹיôיר ,
לפäם אêא החסיר . לא וה ëמעיט ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהëר àה 
âהוה  מאן ,õאכל מŁמע לקטין. âאכלין ְְְְְְֲִִִַַַַָָָאיäìן

.õאכילת כתיב  לא üכ äבגיני ,ãלי ְְֲִִִִֵֵָָָָאכיל 

õ א àעבâא, Łנ àר אחיד מיירי. קא  ְְְִֵַַַָָָָָמאי
,ã חברי אתא .ãדילי âהäא ואמר àְְְְִֵֵַַָָָָָָאמתא,
ãלקמי äקריב הäא. דילי עבâא האי ְְְְִִִֵַַַַָָואמר,
,ýביתà נפŁאן ëéה לõן אמר לדינא, âְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמ Łה
.üוכ üé אמר âדין, ãביתיà נפŁאן ְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוכëה
מחר, äלקט מŁה, לõן אמר Łעתא ְֲֶַַַָָָָָָֹוההäא
äנפק למחר, לגàאי. ייתי äייכìמ חד ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוכל
מנא, ãקמי Łוויין מŁה, קמי ואתיין ,äְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹולקט
אéŁח  âדין, עב âא  ההäא אי  .ãלי מדיד ְְְִִֵֵַַַַָָָָהוה
חד âהא מנא . àהאי דעב âא , עõמרא  ְְְְְַַַַָָָָָההäא
לדין , מדיד  .ãיתיàמ Łונפ Ł נפ לכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָע õמרא 
דעבâא, מיכלא הה äא  חסרא, ְְְְְְְִֵַַַַָָָוא ôŁכח
Łנפ לכל עõמרא  וחד ,ãדילי מנא àְְְְִֵֶֶַַָָָָההäא
הדא הäא, דדין  עבâא אמר  .ãיתיàמ Łְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָונפ
עמר äכתיב äלקט õאכל לפי Ł אי דכתיב  ְְְְִִִִִֶָָָֹהäא

נפŁתיכם. מסïר ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלáל áלת 

הקודש לשון תרגום 
נתן  êŁא  עד ראה , àא  אמר , Łמעõן ְְִִֵֶַַַַָָֹֹר àי
àין  הבחין ליłראל, õôרה הäא üä רà Łõדñְְְִִִֵֵַָָָָה
Łאינם ר Łעים  אõתם  לבין האמäנה àני  ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָא õתם 
הבחין  äבëה õôàרה. ע õמדים  ולא  אמäנה àְְְְֱִִִֵַַָָָֹני



החסד  זהר יח

דוויק  ׁש א וּ ל חיּ ים להג"ר ׁש נּ תן (בּ הסכּ מה חיּ ים' 'עץ  על הגוב"י בּ על ל ׁש וֹ ן וזה
שלימה") "איפה ספרוֹ  על הזּ הר,:זצ "ל ספר  וחכמת  נסּת ר לוֹ מד אינ וֹ  מי  

עניּ וּ תא  כּ י ל בּ וֹ  על בּ העל וֹ תוֹ  חדּ וּ דין חדּ וּ דין יעשׂ ה וּ בשׂ רוֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה
לזה. גּ וֹ רם בּ עצמוֹ  הוּ א וההרגוֹ ת, הּמ ׁש יסוֹ ת  והּמ לחמ וֹ ת, הגּ זר וֹ ת דּ ישׂ ראל,
זה  וכל  הריגתוֹ , על  וההר וּ ג ו ׁש פלוּ ת וֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ ב וּ  העני מעלה ׁש ל  וּ בּפ מליא
לנוּ  אוֹ י  עליהם, מכּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם גּ ם אׁש ר לחבר וֹ . אדם ׁש בּ ין  חטאים נקרא

וה ּת וֹ כחה. הדּ ין וראׁש י מיּ וֹ ם רבּ נים האדמוֹ רי "ם, כּ ל את יתבּ עוּ  היּ וֹ ם כּ ן וּ כמוֹ  
חז"ל , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  אטוֹ ם, מּפ צצת ישׂ ראל להצּ לת כּ לוּ ם עשׂ וּ  ׁש לּ א על  יׁש יבוֹ ת

כ"ה) àמכôב חçים חפץ וע çן נב. איכה רàה Łמדר סח, רמז, õŁפטים ילק äט נה, לדעת ,(àŁת עליו  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
זה. על  וׁש לוֹ ם חס  ויתבּ ע הוּ א, בּ נפׁש וֹ  מי כּ י האמת את מגלּ ה הּק דוֹ ׁש  והזּ וֹ הר 

מצוה ע וֹ שׂ י עם ואוֹ מר נמנה וּ מתקבּ ץ  אלי, לה' הרשב"י מי ׁש לּ ּמ דנוּ  וּ כמ וֹ  
בּ מכיל ּת א הּמ ן",הּק דוֹ ׁש  לאוֹ כלי אלּ א ּת וֹ רה נּת נה  בּ ניצוֹ צי "לא החיד"א וּ מפר ׁש  

בּ ׁש לּ ח ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על  ב'אוֹ רוֹ ת ע äëד ס"ב  ׁש היוּ )ז (âף  לאוֹ תם דּ וקא ּפ ר וּ ׁש , , ַַ
ׁש היה כּ מוֹ  טירחא], בּ לי להם ׁש נּ ׁש לח כּ מ וֹ  מוּ כן הּמ ן  [את בּ ע נּ וּ י אוֹ ת וֹ  אוֹ כלים

ולא ,äבŁיח אחד Łאיé êéם éן  ועל  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻיłראל .
Łàביל  אêא ,õעצמ Łàביל  אחד äŁם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָיעłה
אחר מçד :äיתחיל זה äבסדר  י łראל. éְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָל
אŁר אחד àמק õם  אחד י Łב Łחרית  ôְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָפêת 
õàא עד  õ ל קבäע Łעäר ילמד וŁם לזה  ְְִִֶַַַַָָָהäכן
Łהäא äמëקõם ,õעצמ הíפר äìëמ ויñח ְְִִִֵֶֶֶַַַָב'
ויñח  הליŁי  õàא עד יתחיל, Łם  ְְְְִִִִֵַַַַַָמסçם 
âבר הõéכבים , צאת  עד äוילכ äיפñי וכן  .äìëְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמ
õינâ יהא õדäëל Łàעת  אחד וכל  .õמõ יà ְְְְִִִֵֶַָָיõם
מין  äŁàם  להפסיק יäכל êŁא  י"ח, éְְְְְִִִֵֶַַַֹמת êïל
çŁתחיל  עד õדäëל יסçם ולא àŁעõלם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהפסק
ה õôרה. קõל י ïסק לא  אחד Łרגע àאפן ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהב',
Łחד וז õהר  äñôנים הõåהר , ספר  הäא ְְִִִֵֶַַַַָָוהäëêד
äידענ וזה זה. éל Łבäע  àכל  לõמדים äונמצינ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
äבפרט  קõŁת , áזרõת  éל לבæל àזה ה' àחר  éְְְִִֵֵֶַַָָָָָי
וŁלõם. חס הŁñה הáזרה אל לחõמה ְְְְִֵֶַַַָָָָָלהיõת

הâבר את יłראל חכמי äליכŁי אל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָועôה 
חילי  אי ר  אלמלא  אני  éי áום, אחרי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהåה
éבõד אבל מקõם . àכל זה âבר  קõבע ְְֲִִֵֶַָָָָָָהייתי
õל ויהיה הåאת העצה את י ñח õ רתõôְְִִֵֶֶַַָָָֹ
וכל  יłראל , לכל לט õבה éמõה אין éי ְְְְְִִִֵֵָָָָָָלזכäת,
âבר לא éי ,õ תõłלע יäכל õמõ מקà ְֲִִֶַַָָָֹאחד
õôדה  àזה מצליחים äואנחנ éלל. הäא  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָקŁה

àענין  ונאים  ר àים  סדרים  äלנ ועõד ְְְְְְִִִִֵַַָָָלקל,
עכ"ל. הåה, ִֶַַהäëêד

בראשית פרשת  הקדוש  זוהר  (דף ועיין 

ע"א) צועק,כ "ח יוחאי בר  שמעון שרבי 
ליבא אטימין דאינון לעלמא  ווי ואומר
ברזא מסתכלין דלא עיינין וסתימים 

בגלותוכו'...דאורייתא לשכינה עוזרים  ולא 
עמהו שנמצא רבנו  למשה ובגינה לא  וכו'...

מצא לא ולאדם  בתראה, בגלותא  איתמר 
מלך ובמקדש  עיי"ש, כנגדו, כולהו אלא עזר

מדבש)פירש  במתוק  מצא,(הובא  לא שהקב"ה
בגלות, למשה  עזר שיהיו חכמים  תלמידי
לפי  כנגדו, הם כאלו נחשבים כולם  אלא 
לסייע התורה  בסודות עוסקים שאינם

השכינה עיי"ש .לתיקון עכ "ל ,

הקדושז. הזוהר לשון דף וזה בשלח (ח"ב 

ע"ב) :ס"ב 

יהב  לא  עד חזי, ôא אמר , Łמע õן  ְִִִֵַַַָָָָָר àי
àין  אבחין  ליłראל, א õרייתא הäא üברי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֻקדŁא
דלאו  חçיב çא  איäìן äבין  מהימנäתא, àני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָאיäìן
àאõרייתא. קיימין ולא  מהימנäתא , àני ְְְְְְְִִֵֵַַָָָאיäìן
.äìíאנ דא ôמר  éמה ëàן . לõן. אבחין  äְְְְֲִִֶֶַַַַַָָבëה
מהימנäתא, àני דאי äìן äכחôŁאâ איäìן ְְְְְְְְִִִֵֵָָָוכל

החסד  יטזהר

âכתרא äימŁרà הäא, üברי קדŁא ãלי ְְְְְִִִִִֵָָָֻר Łים 
ועל  ,õâלחס המיחלים  אמר ôדא éמה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָדחס "ד,
בני  מéôŁחי âלא  איäìן  וכל .äìíאנ למען âְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא 
דא. ע êאה כתרא  äייהìמ אע âי  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמהימנäתא ,

ואמר , אכריז יג)äמנא  רŁעים(משלי äבטן  ְְְִִֶֶַַָָָָ
הëר àה  העâיף לא âא  éל ועם  ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹתחסר.

החסיר. לא ְְְִִֶַַֹוהëמעיט

יłראל  ä לימôŁא Łעתא  àההäא ôְְְְֲִִִֵַַָָָָאנא,
דאõקימנא, éמה דלעי êא , éגוונא  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָלת ôא,

טו)âכôיב, ôŁים(שמות וŁם  אילמה ä אõבçו ְְְִִִֵֵַָָָ
וגו'. ôמרים וŁבעים מים  עינõת ְְְְְִִִִֵֵֶַָע łרה
ôחäמין , àתריסר  קâיŁא, אילנא  ְְְְִִִִִֵַַַָָָָואתñôף 
ענפין , Łàבעין ואתñôף עלמא. סטרי  àְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָאר àע

דלעיêא. כגוונא ְְְְִֵַָָָֹוכ êא 

ק âי Łא, טêא  נטיף Łעתא, àְֲִִִַַַַָָָָההיא 
âזעיר ãיŁ לרי äמליא סתימאה, ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָמעôיקא
טêא äמההäא Łמים. âאקרי אתר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאנïין,
מנא ונחית  נגיד הוה קâיŁא , עêאה ְְִִִִִַָָָָָָָָָָדנהõרא
áלידין  Ł רïמת הוה נחית , הוה  וכד ְְְְְִִִִַַַָָָָָָלת ôא.
âק  דכôיב  הäא  הדא  לתôא . Łואקרי áְְְְְִִִִִַַַָָָלידין,

הארץ. על ééְֶַַָָפõר 

ולקטי , נפקי מהימנäתא, àני איäìן éְְְְְְִֵֵֵֵַַָָל
מנא, והה äא  .ã עלי קâיŁא  Łמא  äְְְְִֵַַָָָָָָָמברכאן 
דעדן , âגנôא äàסמין âכל  ריחין סליק ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָהוה
,ã לקמי ãויŁ לתôא. ונחית üŁאתמ ã בי âְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָהא 
üמברä ,ãלי טעים  הכי  בעי, äדאיה טעמא àְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָכל

עêאה. קâיŁא ְְִִַַָָָָלמל éא 

וידע מסéôל והוה àמעõי, ü רàמת äְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָכדין 
âא ועל עêאה, בחכמה ואס ôכי ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלעיêא,
מהימנäתא, àני õהו ואêין  âעה . âר ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָֹאקרäן
,ã ב לאסéôלא א õרייתא אתיהיבת äְְְְְְְִִִַַַָָָלהõן 

ארחהא. äְְְִַָָָלמנâע

מה  מהימנäתא , בני äכחôŁא âלא  ְְְְְְְִִֵֵַָָָואי äìן
,äהà יא)כתיב מאי (במדבר  .äולקט העם äטŁ ְְְְִָָָָָ

âלא àגין ,äלגרמייה נסàי  õהו Łטäתא  .äטŁְְְְְְְֲִֵַַַָָָ
äוטחנ .äהà כתיב  מה  מהימנäתא . àני õְְְְְְֲֲִֵֵַָָהו

אטרח מאן .'õוג בëדõכה äדכ õ א (דף ברחים  ְְְִֵַַַַָָָָ
ע"א) הוõס"ג  לא  דאיäìן אêא  האי . éל  ְֲִֶַָָָלõן

מהימנäתא. àְְְֵֵָני

àקäדŁא ã בי מהימני âלא  איäìן  âא , éְְְְְְְִֵֵֵַָָָָגוונא
ואיäìן  בארחõי , לאס éôלא  בעאן לא  הäא , ü ְְְְְְְִִִַָָָָָברי

מזõנא, בתר  יõמא כל ä גרמייה לאטרחא àְְְְְְַַַַָָָָָָָעאן 
פôא äידייהà סליק לא  âלמא ולילי, ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָיממא 
איäìן  âלאו àגין האי. ל õן áרים מאן ְְְֲִִִַַָָָָדנהמא .
,ä ולקט העם  äטŁ הכא, א õף מהימנäתא . àְְְְְֵֵָָָָָָָני
לאטרחא äבעאן ,äדגרמייה בäæŁתא äטŁְְְְְְְִַַַָָָָָ
àתר ברחים . äוטחנ דכôיב, הäא  הדא ,ãְְֲִִִֵֵַַָָָָָָעלי
דכôיב  אêא ,äידייהà סליק לא âא, טרחא éְְְִִִִִֶַָָָָָָל
מאן  י ôיר . ולא  המן . ל Łד éטעם  õטעמ ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָוהיה

מהימנäתא. àני õהו âלא àגין  האי, לõן  áְְְְְֲִִֵֵַָָָרים

אי éא ה מן. לŁד  מאי יõסי, ר àי  ְִִִֵֶַַַָָָָאמר
ואי éא .õ מäá תרé àמŁחא, Łליâ ְְְְְְְְִִִֵַַָָדאמרי ,
אõף גוונין, לכëה אתחזר הד מה  ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָדאמרי ,

גוונין. לכëה אתחזר אמר,מנא , יה äדה רàי ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ
דמŁחא. יניקא המן , ְְְְִִֶַַָָָלŁד

וכי  .äלקט õאכל לפי  Łאי אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָר àי
âאכיל  äמאן קמעא, לקיט קמעא, âאכיל ְְְְִִִִִַָָָָָָמאן
העâיף לא כתיב  והא יôיר , לקיט ְְְִִִִִֶַַָָֹיôיר ,
לפäם אêא החסיר . לא וה ëמעיט ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהëר àה 
âהוה  מאן ,õאכל מŁמע לקטין. âאכלין ְְְְְְֲִִִַַַַָָָאיäìן

.õאכילת כתיב  לא üכ äבגיני ,ãלי ְְֲִִִִֵֵָָָָאכיל 

õ א àעבâא, Łנ àר אחיד מיירי. קא  ְְְִֵַַַָָָָָמאי
,ã חברי אתא .ãדילי âהäא ואמר àְְְְִֵֵַַָָָָָָאמתא,
ãלקמי äקריב הäא. דילי עבâא האי ְְְְִִִֵַַַַָָואמר,
,ýביתà נפŁאן ëéה לõן אמר לדינא, âְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמ Łה
.üוכ üé אמר âדין, ãביתיà נפŁאן ְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוכëה
מחר, äלקט מŁה, לõן אמר Łעתא ְֲֶַַַָָָָָָֹוההäא
äנפק למחר, לגàאי. ייתי äייכìמ חד ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוכל
מנא, ãקמי Łוויין מŁה, קמי ואתיין ,äְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹולקט
אéŁח  âדין, עב âא  ההäא אי  .ãלי מדיד ְְְִִֵֵַַַַָָָָהוה
חד âהא מנא . àהאי דעב âא , עõמרא  ְְְְְַַַַָָָָָההäא
לדין , מדיד  .ãיתיàמ Łונפ Ł נפ לכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָע õמרא 
דעבâא, מיכלא הה äא  חסרא, ְְְְְְְִֵַַַַָָָוא ôŁכח
Łנפ לכל עõמרא  וחד ,ãדילי מנא àְְְְִֵֶֶַַָָָָההäא
הדא הäא, דדין  עבâא אמר  .ãיתיàמ Łְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָונפ
עמר äכתיב äלקט õאכל לפי Ł אי דכתיב  ְְְְִִִִִֶָָָֹהäא

נפŁתיכם. מסïר ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלáל áלת 

הקודש לשון תרגום 
נתן  êŁא  עד ראה , àא  אמר , Łמעõן ְְִִֵֶַַַַָָֹֹר àי
àין  הבחין ליłראל, õôרה הäא üä רà Łõדñְְְִִִֵֵַָָָָה
Łאינם ר Łעים  אõתם  לבין האמäנה àני  ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָא õתם 
הבחין  äבëה õôàרה. ע õמדים  ולא  אמäנה àְְְְֱִִִֵַַָָָֹני



החסד  זהר כ 

הכל  לפקח רוּ חנ יּ וּ תוֹ  סגלּ ת בּ וֹ  עמדה ׁש בּ זה המים , מן אינ וּ ן יוֹ רד לאפוּ קי , 
אוֹ ת וֹ  לטרחדּ מׁש נּ ים צריכים äוהי רא äיים ä הי êŁא äê א éלõמר ëàדäכה, äודכ àרחים ä חנæŁ (éלõמר  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(õà, ּלגרמייהו ׁש טוּ תא  נסבּ י  הווּ  ולכן לׁש וֹ נוֹ .(הרמ"ז ), כּ אן עד , 

א õתם וכל .äìíאנ ìŁאמר õמé ëàן, àְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָהם?
א õתם ר Łם  האמ äנה, àני Łהם  äמצאìŁְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
החס"ד, éתר  Łל àרŁם  הäא üä רà Łõדñֶֶֶֶֶֶַַָָָֹה
למען  זה ועל ,õâ לחס המיחלים  ìŁאמר õמéְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַ
אמäנה, àני ä נמצא êŁא אõתם וכל .äìíְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹאנ
הכריז והëן הåה, העלי õן הéתר מהם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהעביר
לא זה, éל ועם ôחסר . רŁעים äבטן ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹואמר,

החסיר. לא והëמעיט ה ëרàה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹהעâיף

למæה  יłראל  äלמŁנ ההיא àעה ,ä נינŁְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
éŁתäב  ,äארנàŁ õמé מעלה, Łל  éְְְְְֵֶֶֶַַָָָֻדגמא 

טו) ע łרה (שמות ôŁים  וŁם אילמה äבאçְְְִֵֵֵֶַָָָֹו
האילן  והתחåק .'õוג ôמרים  וŁבעים מים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹעינת 
צדדי  àאר àעה  ôחäמים, עłר Łàנים  Łõדñְְְְְִִִֵֵַַָָָָָה
והéל  ענפים, Łàבעים והתחåק ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהעõלם ,

מעלה. Łל  âéְְֶַַָָֻגמא

מהע ôיק  Łõקד טל נטף Łעה ã תõאàְִֵַַַָָָָָָ
אנïין , זעיר  Łל õŁרא את  äמêא ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהìסôר,
אõר Łל טל  õתõמאä Łמים . ìŁקרא  ְִִֵֶֶַַָָָמק õם 
למ æה, מן ויõרד  õŁפע היה Łõקד ְְְֵֵֶַַָָָָָעליõן
áלידים, áלידים  נפרד  היה יõרד, äְְְְִִִִִֵֶָָָָָכŁהיה
הארץ. על ééפר âק éŁת äב  äזה למæה . Ł ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹונקר

ול õקטים, י õצאים  אמ äנה àני אõתם éְְְְֱִִֵָָָל
מן  õ תõ וא ,Łõדñה הם  את עליו äְְְִֵֶַַָָָָָמברכים 
עדן , áן Łל  הłàמים éל  Łל ריחõת מעלה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
õ תõא łם  למ æה. וירד üŁנמ äìëמ Łְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהרי
,õתõא טõעם  היה  Łרצה טעם  äבכל ְְֵֶַַָָָָָָָלפניו,

.Łõדñה üלëה את ü מברäְֵֶֶֶַַָָ

וי õדע מסéôל והיה àמעיו, üרàמת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָואז
זה  ועל  העליõנה, àחכמה äמס éôל  ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה,
אמäנה, àני äהי ואêה âעה . õâר  נקרא ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָהיה
âרכיה. ולדעת ãà להס éôל õôרה נôנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָולהם

éתäב  מה אמäנה, àני äנמצא êŁא  ְְְְֱִֵֶַָָָֹוא õתם
יב)àהם? åה (במדבר מה  .äולקט העם ä טŁ ְְֶֶַָָָָָ

êŁא מäם לעצמם, לõקחים äהי Łטäת  ?äטŁְְְְִִֶַָָָֹ
ברחים äוטחנ àהם ? éתäב מה אמäנה . àני äְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָהי
זה? לכל א õתם הטריח מי .'õוג ëàדכה ä דכ õ ְְְְִִִֶַַָָָָֹא

אמäנה. àני äהי לא  Łהם  ְֱֵֵֶֶָָָֹא êא

üä רà Łõדñà מאמינים  êŁא  אõתם  זה õמéְֲִִֶֶַַָָָֹ
ר õצים והם àדרכיו, להסéôל ר õצים  לא  ְְְְִִִִֵֵַָָֹהäא,
יõם מזõן  אחר יõם éל עצמם  את ְְְִֶַַַַַָָָלהטריח
גרם מי לחם. ïת בידם יעלה לא א äלי ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹולילה ,
אף אמäנה. àני Łאינם  מ äם  זה? את ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָלהם 
עצמם, Łל àטäת äטŁ  äולקט ä טŁ éְְְְֶַַָָָָָאן ,

וטחנäו  éŁת äב äזה עליו. להטריח ר õצים  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָ
בידיהם, עלה  לא õåה הæרחה éל  אחר  ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹברחים .
המן , לŁד  éטעם  õטעמ והיה  éŁתäב ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָא êא
êŁא מäם  זה ? את  להם גרם מי יõתר . ְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹולא

אמäנה. àני äְֱֵָָהי

Łי המן ? ל Łד åה מה יõסי, ר àי  ְִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
Łוי .õמäá תרé Łàמן Łõêנ Łהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָא õמרים ,
אף גונים, לכ ëה üï מתה הד מה  ְְְְִִִֵַַַַָָָָא õמרים ,
אמר, יהäדה  ר àי  גונים. לכ ëה üïמתה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָהëן

המן. יניקת  המן ְְִֶֶֶַַַַָלŁד 

וכי   äלקט õאכל לפי  Łאי אמר , יצחק ְְְְִִִִִַַָָָָָר àי
יõתר Łא õכל äמי מעט , לõקט  מעט Łאõכל  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַמי
הëר àה  העâיף לא  éתäב  והרי יõתר ? ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלõקט
א õתם לפי  א êא החסיר ? לא ְְְְִִִֶֶַַָָֹוהëמעיט
Łהיה  מי   õאכל מŁמע לõקטים. Łְְְְִִִֶֶַָָָָאõכלים ,

.õאכילת כת äב  לא üé äמäם .õתõא ֲִִֵָָָֹא õכל

àאמה  õ א àעבד אדם אחז אõמר ? åה ְְֵֶֶֶַַָָָָָמה
זה  עבד ואמר : õחבר àא  .õêŁ Łה äא  ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָואמר
להם : אמר  לדין. מŁה  לפני ä קרב êŁי! ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹהäא
Łל  õביתà נפõŁת וכëה ,ýביתà נפõŁת  ëéְְְְְְֵֵֶַַָָָָה
להם אמר Łעה ãתõוא .üוכ üé אמר ְְֶֶַַָָָָָָָָזה ?
למחר אלי. יבא אחד  וכל  מחר , äלקט ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמŁה:
את לפניו äמł מŁה. לפני äבאä ,äולקט äְְְְְִֵֶֶָָָָָָֹיצא
Łל  עבד  õתõ א אם  .õתõ א מõדד והיה ְִֵֶֶֶַָָָהëן,
ëàן  העבד Łל העמר  õתõא את מצא  ֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹזה 
Łונפ Ł נפ לכל  אחד עמר  Łהרי ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהåה,
מאכל  õתõ א חסר  ונמצא   לזה מדד .õיתàְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמ
Łונפ Łנפ לכל אחד ועמר ,õêŁ ëàן ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבד
äזה הäא! זה Łל העבד äפסק: אמר  .õיתà ִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ

החסד  כאזהר

מהימנ וּ תאוכת וּ ב בּ ני הי וּ  ׁש לּ א א לּ וּ  היוּ  גּ ם וכוּ ' לטחוֹ ן ה ּט רחא ׁש ּמ לּ בד  בּ מדרׁש  
àא õריתא) קיימין  ולא הõåהר לõŁן  – õôàרה ע õמדים  ולא  מאמינים צריכים(êŁא  הי וּ  , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ליד  יוֹ רד היה הצּ דּ יקים כּ ן  אין מה להם,  ּי ׁש הּמ ן את לח ּפ שׂ  רחוֹ ק ללכת
ׁש היה הּק לוֹ קל  לחם לּמ ן קוֹ ראים הרׁש עים היוּ  ולכן טירחא , בּ לא  בּ יתם ּפ תח

קלקלתן, הרׁש ע מגלּ ה ה וּ א וּ מי  הצּ דּ יק הוּ א מי  האמת  את גּ ילה מזּ ה,והּמ ן  ויוֹ תר , 
ולהם לח וּ ץ , הרעים מעשׂ יהם  את וגילה ׁש טוּ תם את הוֹ ציא הּמ ן את אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר

הנ"ל . החיד "א כּ דברי הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את לדעת הּמ ן הוֹ עיל  לא

בּ ר וּ רוֹ אים,מכּ אן בּ הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ אמין הּק דוֹ ׁש מי זוֹ הר  ל וֹ מד  אמת, וּ בתוֹ רת הוּ א 
עליּ ה  מבּ ני  להיוֹ ת וז וֹ כה  מן , טעם בּ זה וּ מר גּ יׁש  הּק דוֹ ׁש ה בּ כינה ,וּ מתדּ בּ ק  

ׁש ל  אמ וּ נה מבּ ני ׁש אינוֹ  עליו מגלּ ה עצמ וֹ  זה הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ללמד  ר וֹ צה ׁש לּ א וּ מי
. יתבּ ר ל וֹ ה ׁש ם אוֹ י  הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת להבין  זכה ולא  טעם לא בּ ּמ ן ׁש גּ ם וכנּ ראה 

זה  בּ גל גּ וּ ל חזר ואם לנפׁש וֹ , הּמ דבּ ר,ואוֹ י  בּ דוֹ ר ע וּ ת מה ויתּק ן וירוּ ץ יזכּ ה, אם , 
לו. ורפא יׁש וּ ב אוּ לי

להנּ צל ידוּ ע  יכוֹ לים ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה ישׂ ראל ארץ  אי הּס ּפ וּ ר, 
אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  

ספררב מח בּ ר  בּ על אׁש לג לי בּ  יהוּ דה רבּ י  ה ּמ ק בּ ל מהגה "צ ׁש מע  לי  סּפ ר אחד  
הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר  על הּס לּ ם 

על הגה "צ  ּפ רצה ימ"ש היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל אׁש לג ליבּ  יהוּ דה רבּ י
וּ לאבּ ד  להר וֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  העוֹ לם,
בּ ן  ׁש מעוֹ ן ורבּ י היוֹ ת אמר, כּ ן על  ח"ו. ונׁש ים טף זקן ועד מ נּ ער  ה יּ הוּ דים כּ ל את

מגּ ל וּ תא יפקוּ ן דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב הזּ וֹ הרחיוֹ חאי לתרגּ ם התחיל , 
ואמר הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין י וּ כל יהוּ די ׁש כּ ל כּ די הּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן
גּ דוֹ לה, מּפ לה לרׁש ע יהיה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן הּס פר לא וֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ י וֹ ם
מּפ לה להרׁש ע לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר, מ ּס פר  הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם היה וכ
הּק ד וֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממוֹ  הצליח ולא ימ"ש. היטלער ׁש ל  הּמ לחמה ונגמרה 

ׁש כּ לּ םוּ כמוֹ  ערבים בּ לי וֹ ן וחצי אחד  כּ מעט וי ׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים ׁש אנוּ  
את ילמד וּ  ׁש אם בּ טוּ חים, אנוּ  לכן ח "ו, יהוּ דים מלי וֹ ן 15 את לחּס ל רוֹ צים

וכך  דּ ּק וֹ ת, 15 עד  עשׂ ר ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הרהזּ וֹ הר  כּ ל  יגמר  אחד כּ ל  
חברי  ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי  ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח, מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי אחת, בּ ׁש נה
בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י  כּ הבטחת תרפ "א בּ ׁש נת עיה"ק בּ ירוּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ

בּ רחמי . גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא ע"ה יוֹ חאי

עמר וכתäב .äלקט õאכל לפי Łאי éŁְְְִִֶֶָָָָָֹתäב
נפŁתיכם. מסïר  ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלáל áלת 

הõçם !ח. עõד הõçם הצטרף עõד הצטרף ְְִִֵֵַַָָ
ה õçמי. הåהר  מ íפר ה õêמדים ְֲִִִִֵֶַַַַַָֹלאלפים



החסד  זהר כ 

הכל  לפקח רוּ חנ יּ וּ תוֹ  סגלּ ת בּ וֹ  עמדה ׁש בּ זה המים , מן אינ וּ ן יוֹ רד לאפוּ קי , 
אוֹ ת וֹ  לטרחדּ מׁש נּ ים צריכים äוהי רא äיים ä הי êŁא äê א éלõמר ëàדäכה, äודכ àרחים ä חנæŁ (éלõמר  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(õà, ּלגרמייהו ׁש טוּ תא  נסבּ י  הווּ  ולכן לׁש וֹ נוֹ .(הרמ"ז ), כּ אן עד , 

א õתם וכל .äìíאנ ìŁאמר õמé ëàן, àְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָהם?
א õתם ר Łם  האמ äנה, àני Łהם  äמצאìŁְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
החס"ד, éתר  Łל àרŁם  הäא üä רà Łõדñֶֶֶֶֶֶַַָָָֹה
למען  זה ועל ,õâ לחס המיחלים  ìŁאמר õמéְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַ
אמäנה, àני ä נמצא êŁא אõתם וכל .äìíְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹאנ
הכריז והëן הåה, העלי õן הéתר מהם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהעביר
לא זה, éל ועם ôחסר . רŁעים äבטן ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹואמר,

החסיר. לא והëמעיט ה ëרàה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹהעâיף

למæה  יłראל  äלמŁנ ההיא àעה ,ä נינŁְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
éŁתäב  ,äארנàŁ õמé מעלה, Łל  éְְְְְֵֶֶֶַַָָָֻדגמא 

טו) ע łרה (שמות ôŁים  וŁם אילמה äבאçְְְִֵֵֵֶַָָָֹו
האילן  והתחåק .'õוג ôמרים  וŁבעים מים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹעינת 
צדדי  àאר àעה  ôחäמים, עłר Łàנים  Łõדñְְְְְִִִֵֵַַָָָָָה
והéל  ענפים, Łàבעים והתחåק ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהעõלם ,

מעלה. Łל  âéְְֶַַָָֻגמא

מהע ôיק  Łõקד טל נטף Łעה ã תõאàְִֵַַַָָָָָָ
אנïין , זעיר  Łל õŁרא את  äמêא ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהìסôר,
אõר Łל טל  õתõמאä Łמים . ìŁקרא  ְִִֵֶֶַַָָָמק õם 
למ æה, מן ויõרד  õŁפע היה Łõקד ְְְֵֵֶַַָָָָָעליõן
áלידים, áלידים  נפרד  היה יõרד, äְְְְִִִִִֵֶָָָָָכŁהיה
הארץ. על ééפר âק éŁת äב  äזה למæה . Ł ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹונקר

ול õקטים, י õצאים  אמ äנה àני אõתם éְְְְֱִִֵָָָל
מן  õ תõ וא ,Łõדñה הם  את עליו äְְְִֵֶַַָָָָָמברכים 
עדן , áן Łל  הłàמים éל  Łל ריחõת מעלה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
õ תõא łם  למ æה. וירד üŁנמ äìëמ Łְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהרי
,õתõא טõעם  היה  Łרצה טעם  äבכל ְְֵֶַַָָָָָָָלפניו,

.Łõדñה üלëה את ü מברäְֵֶֶֶַַָָ

וי õדע מסéôל והיה àמעיו, üרàמת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָואז
זה  ועל  העליõנה, àחכמה äמס éôל  ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה,
אמäנה, àני äהי ואêה âעה . õâר  נקרא ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָהיה
âרכיה. ולדעת ãà להס éôל õôרה נôנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָולהם

éתäב  מה אמäנה, àני äנמצא êŁא  ְְְְֱִֵֶַָָָֹוא õתם
יב)àהם? åה (במדבר מה  .äולקט העם ä טŁ ְְֶֶַָָָָָ

êŁא מäם לעצמם, לõקחים äהי Łטäת  ?äטŁְְְְִִֶַָָָֹ
ברחים äוטחנ àהם ? éתäב מה אמäנה . àני äְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָהי
זה? לכל א õתם הטריח מי .'õוג ëàדכה ä דכ õ ְְְְִִִֶַַָָָָֹא

אמäנה. àני äהי לא  Łהם  ְֱֵֵֶֶָָָֹא êא

üä רà Łõדñà מאמינים  êŁא  אõתם  זה õמéְֲִִֶֶַַָָָֹ
ר õצים והם àדרכיו, להסéôל ר õצים  לא  ְְְְִִִִֵֵַָָֹהäא,
יõם מזõן  אחר יõם éל עצמם  את ְְְִֶַַַַַָָָלהטריח
גרם מי לחם. ïת בידם יעלה לא א äלי ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹולילה ,
אף אמäנה. àני Łאינם  מ äם  זה? את ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָלהם 
עצמם, Łל àטäת äטŁ  äולקט ä טŁ éְְְְֶַַָָָָָאן ,

וטחנäו  éŁת äב äזה עליו. להטריח ר õצים  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָ
בידיהם, עלה  לא õåה הæרחה éל  אחר  ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹברחים .
המן , לŁד  éטעם  õטעמ והיה  éŁתäב ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָא êא
êŁא מäם  זה ? את  להם גרם מי יõתר . ְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹולא

אמäנה. àני äְֱֵָָהי

Łי המן ? ל Łד åה מה יõסי, ר àי  ְִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
Łוי .õמäá תרé Łàמן Łõêנ Łהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָא õמרים ,
אף גונים, לכ ëה üï מתה הד מה  ְְְְִִִֵַַַַָָָָא õמרים ,
אמר, יהäדה  ר àי  גונים. לכ ëה üïמתה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָהëן

המן. יניקת  המן ְְִֶֶֶַַַַָלŁד 

וכי   äלקט õאכל לפי  Łאי אמר , יצחק ְְְְִִִִִַַָָָָָר àי
יõתר Łא õכל äמי מעט , לõקט  מעט Łאõכל  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַמי
הëר àה  העâיף לא  éתäב  והרי יõתר ? ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלõקט
א õתם לפי  א êא החסיר ? לא ְְְְִִִֶֶַַָָֹוהëמעיט
Łהיה  מי   õאכל מŁמע לõקטים. Łְְְְִִִֶֶַָָָָאõכלים ,

.õאכילת כת äב  לא üé äמäם .õתõא ֲִִֵָָָֹא õכל

àאמה  õ א àעבד אדם אחז אõמר ? åה ְְֵֶֶֶַַָָָָָמה
זה  עבד ואמר : õחבר àא  .õêŁ Łה äא  ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָואמר
להם : אמר  לדין. מŁה  לפני ä קרב êŁי! ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹהäא
Łל  õביתà נפõŁת וכëה ,ýביתà נפõŁת  ëéְְְְְְֵֵֶַַָָָָה
להם אמר Łעה ãתõוא .üוכ üé אמר ְְֶֶַַָָָָָָָָזה ?
למחר אלי. יבא אחד  וכל  מחר , äלקט ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמŁה:
את לפניו äמł מŁה. לפני äבאä ,äולקט äְְְְְִֵֶֶָָָָָָֹיצא
Łל  עבד  õתõ א אם  .õתõ א מõדד והיה ְִֵֶֶֶַָָָהëן,
ëàן  העבד Łל העמר  õתõא את מצא  ֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹזה 
Łונפ Ł נפ לכל  אחד עמר  Łהרי ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהåה,
מאכל  õתõ א חסר  ונמצא   לזה מדד .õיתàְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמ
Łונפ Łנפ לכל אחד ועמר ,õêŁ ëàן ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבד
äזה הäא! זה Łל העבד äפסק: אמר  .õיתà ִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ

החסד  כאזהר

מהימנ וּ תאוכת וּ ב בּ ני הי וּ  ׁש לּ א א לּ וּ  היוּ  גּ ם וכוּ ' לטחוֹ ן ה ּט רחא ׁש ּמ לּ בד  בּ מדרׁש  
àא õריתא) קיימין  ולא הõåהר לõŁן  – õôàרה ע õמדים  ולא  מאמינים צריכים(êŁא  הי וּ  , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ליד  יוֹ רד היה הצּ דּ יקים כּ ן  אין מה להם,  ּי ׁש הּמ ן את לח ּפ שׂ  רחוֹ ק ללכת
ׁש היה הּק לוֹ קל  לחם לּמ ן קוֹ ראים הרׁש עים היוּ  ולכן טירחא , בּ לא  בּ יתם ּפ תח

קלקלתן, הרׁש ע מגלּ ה ה וּ א וּ מי  הצּ דּ יק הוּ א מי  האמת  את גּ ילה מזּ ה,והּמ ן  ויוֹ תר , 
ולהם לח וּ ץ , הרעים מעשׂ יהם  את וגילה ׁש טוּ תם את הוֹ ציא הּמ ן את אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר

הנ"ל . החיד "א כּ דברי הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את לדעת הּמ ן הוֹ עיל  לא

בּ ר וּ רוֹ אים,מכּ אן בּ הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ אמין הּק דוֹ ׁש מי זוֹ הר  ל וֹ מד  אמת, וּ בתוֹ רת הוּ א 
עליּ ה  מבּ ני  להיוֹ ת וז וֹ כה  מן , טעם בּ זה וּ מר גּ יׁש  הּק דוֹ ׁש ה בּ כינה ,וּ מתדּ בּ ק  

ׁש ל  אמ וּ נה מבּ ני ׁש אינוֹ  עליו מגלּ ה עצמ וֹ  זה הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ללמד  ר וֹ צה ׁש לּ א וּ מי
. יתבּ ר ל וֹ ה ׁש ם אוֹ י  הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת להבין  זכה ולא  טעם לא בּ ּמ ן ׁש גּ ם וכנּ ראה 

זה  בּ גל גּ וּ ל חזר ואם לנפׁש וֹ , הּמ דבּ ר,ואוֹ י  בּ דוֹ ר ע וּ ת מה ויתּק ן וירוּ ץ יזכּ ה, אם , 
לו. ורפא יׁש וּ ב אוּ לי

להנּ צל ידוּ ע  יכוֹ לים ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה ישׂ ראל ארץ  אי הּס ּפ וּ ר, 
אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  

ספררב מח בּ ר  בּ על אׁש לג לי בּ  יהוּ דה רבּ י  ה ּמ ק בּ ל מהגה "צ ׁש מע  לי  סּפ ר אחד  
הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר  על הּס לּ ם 

על הגה "צ  ּפ רצה ימ"ש היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל אׁש לג ליבּ  יהוּ דה רבּ י
וּ לאבּ ד  להר וֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  העוֹ לם,
בּ ן  ׁש מעוֹ ן ורבּ י היוֹ ת אמר, כּ ן על  ח"ו. ונׁש ים טף זקן ועד מ נּ ער  ה יּ הוּ דים כּ ל את

מגּ ל וּ תא יפקוּ ן דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב הזּ וֹ הרחיוֹ חאי לתרגּ ם התחיל , 
ואמר הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין י וּ כל יהוּ די ׁש כּ ל כּ די הּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן
גּ דוֹ לה, מּפ לה לרׁש ע יהיה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן הּס פר לא וֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ י וֹ ם
מּפ לה להרׁש ע לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר, מ ּס פר  הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם היה וכ
הּק ד וֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממוֹ  הצליח ולא ימ"ש. היטלער ׁש ל  הּמ לחמה ונגמרה 

ׁש כּ לּ םוּ כמוֹ  ערבים בּ לי וֹ ן וחצי אחד  כּ מעט וי ׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים ׁש אנוּ  
את ילמד וּ  ׁש אם בּ טוּ חים, אנוּ  לכן ח "ו, יהוּ דים מלי וֹ ן 15 את לחּס ל רוֹ צים

וכך  דּ ּק וֹ ת, 15 עד  עשׂ ר ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הרהזּ וֹ הר  כּ ל  יגמר  אחד כּ ל  
חברי  ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי  ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח, מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי אחת, בּ ׁש נה
בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י  כּ הבטחת תרפ "א בּ ׁש נת עיה"ק בּ ירוּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ

בּ רחמי . גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא ע"ה יוֹ חאי

עמר וכתäב .äלקט õאכל לפי Łאי éŁְְְִִֶֶָָָָָֹתäב
נפŁתיכם. מסïר  ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלáל áלת 

הõçם !ח. עõד הõçם הצטרף עõד הצטרף ְְִִֵֵַַָָ
ה õçמי. הåהר  מ íפר ה õêמדים ְֲִִִִֵֶַַַַַָֹלאלפים



החסד  זהר כב 

לפי ואכן , ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר  את סיּ מ וּ  העוֹ למי" הזּ וֹ הר "מפעל ׁש אנׁש י בּ יוֹ ם 
היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הנה , חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב הנּ דּפ ס היּ וֹ מי, הדּ ף סדר
[מל ' ׁש נים  ג' לפני  טבת בּ חד ׁש  בּ עזּ ה, יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל  ה ּמ לחמה נפסקה  מּמ ׁש 

– טבת ח"י  עד אנŁיםכּ סלו  מלי õן  äוחזר .[ 9002( àינ äאר ל–81 2008 àדצמàר 27 àין (למסïרם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

Łבäע õת . ëéה éבר ק Łה àגלäת äהיŁ אחרי  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָלביתם,

הערביםאחר ׁש זּ רקוּ  הּט ילים ׁש רב  ׁש מ ׁש , בּ בית חדׁש , בּ ע ּת וֹ ן כּ תוּ ב, היה  ׁש ב וּ ע 
אצלנוּ  עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מׁש , לבית להגּ יע צריכים הי וּ 

30  לער אנׁש ים ללּ ּמ וּ ד כּ ּמ ה ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לסדּ ר הפסק, בּ לי לעת מעת 26 
וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית כּ ל את הצּ יל  הגּ דוֹ ל  הנּ ס לנוּ  נוֹ דע  ּכ ואחר היּ וֹ מי ,
רק  [וה גּ יע הּמ לחמה. נגמרה מּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הּס פר  ׁש בּ גמר כּ ן
גּ דוֹ ל  נס  היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה ׁש ל למק וֹ ם קרוֹ ב אחד  טיל

כּ ל וּ ם]. קרה ׁש לּ א

כּ יּ דוּ ע.וגם  מאד  גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  יצוּ קה עוֹ פרת בּ מלחמת 

לפני וראינוּ  ע וֹ ד ה זּ וֹ הר , ספרי הד ּפ סת ידי על ׁש ּק ר וּ  ה נּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינ וּ  
כּ בר יׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת  כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים , אוֹ תם ׁש חלּ קוּ 

גּ ל וּ יים .טנּס ים 

תנחומאט. במדרש כה)אמרו פרק  :(בשלח 
אליעזר רבי י łראל", עם  וêçחם  עמלק ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ"וçבא
הוא ומפורש רשום זה מקרא אומר  חסמא בן

שנאמר  איוב  ידי ח)על àלא(איוב  áמא  ְְֲִֶֶֹֹ"היגאה 
אפשר אי כך אפשר, שאי  כשם  וגו' ִָבðה"
בדברי  מתעסקין כן  אם  אלא  לחיות לישראל
תורה, מדברי ישראל  שפירשו ולפי תורה,
השונא אין ולעולם עליהם, בא השונא לפיכך 
נאמר לכך העבירה, ועל החטא על  אלא  בא

עמלק. ויבא

שרפו  אלא  רפידים אין אומרים  אחרים  ...
עליהם, בא עמלק ולפיכך התורה, מן ידיהם
ידי  על אלא  בא השונא  שאין מוצא את וכן

שנאמר  התורה, מן ידים  י"ב)רפיון ב ' (ד "ה

את עזב õ כחזקתä רחבעם מלכ äת  éהכין ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ"ויהי
"עלה  ענשו? ומה "õëע י łראל וכל ה' õôְְִִֵַָָָָרת 
את וñçח יר Łäלם על מצרים  ü מל ŁְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָיŁק
ואת ü לë ה àית א õצר õת ואת ה' àית ְְְְֵֵֶֶֶֶַֹאצרõת
עłה  אŁר הåהב מגìי éל את וñçח לקח ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהéל

י"ד)Łלמה " א ' .(מלכים ְֹֹ

ויחי פרשת תנחומא  י')ובמדרש ...(פרק
ענבים "äבדם  יין , מרוב "õŁלב çàין ְְֲִִִֵַַַָֻ"àéס

שנאמר  תורה, אלא יין  אין  א)סäתה"... (שיר ֹ
הçין" àית אל "הביאני מçין ", ýדיâ טõבים  ֱִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ"éי
שהתורה  למד את מכאן מçין", עינים  ְִִִִִֵַַָ"חכלילי 
ולבן  תורה, של מיינה לי לי חיך אצלו הרבה
éנים חטאיכם  äיהי "אם  התורה  בזכות ְֲִִִֵֶַָָשנים

"äינàיל א)éלג .(ישעיה ְִֶֶַַ

הקדוש  החיים מטובאור פרק  (בראשית

יא) דרךפסוק  על יתבאר   וגו' ביין" "כבס ,
ז"ל בראשית)אומרם פרשת  חדש  כי (בזוהר

צריך העצום  הגואל יגלה שבו ד' גלות
התורה, עסק  מצות  ישראל ביד שתהיה
באומרו  רמז ולזה מבוא , יתעכב זה וזולת
המצופה  המלך של כוחו כי  פירוש  וגו', כבס
התורה, עסק בחינת הוא  שמו, שילה
מה  ועיין תורה , של ביינה ישראל שיתעסקו

ב)שפירשתי àית(שהש "ר אל "הביאני ֱִִֵֶַבפסוק 
באמ כי ואמר  לבושו הçין ", יהיה צעותה  ִַָ

ללובשו. אליו נכון למלכות, כינוי שהוא 

החסד  כגזהר

דּ הינוּ ,וּ בזכ וּ ת  מגּ לוּ תא", יפקוּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי  יתקיּ מוּ  זה , 
וּ כעת עלינ וּ , ׁש עברה הּק טנּ ה הגּ לוּ ת  מן יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר  כּ ל בּ גמר ׁש רק

בּ י וֹ מוֹ  יוֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר את כּ לּ נוּ  נּס ים  ׁש אם מזּ ה , להבין ("âףנוּ כל ַ

åàהר) "וּ בגין הõçמי" לעיל האמוּ רה הרׁש בּ "י להבטחת נזכּ ה מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז , ִַַַֹ
מן  בּ י ּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם  י שׂ ראל  דעתידין 

בּ רחמי". גל וּ תא

כי  לומר, נתכוון  וגו' ענבים " "ובדם ואומרו
פירוש  יין, ימצא  ולא  הגאולה זמן יגיע אם
עול  באמצעות הגאולה  תהיה תורה, בנו שאין
לישראל , האומות יצירון אשר הגלות ותוקף 

ז "ל צז:)כאומרם קץ (סנהדרין כשיגיע כי
לגואלם זכות  בישראל יהיה ולא הנחתם 
אומרו  והוא  וכו', כהמן  קשה מלך  להם יעמיד
יזדככו  היסורין באמצעות  כי ענבים , ובדם 
כדרך הקדושה, ניצוצי ויתבררו הנפשות 
שזו  אלא התורה, בחינת באמצעות  שיתבררו
ואומרו  נאה , בלתי מלאכתו וזו  נאה מלאכתו
הכנתה  תגמר היסורין באמצעות  כי "ענבים "
רמז גם  הענבים, שהם  הגפן פרי בישול כגמר 
אילן  לזמור  דם לשפוך  האומות ישלטו לא כי
גרגרין. פירוש ענבים , אלא אשכול  או ענף או
למטה  קטנה מדרגה  לרמוז  "סותה", ואמר
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה הסות כי  מהסותא
יהיה  גדול הפרש  כי בזה  והכוונה מסוה, לשון 
התורה  באמצעות  הגאולה תהיה אם  בין
לאם עליון, מלכות  בגילוי יגלה  אז והמצוה,
בישראל  תהיה אשר  הנקמה באמצעות  תהיה

וגו ' ורוכב עני  בבחינת  ט')יהיה ט ' .(זכריה 
לציון  ראשון  בפירושו הקדוש החיים  ובאור 

השירים  שיר  ד)על  ב  àית(פרק אל ֱִִֵֶַ"הביאני
ביין  כי  דע  וז"ל : פירש, אהבה ", עלי  õ ודגל ְְֲִִַַַָָָהçין 
ביין  אשר  דברים  ד' וכנגד דברים ... ארבעה  יש
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד "ס... בתורה הם 
חדש  בזוהר  שכתוב מה  כאן שרמז  נראה
הצדיקים עם  הקב "ה  שמשתעשע בשעשוע

עכ"ל. עדן, בגן 
סוטה  ע"א)ובמסכת כ"א  עבירה (דף  ד"א ,

שנאמר תורה מכבה עבירה  ואין  מצוה  מכבה
האהבה. את לכבות יוכלו  לא רבים  מים 

זו   האהבה  את לכבות פירש: שם  וברש"י
דכתיב  ב)תורה  היין (שיר בית אל הביאני

מסכת על  ובתוי"ט סוד. יין אהבה, עלי  ודגלו
כ')אבות משנה ד המפרשים(פרק ורוב כתב : ,

שבתורה. הפשט חלק כנגד  שהענבים פירשו
אמרו וכן הנסתר חלק  כנגד ל"ח.)והיין (סנהדרין

'סוד'. בגמטריא  יין 
השירים ד')ובשיר ד' âויד(פרק  ְְִִַָ"éמ áדל

éל  עליו ôלäי הëגן אלף לתלõçïת  àנäי ü ארäְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹצ
וריש  פירש : יונתן ובתרגום  הõàáרים ", Łְִִִֵַלטי 
עסק, דהוה דאורייתא  ובאולפן  מתיבתא...
בקרבא ומנצחין ישראל , בית עמא  רחיצין
דגיברין , זינין  מיני כל בידיהון אחדין כאילו
שהתורה  הגבורים", "שלטי פירש : וברש"י
Łéני  üדיŁ "Łני ה' ובפסוק לישראל. ְְִִֵֵַָמגן 
ìŁõàים ", הרõעים  צבçה ôאõמי ְְֳִִִִֵַַָָָעפרים
דעתידין  פריקיך תרין פירש : יונתן ובתרגום
אפרים בר  ומשיח דוד בר  משיח למפרקך
ä ונס הõçם  çŁפ äח "עד ו' ובפסוק ְֶַַַָָוכו'.
áבעת ואל הõëר  הר אל לי üêא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהðללים 
אל  לי  אלך המור ": ב "צרור פירש  ְַָהêבõנה ",
ישראל  לעשות סיני, הר זה המור הר 
מבריח  מור שהקטרת כמו כי מור , מקוטרת
פסקה  סיני, הר  ידי על כן רעים, רוחות כל
אותך ללבן הêבõנה", áבעת "ואל ְְְִֶַַָזוהמתן,
כמו  וזהו עכ"ל. לזכיות, החטאים  כל ולהפוך

לעיל, תנחומא במדרש "ולבן (ויחי)שכתוב
חטאיכם äיהי "אם  התורה, בזכות ְֲִִֵֶָשנים"

"äינàיל éלג א)éנים  שזה (ישעיה  עכ"ל. , ְִִֶֶַַַָ
שמהפך מאהבה  לתשובה ניתן הכוח
תורה  של יינה לימוד ידי על  כן כמו לזכויות,
מאהבה, לתשובה זוכים  התורה סודות  שהם

לזכויות. הכול ומהפכים



החסד  זהר כב 

לפי ואכן , ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר  את סיּ מ וּ  העוֹ למי" הזּ וֹ הר "מפעל ׁש אנׁש י בּ יוֹ ם 
היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הנה , חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב הנּ דּפ ס היּ וֹ מי, הדּ ף סדר
[מל ' ׁש נים  ג' לפני  טבת בּ חד ׁש  בּ עזּ ה, יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל  ה ּמ לחמה נפסקה  מּמ ׁש 

– טבת ח"י  עד אנŁיםכּ סלו  מלי õן  äוחזר .[ 9002( àינ äאר ל–81 2008 àדצמàר 27 àין (למסïרם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

Łבäע õת . ëéה éבר ק Łה àגלäת äהיŁ אחרי  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָלביתם,

הערביםאחר ׁש זּ רקוּ  הּט ילים ׁש רב  ׁש מ ׁש , בּ בית חדׁש , בּ ע ּת וֹ ן כּ תוּ ב, היה  ׁש ב וּ ע 
אצלנוּ  עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מׁש , לבית להגּ יע צריכים הי וּ 

30  לער אנׁש ים ללּ ּמ וּ ד כּ ּמ ה ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לסדּ ר הפסק, בּ לי לעת מעת 26 
וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית כּ ל את הצּ יל  הגּ דוֹ ל  הנּ ס לנוּ  נוֹ דע  ּכ ואחר היּ וֹ מי ,
רק  [וה גּ יע הּמ לחמה. נגמרה מּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הּס פר  ׁש בּ גמר כּ ן
גּ דוֹ ל  נס  היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה ׁש ל למק וֹ ם קרוֹ ב אחד  טיל

כּ ל וּ ם]. קרה ׁש לּ א

כּ יּ דוּ ע.וגם  מאד  גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  יצוּ קה עוֹ פרת בּ מלחמת 

לפני וראינוּ  ע וֹ ד ה זּ וֹ הר , ספרי הד ּפ סת ידי על ׁש ּק ר וּ  ה נּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינ וּ  
כּ בר יׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת  כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים , אוֹ תם ׁש חלּ קוּ 

גּ ל וּ יים .טנּס ים 

תנחומאט. במדרש כה)אמרו פרק  :(בשלח 
אליעזר רבי י łראל", עם  וêçחם  עמלק ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ"וçבא
הוא ומפורש רשום זה מקרא אומר  חסמא בן

שנאמר  איוב  ידי ח)על àלא(איוב  áמא  ְְֲִֶֶֹֹ"היגאה 
אפשר אי כך אפשר, שאי  כשם  וגו' ִָבðה"
בדברי  מתעסקין כן  אם  אלא  לחיות לישראל
תורה, מדברי ישראל  שפירשו ולפי תורה,
השונא אין ולעולם עליהם, בא השונא לפיכך 
נאמר לכך העבירה, ועל החטא על  אלא  בא

עמלק. ויבא

שרפו  אלא  רפידים אין אומרים  אחרים  ...
עליהם, בא עמלק ולפיכך התורה, מן ידיהם
ידי  על אלא  בא השונא  שאין מוצא את וכן

שנאמר  התורה, מן ידים  י"ב)רפיון ב ' (ד "ה

את עזב õ כחזקתä רחבעם מלכ äת  éהכין ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ"ויהי
"עלה  ענשו? ומה "õëע י łראל וכל ה' õôְְִִֵַָָָָרת 
את וñçח יר Łäלם על מצרים  ü מל ŁְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָיŁק
ואת ü לë ה àית א õצר õת ואת ה' àית ְְְְֵֵֶֶֶֶַֹאצרõת
עłה  אŁר הåהב מגìי éל את וñçח לקח ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהéל

י"ד)Łלמה " א ' .(מלכים ְֹֹ

ויחי פרשת תנחומא  י')ובמדרש ...(פרק
ענבים "äבדם  יין , מרוב "õŁלב çàין ְְֲִִִֵַַַָֻ"àéס

שנאמר  תורה, אלא יין  אין  א)סäתה"... (שיר ֹ
הçין" àית אל "הביאני מçין ", ýדיâ טõבים  ֱִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ"éי
שהתורה  למד את מכאן מçין", עינים  ְִִִִִֵַַָ"חכלילי 
ולבן  תורה, של מיינה לי לי חיך אצלו הרבה
éנים חטאיכם  äיהי "אם  התורה  בזכות ְֲִִִֵֶַָָשנים

"äינàיל א)éלג .(ישעיה ְִֶֶַַ

הקדוש  החיים מטובאור פרק  (בראשית

יא) דרךפסוק  על יתבאר   וגו' ביין" "כבס ,
ז"ל בראשית)אומרם פרשת  חדש  כי (בזוהר

צריך העצום  הגואל יגלה שבו ד' גלות
התורה, עסק  מצות  ישראל ביד שתהיה
באומרו  רמז ולזה מבוא , יתעכב זה וזולת
המצופה  המלך של כוחו כי  פירוש  וגו', כבס
התורה, עסק בחינת הוא  שמו, שילה
מה  ועיין תורה , של ביינה ישראל שיתעסקו

ב)שפירשתי àית(שהש "ר אל "הביאני ֱִִֵֶַבפסוק 
באמ כי ואמר  לבושו הçין ", יהיה צעותה  ִַָ

ללובשו. אליו נכון למלכות, כינוי שהוא 

החסד  כגזהר

דּ הינוּ ,וּ בזכ וּ ת  מגּ לוּ תא", יפקוּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי  יתקיּ מוּ  זה , 
וּ כעת עלינ וּ , ׁש עברה הּק טנּ ה הגּ לוּ ת  מן יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר  כּ ל בּ גמר ׁש רק

בּ י וֹ מוֹ  יוֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר את כּ לּ נוּ  נּס ים  ׁש אם מזּ ה , להבין ("âףנוּ כל ַ

åàהר) "וּ בגין הõçמי" לעיל האמוּ רה הרׁש בּ "י להבטחת נזכּ ה מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז , ִַַַֹ
מן  בּ י ּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם  י שׂ ראל  דעתידין 

בּ רחמי". גל וּ תא

כי  לומר, נתכוון  וגו' ענבים " "ובדם ואומרו
פירוש  יין, ימצא  ולא  הגאולה זמן יגיע אם
עול  באמצעות הגאולה  תהיה תורה, בנו שאין
לישראל , האומות יצירון אשר הגלות ותוקף 

ז "ל צז:)כאומרם קץ (סנהדרין כשיגיע כי
לגואלם זכות  בישראל יהיה ולא הנחתם 
אומרו  והוא  וכו', כהמן  קשה מלך  להם יעמיד
יזדככו  היסורין באמצעות  כי ענבים , ובדם 
כדרך הקדושה, ניצוצי ויתבררו הנפשות 
שזו  אלא התורה, בחינת באמצעות  שיתבררו
ואומרו  נאה , בלתי מלאכתו וזו  נאה מלאכתו
הכנתה  תגמר היסורין באמצעות  כי "ענבים "
רמז גם  הענבים, שהם  הגפן פרי בישול כגמר 
אילן  לזמור  דם לשפוך  האומות ישלטו לא כי
גרגרין. פירוש ענבים , אלא אשכול  או ענף או
למטה  קטנה מדרגה  לרמוז  "סותה", ואמר
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה הסות כי  מהסותא
יהיה  גדול הפרש  כי בזה  והכוונה מסוה, לשון 
התורה  באמצעות  הגאולה תהיה אם  בין
לאם עליון, מלכות  בגילוי יגלה  אז והמצוה,
בישראל  תהיה אשר  הנקמה באמצעות  תהיה

וגו ' ורוכב עני  בבחינת  ט')יהיה ט ' .(זכריה 
לציון  ראשון  בפירושו הקדוש החיים  ובאור 

השירים  שיר  ד)על  ב  àית(פרק אל ֱִִֵֶַ"הביאני
ביין  כי  דע  וז"ל : פירש, אהבה ", עלי  õ ודגל ְְֲִִַַַָָָהçין 
ביין  אשר  דברים  ד' וכנגד דברים ... ארבעה  יש
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד "ס... בתורה הם 
חדש  בזוהר  שכתוב מה  כאן שרמז  נראה
הצדיקים עם  הקב "ה  שמשתעשע בשעשוע

עכ"ל. עדן, בגן 
סוטה  ע"א)ובמסכת כ"א  עבירה (דף  ד"א ,

שנאמר תורה מכבה עבירה  ואין  מצוה  מכבה
האהבה. את לכבות יוכלו  לא רבים  מים 

זו   האהבה  את לכבות פירש: שם  וברש"י
דכתיב  ב)תורה  היין (שיר בית אל הביאני

מסכת על  ובתוי"ט סוד. יין אהבה, עלי  ודגלו
כ')אבות משנה ד המפרשים(פרק ורוב כתב : ,

שבתורה. הפשט חלק כנגד  שהענבים פירשו
אמרו וכן הנסתר חלק  כנגד ל"ח.)והיין (סנהדרין

'סוד'. בגמטריא  יין 
השירים ד')ובשיר ד' âויד(פרק  ְְִִַָ"éמ áדל

éל  עליו ôלäי הëגן אלף לתלõçïת  àנäי ü ארäְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹצ
וריש  פירש : יונתן ובתרגום  הõàáרים ", Łְִִִֵַלטי 
עסק, דהוה דאורייתא  ובאולפן  מתיבתא...
בקרבא ומנצחין ישראל , בית עמא  רחיצין
דגיברין , זינין  מיני כל בידיהון אחדין כאילו
שהתורה  הגבורים", "שלטי פירש : וברש"י
Łéני  üדיŁ "Łני ה' ובפסוק לישראל. ְְִִֵֵַָמגן 
ìŁõàים ", הרõעים  צבçה ôאõמי ְְֳִִִִֵַַָָָעפרים
דעתידין  פריקיך תרין פירש : יונתן ובתרגום
אפרים בר  ומשיח דוד בר  משיח למפרקך
ä ונס הõçם  çŁפ äח "עד ו' ובפסוק ְֶַַַָָוכו'.
áבעת ואל הõëר  הר אל לי üêא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהðללים 
אל  לי  אלך המור ": ב "צרור פירש  ְַָהêבõנה ",
ישראל  לעשות סיני, הר זה המור הר 
מבריח  מור שהקטרת כמו כי מור , מקוטרת
פסקה  סיני, הר  ידי על כן רעים, רוחות כל
אותך ללבן הêבõנה", áבעת "ואל ְְְִֶַַָזוהמתן,
כמו  וזהו עכ"ל. לזכיות, החטאים  כל ולהפוך

לעיל, תנחומא במדרש "ולבן (ויחי)שכתוב
חטאיכם äיהי "אם  התורה, בזכות ְֲִִֵֶָשנים"

"äינàיל éלג א)éנים  שזה (ישעיה  עכ"ל. , ְִִֶֶַַַָ
שמהפך מאהבה  לתשובה ניתן הכוח
תורה  של יינה לימוד ידי על  כן כמו לזכויות,
מאהבה, לתשובה זוכים  התורה סודות  שהם

לזכויות. הכול ומהפכים



החסד  זהר כד

בּ י וּ ראּפ מ וֹ רי יׁש יבוֹ ת וראׁש י הר בּ נים כּ ל  ׁש ע שׂ וּ  הגיאה את נע שׂ ה לא ור בּ וֹ תי, 
זצ "ל  הּס לּ ם  בּ על הגה"צ  בּ קוֹ ל לׁש מוֹ ע  רצוּ  ׁש לּ א 

 ּבּ יחד ה'בּ ר ו מתאחדים חסד  ׁש ל חוּ ט בּ יׁש יבת וּ בחוּ רים האברכים ׁש כּ ל ׁש זּ כינוּ  
יעשׂ ה יהוּ די  ׁש כּ ל הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר את להפיץ זי "ע, רבּ ינוּ  ׁש ל בּ דרכיו ללכת
מוֹ הר"ן  בּ לּק וּ טי  כּ וֹ תב ׁש רבינוּ  וּ כמוֹ  הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר  ספר כּ ל על ׁש נה כּ ל  סיּ וּ ם
מאילנא "למטעם" ישׂ ראל דּ עתידין "וּ בגין הבטיח: הלוֹ ם עליו ר בּ ינוּ  ׁש מׁש ה

הזּ הר , ספר דּ איהוּ  בּ רחמי ".דּ חיּ י, גּ ל וּ תא מן בּ י ּה  ׁש עתידים ּפ רוּ ׁש :יפקוּ ן  מוּ ם 
בּ רחמים. הגּ ל וּ ת מן יצאוּ  ידוֹ  על ה זּ הר, ספר ׁש הוּ א החיּ ים  מאילן לטעם ישׂ ראל

זוֹ הרעל ילמדוּ  י שׂ ראל  וכל בּ ּת וֹ רה, ונתקדּ ׁש  הגּ אוּ לה, למען ונתמסר בּ וֹ אוֹ  כּ ן 
לעוֹ לם ל וטוֹ ב  ה זּ ה, בּ עוֹ לם אׁש רי כּ ן, עוֹ שׂ ה אּת ה ואם י וֹ ם, בּ כל הּק ד וֹ ׁש 
ׁש הּמ ׁש יח המארים, הזּ וֹ כים מן להי וֹ ת ׁש נּ זכּ ה רצ וֹ ן ויהי נגּ אל, ּת כף וּ בודּ אי הבּ א,

כּ ן, על הגּ עּת י".  בּ זכוּ ת" – עלינוּ  יעיד וּ בעצמ וֹ  לּמ וּ ד בּ כבוֹ ד וֹ  ּת נוּ  יקרים, יה וּ דים 
רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה, הכינה למען מד ּק וֹ תיכם  הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם
כּ אחד  כּ לּ נוּ   נל וכ ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר יוֹ ם  בּ כל ול ּמ ד וּ  נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם לי וֹ צרנ וּ ,

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ה ּמ ׁש יח מל ּפ ני אוֹ ר את לקבּ ל  יחד 
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יצא לאור 
על ידי מפעל הזוהר העולמי, בית שמש 

חודש אדר תשע"ב

בו 
השאלות  יבואר 

בדור  הנשאלות  ותשובות 
זה,  ומורה דרך להתועים ההולכים 

ַּתְרִּגילּו  ְוַאַחי  ָּבַני  ֵּכן  ַעל  בחושך, 
ַעְצְמֶכם ִלְלמֹד ְּבִדְבֵרי ַהּזַֹהר ְוַהִּתּקּוִנים 
ַהּזַֹהר  אֹור  ָרָאה  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ִּבְׁשִקיָדה, 
ְמאֹורֹות  ָרָאה  ֹלא  ִמְּדַבׁש,  ְמתּוִקים 

ַהּתֹוָרה ַטַעם  ָטַעם  ְוֹלא   ִמָּיָמיו 
)ַהְקָּדַמת ֵסֶפר ֲעֵצי ֵעֶדן ִמָּקאַמאְרָנא(.
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הענינים תוכן
הקדוש?שאלה:א. זוהר לימוד חובת על  ישראל  מגדולי היו� עד  שמענו לא  מדוע         א
זוהר?שאלה:ב. ללמוד  שעלי  לי הורה לא  שלי  הרב  למה                                             א
לעשות ?שאלה:ג. אפשר מה בכולל , זוהר  ללמוד  מרשה אינו  שלי  הכולל  ראש              ב
לחזור שאלה:ד. לו אפשר  אי זוהר ללמוד  לא  האומר שרב  שאמרת�, הדבר  נכו�  זה הא�

בתשובה?                                                                                                                             ב
�יני?שאלה:ה. הר  על  רגליו  עמדו  לא  זהר  ללמוד  שמ�רב  שמי הדבר  נכו�  הא�           ב
רוצחשאלה:ו. זוהר ללמוד מורה שאינו  רב  כ�, כל  חמורי�  דברי� לכתוב  יכולי� אי�

ושלו�? ח�  ויהיה  שהיה הא�ונות כל  על אש� והוא  ממש נפשות                                         ב
עד� שאלה:ז. ג�  לי יהיה  הא�  זוהר, ללמוד לא  האומר  שלי , רבי לדברי רק  שומע  אני א�

שלי? לרב שמעתי א�  מעלה, של די�  בבית  לי יעשו  מה  לא ? או                                            ג
מה שאלה:ח. זה, את הוציא  והרב  הכנ�ת  לבית  המבואר  אליהו  פתח הכנ�תי

לעשות ?                                                                                                                               ג
הקדוש,שאלה:ט . זוהר של  �טי� לנו תר�  ותור�  ומפור�מת , גדולה בישיבה לומד  אני

לעשות ? עלינו  מה הזוהר, את להוציא  הורה הישיבה  וראש                                                   ג
שלומדי�שאלה:י. אברכי� אל�  מעשר  יותר  שווה  הקדוש זוהר אחד  ששעה אמת  זה הא� 

חדשי�? שלשה היו� כל  גמרא                                                                                              ד
מימיו ?שאלה:יא. מאורות ראה לא  זוהר  לומד שאינו  שמי נכו�  זה הא�                         ד
הוא שאלה:יב. הא� לשמה? תורה  לומד  הוא  הא�  זוהר, ללמוד  אומר אינו  שלי הרב  א� 

זה? את אומר מי  רב ? מערב                                                                                                  ד
הקדוש?שאלה:יג. הזוהר לימוד על  רעש  עושה  מהאלמי�  האדמו"ר למה                       ה
לבוא שאלה:יד. צרי� היה לא  זוהר  ללמוד שאי�  האומר  ישיבה שראש אומר כבודו  מדוע 

גדול ? חכ�  תלמיד  הוא  הלא  לעול�?                                                                                   ה
הלא שאלה:טו . נו�פת , פע� בגלגול  לבוא  יצטר�  שלי  הישיבה שראש לי  אמר כבודו  מדוע 

גדול ? חכ�  תלמיד  הוא                                                                                                        ה
ופו�קי�?שאלה:טז. ש "�  מ�פיק  אי�  למה זוהר , שילמדו  עולמות  מרעיש  כבודו  למה    ה
המשיח?שאלה:יז. את  לעכב  גורמי�  זוהר לומדי� שאינ�  שאלו  אומר מי                      ו

כלשאלה:יח. ועל יהודי�, מליו�  שש על  אשמי� זוהר ללמוד הורו  שלא  אלו  שכל אומר מי

היו�? עד שנעשו  הפיגועי�                                                                                                    ו
ננצלשאלה:יט . זוהר  נלמד שא� אומר ?מי                                                                     ז
הקדוש?שאלה:כ. זוהר לימוד חובת על  ישראל  מגדולי היו� עד  שמענו לא  מדוע           ז

שהחליטשאלה:כא. בתקיפות לי ואמר ה�פרי�  לו  הראתי שלי , ישיבה הראש ע� דברתי 

חיי� החפ� הלא  לו , ואמרתי  בישיבה!!! זוהר  להכני�  מ�כי� אינו  בעול�  אופ�  והחזו� בשו�

בדרכיה�? נל� שלא  למה זוהר , ללמוד  אמרו  ה� ב�פריה� , ולומדי� תלמידיה� שאנו  זי "ע  איש 



הענינים תוכן
הקדוש?שאלה:א. זוהר לימוד חובת על  ישראל  מגדולי היו� עד  שמענו לא  מדוע         א
זוהר?שאלה:ב. ללמוד  שעלי  לי הורה לא  שלי  הרב  למה                                             א
לעשות ?שאלה:ג. אפשר מה בכולל , זוהר  ללמוד  מרשה אינו  שלי  הכולל  ראש              ב
לחזור שאלה:ד. לו אפשר  אי זוהר ללמוד  לא  האומר שרב  שאמרת�, הדבר  נכו�  זה הא�

בתשובה?                                                                                                                             ב
�יני?שאלה:ה. הר  על  רגליו  עמדו  לא  זהר  ללמוד  שמ�רב  שמי הדבר  נכו�  הא�           ב
רוצחשאלה:ו. זוהר ללמוד מורה שאינו  רב  כ�, כל  חמורי�  דברי� לכתוב  יכולי� אי�

ושלו�? ח�  ויהיה  שהיה הא�ונות כל  על אש� והוא  ממש נפשות                                         ב
עד� שאלה:ז. ג�  לי יהיה  הא�  זוהר, ללמוד לא  האומר  שלי , רבי לדברי רק  שומע  אני א�

שלי? לרב שמעתי א�  מעלה, של די�  בבית  לי יעשו  מה  לא ? או                                            ג
מה שאלה:ח. זה, את הוציא  והרב  הכנ�ת  לבית  המבואר  אליהו  פתח הכנ�תי

לעשות ?                                                                                                                               ג
הקדוש,שאלה:ט . זוהר של  �טי� לנו תר�  ותור�  ומפור�מת , גדולה בישיבה לומד  אני

לעשות ? עלינו  מה הזוהר, את להוציא  הורה הישיבה  וראש                                                   ג
שלומדי�שאלה:י. אברכי� אל�  מעשר  יותר  שווה  הקדוש זוהר אחד  ששעה אמת  זה הא� 

חדשי�? שלשה היו� כל  גמרא                                                                                              ד
מימיו ?שאלה:יא. מאורות ראה לא  זוהר  לומד שאינו  שמי נכו�  זה הא�                         ד
הוא שאלה:יב. הא� לשמה? תורה  לומד  הוא  הא�  זוהר, ללמוד  אומר אינו  שלי הרב  א� 

זה? את אומר מי  רב ? מערב                                                                                                  ד
הקדוש?שאלה:יג. הזוהר לימוד על  רעש  עושה  מהאלמי�  האדמו"ר למה                       ה
לבוא שאלה:יד. צרי� היה לא  זוהר  ללמוד שאי�  האומר  ישיבה שראש אומר כבודו  מדוע 

גדול ? חכ�  תלמיד  הוא  הלא  לעול�?                                                                                   ה
הלא שאלה:טו . נו�פת , פע� בגלגול  לבוא  יצטר�  שלי  הישיבה שראש לי  אמר כבודו  מדוע 

גדול ? חכ�  תלמיד  הוא                                                                                                        ה
ופו�קי�?שאלה:טז. ש "�  מ�פיק  אי�  למה זוהר , שילמדו  עולמות  מרעיש  כבודו  למה    ה
המשיח?שאלה:יז. את  לעכב  גורמי�  זוהר לומדי� שאינ�  שאלו  אומר מי                      ו

כלשאלה:יח. ועל יהודי�, מליו�  שש על  אשמי� זוהר ללמוד הורו  שלא  אלו  שכל אומר מי

היו�? עד שנעשו  הפיגועי�                                                                                                    ו
ננצלשאלה:יט . זוהר  נלמד שא� אומר ?מי                                                                     ז
הקדוש?שאלה:כ. זוהר לימוד חובת על  ישראל  מגדולי היו� עד  שמענו לא  מדוע           ז

שהחליטשאלה:כא. בתקיפות לי ואמר ה�פרי�  לו  הראתי שלי , ישיבה הראש ע� דברתי 

חיי� החפ� הלא  לו , ואמרתי  בישיבה!!! זוהר  להכני�  מ�כי� אינו  בעול�  אופ�  והחזו� בשו�

בדרכיה�? נל� שלא  למה זוהר , ללמוד  אמרו  ה� ב�פריה� , ולומדי� תלמידיה� שאנו  זי "ע  איש 



הקדוש כי לו , לאמר  רציתי  הבית !!! הבעל אני כא�  בתקיפות , ואמר  חורו , ישיבה הראש של  פניו 

ראש למה  לי , לה�ביר  יכולי�  את� הא� כלו�, אמרתי ולא  והתאפקתי הבית , הבעל  הוא  ברו� 

ליטאי? הוא  הלא  והגר"א ? חיי� החפ�  של  בדרכו  ליל� מ�רב  הישיבה                                   ז

החזו� שאלה:כב. הרי  יו�, בכל  זוהר שנלמד  מ�רב שלי  הכולל  ראש א�  לעשת  ביכולתי מה

�פר  כל  ללמוד  לנו  מתיר  למה מבי� , איני  ובכלל ביותר, הטוב  מו�ר  ה�פר הוא  שזוהר אמר איש 

זוהר? לא  רק  מו�ר                                                                                                             ח

מתקבלות ,שאלה:.כג אינ�  התפלות זוהר לומדי�  אי�  שא� אומרי� שהנכ� לי �פר אחד 

לכ�? המקור  מה הדבר ? אמת  הא�                                                                                       ט

לעשות ?שאלה:כד. עלי  מה הזוהר , למוד לכל  התנגד  היו� עד שלי הרב                        ט

שנלמד שאלה:כה. מ�כי�  לא  והוא  - לרבי למעלה  הנזכר  הקונטר�  את  הראתי כבר א� 

/נגרו� )( עלישנקרא  מה בישיבה זוהר /אקרא  אלמד  בעצמי שאני מ�רב  וא�  בישיבה, זוהר

לעשות ?                                                                                                                              ט

מבי� שאלה:כו . לא  כלל אתה הרי  לי: יאמר  והרב שלי לרב  הזה  הקונטר�  את הראיתי א�

ההבנה. היא  פה שבעל  תורה של  הלמוד  העיקר כי  זמ� , בזבוז  זה ארמית,                             ט

את שאלה:כז. לעזוב  רוצה ואיני בישיבה. עצמאי  באופ�  זוהר ללמוד  מ�כי�  אינו  רבי א�

לעשות ? עלי  מה עצות . אובד  אני וכרגע  הישיבה,                                                                ט

שלא שאלה:כח. ישיבות  וראשי רבני� האדמורי"� נגד  קשה ומדבר  מרעיש כ� כל  כבודו למה

הקדוש? זוהר ללמד רוצי�                                                                                                    י

הזוהר?שאלה:כט . בזכות  גלויי� ני�י� רואי� בימינו ג�  הא�                                       יד

המשיח?שאלה:ל. את  להביא  יכולי�  פשוטי� יהודי� הא�                                         טו

עולה שאלה:לא. זה הא�  ופצצות? פיגועי� יהיה שלא  ישראל  לע� לעזור יכול אני אי� 

כ�� ?                                                                                                                                  טו

הזוהר שאלה:לב. �פרי את  ב"ה  מוצא  אני הול� שאני מקו� ובכל חילוני�, של  במקו� גר אני 

לכ�? לעזור ג� לי אפשר הא�  בעבודה, מאוד  מצליחי� שאת� רואה אני  אז  הקדוש,          טו

תבוא שאלה:לג. ואי� ובשמחה? באהבה ישראל ע�  כל  של  לאחדות  נזכה אי� 

הגאולה?                                                                                                                            טז

היושאלה:לד. לא  שמי� בח�די ורק  טילי�, של  גש� יורד  וממש הדרו� , באזור  גרי� אנו 

להינצל ? לעשות  לנו  יש מה רגועי� , ולא  מפחדי� הילדי� נפגעי�,                                      טז

שלא שאלה:לה. מה לשמאל , ולא  לימי�  לא  מ�תכל  ולא  הקורה , בעובי נכנ�  כבודו  מה  מפני 

כ�? בזה שעו�קי�  צדיקי� עוד  ראינו                                                                                  טז

חלקי�?שאלה:לו. 70- ל  דווקא  הזוהר את  לחלק  ראית�  מה                                         יז

�יומי�?שאלה:לז. לאל�  להגיע  כ "כ  מתאמ�  העולמי" הזוהר "מפעל  מדוע  הבנתי  לא   יח

ואמרנושאלה:לח. ישיבה הראש ע�  בחורי� כמה ביחד  דיברנו  בצפת , מישיבה בחורי�  אנחנו 

כל אמר לנו  ישיבה הראש  לשמחתינו  הקדוש, בזוהר שיעור יו� כל  ללמוד  רוצי�  שאנחנו  לו

לנו יש זמ�  כמה השאלה הקדוש , זוהר  ילמדו  הבחורי� כל  שאז  מ�יו�  זמ�  תעשו רק  הכבוד ,

ללמוד ? ומה ללמוד                                                                                                             יט

הרבה שאלה:לט . יש זאת ובכל שבוע  כל  המשגיח ע� שיחה  לנו  ויש  ישיבה בחורי  אנחנו

לכ�? העצה  מה שמי� , יראת לה� שאי�  בחורי�                                                                יט

המוחשאלה:מ. והפו�קי�, המפרשי�  ודברי הגמרא  את  טוב  להבי�  לזכות  יכול  אני  האי�

אטו�? שלי                                                                                                                          כ

לעששאלה:מא . אפשר החיי�מה ואלו  מינ� , בר וצעירות צעירי� הרבה כ�  כל  ימותו שלא  ות

חיי�? נקרא  זה  הא� שאלה עליה�  יש                                                                               כב

למדתישאלה:מב. היו�  שכל  שיאמר בזה מעלה  של די�  בבית  להיפטר אפשר  הא�

גמרא ?                                                                                                                              כד

הקדוש?שאלה:מג. זוהר ללמוד באמת  שצרי� האומר זה מי                                           כו

פתחשאלה:מד . שיקראו  ומ�פיק  זוהר ללמוד  צריכי�  אי�  שבחורי� אמר  שלי  האדמו "ר 

אליהו !                                                                                                                                כז

אמור שאלה:מה . לא  זה  פשוטי�  האנשי� לנו  אבל  הקודמי�, לדורות  אמור רק  בטוח  זה

כלל.                                                                                                                                   כז

כתוב ?שאלה:מו. זה איפה                                                                                            כז

כלשאלה:מז. לדעת  גדול  דבר  לא  זה הא� היומי , ד�  שלומדי� די  לא  למה אבל 

הש"� ?                                                                                                                             כח

נותני�שאלה:מח. שלא  ישיבות  וראשי  אדמורי"� נגד  חריפי�  דברי�  כותבי�  את� למה

הקדוש? זוהר ללמוד לתלמידיה� רשות                                                                                 ל

התורה:שאלה:מט . נגלות  מ�פיק  אומר , שלי האנשי�האדמו "ר כל  שא�  לכ� מבטיח אני 

טוב ! הכל  והיה  ומיד , תיכ�  משיח בא  היה נגלה לומדי� היו                                               לב





הקדוש כי לו , לאמר  רציתי  הבית !!! הבעל אני כא�  בתקיפות , ואמר  חורו , ישיבה הראש של  פניו 

ראש למה  לי , לה�ביר  יכולי�  את� הא� כלו�, אמרתי ולא  והתאפקתי הבית , הבעל  הוא  ברו� 

ליטאי? הוא  הלא  והגר"א ? חיי� החפ�  של  בדרכו  ליל� מ�רב  הישיבה                                   ז

החזו� שאלה:כב. הרי  יו�, בכל  זוהר שנלמד  מ�רב שלי  הכולל  ראש א�  לעשת  ביכולתי מה

�פר  כל  ללמוד  לנו  מתיר  למה מבי� , איני  ובכלל ביותר, הטוב  מו�ר  ה�פר הוא  שזוהר אמר איש 

זוהר? לא  רק  מו�ר                                                                                                             ח

מתקבלות ,שאלה:.כג אינ�  התפלות זוהר לומדי�  אי�  שא� אומרי� שהנכ� לי �פר אחד 

לכ�? המקור  מה הדבר ? אמת  הא�                                                                                       ט

לעשות ?שאלה:כד. עלי  מה הזוהר , למוד לכל  התנגד  היו� עד שלי הרב                        ט

שנלמד שאלה:כה. מ�כי�  לא  והוא  - לרבי למעלה  הנזכר  הקונטר�  את  הראתי כבר א� 

/נגרו� )( עלישנקרא  מה בישיבה זוהר /אקרא  אלמד  בעצמי שאני מ�רב  וא�  בישיבה, זוהר

לעשות ?                                                                                                                              ט

מבי� שאלה:כו . לא  כלל אתה הרי  לי: יאמר  והרב שלי לרב  הזה  הקונטר�  את הראיתי א�

ההבנה. היא  פה שבעל  תורה של  הלמוד  העיקר כי  זמ� , בזבוז  זה ארמית,                             ט

את שאלה:כז. לעזוב  רוצה ואיני בישיבה. עצמאי  באופ�  זוהר ללמוד  מ�כי�  אינו  רבי א�

לעשות ? עלי  מה עצות . אובד  אני וכרגע  הישיבה,                                                                ט

שלא שאלה:כח. ישיבות  וראשי רבני� האדמורי"� נגד  קשה ומדבר  מרעיש כ� כל  כבודו למה

הקדוש? זוהר ללמד רוצי�                                                                                                    י

הזוהר?שאלה:כט . בזכות  גלויי� ני�י� רואי� בימינו ג�  הא�                                       יד

המשיח?שאלה:ל. את  להביא  יכולי�  פשוטי� יהודי� הא�                                         טו

עולה שאלה:לא. זה הא�  ופצצות? פיגועי� יהיה שלא  ישראל  לע� לעזור יכול אני אי� 

כ�� ?                                                                                                                                  טו

הזוהר שאלה:לב. �פרי את  ב"ה  מוצא  אני הול� שאני מקו� ובכל חילוני�, של  במקו� גר אני 

לכ�? לעזור ג� לי אפשר הא�  בעבודה, מאוד  מצליחי� שאת� רואה אני  אז  הקדוש,          טו

תבוא שאלה:לג. ואי� ובשמחה? באהבה ישראל ע�  כל  של  לאחדות  נזכה אי� 

הגאולה?                                                                                                                            טז

היושאלה:לד. לא  שמי� בח�די ורק  טילי�, של  גש� יורד  וממש הדרו� , באזור  גרי� אנו 

להינצל ? לעשות  לנו  יש מה רגועי� , ולא  מפחדי� הילדי� נפגעי�,                                      טז

שלא שאלה:לה. מה לשמאל , ולא  לימי�  לא  מ�תכל  ולא  הקורה , בעובי נכנ�  כבודו  מה  מפני 

כ�? בזה שעו�קי�  צדיקי� עוד  ראינו                                                                                  טז

חלקי�?שאלה:לו. 70- ל  דווקא  הזוהר את  לחלק  ראית�  מה                                         יז

�יומי�?שאלה:לז. לאל�  להגיע  כ "כ  מתאמ�  העולמי" הזוהר "מפעל  מדוע  הבנתי  לא   יח

ואמרנושאלה:לח. ישיבה הראש ע�  בחורי� כמה ביחד  דיברנו  בצפת , מישיבה בחורי�  אנחנו 

כל אמר לנו  ישיבה הראש  לשמחתינו  הקדוש, בזוהר שיעור יו� כל  ללמוד  רוצי�  שאנחנו  לו

לנו יש זמ�  כמה השאלה הקדוש , זוהר  ילמדו  הבחורי� כל  שאז  מ�יו�  זמ�  תעשו רק  הכבוד ,

ללמוד ? ומה ללמוד                                                                                                             יט

הרבה שאלה:לט . יש זאת ובכל שבוע  כל  המשגיח ע� שיחה  לנו  ויש  ישיבה בחורי  אנחנו

לכ�? העצה  מה שמי� , יראת לה� שאי�  בחורי�                                                                יט

המוחשאלה:מ. והפו�קי�, המפרשי�  ודברי הגמרא  את  טוב  להבי�  לזכות  יכול  אני  האי�

אטו�? שלי                                                                                                                          כ

לעששאלה:מא . אפשר החיי�מה ואלו  מינ� , בר וצעירות צעירי� הרבה כ�  כל  ימותו שלא  ות

חיי�? נקרא  זה  הא� שאלה עליה�  יש                                                                               כב

למדתישאלה:מב. היו�  שכל  שיאמר בזה מעלה  של די�  בבית  להיפטר אפשר  הא�

גמרא ?                                                                                                                              כד

הקדוש?שאלה:מג. זוהר ללמוד באמת  שצרי� האומר זה מי                                           כו

פתחשאלה:מד . שיקראו  ומ�פיק  זוהר ללמוד  צריכי�  אי�  שבחורי� אמר  שלי  האדמו "ר 

אליהו !                                                                                                                                כז

אמור שאלה:מה . לא  זה  פשוטי�  האנשי� לנו  אבל  הקודמי�, לדורות  אמור רק  בטוח  זה

כלל.                                                                                                                                   כז

כתוב ?שאלה:מו. זה איפה                                                                                            כז

כלשאלה:מז. לדעת  גדול  דבר  לא  זה הא� היומי , ד�  שלומדי� די  לא  למה אבל 

הש"� ?                                                                                                                             כח

נותני�שאלה:מח. שלא  ישיבות  וראשי  אדמורי"� נגד  חריפי�  דברי�  כותבי�  את� למה

הקדוש? זוהר ללמוד לתלמידיה� רשות                                                                                 ל

התורה:שאלה:מט . נגלות  מ�פיק  אומר , שלי האנשי�האדמו "ר כל  שא�  לכ� מבטיח אני 

טוב ! הכל  והיה  ומיד , תיכ�  משיח בא  היה נגלה לומדי� היו                                               לב





"ותדע נאמנה, שעדיין לא 
היה מזמן האר"י ז"ל עד 
היום הזה, מי שיבין את 
שיטת האר"י  ז"ל, על שורשו 
העליון  ברצון  והנה  וכו' 

ית', זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא מפני מעשי 
הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם ממני עצמי, 
למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה 
בה אדם מעת פטירתו עד  היום, ולא אוכל להאריך 
בענין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".

(מר� בעל "ה�ול�" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)

:�מכתב שכתב בעל ה�ול



 בהזה אב ְַַָהר אשאלה 

ת בת ְְֵאל ת
בה ז ה ְַַָהר

 דה הזהר ד על יראל   מע תבת ְְְִִֵֵֵַַַַַָָאלת

לאמיה !!! האמת ֱֲִִֶַָָי

הד?אלה:א. זהר  יד ח בת על  י ראל  מד לי  ה עד מענ לא  מע ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ

לבה: "בד יראל  דלי  יצא תרפ "א  נת  ע ד ,יד דל טע ת ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
ואחר אז, לידה ל זה על  וחתמ זצ "ל, דיסקי לי יה ע  ל  לידה יקי ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֻה

יראל, ד לי  וע ד תשס "ב ח , נת עיה "ק לייר החרדית  העדה  חתמ ויצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
ההר אר בספר .יפר וה י נ הא ד לי רב  ל חתימת   ע ספרי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרה 
לא וא .יקי צ  מאל י תר  באימ ועד , ה הר מא רת  וההר יראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹד לי 

האמת. את  ל ילה  ולא  רב  מהערב  הרב  סימ ?מעְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ז הר?אלה:ב. ללמד  עלי  לי  ה רה לא  י הרב  לה  ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

למדא .בה: לא וא ה, ינק הא זכת  לכ ר את  ד קד ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
, מה רצה אה מה יבינ לא  ה ת, ותצעק ל תל  א [למל ידע? ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹמאי

ת ?]. זה מה מע לא  למע רב .הא" הפר את ראה ולא מע א כ י ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
מאל מאלה הר" תר וה הר", י ראל  "גד לי  עה ", ל  ער" יקי צ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

את ל ביא יד עצה  זהר ! ללמד צרי רע  ואפיל יה די ל מרי א יקי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹצ
י תר ב "ה אחריו, איה יקי ה וכל נר מה  לנ אמר מה  ראה פריְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹה
קניבסקי יח רי  חביב  אחר  ואחר ,אי  החז יח החפ ניוהאחר , ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמאל

ט  הא אז ההר, לד מתנ ד  הרב  זה, ל  אחרי  וא מר ני ליט"א. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
עמלק  מ רע  ה עליה תב  הר"א  ולילי חיר י עמלק זרע  רב ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהערב

 ולילי חיר יאת מזיקי  וה האריז "ל  כתבי ,הרזי ספר  תי"ד, סימ הר"א (שו "ת ְְִִִִֵַָָ
מיו..הבריות ) רה  ל מ ע ולא  הנסת ה ית  את  לעזב ריוצרי'ה תב  מה ראה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

קיתע א מזפת  טענת כה האד לבני  מית "ה יצירה : ספר על  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻיצחק'
יצירה, ספר על יצחק ' 'רי  ה פר ל וזה הרה. ה א(הקדמה )ס ד ת  "הס ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ר הא  אז  הרה, ס דת    לעסק  ציר  אד ני ר אה  ה א ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעמלק
א מזפת  טענת  כה  האד לבני מ ית ה א ותמיד , לאד מניעת ס ת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻה

.מ נמחה אי ק מה ל יהיה כ ידי  ועל  הרה, ס דת   קְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיתע



 בהזה ְַַָהר גדה ו שאלה  ב

לעת?אלה:ג. אפר מה לל, זהר  ללמד מרה אינ י  הלל רא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

לאבה:  אחר  וא ,יקי צ  האל  תב מה ל הלל   לרא להרא ת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
לפי מר ואיקרס ער וכ פר רע ט  הא ממע זהר, ללמד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיאמר
אני  מאמי לא .תי ה לתח ת יק ולא ריע בי "ג מאמי ולא ז"ל,  " ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹֹהרמ

מ לא וה א אמ נה. ערי  וי "ג הגר"א :מאמי תב  מ  ה כלית  לי ח ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הט . את מביני לא  ה ד ה ר"אלד ל פ"ח )וזה שלמה אב), אינ זמ ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

וה א ה רה ס דת  לה יג יכ ל  היה מי .יד רר  אינ הט  אפיל ה ד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמבי
.לצל רחמנא   יק דיני  ניד יג לה ה ל חילא הא  ה רה  נימת  ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

 אי וס ד  רמז סקיוהע , ה לחיצנת והחיצ נת  ,פ ה הא    ה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָלפנימ ת 
ק לה. חכמת  ל ד  היה האה  וער ,ה להתרת יכל  הרע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻיצר 

אפראלה:ד. אי  ז הר ללמד לא הא מר רב  : אמר הבר  נכ זה  הא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תבה? לחזר ְְִַָֹל

לברכהבה: נזכר תינר פ"ח )אמר ימא "רי)דברי וארעה ריע ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אמר וכ וא ב , אחטא  והאמר  לרע, והתחר ...ה  וא ה בה, את ביְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמע

ב)נה פה , אחטא(ימא בה. לעת יד יקי מס אי ואב , אחטא  האמר ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
 מ רוה ,חבר  קל והת ד מכר.  ריה י אי מכ ר, רי ה  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַוי
מצוה , בר מעת י הר את והמעב  רתיו, והמב ה אב תיו, והמבה  ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהר,
,ביד מחה ואינ רעה בתרת  בנ והראה רעה, לדר ט בה רמ חבר את  ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוה ה
" רמ ועי הצ ת. על והלעיג הכחת, את וה נא  ,חכמי ברי על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹוהחלק

ד) רק  בה  ר(הלכת  דה אי מה אחד והעה  ד ל,  עו מה ארעה : ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
בה ערי  ספר ועי , חטא גדל לפי בה  לעת   יד מס יק  (ערהא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

נב) את  הראיקי צ ארח ת  ו ה ),  ריהע .(ער ְְְִִִִִֶַַַָָָ

סיני?אלה:ה. הר על רגליו  עמד לא זהר  ללמד סרב  י הבר נכ  הא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

העלתבה: קנב.)בזהר  )קיימי הו  אינ האמת  חכמת  סקילע קרי  ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
לא סיני, ט רא  קיימ אי עאה, מל א עבדי ימיח וז "ל: סיני , ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָטרא
אור [ראה עכ "ל . ,'וכ מ ארייתא כא  ערא איהי  נ מתא , א א  ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמס לי 
עמד לא  הרה ס דת דעי י אינ תא מבאר, זי "ע פתייה יהודה ורבי  ְְְִֵֶַָָָָֹהזוהר,

סיני]. הר על ְִַַַַָרגליו

זהראלה:ו . ללמד מרה אינ רב  , ל ריחמ  ברי לכ ב  לייכ  אי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
?לו חס  ויהיה  היה האס נ ת ל  על א והא מ נפ ת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָרצח

זהרבה: היקני  ל עג:)זה  ל ' ): ְִִֵֶַַַָָ

 בהזה ז חט ְַַָהר ג שאלה

והרג ביזה  וחרא ענ תא גרמין  ל ן ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָוי 

עלמא. ְְְְַָָָוא דן 

זה]. את אמר אני  לא ,הבנ]ְֲִֵֵֶֶַָֹ

יהיהאלה:ז.  הא זהר, ללמד  לא הא מר י , רי  לדברי רק מע אני   א ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מ ל  י בית לי  יע מה לא ? א עד  י?לי  לרב  מעי  א עלה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לד בה: לי העלי עד לג לז ת אפ ר אי דה זהר ת ב ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לא י הרב    א לא  אני צעק, ו , יהל ת א יקח ו הרה , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹנימ ת 
 לח , ותצעק ,  יה ל  את יחד  הרב  את מו זהר , ללמד לי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹאמר
ז ה לא הרב אמת  אבל ז הר, ללמד לי אמר לא  הא  ,  א ה א    יהל הרב  ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹאת

ה לע , לכ א א  ,לגהינ אללכת  רק זה  אבל ,לגהינ להנס  זה א לי  וא ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
זהר ללמד רי י דע א  אחד אי  ה ,ידע לא באמת תבה , חזר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹלא 
וזה ידעי!!! ולא מעי לא לה יד  יכ ל  לא  וא ה ,דעיי ילדי  ואפיל ,דְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹה
עה ת א ללמד  רצה ולא האמת חכמת עסק א  מי  ה רית: ספר  ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹל
יר זהר אמר מ  י ב מ ת א חי עד ג לעלת  רצה מתְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
עלי רפי ה , לע בי ה ימע ל   יד  י אפ עד  ולא ,' וכ יריְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה
,'וכ קדי רת זהר  אמר מ וי  י כל מת נ את רפי נפי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ק ל "ה. גימטר א  הא  י י פיא"ל נקרא זה  על הממה הדל  הר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻוזה

להתקרב רצה ואה  הא ללע אמת חפ אה  א אהבי , אחי  ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעל
ה ת, 45 לפח ת  וי כל  ד ה זהר תגרס  – למד הא , ר  ד ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלה
ער בספר 3536 מס ר ה הר על תבנ ה ד ל לכר ז ה  וכ , ינימְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה

עה. ֶָָל

זה ,אלה:ח . את הציא והרב  הנסת לבית הבאר  ה אל תח  הכנס י  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לעת? ֲַַמה 

רעת,בה:  יממ הא וא ,א תבנ מה  להרא ת הרב  את לערר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
.ולילי חיר י עמלק זרע רב , הערב  מרני  ואי ה א י  , מ ברחְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

זהראלה:ט. ל סטי  לנ ר רות מפרסמת, ד לה  ייבה ל מד  אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לעת?  עלינ מה  ההר, את להציא  הרה  היבה  ורא ,דְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹה

יחאי בה: ר   מע רי מ ברי להתע יתר  לידה מהע נת  אחד זה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מה  ע  ועל , רחמי ה יח  מל תה  יד על ואי א ר   נר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹמה
,'וכ עמלק זרע  ל ט ב ח ל הא  מתנ ד, הא  וא א ', ת בה  למעלה  עצנְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
בחנית חרב  נג  ותצא ,יקיה אל ל את ה  על אבל , ותהי נג מחְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
לא אחד א יראל  ע את  ותזהיר יר מ את   תפרסמ דל, קרא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹבקל 

בה  וחרב  ענת רמים  להם  ְְֲִִִֶֶֶֶָָא י

עלם. ואבדן ְְְֶֶָָָָוהרג



 בהזה ְַַָהר גדה ו שאלה  ב

לעת?אלה:ג. אפר מה לל, זהר  ללמד מרה אינ י  הלל רא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

לאבה:  אחר  וא ,יקי צ  האל  תב מה ל הלל   לרא להרא ת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
לפי מר ואיקרס ער וכ פר רע ט  הא ממע זהר, ללמד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיאמר
אני  מאמי לא .תי ה לתח ת יק ולא ריע בי "ג מאמי ולא ז"ל,  " ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹֹהרמ

מ לא וה א אמ נה. ערי  וי "ג הגר"א :מאמי תב  מ  ה כלית  לי ח ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הט . את מביני לא  ה ד ה ר"אלד ל פ"ח )וזה שלמה אב), אינ זמ ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

וה א ה רה ס דת  לה יג יכ ל  היה מי .יד רר  אינ הט  אפיל ה ד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמבי
.לצל רחמנא   יק דיני  ניד יג לה ה ל חילא הא  ה רה  נימת  ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹ

 אי וס ד  רמז סקיוהע , ה לחיצנת והחיצ נת  ,פ ה הא    ה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָלפנימ ת 
ק לה. חכמת  ל ד  היה האה  וער ,ה להתרת יכל  הרע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻיצר 

אפראלה:ד. אי  ז הר ללמד לא הא מר רב  : אמר הבר  נכ זה  הא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תבה? לחזר ְְִַָֹל

לברכהבה: נזכר תינר פ"ח )אמר ימא "רי)דברי וארעה ריע ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אמר וכ וא ב , אחטא  והאמר  לרע, והתחר ...ה  וא ה בה, את ביְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמע

ב)נה פה , אחטא(ימא בה. לעת יד יקי מס אי ואב , אחטא  האמר ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
 מ רוה ,חבר  קל והת ד מכר.  ריה י אי מכ ר, רי ה  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַוי
מצוה , בר מעת י הר את והמעב  רתיו, והמב ה אב תיו, והמבה  ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהר,
,ביד מחה ואינ רעה בתרת  בנ והראה רעה, לדר ט בה רמ חבר את  ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוה ה
" רמ ועי הצ ת. על והלעיג הכחת, את וה נא  ,חכמי ברי על ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹוהחלק

ד) רק  בה  ר(הלכת  דה אי מה אחד והעה  ד ל,  עו מה ארעה : ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
בה ערי  ספר ועי , חטא גדל לפי בה  לעת   יד מס יק  (ערהא ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

נב) את  הראיקי צ ארח ת  ו ה ),  ריהע .(ער ְְְִִִִִֶַַַָָָ

סיני?אלה:ה. הר על רגליו  עמד לא זהר  ללמד סרב  י הבר נכ  הא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

העלתבה: קנב.)בזהר  )קיימי הו  אינ האמת  חכמת  סקילע קרי  ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
לא סיני, ט רא  קיימ אי עאה, מל א עבדי ימיח וז "ל: סיני , ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָטרא
אור [ראה עכ "ל . ,'וכ מ ארייתא כא  ערא איהי  נ מתא , א א  ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמס לי 
עמד לא  הרה ס דת דעי י אינ תא מבאר, זי "ע פתייה יהודה ורבי  ְְְִֵֶַָָָָֹהזוהר,

סיני]. הר על ְִַַַַָרגליו

זהראלה:ו . ללמד מרה אינ רב  , ל ריחמ  ברי לכ ב  לייכ  אי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
?לו חס  ויהיה  היה האס נ ת ל  על א והא מ נפ ת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָרצח

זהרבה: היקני  ל עג:)זה  ל ' ): ְִִֵֶַַַָָ

 בהזה ז חט ְַַָהר ג שאלה

והרג ביזה  וחרא ענ תא גרמין  ל ן ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָוי 

עלמא. ְְְְַָָָוא דן 

זה]. את אמר אני  לא ,הבנ]ְֲִֵֵֶֶַָֹ

יהיהאלה:ז.  הא זהר, ללמד  לא הא מר י , רי  לדברי רק מע אני   א ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
מ ל  י בית לי  יע מה לא ? א עד  י?לי  לרב  מעי  א עלה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לד בה: לי העלי עד לג לז ת אפ ר אי דה זהר ת ב ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לא י הרב    א לא  אני צעק, ו , יהל ת א יקח ו הרה , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹנימ ת 
 לח , ותצעק ,  יה ל  את יחד  הרב  את מו זהר , ללמד לי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹאמר
ז ה לא הרב אמת  אבל ז הר, ללמד לי אמר לא  הא  ,  א ה א    יהל הרב  ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹאת

ה לע , לכ א א  ,לגהינ אללכת  רק זה  אבל ,לגהינ להנס  זה א לי  וא ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
זהר ללמד רי י דע א  אחד אי  ה ,ידע לא באמת תבה , חזר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹלא 
וזה ידעי!!! ולא מעי לא לה יד  יכ ל  לא  וא ה ,דעיי ילדי  ואפיל ,דְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹה
עה ת א ללמד  רצה ולא האמת חכמת עסק א  מי  ה רית: ספר  ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹל
יר זהר אמר מ  י ב מ ת א חי עד ג לעלת  רצה מתְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
עלי רפי ה , לע בי ה ימע ל   יד  י אפ עד  ולא ,' וכ יריְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹה
,'וכ קדי רת זהר  אמר מ וי  י כל מת נ את רפי נפי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ק ל "ה. גימטר א  הא  י י פיא"ל נקרא זה  על הממה הדל  הר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻוזה

להתקרב רצה ואה  הא ללע אמת חפ אה  א אהבי , אחי  ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעל
ה ת, 45 לפח ת  וי כל  ד ה זהר תגרס  – למד הא , ר  ד ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָלה
ער בספר 3536 מס ר ה הר על תבנ ה ד ל לכר ז ה  וכ , ינימְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה

עה. ֶָָל

זה ,אלה:ח . את הציא והרב  הנסת לבית הבאר  ה אל תח  הכנס י  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לעת? ֲַַמה 

רעת,בה:  יממ הא וא ,א תבנ מה  להרא ת הרב  את לערר ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
.ולילי חיר י עמלק זרע רב , הערב  מרני  ואי ה א י  , מ ברחְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

זהראלה:ט. ל סטי  לנ ר רות מפרסמת, ד לה  ייבה ל מד  אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לעת?  עלינ מה  ההר, את להציא  הרה  היבה  ורא ,דְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹה

יחאי בה: ר   מע רי מ ברי להתע יתר  לידה מהע נת  אחד זה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מה  ע  ועל , רחמי ה יח  מל תה  יד על ואי א ר   נר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹמה
,'וכ עמלק זרע  ל ט ב ח ל הא  מתנ ד, הא  וא א ', ת בה  למעלה  עצנְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
בחנית חרב  נג  ותצא ,יקיה אל ל את ה  על אבל , ותהי נג מחְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
לא אחד א יראל  ע את  ותזהיר יר מ את   תפרסמ דל, קרא  ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹבקל 

בה  וחרב  ענת רמים  להם  ְְֲִִִֶֶֶֶָָא י

עלם. ואבדן ְְְֶֶָָָָוהרג



 בהזה ְַַָהר י יאיב  שאלה ד 

האת , ל יבה לה נס  מל':יתחר ק'ה תב  מה ראה לעיל. אועי מי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מד. ה גלה ל ד את  ג קלה  מל 'למד ק' ה  ל תיקו וזה  זהר  (תקוני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה ,מ"ג) על רה  יי ותה רה , ל  לחמ ר כתב  רה ליא מא ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לי י לא  לי וטב ,דל  ג וא רה  קלה, ילמד לא   א ד ל   ל נ ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹע
מתרל , פריה  מ  א חבר  א ק לה  דה ל רב  ל לקנת  כ ל מי .' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכ

ל יזה א  וכל  .'וכ לתא   לאר ר ב יעה אחד מאמר ר להבי למד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
מימה . נה ה ט לד  יעה א  מה אחת עה למעלה  בתיקו  ש עיי) ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

בלימוד ימי חודש  כמו  נחשב אחת שעה לימוד הבנה , בלי בעלמא בגירסא קבלה הלומד  שג ל'
התורה ) .פשטי

אברכיאלה:י .  אל מע ר  יתר וה  ד ה זהר אחד  עה אמת זה הא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה ל  מרא מדיהל?י חד ְְְֳִִֶַָָָָָ

.3536בה: מס ר  ההר א ר ועל עה, ל ער ראה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ממיו?אלה:יא. מאר ת ראה לא זהר למד אינ י נכ זה הא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ל"ה בה: למפעל ראה תפנה  – 154  ד הזוהר אור בספר מועתק  ,רא (מאמר ְְֲִַָָָ
(הספרי  בחינ לקבל  .הזוהר

למ?אלה:יב. רה למד הא  הא ז הר, ללמד א מר אינ י הרב  א ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
זה? את אמר מי רב ? מערב  הא  ִִֵֵֶֶֶֶַַהא

זי "עבה: ויטאל י ח הרב  רנמ הקמת ההק מת )ראה ער וכל(על  ... ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָ
א. לא  וד  ועדי יה רל  ל  לברכה   נזכר  תינר אמר אר את  ונ דע ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מה ולדעת לחקר ני את  וא נה  ימיו. נחרב   א ימיו ק ה ית  נבנה ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹא 
י י.  א  לא  מע  .תנוגל נק תאר מה  ועל  קריה ואנינה  לי א מצאתי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ניה מספר וי... ע"ז:)ולי  ל' )... עבדי חסד ל הדה, צי  חס וכל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עבדי... הא   ב לגרמייה י ולא  לה רח  ה ה ב ר י לט )וזר עח י ה)דא , ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

 י א לעלמא, יתב ולא  עלמא מ  לי י זיל גרמי מא ל וי מיח , ל חר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאיה
אסק וגרמי הלה  חכמת  לא דלא  בעא ולא יה, לארייתא  עבדי  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאינ

יביה , י"ת וא ארת ,מינ י"ד  דאיהי  דחכמה אנביעוחר ענ תא  גרמי ל וי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
מיח ל חר איה אס ק רח והאי  עלמא , ד וא והרג דאמר,ביזה  מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה ויראת עת רח  גברה עצה ר ח בינה  חכמה  רח ואיה , דה רח   ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹואיה
ב) יא ע(יעיה  .' וכ לגרמיה עבדי חסד  ל א ריתא מלי  אינ ל ואפי . ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מבאר, ט קרהית נע ית  הרה  א ר יהר תיננעו זה  נ זמ בפרט ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
וה פקת רס  לקל מנת  על רה  עסק א ר רה עלי  קצת אצל  ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלחת
ד נ וריח מ להית  סנהדרא ת , ודיני  ייב ת , רא י מ לל תלהי וג ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיתרת,
וע ר ,מי  ורא מגל ני ה הפלגה  ר  לאנ י  יה מע  מיוד האר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹכל

 בהזה יגיד טוטז ְַַָהר השאלה

. לנ ונע ה ה תב   אחר תב  מה  היא  יה מע ההרסת  ספר תב  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
רא ית כ "ה :)פר ת )החמ ,והאר מיה לדת א ה ס ק על נל וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הה א מר עלייה ,רי ת הקרא ה א מה ,מיני הג' מ רב , ערב  י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמיני
ה אני  למע אר ריהה א מר י א מטרא ואי יא), (ראית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

 וייו מדרת  י כנס ת י  בני   לנ ונעה 'וג מגל עיר לנ נבנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהבה
ה ת על  והה  .' וכ ל למעד א א ,מל וא  , ירי על  ועטרה  רה ספר הְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ניו על לית הפכה ל נח  מ ל א  רה העסק ל  מרא : אמר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהאת

.להע לאויר יצא  ְֲִַָָָָֹולא 

הד?אלה:יג. הז הר י ד  על רע עה מהאלמי האדמ"ר ל ה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ בה: חקי  ד ה זהר מדיל א  א ל ד ה זהר  תב  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 נס י ראל ע ל את להיל  צריכי אנחנ פט מגג, ג  מלחמת  לְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהע
מפעל את הקמנ לכ ,צל י ד ה זהר מדי  א ורק  הר"י, ל נח  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָתבת
ואפיל , ה  מק כל י ראל  ע ל את  להיל  י ראל  אהבת מ העלמי  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהז הר

תבה! ת א להחזיר רב  הערב  רני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאת

היהאלה:יד. לא  ז הר ללמד אי הא מר י יבה  רא אומר  ד ב מדוע ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ד ל? חכ למיד  הא הלא ?ללע לב א   ְְֲִִַָָָָָָֹצרי

יעקבבה:  ינר  ד ה ה יק האלקי המקל  רק זה, אמר אני לא  ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ
זצוקללה "ה  קפ"ה )אחצירא    לה נזי ספר)חאי י ר מע רי    אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

בלא נברא  א  ל טב הרה ס ד ת  ה אמת רת למד א  מי  :דְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה
.דת ועב ,ואהבת ויראת ,רית ת אלה ידע אד אי ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹזה

עאלה:טו . גל ל  לב א  יצטר י  הי יבה רא לי אמר ד ב מד ע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ד ל? חכ למיד  הא הלא ְֲִֶֶַָָָֹנספת ,

ערבה: תח ת  תב זי"ע ויטאל  יח רי   אמר זי"ע ת ה  הרב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ
ד לה היא  רה למד ל  אחד מצוה חר הרי  עה לא   וא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהצות:
עד הז ר, הרד"ס  ל חינת  ד ' טרח עד  תל ל וצרי הצות  כל  ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָק לה 
עליו , כי א ר הלויה עת עד  זי "ע, תה יהדה הרב אמר ועד  . נל אְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

.ירח  ה גלל, ה ה ללע חזר בר כ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָי

"סאלה:טז. מס יק   אי ל ה ז הר למד עלמת  מרעי  ד ב לה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
?סקיפְִ

מיבה: ,האחר הה ר ה רכה: היכל ספר מקאמארנא הרי  אמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל לה ,פל מ י ח ה האר"י מר וכתבי ניות ההר ספר עסק אינְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

נאמנה ידע ,סקיפ בתלמד במנה  מ פהמקרא  הא  עסק  רת ל  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ



 בהזה ְַַָהר י יאיב  שאלה ד 

האת , ל יבה לה נס  מל':יתחר ק'ה תב  מה ראה לעיל. אועי מי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מד. ה גלה ל ד את  ג קלה  מל 'למד ק' ה  ל תיקו וזה  זהר  (תקוני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה ,מ"ג) על רה  יי ותה רה , ל  לחמ ר כתב  רה ליא מא ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לי י לא  לי וטב ,דל  ג וא רה  קלה, ילמד לא   א ד ל   ל נ ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹע
מתרל , פריה  מ  א חבר  א ק לה  דה ל רב  ל לקנת  כ ל מי .' ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוכ

ל יזה א  וכל  .'וכ לתא   לאר ר ב יעה אחד מאמר ר להבי למד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
מימה . נה ה ט לד  יעה א  מה אחת עה למעלה  בתיקו  ש עיי) ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

בלימוד ימי חודש  כמו  נחשב אחת שעה לימוד הבנה , בלי בעלמא בגירסא קבלה הלומד  שג ל'
התורה ) .פשטי

אברכיאלה:י .  אל מע ר  יתר וה  ד ה זהר אחד  עה אמת זה הא ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה ל  מרא מדיהל?י חד ְְְֳִִֶַָָָָָ

.3536בה: מס ר  ההר א ר ועל עה, ל ער ראה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ממיו?אלה:יא. מאר ת ראה לא זהר למד אינ י נכ זה הא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ל"ה בה: למפעל ראה תפנה  – 154  ד הזוהר אור בספר מועתק  ,רא (מאמר ְְֲִַָָָ
(הספרי  בחינ לקבל  .הזוהר

למ?אלה:יב. רה למד הא  הא ז הר, ללמד א מר אינ י הרב  א ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
זה? את אמר מי רב ? מערב  הא  ִִֵֵֶֶֶֶַַהא

זי "עבה: ויטאל י ח הרב  רנמ הקמת ההק מת )ראה ער וכל(על  ... ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָ
א. לא  וד  ועדי יה רל  ל  לברכה   נזכר  תינר אמר אר את  ונ דע ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מה ולדעת לחקר ני את  וא נה  ימיו. נחרב   א ימיו ק ה ית  נבנה ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹא 
י י.  א  לא  מע  .תנוגל נק תאר מה  ועל  קריה ואנינה  לי א מצאתי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ניה מספר וי... ע"ז:)ולי  ל' )... עבדי חסד ל הדה, צי  חס וכל ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עבדי... הא   ב לגרמייה י ולא  לה רח  ה ה ב ר י לט )וזר עח י ה)דא , ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

 י א לעלמא, יתב ולא  עלמא מ  לי י זיל גרמי מא ל וי מיח , ל חר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאיה
אסק וגרמי הלה  חכמת  לא דלא  בעא ולא יה, לארייתא  עבדי  ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאינ

יביה , י"ת וא ארת ,מינ י"ד  דאיהי  דחכמה אנביעוחר ענ תא  גרמי ל וי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
מיח ל חר איה אס ק רח והאי  עלמא , ד וא והרג דאמר,ביזה  מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ה ויראת עת רח  גברה עצה ר ח בינה  חכמה  רח ואיה , דה רח   ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹואיה
ב) יא ע(יעיה  .' וכ לגרמיה עבדי חסד  ל א ריתא מלי  אינ ל ואפי . ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מבאר, ט קרהית נע ית  הרה  א ר יהר תיננעו זה  נ זמ בפרט ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
וה פקת רס  לקל מנת  על רה  עסק א ר רה עלי  קצת אצל  ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלחת
ד נ וריח מ להית  סנהדרא ת , ודיני  ייב ת , רא י מ לל תלהי וג ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיתרת,
וע ר ,מי  ורא מגל ני ה הפלגה  ר  לאנ י  יה מע  מיוד האר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹכל

 בהזה יגיד טוטז ְַַָהר השאלה

. לנ ונע ה ה תב   אחר תב  מה  היא  יה מע ההרסת  ספר תב  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
רא ית כ "ה :)פר ת )החמ ,והאר מיה לדת א ה ס ק על נל וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הה א מר עלייה ,רי ת הקרא ה א מה ,מיני הג' מ רב , ערב  י ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמיני
ה אני  למע אר ריהה א מר י א מטרא ואי יא), (ראית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

 וייו מדרת  י כנס ת י  בני   לנ ונעה 'וג מגל עיר לנ נבנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהבה
ה ת על  והה  .' וכ ל למעד א א ,מל וא  , ירי על  ועטרה  רה ספר הְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ניו על לית הפכה ל נח  מ ל א  רה העסק ל  מרא : אמר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהאת

.להע לאויר יצא  ְֲִַָָָָֹולא 

הד?אלה:יג. הז הר י ד  על רע עה מהאלמי האדמ"ר ל ה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ בה: חקי  ד ה זהר מדיל א  א ל ד ה זהר  תב  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 נס י ראל ע ל את להיל  צריכי אנחנ פט מגג, ג  מלחמת  לְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהע
מפעל את הקמנ לכ ,צל י ד ה זהר מדי  א ורק  הר"י, ל נח  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָתבת
ואפיל , ה  מק כל י ראל  ע ל את  להיל  י ראל  אהבת מ העלמי  ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהז הר

תבה! ת א להחזיר רב  הערב  רני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאת

היהאלה:יד. לא  ז הר ללמד אי הא מר י יבה  רא אומר  ד ב מדוע ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ד ל? חכ למיד  הא הלא ?ללע לב א   ְְֲִִַָָָָָָֹצרי

יעקבבה:  ינר  ד ה ה יק האלקי המקל  רק זה, אמר אני לא  ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ
זצוקללה "ה  קפ"ה )אחצירא    לה נזי ספר)חאי י ר מע רי    אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

בלא נברא  א  ל טב הרה ס ד ת  ה אמת רת למד א  מי  :דְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה
.דת ועב ,ואהבת ויראת ,רית ת אלה ידע אד אי ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹזה

עאלה:טו . גל ל  לב א  יצטר י  הי יבה רא לי אמר ד ב מד ע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ד ל? חכ למיד  הא הלא ְֲִֶֶַָָָֹנספת ,

ערבה: תח ת  תב זי"ע ויטאל  יח רי   אמר זי"ע ת ה  הרב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ
ד לה היא  רה למד ל  אחד מצוה חר הרי  עה לא   וא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהצות:
עד הז ר, הרד"ס  ל חינת  ד ' טרח עד  תל ל וצרי הצות  כל  ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָק לה 
עליו , כי א ר הלויה עת עד  זי "ע, תה יהדה הרב אמר ועד  . נל אְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

.ירח  ה גלל, ה ה ללע חזר בר כ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָי

"סאלה:טז. מס יק   אי ל ה ז הר למד עלמת  מרעי  ד ב לה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
?סקיפְִ

מיבה: ,האחר הה ר ה רכה: היכל ספר מקאמארנא הרי  אמר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל לה ,פל מ י ח ה האר"י מר וכתבי ניות ההר ספר עסק אינְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

נאמנה ידע ,סקיפ בתלמד במנה  מ פהמקרא  הא  עסק  רת ל  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ



 בהזה ְַַָהר יזיח  שאלה  ו 

ע סק  ואינ ורא ת , טעת   וה א  , פל והארה   י ח עסק ל ואי דאג, ,  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻולח
ה רת , על לה רר הר דל  ורא רב להי ת  , מאנ י  להית  אא  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹרה 

.יח חלק  ולא  יח ל תואי ארח ייג לא  בו אי ...חד זהר  ת ני כדכתיב  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
עכ "ל. לבד , ויטאל  י ח הרב  מר וכתבי  ה הר ל ד  ידי  על  א א   יְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹח

י') רק הזהר אר  – י"ט  ז', עקב רת קמרנה  ה רכה  .(היכל ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

המיח?אלה:יז. את לעכב   רמי ז הר מדיל אינ א א מר מי  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
תב בה: ל'  ת( מל וז "ל :(ה א ללמד ,  חכ למיד על ח ב  דל ה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מעביקלה. ה י  לתא  אר רוג קלה  מדיל אינ א דל  ה וענ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ל ד נעה א  מה הלה ל ד אחת עה יעה י  ,ליצל רחמנא  ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאה

ה אה. לקרב  ח ד ל  י  הרה, פטי  ימי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻחד
מלי אלה:יח .  על מי א זהר ללמ ד הורו שלא  א ל אמר מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

?ה עד ע עייגה ל ועל  ,דיְְֲִִִֶַַַַַָיה
הל בה: , להע מלחמת לפני נה ריע זצ "ל ה על  יד ע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

חלק יראל, לל על ח מה  ד לה זירה לה והודיע י יב ת , וראי  ני ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלר
רק עי דה הרמח "ל ברי   והוסי רח"ל , ל הע מ חקי י ראל  מכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָד ל
ל היא , העצה  על רח "ל. הרעת ה זרת  מ  ילנ לה יכל   דה ההר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלד
 אחרי  – ! לק מע ולא . דה זהר ללמד  יהדי  לל  יורה, י יבה ורא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹֹרב 
האלה  תא את  אל  אני  עת ,דייה  מלי 67  ונהרג ד לה  מלחמה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָרצה

ת מכת  המרא  חז"ל(נה )ק ה מאמר  ידע  ? ת א הרג נ "המי   (ת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
א') אמרעד . מא  א  נ מה   לע ל נר הקב "ה , לפני יה מת אמרה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

לע ל נר לפניו  אמרה  .רימ עיר  לוה רימ יקיצ לה  היהל ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָָָ
,מח ולא  למח ת  ידת יב י והרא י ניהר  א חז"ל ברי לפי  ואכמ"ל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

 !!!ה ק על  חט הרג די יה  מלי הה ל  על  מיאיד היה  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
על וכתב י , לאמ האמת וזה  ,אמר ולא  ל ונתע ד ה זהר ללמד ר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹלמר

ה כחה". "מצות  ל ספר ה ה  העני מענכי מנח רבי הגאו הגוב "י  כתב  וכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
זצ"ל , אתהלפרי מעלה ל י בית  בעי ה לת  זמ גיוההר יְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָהענ

, על  תא ימעני קלה, למד א  חכמי עלה למידי  ל הגוב"י וזה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
,יהח ע ב רעל  ערתיו סמרנה ההר ספר וחכמת נס ר למד אינ מי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

וה לחמת ה זרת יראל, עני תא י   ל על ת העל דיח די ח ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיעה
ת על  ב יח העני  מעלה ל ב מליא  לזה,  ר ה עצמ הא  וההרגת ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהמשסות
 על  ,לחבר אד י חטאי נקרא  זה וכל  ,הריגת על  וההרג , תפלְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹו

עכ"ל. והכחה, יה מ לנ א י , עליה מכר אי ריהעית  ה  כמ) ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
מ , אט מ צצת יראל לה לת ל ע א על  ייבת  וראי ניוהר "ריהאדמ ל  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאת

(נ"ה ) ת מ כת חיתב  חפ וע ,פטי כ "ה )ילקט לדעת(מכב עליו  וז"ל: , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
זה ). על ח "ו ויתבע הא  נפ ְְְִִֶַַַָי 

 בהזה יטככאְַַָהר זשאלה 

נצלאלה:יט. זהר נלמד  א אמר ?מי  ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
א בה: נח  בת  מ הא דה ה הר י  :מריא והר"י   נר מה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

הלת ס ד  לי  זה רק  :לנ א מר  ד ה והרמח "ל מיח, מחבלי   צל י  למדְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
: ד ה  נל וזה , ד ה ההר ל ד  סגת  כח  , לת גא האחר ר יראל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻע

ונצל. האת  ל בה נברח  נ וכ הבה, עני עתה  י חאי  ר מע רי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻריחת
יה די  ל  ונפעל  70,000 חב רת   נ ונתאחד  א ,יקרי אחי ורתי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמרי
זהר למד וכלל דר ה ית כל לאר  י כל  דה זהר  ילמד  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויהדי

דההוע , ד ה ההר  לל ד  התערר ת ספרי  מק לכל יחק אחד וכל  , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
לקל אפר – רית  ה רצ את מחה מימק  וכ ,ננעל צי ר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻערי 
ההר מפעל  ארג זהר, ני וה התעררת ספרי ה – פריה את חְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.0548436784 ,מ בית ְִֵֶֶָָהעלמי
הד?אלה:כ. זהר  יד ח בת על  י ראל  מד לי  ה עד מענ לא  מע ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ

לבה: " יראל  ד לי  יצא תרפ "א נת  ע ד  ,יד דלה  טעת  ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אז , לידה ל זה על  וחתמ זצ "ל, דיסקי לי יהע  רי ל  לידה יקי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻה
ד לי  וע ד תשס "ב ח , נת   ד ה עיר  לייר החרדית העדה חתמ  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹואחר

וה פרי.יראל , י נהא דלי  רב  ל חתימת ע ספרי הרה  בספרויצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
וא .יקי צ  מאל יתר  באימ ועד ה הר מא רת וה הר יראל דלי  ההר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹא ר

?מע האמת .לא  את  ל ילה ולא  רב מהערב   הרב  סימ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
תיפתאלה:כא. לי  ואמר פריה ל הראתי  י , י יבה   הרא ע ר י ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הלא ,ל ואמרי ייבה!!! זהר להכניס   ימס אינ לע אפ   ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהחליט,
יח  ללמדאהחפ אמר ה ,ספריה מדי ול תלמידיה  אנ זי "ע  אי והחז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

אני א ת יפ ת ואמר ,חור י יבה   הרא ל ניו ?דרכיה נל א  לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹזהר
ולא והתאק י  ה ית, העל הא ר דה י ,ל לאמר רציתי ה ית!!! ְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹהעל 
דר  ליל מסרב  היבה רא ל ה לי , להס יר  לייכ  א הא , ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאמרי 

ליטאי? ה א הלא  והגר"א ? יח החפ ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹל
החלט יבה: נה לפני היה: מעה   ל ואס יר  לעיל, אלת ראה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

,ד ה זהר  למד ח ק מכבי לכ ב  מה  לב  לידה ניהר לכל  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹליל
רצה אחד ל ,י האנ ל ר ה א  אבל , מת להס  צרי אינ ההר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹה
החלט י , יל א ע הלכי ט ב  ח י  ולא  זה, הר דלי  עת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹלמ ע
 ל ,ניהר הס מת בר  וק ל  ליד ספרי מחר על ד ל   חכ למיד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹללח
[ואלי ד ל בני דל  קהל  ל  אחד ד ל לרב  הל ,"ריוהאדמ ניהר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאל

ׁש וּ םא. אין  ה זּ הר ספר  לּמ וּ ד  על חיּ ים ': ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶה 'חפץ
 ֹבּ לו ׁש למה ר בּ י הצּ דּ יק  הגּ א וֹ ן  אמר וכן  ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגבּ לה.
צדּ יק זכר  חיּ ים' ה'חפץ  ר בּ וֹ  מם לברכה צדּ יק ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵזכר 
הגבּ לה ׁש וּ ם אין  ה זּ הר  ספר  לּמ וּ ד  ׁש על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה,

לכּל ם מע וֹ רר  חיּ ים ' ה'חפץ  והיה מדר ׁש , ר בּ וֹ  ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ִכּ י
ּפ ר ׁש ה אוֹ תּה  ׁש ל הזּ הר  את  ׁש בּ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ למד וּ 

לבחוּ רים  בנין ואפ ּל וּ  הוספות מפוזין שלמה בן  יוסף  (ר ' ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
.יוסף )



 בהזה ְַַָהר יזיח  שאלה  ו 

ע סק  ואינ ורא ת , טעת   וה א  , פל והארה   י ח עסק ל ואי דאג, ,  ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻולח
ה רת , על לה רר הר דל  ורא רב להי ת  , מאנ י  להית  אא  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹרה 

.יח חלק  ולא  יח ל תואי ארח ייג לא  בו אי ...חד זהר  ת ני כדכתיב  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹ
עכ "ל. לבד , ויטאל  י ח הרב  מר וכתבי  ה הר ל ד  ידי  על  א א   יְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹח

י') רק הזהר אר  – י"ט  ז', עקב רת קמרנה  ה רכה  .(היכל ְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

המיח?אלה:יז. את לעכב   רמי ז הר מדיל אינ א א מר מי  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
תב בה: ל'  ת( מל וז "ל :(ה א ללמד ,  חכ למיד על ח ב  דל ה  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

מעביקלה. ה י  לתא  אר רוג קלה  מדיל אינ א דל  ה וענ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ל ד נעה א  מה הלה ל ד אחת עה יעה י  ,ליצל רחמנא  ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאה

ה אה. לקרב  ח ד ל  י  הרה, פטי  ימי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻחד
מלי אלה:יח .  על מי א זהר ללמ ד הורו שלא  א ל אמר מי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

?ה עד ע עייגה ל ועל  ,דיְְֲִִִֶַַַַַָיה
הל בה: , להע מלחמת לפני נה ריע זצ "ל ה על  יד ע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

חלק יראל, לל על ח מה  ד לה זירה לה והודיע י יב ת , וראי  ני ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלר
רק עי דה הרמח "ל ברי   והוסי רח"ל , ל הע מ חקי י ראל  מכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָד ל
ל היא , העצה  על רח "ל. הרעת ה זרת  מ  ילנ לה יכל   דה ההר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלד
 אחרי  – ! לק מע ולא . דה זהר ללמד  יהדי  לל  יורה, י יבה ורא ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹֹרב 
האלה  תא את  אל  אני  עת ,דייה  מלי 67  ונהרג ד לה  מלחמה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָרצה

ת מכת  המרא  חז"ל(נה )ק ה מאמר  ידע  ? ת א הרג נ "המי   (ת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
א') אמרעד . מא  א  נ מה   לע ל נר הקב "ה , לפני יה מת אמרה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

לע ל נר לפניו  אמרה  .רימ עיר  לוה רימ יקיצ לה  היהל ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָָָָ
,מח ולא  למח ת  ידת יב י והרא י ניהר  א חז"ל ברי לפי  ואכמ"ל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

 !!!ה ק על  חט הרג די יה  מלי הה ל  על  מיאיד היה  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
על וכתב י , לאמ האמת וזה  ,אמר ולא  ל ונתע ד ה זהר ללמד ר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹלמר

ה כחה". "מצות  ל ספר ה ה  העני מענכי מנח רבי הגאו הגוב "י  כתב  וכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
זצ"ל , אתהלפרי מעלה ל י בית  בעי ה לת  זמ גיוההר יְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָהענ

, על  תא ימעני קלה, למד א  חכמי עלה למידי  ל הגוב"י וזה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
,יהח ע ב רעל  ערתיו סמרנה ההר ספר וחכמת נס ר למד אינ מי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

וה לחמת ה זרת יראל, עני תא י   ל על ת העל דיח די ח ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיעה
ת על  ב יח העני  מעלה ל ב מליא  לזה,  ר ה עצמ הא  וההרגת ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהמשסות
 על  ,לחבר אד י חטאי נקרא  זה וכל  ,הריגת על  וההרג , תפלְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹו

עכ"ל. והכחה, יה מ לנ א י , עליה מכר אי ריהעית  ה  כמ) ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
מ , אט מ צצת יראל לה לת ל ע א על  ייבת  וראי ניוהר "ריהאדמ ל  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאת

(נ"ה ) ת מ כת חיתב  חפ וע ,פטי כ "ה )ילקט לדעת(מכב עליו  וז"ל: , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
זה ). על ח "ו ויתבע הא  נפ ְְְִִֶַַַָי 

 בהזה יטככאְַַָהר זשאלה 

נצלאלה:יט. זהר נלמד  א אמר ?מי  ְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
א בה: נח  בת  מ הא דה ה הר י  :מריא והר"י   נר מה  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

הלת ס ד  לי  זה רק  :לנ א מר  ד ה והרמח "ל מיח, מחבלי   צל י  למדְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
: ד ה  נל וזה , ד ה ההר ל ד  סגת  כח  , לת גא האחר ר יראל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻע

ונצל. האת  ל בה נברח  נ וכ הבה, עני עתה  י חאי  ר מע רי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֻריחת
יה די  ל  ונפעל  70,000 חב רת   נ ונתאחד  א ,יקרי אחי ורתי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמרי
זהר למד וכלל דר ה ית כל לאר  י כל  דה זהר  ילמד  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויהדי

דההוע , ד ה ההר  לל ד  התערר ת ספרי  מק לכל יחק אחד וכל  , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
לקל אפר – רית  ה רצ את מחה מימק  וכ ,ננעל צי ר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻערי 
ההר מפעל  ארג זהר, ני וה התעררת ספרי ה – פריה את חְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.0548436784 ,מ בית ְִֵֶֶָָהעלמי
הד?אלה:כ. זהר  יד ח בת על  י ראל  מד לי  ה עד מענ לא  מע ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ

לבה: " יראל  ד לי  יצא תרפ "א נת  ע ד  ,יד דלה  טעת  ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אז , לידה ל זה על  וחתמ זצ "ל, דיסקי לי יהע  רי ל  לידה יקי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻה
ד לי  וע ד תשס "ב ח , נת   ד ה עיר  לייר החרדית העדה חתמ  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹואחר

וה פרי.יראל , י נהא דלי  רב  ל חתימת ע ספרי הרה  בספרויצא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
וא .יקי צ  מאל יתר  באימ ועד ה הר מא רת וה הר יראל דלי  ההר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹא ר

?מע האמת .לא  את  ל ילה ולא  רב מהערב   הרב  סימ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
תיפתאלה:כא. לי  ואמר פריה ל הראתי  י , י יבה   הרא ע ר י ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הלא ,ל ואמרי ייבה!!! זהר להכניס   ימס אינ לע אפ   ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהחליט,
יח  ללמדאהחפ אמר ה ,ספריה מדי ול תלמידיה  אנ זי "ע  אי והחז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

אני א ת יפ ת ואמר ,חור י יבה   הרא ל ניו ?דרכיה נל א  לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹזהר
ולא והתאק י  ה ית, העל הא ר דה י ,ל לאמר רציתי ה ית!!! ְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹהעל 
דר  ליל מסרב  היבה רא ל ה לי , להס יר  לייכ  א הא , ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאמרי 

ליטאי? ה א הלא  והגר"א ? יח החפ ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹל
החלט יבה: נה לפני היה: מעה   ל ואס יר  לעיל, אלת ראה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

,ד ה זהר  למד ח ק מכבי לכ ב  מה  לב  לידה ניהר לכל  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹליל
רצה אחד ל ,י האנ ל ר ה א  אבל , מת להס  צרי אינ ההר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹה
החלט י , יל א ע הלכי ט ב  ח י  ולא  זה, הר דלי  עת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹלמ ע
 ל ,ניהר הס מת בר  וק ל  ליד ספרי מחר על ד ל   חכ למיד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹללח
[ואלי ד ל בני דל  קהל  ל  אחד ד ל לרב  הל ,"ריוהאדמ ניהר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאל

ׁש וּ םא. אין  ה זּ הר ספר  לּמ וּ ד  על חיּ ים ': ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶה 'חפץ
 ֹבּ לו ׁש למה ר בּ י הצּ דּ יק  הגּ א וֹ ן  אמר וכן  ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהגבּ לה.
צדּ יק זכר  חיּ ים' ה'חפץ  ר בּ וֹ  מם לברכה צדּ יק ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵזכר 
הגבּ לה ׁש וּ ם אין  ה זּ הר  ספר  לּמ וּ ד  ׁש על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה,

לכּל ם מע וֹ רר  חיּ ים ' ה'חפץ  והיה מדר ׁש , ר בּ וֹ  ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ִכּ י
ּפ ר ׁש ה אוֹ תּה  ׁש ל הזּ הר  את  ׁש בּ ת כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ למד וּ 

לבחוּ רים  בנין ואפ ּל וּ  הוספות מפוזין שלמה בן  יוסף  (ר ' ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
.יוסף )



 בהזה ְַַָהר כב  שאלה ח

ענה עת  י  ל  יחה אחר , ספר על  הסמה מ ק ל כבר ,[ ניני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה
,' וכ  עצ ח  ל  י ה הר ידע אני  ,אזל ז הר למד ילאנ א מר א אבל  ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

למד  רצה  לא  ייבה הרא לכ ,'וכ לכל  מע רי י לל  א תי יצטרכ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹלא 
הרת וכל  ועצ מת, ד ל ת  ל דרגת תע ה זהר, למד א ה רגע  י ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָזהר,
לאמת , כיז ז הר מדי ל א י ,ואי אפס  אצל יהי אמר הסר ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹודברי
תע ה , כלל רצה  לא  והא  קר, ע ה וע ד קר, רק ל  כרי  ל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויתרר

וזה י "ז אלה לעיל הבאנ מא רב  הערב  רני  ל וה רא  הדל הד ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
זהר למד  ציבאריכות )ר ה' סוד  בספר .(ראה  ְְִִֶַ

רה , נה  מלי מאה  וה   דק ת  אחת  עה :רא  א עה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
וכאר רה, נה מלי לנ י , י עת 10 מדי אברכי 10,000 :עצמְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
 ,ד ה זהר ת  אחת עה רק  מד  קט ילד  אפיל א ט  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיהדי
מ] נה, מלי למאה זכית  אז ללמד  ל קה  וא רה. נה מלי ווה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָ

ימי מאה  מ   י עת  10 מדי אברכי ברי ],ב10,000  נ  יייק וכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
יאל י')ה ביא  להביא(ד' לזה  לז ת יכל  יהדי וכל אני", ר  יאמר  הח" ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

.רחמי ה יח  ְֲִִֶַַַָאת 

א באר , נוע כר להאמי הא  ההדת ס ד :"יח ה "חפ מר תאמר  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
  ח  ינ ע א  ,"לנ ווה  ולא  בי ה טי מ תיצמ וסרנ" ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹה י:
י ד  על חז "ל  אמר כבר , ווי אמת  ה והצו ת  הרה  את  אמת   בנְְְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהח
ד ל כר איזה :ח  א ," וי לא  חפצי וכל  נינימ היא  "יקרה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹה רה 
ביאת מאמי אני  עצמ יח החפ יק וכ . ד ה ה הר ד לזת  ליְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹיכ
א ת למע היח יאת למע י ע  אנחנ מה ,ל אח ה  י כל  ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָֻה יח ...

יראל.  ְִֵַָע

האריז "ל, תבי הנגלה ,תב  רת  לנ מת ה  ה ד רת  יד ידי על  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
,עי  עי זה את  לראת   כיז  לנ רנדואפיל ללי ה אברכי  מעידי כבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מח מתרחב    ל נפח   דה הז הר  דב  מ עמ אחרי  ,טי דיְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיה
יינימצ רי חי לחר וזכ ה דה, רה  נפלאי  י ח גלח. ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

י, אלה:כב. כל זהר למד מסרב  י הלל  רא א לעת יכל י  מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לה ,מבי איני בכלל  יתר, הב  מסר הפר ה א הר אמר  אי  החז ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרי 

ז הר? לא  רק מסר ספר ל  ללמד לנ ְִִֵֶַַַָָָֹֹמ יר 

הקדושיםב. חז "ל דברי את זה על  להמליץ ואפשר 
אם כי מעמך  שואל אלוקיך  ה' מה הפסוק : על
שעה שבלימוד  מאה. אלא  מה  תקרי אל ליראה...
לימוד של ימים למאה לך  יחשב  בשבת זוה "ק אחת
עשר הלומדים אברכים אלפים  עשרת  של  תורה

ביום. שעות 
-ג. טמון  הגנוז" ה"אור  שהרי זה לכל זכו ובוודאי

הקדוש  הזוהר  בלימוד  ועודומתגלה יששכר , הבני (כדברי

הזוהר ) באור  ראה  זוכיםצדיקים , וכך הנשמה, את ומאיר  ,
בתורה. נפלאות  לחדש 

 בהזה כגכד כה כוכז ְַַָהר טשאלה

ה ותבה:  לאל ו וגזלני צחיהר  רא ה א לל ,  רא לא  ה א ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ע לאי י הח י וכל האס נת  על   א והא  צעיר ת , צעירי יאנ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהרג

צעיר ת , י "ז.צעירי אלה  ראה זצ"ל, הבא"י  האלקי הק ל  תב  מ ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

אינ אלה:כג. הפת זהר מדיל אי א  מריא הנכ לי  ס ר אחד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל ה קר מה  הבר ? אמת  הא כ?מתקל ת, ְְְְֱִִֶַַַַָָָָ

הדהבה: על ספר  תב  אחצירא יעקב  נר האלקי ה קל ה יק ְְְְֱֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
סח  דצניעותא)ל  ל פרא הק מה אריכת .(ראה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לעת?אלה:כד. עלי  מה ה הר, לד  לכל התנד ה עד  י  הרב  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ו36בה: 35 מסר ני על וג ה יבה, לרא הה  ה נטרס  את להראת  ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
י ראל. מרע הא י ,י יס ולבטח  ההר, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָל

מס יאלה:כה. לא  וה א   לרי  למעלה ה זר הנטרס  את הראתי  בר א ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
זהר(שנקרא/נגרוס)למד  אלמד /אקרא  עצמי אני  מסרב   וא יבה, זהר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

לעת? עלי  מה ְֲִַַַַָָישיבה

ההרבה: ני י על  ספירת )אז עשר לתקו הקדמה הסל ובעל  (המהרח"ו, ְְִִִֵַַַָָ
לברח , וי מחל נקרא לברח ,הא   יכל אי  ואריהה ,נג קבצה   ארגנ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

לקל  א לי ס וה ת ,רתכ את  נבי וה מלא , ס לה מיְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמ
.ד ה זהר לד ידי הראעל רגע י , והצליח י יב ת  כה  זה את ע] ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ימ א – דאר ל לחות , קה על  ייס , נג דלה התנדת   ייר ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָי יבה
יקל , הא  הד לה ה ה את  ירצה לא  עליו, תב  מה יראה הא   ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלסטנדר
חר ל מדי ייב ת נ י , ת 45  ילמד היבה ל י יס  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָותכ
חסד " ל  "ח ט ייבת , דה זהר  ס מי  4 ב ע ל יוע י עה  אבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוכל

.[לליוכ רת ייבת עד   י וכ ומע,  חברי את אל ,ליְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָיר

ללאלה:כו . אה הרי לי: יאמר והרב  י לרב  ה ה הנטרס  את הראיתי  א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ההבנה. היא  פה  על רה  ל ה ד  הער י ,זמ ז ז זה ארית, מבי ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא 

נכ ,בה: נכבא .לא הא י הבנה  ללא  זהר, לגרס דלה מעלה   י ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹ
קדה י ממ אה  הדת ההר מילת  ל  הריאה, בעצ ,דה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻרח 
את מז וג הה, ללע ניהעלי מהעלמת אר ת מיע , היינ , ללע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעצ מה

. מתאב .נ ה דה ל ר ה לקרא ה א יתר דלה מעלה זאת מבד  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
.דה  לל ר ע ספרי לכ ללח  ינ לביכ – לעברית ארית רְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

עצמה. מעלה וז ת 45   י ל  י יבה  א ית , ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָקרא 

רצהאלה:כז. ואיני  יבה. עצמאי  אפ זהר ללד  י מס אינ רי  א ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לעת? עלי  מה עצת . א בד אני כרגע היבה, את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלעזב



 בהזה ְַַָהר כב  שאלה ח

ענה עת  י  ל  יחה אחר , ספר על  הסמה מ ק ל כבר ,[ ניני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָה
,' וכ  עצ ח  ל  י ה הר ידע אני  ,אזל ז הר למד ילאנ א מר א אבל  ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

למד  רצה  לא  ייבה הרא לכ ,'וכ לכל  מע רי י לל  א תי יצטרכ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹלא 
הרת וכל  ועצ מת, ד ל ת  ל דרגת תע ה זהר, למד א ה רגע  י ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָזהר,
לאמת , כיז ז הר מדי ל א י ,ואי אפס  אצל יהי אמר הסר ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹודברי
תע ה , כלל רצה  לא  והא  קר, ע ה וע ד קר, רק ל  כרי  ל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויתרר

וזה י "ז אלה לעיל הבאנ מא רב  הערב  רני  ל וה רא  הדל הד ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
זהר למד  ציבאריכות )ר ה' סוד  בספר .(ראה  ְְִִֶַ

רה , נה  מלי מאה  וה   דק ת  אחת  עה :רא  א עה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
וכאר רה, נה מלי לנ י , י עת 10 מדי אברכי 10,000 :עצמְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
 ,ד ה זהר ת  אחת עה רק  מד  קט ילד  אפיל א ט  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָיהדי
מ] נה, מלי למאה זכית  אז ללמד  ל קה  וא רה. נה מלי ווה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָ

ימי מאה  מ   י עת  10 מדי אברכי ברי ],ב10,000  נ  יייק וכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
יאל י')ה ביא  להביא(ד' לזה  לז ת יכל  יהדי וכל אני", ר  יאמר  הח" ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

.רחמי ה יח  ְֲִִֶַַַָאת 

א באר , נוע כר להאמי הא  ההדת ס ד :"יח ה "חפ מר תאמר  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
  ח  ינ ע א  ,"לנ ווה  ולא  בי ה טי מ תיצמ וסרנ" ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹה י:
י ד  על חז "ל  אמר כבר , ווי אמת  ה והצו ת  הרה  את  אמת   בנְְְְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהח
ד ל כר איזה :ח  א ," וי לא  חפצי וכל  נינימ היא  "יקרה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹה רה 
ביאת מאמי אני  עצמ יח החפ יק וכ . ד ה ה הר ד לזת  ליְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹיכ
א ת למע היח יאת למע י ע  אנחנ מה ,ל אח ה  י כל  ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַַַַָָָֻה יח ...

יראל.  ְִֵַָע

האריז "ל, תבי הנגלה ,תב  רת  לנ מת ה  ה ד רת  יד ידי על  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
,עי  עי זה את  לראת   כיז  לנ רנדואפיל ללי ה אברכי  מעידי כבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מח מתרחב    ל נפח   דה הז הר  דב  מ עמ אחרי  ,טי דיְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיה
יינימצ רי חי לחר וזכ ה דה, רה  נפלאי  י ח גלח. ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

י, אלה:כב. כל זהר למד מסרב  י הלל  רא א לעת יכל י  מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לה ,מבי איני בכלל  יתר, הב  מסר הפר ה א הר אמר  אי  החז ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהרי 

ז הר? לא  רק מסר ספר ל  ללמד לנ ְִִֵֶַַַָָָֹֹמ יר 

הקדושיםב. חז "ל דברי את זה על  להמליץ ואפשר 
אם כי מעמך  שואל אלוקיך  ה' מה הפסוק : על
שעה שבלימוד  מאה. אלא  מה  תקרי אל ליראה...
לימוד של ימים למאה לך  יחשב  בשבת זוה "ק אחת
עשר הלומדים אברכים אלפים  עשרת  של  תורה

ביום. שעות 
-ג. טמון  הגנוז" ה"אור  שהרי זה לכל זכו ובוודאי

הקדוש  הזוהר  בלימוד  ועודומתגלה יששכר , הבני (כדברי

הזוהר ) באור  ראה  זוכיםצדיקים , וכך הנשמה, את ומאיר  ,
בתורה. נפלאות  לחדש 

 בהזה כגכד כה כוכז ְַַָהר טשאלה

ה ותבה:  לאל ו וגזלני צחיהר  רא ה א לל ,  רא לא  ה א ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ע לאי י הח י וכל האס נת  על   א והא  צעיר ת , צעירי יאנ ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהרג

צעיר ת , י "ז.צעירי אלה  ראה זצ"ל, הבא"י  האלקי הק ל  תב  מ ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

אינ אלה:כג. הפת זהר מדיל אי א  מריא הנכ לי  ס ר אחד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל ה קר מה  הבר ? אמת  הא כ?מתקל ת, ְְְְֱִִֶַַַַָָָָ

הדהבה: על ספר  תב  אחצירא יעקב  נר האלקי ה קל ה יק ְְְְֱֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
סח  דצניעותא)ל  ל פרא הק מה אריכת .(ראה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לעת?אלה:כד. עלי  מה ה הר, לד  לכל התנד ה עד  י  הרב  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ו36בה: 35 מסר ני על וג ה יבה, לרא הה  ה נטרס  את להראת  ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ
י ראל. מרע הא י ,י יס ולבטח  ההר, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָל

מס יאלה:כה. לא  וה א   לרי  למעלה ה זר הנטרס  את הראתי  בר א ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
זהר(שנקרא/נגרוס)למד  אלמד /אקרא  עצמי אני  מסרב   וא יבה, זהר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

לעת? עלי  מה ְֲִַַַַָָישיבה

ההרבה: ני י על  ספירת )אז עשר לתקו הקדמה הסל ובעל  (המהרח"ו, ְְִִִֵַַַָָ
לברח , וי מחל נקרא לברח ,הא   יכל אי  ואריהה ,נג קבצה   ארגנ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

לקל  א לי ס וה ת ,רתכ את  נבי וה מלא , ס לה מיְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמ
.ד ה זהר לד ידי הראעל רגע י , והצליח י יב ת  כה  זה את ע] ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ימ א – דאר ל לחות , קה על  ייס , נג דלה התנדת   ייר ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָי יבה
יקל , הא  הד לה ה ה את  ירצה לא  עליו, תב  מה יראה הא   ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלסטנדר
חר ל מדי ייב ת נ י , ת 45  ילמד היבה ל י יס  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָותכ
חסד " ל  "ח ט ייבת , דה זהר  ס מי  4 ב ע ל יוע י עה  אבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוכל

.[לליוכ רת ייבת עד   י וכ ומע,  חברי את אל ,ליְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָיר

ללאלה:כו . אה הרי לי: יאמר והרב  י לרב  ה ה הנטרס  את הראיתי  א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ההבנה. היא  פה  על רה  ל ה ד  הער י ,זמ ז ז זה ארית, מבי ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא 

נכ ,בה: נכבא .לא הא י הבנה  ללא  זהר, לגרס דלה מעלה   י ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹ
קדה י ממ אה  הדת ההר מילת  ל  הריאה, בעצ ,דה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻרח 
את מז וג הה, ללע ניהעלי מהעלמת אר ת מיע , היינ , ללע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעצ מה

. מתאב .נ ה דה ל ר ה לקרא ה א יתר דלה מעלה זאת מבד  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
.דה  לל ר ע ספרי לכ ללח  ינ לביכ – לעברית ארית רְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

עצמה. מעלה וז ת 45   י ל  י יבה  א ית , ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָקרא 

רצהאלה:כז. ואיני  יבה. עצמאי  אפ זהר ללד  י מס אינ רי  א ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לעת? עלי  מה עצת . א בד אני כרגע היבה, את ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלעזב



 בהזה ְַַָהר כח  שאלה י 

זהרבה: ת 45 מ גרס   א קרא, י וכל  זהר , ספרי  ל נלח  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
.ל יעזר ה' בע"ה ְְֲִַַָָֹית.

ורא יאלה:כח . ניר " ריהאדמ נגד קה מר מרעי  ל  ד ב לה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
?דה ז הר ללמד  ציר א ְְִִִֶַַָֹֹי יבת

חסבה:  אט צצת  ב א א אלה, ואי האלה  עת  אנחנ ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
כמ ,ל ו חס  יביא  זה  לו חס קרנת וכה יב א , מתי  איפה האלה  , לְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹו

ר ה: ְְִֶַַָָָאמרי 

, י הח את לה יל הרצה לל ואבר חר ל ,חקילמ זמ אי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָרתי ,
יחק ז הר, ילמד  א מי  ,תנא מזהירי מרי א יקי וה דה ה הר י  ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹידע
דיה  לו חס  לחת ידי ח ק לעמד לעת? צריכי מה  אז ,להע ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹמ
ת א עית ,דיהיה ל  להיל  י עה א  מי  , ,לו חס  להע מ  חק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹי

הרב  הקל ה יק תב  מ ,תא הרג הא  א מי בא "י.זצ "ל ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

עה לא  אחד וא ניוהר "ריהאדמ את הזהיר  ה על  אי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻוראינ
"ס מקמת מראה מאת   י  זה , על   וח י  מי תני נ עת  וה , לְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
רצה מי מק רת , ע י מא ת לי י תב  אני בר וכל זה, על  סקי פְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

תב . אני  מה  על  הקרת, ל  ל  ְֲִֵֵֶֶַַַָא

רב , הערב  מרני לההר מקמ ת מראה  310 לנ  צלי לה י ע אנחנ מה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
האמת ? לנ מגה  מי ?מה צלי י ראל ע  ה מ עה מי ? ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמה

גלי . האמת את למר החלטי ואני אחרי תי , על  ה ל   ימר אני   ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
נה , 45 בר זה את עיתי  יפה, לדר ה על  ל ר ללכת  יכל  לא  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻאני
את להיל  ,ל עה לא  אבל , אט לפצצת מח ה י ב  אחד ל  ,זמ אי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעכו 

י ראל. ְִֵַָע

רב , הערב  ר ני נגד  ולצאת נפ את  י יל אחד ל רק עצה לנ אי  ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
,ה עזרת יצל   וכ   י דה זהר  ת 45 ללמד הרי ויתחיל הבטחת   זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

, ל הע מ חקי וה אר ,צלי  א רק יחאי ר מעעזרת להיע רצה ואני  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ל  לדיה   ה ח ני , בי חרדי  י יהדי  ל אהב  אני ,לע יה די  לכל  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָה
, ינקת  אמת  ה י  רחמנ ת, יתר הרה  עליה לי  וי הא, ר דְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה
ת א והכניס ,י החמ נת  לאר  א ת א להיל רצה  לא אחד  ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹא
ולאהב תא לקרב צריכי , עליה מי א אנחנ לל,  מי א לא  ה אז  , ציְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלקי

אהבה, כחה  מרי א לא  וא , נפ אהבת תאתא הבי א א  סימ זה  ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
, די חכמה.היה והראית ה ר קב   דה ה פר סק  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

, אט מצצת י ראל  אר את להיל  אי , ני  בי וח בי י צה"ל  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאז
.לה ה ב ד  ֶַָָָל 

 בהזה כח ְַַָהר יאשאלה

לע רר צרי מי  באמת  ?עצמנ את  לה יל יע  אנחנ מה ? אנחנ איפה ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאבל
? ניהר לא  א ל הע אתנאת   ררוע תב יקי צ ניר  לנ  ה' בר ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

לח ק  לאר התחל י  לכ , ל ק מע מעט ורק  , דה זהר ללמד  ני ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹבר
האמנה את  ותרא ויה די, יהדי לכל ד ה ה הר לד חבת  על ספרי חְְְְְְֱִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
וחייל זהר, ני  לה לחנ חילי אלפי ערת לנ  י ,לילח  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהדה 

זהר ני יס   ל והיה הב, יד על מ ר  יר מדאחד יס  פ רמט  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
לכל זה  את והראה  י תר  נכנס  ולא כריכה רק נכנס  והר ,זמ  ל  מתי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹזה
בי י  ואנחנ .[רא כ מנה , לעת  מ י א [חבל , לי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהח
תנא להיל ד ה זהר ת 45 ללמד   לנ תנינ ולא ,  ה ל  מדי ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֹול

עליה.  י ל  י ח הד לה  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמהלחמה

יעקב ! קֹול ֲֹ ַ  ַהּקֹול 

את לתת הא ֹויב , את לנ ּצח א ּדיר, ּכח ּבידנ ּו ּבפיהם  א ּלא  י ׂשראל ׁשל  ּכחם  ֶ ֵ ָ ֵ ָ ֶ ַ ֵ ַ ְ ִ ַ ַ ֵֹ ָ ְ ֶ ִ ְ ָ ֶ ֵ ָ ְ ִ ֶ ָ ֹ ֵאין
הרא ׁשֹונה! ָ ִ ָ ָ ַ  ַה ּמּכה

הרא ׁשֹונה! ה ּמּכה את  נ ֹותנים  ה ּקד ֹוׁש הז ֹוהר  ָ ִ ָ ָ ַ ַ ֶ ִ ְ ָ ַ ַ ַ ֵ ְ ל ֹומדי 

להחזיר ננימת נ ה "צה "ל בר"מה  א מרת  את  צ ללת , ידי  על  לאיר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
את   איר ז היה העב ה, ע לימ נה "ההרא רעינית"ה ה  צצה  ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

[ח "ו], רח "ל)לי ראל נפ מלי לגבת  עלל ה  מער .(והבא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּזה! הּמּצב  עם  מ ׁשלימים  לא  אנחנ ּו ה ּמּצב ! עם  הׁשלימה ּכבר  ֶ ַ ָ ַ ַ ִ ִ ִ ְ ַ ְֹ ַ ֲ ָ ַ ַ ִ ָ ִ ְ ִ ַ ְ ָ ִ ְ  ַה ּמדינה

ּבׂשֹונאיהם ! הּמה היהּודים  י ׁשלטּו א ׁשר  הּוא ! ְונהפ ֹו  ַ ֲ ֲ ֶ ִ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ְ ֵ ֶ

ל הע מלחמת  להית העתיד  על ביאי ה דברי מאמי  נ מא אחד ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל
מגג  ג י חז "ל באר זכריה, יחזקאל  , על  א התנ נביאי ני  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאחרנה ,
, ליליר ייע  הא  האחר נה  פע ורק , ל  א יעמ יראל אר על   א ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹיב

 ו בא, הראנה עה את מתאר הביא לח )ויחזקאל  רק :(יחזקאל מתאר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אדני(יח )" נאם  יóראל  אדמת על  ג₣ג ù₣א  ùי₣ם ההýא  Łù₣ם ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹֻוהיה 
ùאćי: חמתי עלה  ùûר י(יט )אלוקים  עברתי ò בא ýבקנאתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

י óראל: אדמת  על  úד₣ל òרע יהיה הה ýא  Łù₣ם לא  ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹאם 
הרמ ó(כ ) וכל  הõדה וחŁת  ה ôמים וע ₣ף הŁם ûגי  מ ćני  ýò ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָורע

ýונהרס האדמה  ćני על  א òר האדם וכל האדמה על ó ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹהרמ
ć₣ל". לארץ ח₣מה וכל ה flדרג₣ת ýונפל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָההרים 

המלחמה גודל על המליצה , דר על  לפרשו יש הזה  והרעש :"המלבי [ופירש
ומהרסי הרי המחריבי ,הימי באחרית שיהיו הנשק וכלי תותח כלי  קול והשמעת
ברעש הנביא במחזה הצטייר זה וכל מאוד, ואדיר גדול  רעש בקול בצורות חומות 

גדולה]. וההמולה



 בהזה ְַַָהר כח  שאלה י 

זהרבה: ת 45 מ גרס   א קרא, י וכל  זהר , ספרי  ל נלח  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
.ל יעזר ה' בע"ה ְְֲִַַָָֹית.

ורא יאלה:כח . ניר " ריהאדמ נגד קה מר מרעי  ל  ד ב לה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
?דה ז הר ללמד  ציר א ְְִִִֶַַָֹֹי יבת

חסבה:  אט צצת  ב א א אלה, ואי האלה  עת  אנחנ ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
כמ ,ל ו חס  יביא  זה  לו חס קרנת וכה יב א , מתי  איפה האלה  , לְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹו

ר ה: ְְִֶַַָָָאמרי 

, י הח את לה יל הרצה לל ואבר חר ל ,חקילמ זמ אי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָרתי ,
יחק ז הר, ילמד  א מי  ,תנא מזהירי מרי א יקי וה דה ה הר י  ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹידע
דיה  לו חס  לחת ידי ח ק לעמד לעת? צריכי מה  אז ,להע ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹמ
ת א עית ,דיהיה ל  להיל  י עה א  מי  , ,לו חס  להע מ  חק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹי

הרב  הקל ה יק תב  מ ,תא הרג הא  א מי בא "י.זצ "ל ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

עה לא  אחד וא ניוהר "ריהאדמ את הזהיר  ה על  אי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻוראינ
"ס מקמת מראה מאת   י  זה , על   וח י  מי תני נ עת  וה , לְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
רצה מי מק רת , ע י מא ת לי י תב  אני בר וכל זה, על  סקי פְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

תב . אני  מה  על  הקרת, ל  ל  ְֲִֵֵֶֶַַַָא

רב , הערב  מרני לההר מקמ ת מראה  310 לנ  צלי לה י ע אנחנ מה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
האמת ? לנ מגה  מי ?מה צלי י ראל ע  ה מ עה מי ? ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמה

גלי . האמת את למר החלטי ואני אחרי תי , על  ה ל   ימר אני   ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
נה , 45 בר זה את עיתי  יפה, לדר ה על  ל ר ללכת  יכל  לא  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻאני
את להיל  ,ל עה לא  אבל , אט לפצצת מח ה י ב  אחד ל  ,זמ אי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעכו 

י ראל. ְִֵַָע

רב , הערב  ר ני נגד  ולצאת נפ את  י יל אחד ל רק עצה לנ אי  ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
,ה עזרת יצל   וכ   י דה זהר  ת 45 ללמד הרי ויתחיל הבטחת   זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

, ל הע מ חקי וה אר ,צלי  א רק יחאי ר מעעזרת להיע רצה ואני  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ל  לדיה   ה ח ני , בי חרדי  י יהדי  ל אהב  אני ,לע יה די  לכל  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָה
, ינקת  אמת  ה י  רחמנ ת, יתר הרה  עליה לי  וי הא, ר דְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה
ת א והכניס ,י החמ נת  לאר  א ת א להיל רצה  לא אחד  ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹא
ולאהב תא לקרב צריכי , עליה מי א אנחנ לל,  מי א לא  ה אז  , ציְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלקי

אהבה, כחה  מרי א לא  וא , נפ אהבת תאתא הבי א א  סימ זה  ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
, די חכמה.היה והראית ה ר קב   דה ה פר סק  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

, אט מצצת י ראל  אר את להיל  אי , ני  בי וח בי י צה"ל  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאז
.לה ה ב ד  ֶַָָָל 

 בהזה כח ְַַָהר יאשאלה

לע רר צרי מי  באמת  ?עצמנ את  לה יל יע  אנחנ מה ? אנחנ איפה ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאבל
? ניהר לא  א ל הע אתנאת   ררוע תב יקי צ ניר  לנ  ה' בר ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

לח ק  לאר התחל י  לכ , ל ק מע מעט ורק  , דה זהר ללמד  ני ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹבר
האמנה את  ותרא ויה די, יהדי לכל ד ה ה הר לד חבת  על ספרי חְְְְְְֱִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָ
וחייל זהר, ני  לה לחנ חילי אלפי ערת לנ  י ,לילח  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהדה 

זהר ני יס   ל והיה הב, יד על מ ר  יר מדאחד יס  פ רמט  ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
לכל זה  את והראה  י תר  נכנס  ולא כריכה רק נכנס  והר ,זמ  ל  מתי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹזה
בי י  ואנחנ .[רא כ מנה , לעת  מ י א [חבל , לי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהח
תנא להיל ד ה זהר ת 45 ללמד   לנ תנינ ולא ,  ה ל  מדי ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹֹול

עליה.  י ל  י ח הד לה  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמהלחמה

יעקב ! קֹול ֲֹ ַ  ַהּקֹול 

את לתת הא ֹויב , את לנ ּצח א ּדיר, ּכח ּבידנ ּו ּבפיהם  א ּלא  י ׂשראל ׁשל  ּכחם  ֶ ֵ ָ ֵ ָ ֶ ַ ֵ ַ ְ ִ ַ ַ ֵֹ ָ ְ ֶ ִ ְ ָ ֶ ֵ ָ ְ ִ ֶ ָ ֹ ֵאין
הרא ׁשֹונה! ָ ִ ָ ָ ַ  ַה ּמּכה

הרא ׁשֹונה! ה ּמּכה את  נ ֹותנים  ה ּקד ֹוׁש הז ֹוהר  ָ ִ ָ ָ ַ ַ ֶ ִ ְ ָ ַ ַ ַ ֵ ְ ל ֹומדי 

להחזיר ננימת נ ה "צה "ל בר"מה  א מרת  את  צ ללת , ידי  על  לאיר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
את   איר ז היה העב ה, ע לימ נה "ההרא רעינית"ה ה  צצה  ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

[ח "ו], רח "ל)לי ראל נפ מלי לגבת  עלל ה  מער .(והבא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּזה! הּמּצב  עם  מ ׁשלימים  לא  אנחנ ּו ה ּמּצב ! עם  הׁשלימה ּכבר  ֶ ַ ָ ַ ַ ִ ִ ִ ְ ַ ְֹ ַ ֲ ָ ַ ַ ִ ָ ִ ְ ִ ַ ְ ָ ִ ְ  ַה ּמדינה

ּבׂשֹונאיהם ! הּמה היהּודים  י ׁשלטּו א ׁשר  הּוא ! ְונהפ ֹו  ַ ֲ ֲ ֶ ִ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ְ ֵ ֶ

ל הע מלחמת  להית העתיד  על ביאי ה דברי מאמי  נ מא אחד ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל
מגג  ג י חז "ל באר זכריה, יחזקאל  , על  א התנ נביאי ני  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאחרנה ,
, ליליר ייע  הא  האחר נה  פע ורק , ל  א יעמ יראל אר על   א ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹיב

 ו בא, הראנה עה את מתאר הביא לח )ויחזקאל  רק :(יחזקאל מתאר  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אדני(יח )" נאם  יóראל  אדמת על  ג₣ג ù₣א  ùי₣ם ההýא  Łù₣ם ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹֻוהיה 
ùאćי: חמתי עלה  ùûר י(יט )אלוקים  עברתי ò בא ýבקנאתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

י óראל: אדמת  על  úד₣ל òרע יהיה הה ýא  Łù₣ם לא  ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹאם 
הרמ ó(כ ) וכל  הõדה וחŁת  ה ôמים וע ₣ף הŁם ûגי  מ ćני  ýò ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָורע

ýונהרס האדמה  ćני על  א òר האדם וכל האדמה על ó ְְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹהרמ
ć₣ל". לארץ ח₣מה וכל ה flדרג₣ת ýונפל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָההרים 

המלחמה גודל על המליצה , דר על  לפרשו יש הזה  והרעש :"המלבי [ופירש
ומהרסי הרי המחריבי ,הימי באחרית שיהיו הנשק וכלי תותח כלי  קול והשמעת
ברעש הנביא במחזה הצטייר זה וכל מאוד, ואדיר גדול  רעש בקול בצורות חומות 

גדולה]. וההמולה



 בהזה ְַַָהר כח  שאלה יב

אי ò(כא)" חרב  אלוקים  ה ' נאם  חרב הרי לכל עליו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻוקראתי 
היה : ואבני(כב)ùאחיו ò₣טף  וגòם ýבדם ùדבר ₣ א ונ ćòט י  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

רùים עflים  ועל אגćיו  ועל  עליו אמטיר וגפרית ò א òביú ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאל
:₣ א רùים(כג)א òר  ú₣ים  לעיני  ונ ₣דע י והתקòûי והתûúלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַ

ה '". אני י  ý ְְֲִִָוידע

זכריה  הביא  יד)וא רק זכריה ו(ספר  האחרנה, ה לחמה את מתאר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
תב :  וכ אטמית, צצה  הזיר  כ ברי ה  ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹמתארי

צבא ý(יב)" א òר  הע flים ל את ה' י úף א òר ה úflפה  היה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוזאת
flקנה ועיניו רגליו על  עמד והýא  óùר ₣ המק יר òýלם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹעל

ùפיהם : flק ýל ò₣נ₣ מה ýמת(יג)בחריהן היה הה ýא  Łù₣ם והיה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ýוהחזיק ùהם  ר ùה רעה ý:ה ' יד  על יד₣ ועלתה  ý רעה יד  ò אי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

זהב(יד) סביב  הú₣ים  ל  חיל וא žף ùירòýלם fiחם יהýדה  ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻוגם
מאד : לרב ýבגדים הúמל(ט )וכסף ה ćרד הýžס מ úפת היה  וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ה þאת". úflפה הה flה  flùחנ ₣ת יהיה  א òר הùהמה  וכל  ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהחמ₣ר 

ה ּזאת . הּגדֹולה ּבּמלחמה נ ּנצל  ז ֹוהר  נלמד  ׁשאם  לנּו ּמבטיח הּקד ֹוׁש ַֹ ָ ְ ַ ָ ָ ְ ִ ַ ֵ ָ ִ ַ ַ ְ ִ ִ ֶ ָ ַ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ְ ַ ָ  ְוהר ׁשּב"י
הרא ׁשֹונה"! "הּמּכה את  נּתן  ָ ִ ָ ָ ַ ַ ֶ ֵ ִ ְ ַ  ֲאנחנ ּו

לא "ואי ׁש הּקדֹוׁש זֹוהר  לל ּמּוד ..." ה ּמל מדינ ֹות  ּבכל ּבעריהם  הּיהּודים  ִֹ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ֶ ֶ ַ ִ ְ ָ ְ ֶ ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ֲ ְ ִ "נקהלּו
הע ּמים " ּכל  על ּפחּדם  נפל ּכי לפניהם  ב )עמד ט  רק .(אסר   ָ ַ ִ ְ ֵ ֶ ִ ָ ַ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ַ ְִֵֶֶֶ

ל ס א כר מקל זה  ע למי מבצע   נ א  נ מא אחד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָל
דה ה הר ל  את  עמי אל 70 35.חד36 ההר א ר  על הח את רא] ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

 וכ ,[ה  מק כל  י ראל ע לכל לח ק  נימעל ח לקל יכל אחד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָל 
.ברחמי חסד  ה א לה  את נקרב  האס את  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנמנע

דה הר זי "ע לר"י   ל ה עליו  נ ר מה אמר וכ  נ א (רת  ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
[ארקכ"ד) רחמי". לתא  מ י יפק ה הר ספר איה  יל ח רא  "האי  :ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

:ברי הרחמי ה לת  מ יראל ני   יצא ,ד ה ה הר ספר , הח ר זכת  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מיח!] חבלי צער  ללא  רי וי צר ת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹללא 

זאת ? ּלייׂשם  יכ ֹולים  האם   אפ ׁשרי? זה ֵֹ ַ ְ ִ ְ ִ ַ ִ ָ ְ ֶ ֶ ַ  ֵּכיצד
ואחד ! אחד לכל ּומתאימה קּלה ּבתכנית  ואפ ׁשר ! אפ ׁשר  ָ ֶ ְ ָ ֶ ָ ְ ָ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ְ ָ ְ ָ ְ ֶ ְ ָ ְ ֶ ֵ  ָאכן,

יכלנ ּו! לא  ּתאמר ּו ׁשּלא  ידענּו! לא  ּתּגיד ּו ְ ָֹ ְֹ ֶֹֹ ְ ָ ָ ִֹ ַ ֹ ֶׁשּלא 
אלי! לה' מי לנ ּו! הּוא  קד ֹוׁש וחֹוב  הּדבר , ָ ֵ ַ ִ ָ ָ ְ ָ ָ ַ ֵ ָ  ְּבידינ ּו

זה את ויגמר  ת  45 וילמד  רכי בעי מ אחד  ר י ח  אחד  ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹל
עמי 70,000 מר  א כר  ויק ל , ע  אי  אל 70 ל ותקר , חד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹל 

אחד.  חד דה ההר ְֶֶַַַָָָֹל

 בהזה כח ְַַָהר יג שאלה

זרת מל   ילנ לה הר"י את  נ ולח  לה רפ אה לנ יהק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָה"ה 
ורע ת . ְָָקת 

מּתר ּדמתכם ! י ׁשנים  ֶ ְ ַ ֵ ְ ַ ִ ִ ֵ ְ עּור ּו

– נח ּתיבת  ידי  על רק  אפׁשר  וזאת הּנֹורא ! מהּמּבּול  להּנצל  זק ּוק  יׂשראל  ַ ַֹ ֵ ֵ ְ ַ ַ ָ ְ ֶ ְֹ ָ ַ ַ ַ ֵ ֵ ָ ִ ְ ָ ֵ ָ ְ ִ  ַעם 
הּקדֹוׁש" "הזֹוהר  ָ ַ ַ ַ  ֶׁשה ּוא 

יכלנ ּו! לא  ּתּגיד ּו אל ידענ ּו! לא  ּתּגיד ּו ְ ָֹ ִֹ ַ ַ ְ ַ ָ ִֹ ַ  ַאל

מ לכתא ובע מעיר ני  סת נח  תבת  ה א ההר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹספר 

אקרי א , זהר לימ קא  אי י א הרקיע". זהר יזהיר יליוהמ"ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
נח , תיבת  איה ההר, לזמני ספר  מלכתא. ובע מעיר, ני  ימת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

י יתק בה מ חה . ני מעיר, א)אחד  ה א רה(מת הד  ה "ל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
א  ספרא א רה  ודא  ."ה ליכ(מהימנא רעיא קנ "ג:  ג' חלק .(זהר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

" הכה וא רי ,ה הד ה לתספת  ז עד היה לא  העתידה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהא ה

נז להי ת עתיד  היה ההר חר אמ מבאר "הה  : ד ה הל "ה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹברי 
' וכסקי הע בזכת .ני ח ל יתה אז , מיה ס האחר הר ב א  עד ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

מ יח , לביאת,יבא  קרבה ס ה היה זה אר ת ס עה  האר לא  אז  י ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
 י ראל ,  אלי זה  זכת די  ,'וכ "תאח אל   אי  בו" בגינ אמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻוזה
בד הסח  ד לק הא  ר דה הצר עד  צרי מ יראל נגאל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻא 

וה אה ילה, , ה ה ד ה  לת ספת ז עד ה א ה  יהיה  לא  העתידה ה א ה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ
." ה כה  וא רי ,ר ית האל רית )רצ ה ל חת ני ,רא מאמר מאמרת (ערה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

"ה הר ל ד א א  יראל,  מע זרת לב ל  עצה מצא לא  זי"ע  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהרמח"ל
לקרב זרת  ל לב ל  "דה "ה הר כח הפסק, ללא  רצ " ד ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹה

.רחמי ְְֲִַַָֻהא ה 

ל הפלאה  לעלה  סנ ,כ מרחמי ה אה הדקרב   לי מס , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ד ה ההר ספר לוהריאה  מני  צ רה ח מה ולהית קת  זרת  ל לבל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.ליצל רחמנא  ְֲִַַָָָָצרה

זי "ע, לברכה  וקד צ יק זכר צאטל יח מה  נר הרמח"ל ,  דה ינְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָר
ההר ספר ירסא ל מיחד לד סדר יבת י  ועד , " רי י ה"ס ת  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻעל
הרא נה נה  זה בר וקבע לעת, מעת  לל הפסק ללא ממרת דְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹה

:ה זה יראל לחכמי א רת הבר מעלת  על וכ תב  ,יבת יְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

בואי ,נאיה טמנ  ז מר ת לה צל  קד קהת לכל  היעצה העצה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"זאת 
מאד...  ועצ הבר  רב  י  ,ליח ולא זאת  על לפח  לה ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהיה



 בהזה ְַַָהר כח  שאלה יב

אי ò(כא)" חרב  אלוקים  ה ' נאם  חרב הרי לכל עליו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻוקראתי 
היה : ואבני(כב)ùאחיו ò₣טף  וגòם ýבדם ùדבר ₣ א ונ ćòט י  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

רùים עflים  ועל אגćיו  ועל  עליו אמטיר וגפרית ò א òביú ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאל
:₣ א רùים(כג)א òר  ú₣ים  לעיני  ונ ₣דע י והתקòûי והתûúלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַ

ה '". אני י  ý ְְֲִִָוידע

זכריה  הביא  יד)וא רק זכריה ו(ספר  האחרנה, ה לחמה את מתאר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
תב :  וכ אטמית, צצה  הזיר  כ ברי ה  ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹמתארי

צבא ý(יב)" א òר  הע flים ל את ה' י úף א òר ה úflפה  היה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוזאת
flקנה ועיניו רגליו על  עמד והýא  óùר ₣ המק יר òýלם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹעל

ùפיהם : flק ýל ò₣נ₣ מה ýמת(יג)בחריהן היה הה ýא  Łù₣ם והיה  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ýוהחזיק ùהם  ר ùה רעה ý:ה ' יד  על יד₣ ועלתה  ý רעה יד  ò אי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

זהב(יד) סביב  הú₣ים  ל  חיל וא žף ùירòýלם fiחם יהýדה  ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻוגם
מאד : לרב ýבגדים הúמל(ט )וכסף ה ćרד הýžס מ úפת היה  וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ה þאת". úflפה הה flה  flùחנ ₣ת יהיה  א òר הùהמה  וכל  ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהחמ₣ר 

ה ּזאת . הּגדֹולה ּבּמלחמה נ ּנצל  ז ֹוהר  נלמד  ׁשאם  לנּו ּמבטיח הּקד ֹוׁש ַֹ ָ ְ ַ ָ ָ ְ ִ ַ ֵ ָ ִ ַ ַ ְ ִ ִ ֶ ָ ַ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ְ ַ ָ  ְוהר ׁשּב"י
הרא ׁשֹונה"! "הּמּכה את  נּתן  ָ ִ ָ ָ ַ ַ ֶ ֵ ִ ְ ַ  ֲאנחנ ּו

לא "ואי ׁש הּקדֹוׁש זֹוהר  לל ּמּוד ..." ה ּמל מדינ ֹות  ּבכל ּבעריהם  הּיהּודים  ִֹ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ֶ ֶ ַ ִ ְ ָ ְ ֶ ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ֲ ְ ִ "נקהלּו
הע ּמים " ּכל  על ּפחּדם  נפל ּכי לפניהם  ב )עמד ט  רק .(אסר   ָ ַ ִ ְ ֵ ֶ ִ ָ ַ ַ ְ ָ ַ ָ ָ ַ ְִֵֶֶֶ

ל ס א כר מקל זה  ע למי מבצע   נ א  נ מא אחד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָל
דה ה הר ל  את  עמי אל 70 35.חד36 ההר א ר  על הח את רא] ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

 וכ ,[ה  מק כל  י ראל ע לכל לח ק  נימעל ח לקל יכל אחד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָל 
.ברחמי חסד  ה א לה  את נקרב  האס את  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנמנע

דה הר זי "ע לר"י   ל ה עליו  נ ר מה אמר וכ  נ א (רת  ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
[ארקכ"ד) רחמי". לתא  מ י יפק ה הר ספר איה  יל ח רא  "האי  :ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

:ברי הרחמי ה לת  מ יראל ני   יצא ,ד ה ה הר ספר , הח ר זכת  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מיח!] חבלי צער  ללא  רי וי צר ת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹללא 

זאת ? ּלייׂשם  יכ ֹולים  האם   אפ ׁשרי? זה ֵֹ ַ ְ ִ ְ ִ ַ ִ ָ ְ ֶ ֶ ַ  ֵּכיצד
ואחד ! אחד לכל ּומתאימה קּלה ּבתכנית  ואפ ׁשר ! אפ ׁשר  ָ ֶ ְ ָ ֶ ָ ְ ָ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ְ ָ ְ ָ ְ ֶ ְ ָ ְ ֶ ֵ  ָאכן,

יכלנ ּו! לא  ּתאמר ּו ׁשּלא  ידענּו! לא  ּתּגיד ּו ְ ָֹ ְֹ ֶֹֹ ְ ָ ָ ִֹ ַ ֹ ֶׁשּלא 
אלי! לה' מי לנ ּו! הּוא  קד ֹוׁש וחֹוב  הּדבר , ָ ֵ ַ ִ ָ ָ ְ ָ ָ ַ ֵ ָ  ְּבידינ ּו

זה את ויגמר  ת  45 וילמד  רכי בעי מ אחד  ר י ח  אחד  ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹל
עמי 70,000 מר  א כר  ויק ל , ע  אי  אל 70 ל ותקר , חד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹל 

אחד.  חד דה ההר ְֶֶַַַָָָֹל

 בהזה כח ְַַָהר יג שאלה

זרת מל   ילנ לה הר"י את  נ ולח  לה רפ אה לנ יהק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָה"ה 
ורע ת . ְָָקת 

מּתר ּדמתכם ! י ׁשנים  ֶ ְ ַ ֵ ְ ַ ִ ִ ֵ ְ עּור ּו

– נח ּתיבת  ידי  על רק  אפׁשר  וזאת הּנֹורא ! מהּמּבּול  להּנצל  זק ּוק  יׂשראל  ַ ַֹ ֵ ֵ ְ ַ ַ ָ ְ ֶ ְֹ ָ ַ ַ ַ ֵ ֵ ָ ִ ְ ָ ֵ ָ ְ ִ  ַעם 
הּקדֹוׁש" "הזֹוהר  ָ ַ ַ ַ  ֶׁשה ּוא 

יכלנ ּו! לא  ּתּגיד ּו אל ידענ ּו! לא  ּתּגיד ּו ְ ָֹ ִֹ ַ ַ ְ ַ ָ ִֹ ַ  ַאל

מ לכתא ובע מעיר ני  סת נח  תבת  ה א ההר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹספר 

אקרי א , זהר לימ קא  אי י א הרקיע". זהר יזהיר יליוהמ"ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹ
נח , תיבת  איה ההר, לזמני ספר  מלכתא. ובע מעיר, ני  ימת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

י יתק בה מ חה . ני מעיר, א)אחד  ה א רה(מת הד  ה "ל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
א  ספרא א רה  ודא  ."ה ליכ(מהימנא רעיא קנ "ג:  ג' חלק .(זהר ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

" הכה וא רי ,ה הד ה לתספת  ז עד היה לא  העתידה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהא ה

נז להי ת עתיד  היה ההר חר אמ מבאר "הה  : ד ה הל "ה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹברי 
' וכסקי הע בזכת .ני ח ל יתה אז , מיה ס האחר הר ב א  עד ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

מ יח , לביאת,יבא  קרבה ס ה היה זה אר ת ס עה  האר לא  אז  י ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
 י ראל ,  אלי זה  זכת די  ,'וכ "תאח אל   אי  בו" בגינ אמר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻוזה
בד הסח  ד לק הא  ר דה הצר עד  צרי מ יראל נגאל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻא 

וה אה ילה, , ה ה ד ה  לת ספת ז עד ה א ה  יהיה  לא  העתידה ה א ה  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ
." ה כה  וא רי ,ר ית האל רית )רצ ה ל חת ני ,רא מאמר מאמרת (ערה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

"ה הר ל ד א א  יראל,  מע זרת לב ל  עצה מצא לא  זי"ע  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהרמח"ל
לקרב זרת  ל לב ל  "דה "ה הר כח הפסק, ללא  רצ " ד ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹה

.רחמי ְְֲִַַָֻהא ה 

ל הפלאה  לעלה  סנ ,כ מרחמי ה אה הדקרב   לי מס , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻֻ
ד ה ההר ספר לוהריאה  מני  צ רה ח מה ולהית קת  זרת  ל לבל ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

.ליצל רחמנא  ְֲִַַָָָָצרה

זי "ע, לברכה  וקד צ יק זכר צאטל יח מה  נר הרמח"ל ,  דה ינְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָר
ההר ספר ירסא ל מיחד לד סדר יבת י  ועד , " רי י ה"ס ת  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻעל
הרא נה נה  זה בר וקבע לעת, מעת  לל הפסק ללא ממרת דְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹה

:ה זה יראל לחכמי א רת הבר מעלת  על וכ תב  ,יבת יְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

בואי ,נאיה טמנ  ז מר ת לה צל  קד קהת לכל  היעצה העצה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ"זאת 
מאד...  ועצ הבר  רב  י  ,ליח ולא זאת  על לפח  לה ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהיה
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לזכת " ל ויהיה ה את העצה  את י ח   רתכ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ"ב ד

אלמלא אני י ,ו אחרי הה  הבר את  יראל חכמי ליכי אל  וע ה  ...ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
את יח  רתכ בד אבל ,מק מק כל  זה  בר קבע  הייתי חילי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתיר
 ממק אחד וכל יראל , לכל לט בה  מה  אי י לזכ ת ,  ל ויהיה ה את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעצה 

לל ". ה א  קה בר  לא י ת לע ְֲִֶַָָָָָֹיכל

מצא ולא  ה רה  מכמ י כל  עצ קי  היה אר זי "ע  הרמח "ל דל לנ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמי
ללא רצ ה הר ספר ל ד , ה העצה  את  א א  יראל  מע זרת  לב ל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעצה
ה א ה לקרב  זרת  ל לבל  ד ה ההר ספר ל העלינה הדה כח ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהפסק,

.רחמי( הר הז מארת – הרמח"ל  (ארת ְְֲִִֶֶַַַ

נהר ! ּכמי ּתן  ׁשל ֹומים  ול ּנזהר  ָ ָ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ַ  ַלמזהיר 

להע מ נדחה  הא ,דה הזהר יד ידי על ודאת, י דע  הרע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהצר
מחב ת להחיר  מתא הא   על . האחרנה  ה לחמה וזהי , נלט ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמת ל

.מ האמת הפ והבל, טת ְְֱֵֶֶֶֶֶַָָל

ה צר! רת  לל לא  סנה ! זהירת   אמרעל נחמני ר מאל רי דאמר  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
,נתי האר י   ל לע עליו מעיד הה   ל ע לאד מסית הרע  יעהיצר  מה , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

זה  מנל  גע א ימעאל, רי  דבי א  ה דרוי צל: לבית   כהמ...' הוכ ס) ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ
נב:)  . ַ

ה תב נ יתקיי תכ בזכ( יח טז פ' טו  פרק ו(שמות  אימתה עליה "ל פחד: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הר עמות באמ קנית ,  ז ע יעבר עד ה' ע יעבר עד  אב מי עזר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹגדל
בב "א. ועד ", לעל  ימל ה ' , ידי ננ אדני   דמ ה '  על  בל מכ ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹנחלת

הזוהר?אלה:כט. בזכות  גלויי ניסי רואי בימינו  ג  הא ְֵָ

רבניבה: כמה   ע שנסעתי מיוחדת  בנסיעה כוננו , גבר מצעדי  מה' ְָ
שהסיע  הנהג .רבני ועוד  שליט"א שמואלי בנייהו  הרב  המקובל  להגה "צ לאסיפה
חבירו אצל  לבקר הרבה הול שהיה מופלא , סיפור לנו סיפר בשב "כ, עובד  היה אותנו 

קרקע. בקומת  אותו ומארח גדול בני לו שיש ,באשקלו

רק נהרס, הבית וכל הבית, על טיל ונפל  ,ש ישנתי אני  אחד , לילה ומספר,
חבילת רואה ואני ,בארו מסתכל  אני  ,כלו לי  קרה ולא  של נשאר קרקע הקומת
קרה לא  למה הבנתי מיד ,כרכי שש של  הקדוש הזוהר את ורואה ומסתכל ,ספרי

קרקע. בקומת  כלו

 אי אותו ושואל  קרה, מה לו ומספר  המלח , בי היה  שהוא לחברי  מטלפ אני 
אד מהב וביקשתי   הספרי את לי  הביא שמישהו לי  וענה הקדוש? הזוהר ל הגיע
טובה לי  תעשה לי , אמר אד והב האלו,  הספרי צרי לא  אני טובה, לי  תעשה 

 בהזה ללאלב ְַַָהר טו שאלה

והתקרבתי מכ התעוררתי  ומאוד לשמירה , גדולה סגולה זה בבית , זה את תחזיק
דבריו. כא עד  הקדוש, זוהר בלימוד לה '

ניצלי כבר בארו הזוהר ספרי  את מניחי רק  א לעצמו אחד  כל  ילמד מכא
את מצילי בוודאי הקדוש בזוהר בקביעות   ועוסקי לומדי א , טילי מהתקפת 
ותזכה ותזכה  נרד ל מה   קו אחי לכ ,היהודי כל ואת העיר כל ואת משפחתו  כל 

הקדוש. בזוהר ולדבוק  ללמוד  לאחרי ג

כי שהבטיח כמו עלינו שתג אצלינו  הקדוש הרשב"י  נשמת את להמשי ובכ
ישראל. כל  על מג הוא  בעול שהוא זמ כל 

המשיח?אלה:ל . את להביא   יכולי  פשוטי יהודי הא ְֵָ

הרבבה:  פע סיפר  משיח!!! יבוא  הפשוטי החיילי בזכות דוקא  ְָ
הרב של בחצרו בקרתי  רב  זמ לפני ביתו: לבני  משינאווא  יחזקאל רבי  הקדוש
מאיר רבי  וכיבדני  מאוחרת לילה שעת היתה השעה .מפרימשלא מאיר רבי הקדוש
ע חסד גומלי אנו בעוד בביתו, הערב  סעודת  את עמו יחד לסעוד  אותי  והזמי
השמש מיהר  והחלטיות, קצובות נקישות נשמעו הבית דלת  על ולפתע העלובה,
העיר אל שהגיע רוסיה בצבא יהודי חייל  לו ניצב  הבית  בפתח הדלת . את לפתוח 
לנצל ביקש והחייל  בעיר, לחנות  החיילי נשארו  הלילה  כשירד פלוגתו. חיילו   ע יחד 
כפיי בנשיאת ובירכו להכניסו מאיר רבי ציווה הרבי , בברכת  ולזכות ההזדמנות  את
מאיר רבי אלי  פנה הבית  את  החייל משיצא  וצהובות. מאירות כשפניו ראשו על

,ל "דע  החייליואמר: של  בזכות אלא , בזכות ולא  בזכותי לא  יבוא, משיח  כי
נפש ". מסירות  בעלי ועונש )היהודיי שכר (ספר 

זהאלה:לא. הא ופצצות? פיגועי יהיה  שלא  ישראל לע לעזור יכול  אני אי ְֵָ
?כס עולה 

לחלקבה: כדי  בחינ רוצה שאתה  כמה הזוהר כוח חוברות ל נית ְָ
ישראל. בכל   ולהפיצ

אתאלה:לב. ב "ה מוצא  אני  הול שאני  מקו ובכל  , חילוני של  במקו גר אני  ְֵָ
לי אפשר   הא בעבודה , מאוד  מצליחי  שאת רואה  אני אז הקדוש, הזוהר ספרי 

?לכ לעזור ג

רקבה: לנו  יש ,חילוני כזה דבר אי אצלינו , חילוני כותב אתה סליחה ! ְָ
חושב אני  חושב , שאתה מה עליו חושב  ואתה יהודי הוא   א ,יהודי אחד דבר
יתקרב הוא וא שנשבה , תינוק הכל  ס הוא צדיק, שהוא  עליו חושב  אני  ,להיפ
זוה"ק שילמד אחד  כל ובוודאי  כזה ? ש לקרוא  ולמה הוא, גדול כמה  תראה ,להש

ואדרבא .יתבר להש להתקרב  ויתעורר נשמתו טובתאיר ש מהבעל למדתי אני 



 בהזה ְַַָהר כט  שאלה  יד 

לזכת " ל ויהיה ה את העצה  את י ח   רתכ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ"ב ד

אלמלא אני י ,ו אחרי הה  הבר את  יראל חכמי ליכי אל  וע ה  ...ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
את יח  רתכ בד אבל ,מק מק כל  זה  בר קבע  הייתי חילי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתיר
 ממק אחד וכל יראל , לכל לט בה  מה  אי י לזכ ת ,  ל ויהיה ה את ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעצה 

לל ". ה א  קה בר  לא י ת לע ְֲִֶַָָָָָֹיכל

מצא ולא  ה רה  מכמ י כל  עצ קי  היה אר זי "ע  הרמח "ל דל לנ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹמי
ללא רצ ה הר ספר ל ד , ה העצה  את  א א  יראל  מע זרת  לב ל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעצה
ה א ה לקרב  זרת  ל לבל  ד ה ההר ספר ל העלינה הדה כח ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהפסק,

.רחמי( הר הז מארת – הרמח"ל  (ארת ְְֲִִֶֶַַַ

נהר ! ּכמי ּתן  ׁשל ֹומים  ול ּנזהר  ָ ָ ֵ ְ ֵ ִ ְ ָ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ַ  ַלמזהיר 

להע מ נדחה  הא ,דה הזהר יד ידי על ודאת, י דע  הרע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהצר
מחב ת להחיר  מתא הא   על . האחרנה  ה לחמה וזהי , נלט ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמת ל

.מ האמת הפ והבל, טת ְְֱֵֶֶֶֶֶַָָל

ה צר! רת  לל לא  סנה ! זהירת   אמרעל נחמני ר מאל רי דאמר  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
,נתי האר י   ל לע עליו מעיד הה   ל ע לאד מסית הרע  יעהיצר  מה , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

זה  מנל  גע א ימעאל, רי  דבי א  ה דרוי צל: לבית   כהמ...' הוכ ס) ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻֻ
נב:)  . ַ

ה תב נ יתקיי תכ בזכ( יח טז פ' טו  פרק ו(שמות  אימתה עליה "ל פחד: ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הר עמות באמ קנית ,  ז ע יעבר עד ה' ע יעבר עד  אב מי עזר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹגדל
בב "א. ועד ", לעל  ימל ה ' , ידי ננ אדני   דמ ה '  על  בל מכ ְְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹנחלת

הזוהר?אלה:כט. בזכות  גלויי ניסי רואי בימינו  ג  הא ְֵָ

רבניבה: כמה   ע שנסעתי מיוחדת  בנסיעה כוננו , גבר מצעדי  מה' ְָ
שהסיע  הנהג .רבני ועוד  שליט"א שמואלי בנייהו  הרב  המקובל  להגה "צ לאסיפה
חבירו אצל  לבקר הרבה הול שהיה מופלא , סיפור לנו סיפר בשב "כ, עובד  היה אותנו 

קרקע. בקומת  אותו ומארח גדול בני לו שיש ,באשקלו

רק נהרס, הבית וכל הבית, על טיל ונפל  ,ש ישנתי אני  אחד , לילה ומספר,
חבילת רואה ואני ,בארו מסתכל  אני  ,כלו לי  קרה ולא  של נשאר קרקע הקומת
קרה לא  למה הבנתי מיד ,כרכי שש של  הקדוש הזוהר את ורואה ומסתכל ,ספרי

קרקע. בקומת  כלו

 אי אותו ושואל  קרה, מה לו ומספר  המלח , בי היה  שהוא לחברי  מטלפ אני 
אד מהב וביקשתי   הספרי את לי  הביא שמישהו לי  וענה הקדוש? הזוהר ל הגיע
טובה לי  תעשה לי , אמר אד והב האלו,  הספרי צרי לא  אני טובה, לי  תעשה 

 בהזה ללאלב ְַַָהר טו שאלה

והתקרבתי מכ התעוררתי  ומאוד לשמירה , גדולה סגולה זה בבית , זה את תחזיק
דבריו. כא עד  הקדוש, זוהר בלימוד לה '

ניצלי כבר בארו הזוהר ספרי  את מניחי רק  א לעצמו אחד  כל  ילמד מכא
את מצילי בוודאי הקדוש בזוהר בקביעות   ועוסקי לומדי א , טילי מהתקפת 
ותזכה ותזכה  נרד ל מה   קו אחי לכ ,היהודי כל ואת העיר כל ואת משפחתו  כל 

הקדוש. בזוהר ולדבוק  ללמוד  לאחרי ג

כי שהבטיח כמו עלינו שתג אצלינו  הקדוש הרשב"י  נשמת את להמשי ובכ
ישראל. כל  על מג הוא  בעול שהוא זמ כל 

המשיח?אלה:ל . את להביא   יכולי  פשוטי יהודי הא ְֵָ

הרבבה:  פע סיפר  משיח!!! יבוא  הפשוטי החיילי בזכות דוקא  ְָ
הרב של בחצרו בקרתי  רב  זמ לפני ביתו: לבני  משינאווא  יחזקאל רבי  הקדוש
מאיר רבי  וכיבדני  מאוחרת לילה שעת היתה השעה .מפרימשלא מאיר רבי הקדוש
ע חסד גומלי אנו בעוד בביתו, הערב  סעודת  את עמו יחד לסעוד  אותי  והזמי
השמש מיהר  והחלטיות, קצובות נקישות נשמעו הבית דלת  על ולפתע העלובה,
העיר אל שהגיע רוסיה בצבא יהודי חייל  לו ניצב  הבית  בפתח הדלת . את לפתוח 
לנצל ביקש והחייל  בעיר, לחנות  החיילי נשארו  הלילה  כשירד פלוגתו. חיילו   ע יחד 
כפיי בנשיאת ובירכו להכניסו מאיר רבי ציווה הרבי , בברכת  ולזכות ההזדמנות  את
מאיר רבי אלי  פנה הבית  את  החייל משיצא  וצהובות. מאירות כשפניו ראשו על

,ל "דע  החייליואמר: של  בזכות אלא , בזכות ולא  בזכותי לא  יבוא, משיח  כי
נפש ". מסירות  בעלי ועונש )היהודיי שכר (ספר 

זהאלה:לא. הא ופצצות? פיגועי יהיה  שלא  ישראל לע לעזור יכול  אני אי ְֵָ
?כס עולה 

לחלקבה: כדי  בחינ רוצה שאתה  כמה הזוהר כוח חוברות ל נית ְָ
ישראל. בכל   ולהפיצ

אתאלה:לב. ב "ה מוצא  אני  הול שאני  מקו ובכל  , חילוני של  במקו גר אני  ְֵָ
לי אפשר   הא בעבודה , מאוד  מצליחי  שאת רואה  אני אז הקדוש, הזוהר ספרי 

?לכ לעזור ג

רקבה: לנו  יש ,חילוני כזה דבר אי אצלינו , חילוני כותב אתה סליחה ! ְָ
חושב אני  חושב , שאתה מה עליו חושב  ואתה יהודי הוא   א ,יהודי אחד דבר
יתקרב הוא וא שנשבה , תינוק הכל  ס הוא צדיק, שהוא  עליו חושב  אני  ,להיפ
זוה"ק שילמד אחד  כל ובוודאי  כזה ? ש לקרוא  ולמה הוא, גדול כמה  תראה ,להש

ואדרבא .יתבר להש להתקרב  ויתעורר נשמתו טובתאיר ש מהבעל למדתי אני 



 בהזה ְַַָהר לגלד לה שאלה  טז

מעלת כי ,הפשוטי האנשי את לקרב הייתה   עבודת שכל זי "ע  חיי  והחפ
כידוע. ,בשמי הרבה  וחשובה מאוד  גדולה 

ואי אלה:לג. ובשמחה? באהבה ישראל  ע כל  של לאחדות נזכה  אי ְֵָ
הגאולה? תבוא

עני בה: עשתה  למערה  רשב "י  בריחת אשר  זי "ע הרמח"ל  רבנו כתב  כבר ְָ
וזהו ...נשמתי ריבוא  השישי כל נכללו בו אשר הזוהר נעשה שבסודה התיבה

יב)שנאמר נב וגו'...(ישעיה  ה ' לפניכ  הל י  תלכ לא  במנסה  צא ז בח לא ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֹֹי
ישראל שיברחו  פירוש בזמנה , אלא  להימצא  צריכה אינה הזאת הפעולה הלא  כי 
יתאחדו ישראל  כל  שכאשר  נמצא עכ"ל , משיחא , דמלכא  בדרא הזה... הזוהר בסוד
הישיבות ראשי  כל  על  מוטל  זה וכל ,ברחמי הגאולה תבוא   תיכ הקדוש בזוהר
וכל הקדוש, בזוהר  לעסוק   לתלמידיה שיצוו ," והאדמורי הקהילות ומנהיגי  והרבני
בידוע  לא  וא בזה. יתאחד  בוודאי  הקדושה, השכינה  מצער באמת לו שאיכפת  מי 

סיני  הר על רגליו עמדו זי"ע)שלא פתייה יהודה  ר' .(הצה"ק 

שמיאלה:לד. בחסדי  ורק ,טילי של   גש יורד וממש  , הדרו באזור  גרי אנו ְֵָ
להינצל? לעשות לנו  יש מה ,רגועי ולא מפחדי  הילדי , נפגעי היו לא 

הבני בה: שכל  קרקע, בקומת באשקלו יהודי  שניצל אי סיפרנו כבר ְָ
נשאר הקדוש זוהר סט נמצא שהיה  במקו ורק טיל, של  ישירה  מפגיעה  נחרב 

יהודי  אותו ניצל וכ כ "ח )בשלימות , שו"ת לדעת(ראה  צרי רק פלא , לא זה  ובאמת ,
כמו בינינו  ונמצא  בא  הקדוש הרשב"י  נשמת אזי הקדוש, זוהר לומדי כאשר כי 
אומרי שאנו פע דבכל זי "ע, גלאנטי  אברה רבי  בש לאברה החסד שכתב 

" בינינו באידרא ויושב  ובא  מתעטר מיד ," שמעו רבי  הגדוליאיתעטר   והצדיקי ,
יודעי אבל  לראות, זוכי לא אנו ,אמנ ,בעיניה זאת לראות ממש  זוכי היו
כלל , לדאוג מה  לנו אי אז הרשב "י  את לנו יש וא ממש. הוא שכ  ומאמיני
העול את להחריב  נשלח הממונה שהמלא בזוה"ק  שכתוב  הסיפור שידוע כמו
צריכי אנו אלא  לעצמינו רק  לדאוג לנו אי אבל קדושתו , בכוח  אותו עצר והרשב "י 

,היהודי בכל שישלהתחשב  האמיתי המג הוא  כי בזוה "ק שילמדו   לכול ולזכות 
בפמליאלנו בו  משתבח הקב "ה האריז"ל ובתורת בזוה "ק  העוסק  כי  לנו  ומובטח

לפניו ומכריזי ,המל ואהובי  אוהבי  בי למעלה נרש ודיוקנו , יו בכל "הוו שלו 
.לבטל רשות לו  יש  גזירות גוזר הקב "ה  ואפילו דפלוני" בדיוקנא ראהזהירי)

הרב  הגה "צ המקובל בראשות  י דרשב"י  היכלא ישיבת בהוצאת  הקדוש, לזוהר  ומבוא פתיחה
שליט"א) שמואלי יששכר  .בנייהו

לשמאל ,אלה:לה. ולא  לימי לא מסתכל ולא  הקורה , בעובי נכנס כבודו  מה מפני ְֵָ
?כ בזה שעוסקי  צדיקי עוד ראינו שלא  מה

 בהזה לוְַַָהר יזשאלה 

רפואית ,בה: עזרה  של נורא  מצב ראיתי  הברית בארצות  שנה 45 לפני  ְָ
יש שהיו עד  ,ארגוני עוד  ועשו למדו וממני  הצלה , ארגו את ויסדתי  ואירגנתי 
אחד [ויהודי בישראל . נפשות  הרבה  ניצלי וכ הצלה אנשי  אלפי לעשר קרוב 

שנה]. 45 במש שנעשו הזכויות מכל יותר  שווה  בשבת, זוה "ק אחת שעה הלומד

ממר התעוררתי חייבעלעוד הרחוקהחפ אפילו  יהודי לכל  לדאוג שצרי
שיש  אד מהב הנכו הדיבור  אליו הגיע שלא  רק  רחוק יהודי  אי באמת כי  ביותר,
הילדי כמו הפחות  לכל מישראל  אחד  כל את שאוהב  אמיתית, ישראל  אהבת  לו 

ח"א)שלו, ועונש  שכר הקב"ה ,(ראה של בדרכיו לידבק עלינו שמצוה  חז"ל  ואמרו ,
לחשוב צרי יהודי כל  על כ כמו  ידח, ממנו ידח לבלתי  מחשבות חושב  והשי"ת
ג כי  אחד , הכל  באמת כי ובגשמיות, ברוחניות ישראל ע את  להציל  מחשבות

רוחניות זה יהודי  של  בלימודהגשמיות רק  כי  ישראל  גדולי  מאמרי את  ראיתי וכאשר ,
יחזור מיד זוה "ק כשילמוד ביותר הרחוק היהודי ואפילו  הפורענות, מ נינצל  הזוהר

ברחמי וניגאל  ישראל, בע ואחווה אהבה יתרבה  וכ מאורותבתשובה, הזוהר, אור (עי'
ועוד) והזוהר, ישראל גדולי לומדהזוהר, שיהודי אחת בדקה  כי  והבנתי , השקט יכולתי לא  ,

לאחר רק זה כי ,חיי שמציל  הצלה  ארגו מכל  יותר גדולה  וטובה  הצלה זוהי  זוה"ק
וג הפרענות קוד מציל  הקדוש הזוהר לימוד  ואילו ,האד במוגבלות  וג המעשה 
בדברי ונזכרתי  ישראל. ע לכל  לשער ואי לתאר שאי רוחני  בכוח ועוד לאחריה ,
ק , החולי לבית מיטות להתרי לעשירי אסיפה עשו כאשר זי "ע  חיי החפ
ה ,חיי החפ לו השיב  ?תורמי ישיבה הבחורי אלו ומה ואמר עזות, ויענה  עשיר
הבחורי למדו  חיי החפ שבישיבת [וכידוע ,חולי בכלל יהיו שלא   תורמי

כידוע וכ שבוע]. כל הפרשה  על זוה "ק הרשב"י ואברכי לתורת  המקושר שרק
לשמה תורה  הלומד הוא  זוה "ק פרקיולומד על  לאברה החסד בעל  בפירוש עיי] ,

הרע  היצר מ מצילה לשמה תורה ורק ג '] א' תרומה )אבות , את(אוה "ח  ומקיימת 
 העול(וולאזי החיי תפילתו (נפש  ומתקבלת  נשמעת זוה"ק הלומד רק  ועוד (בגדי ,

אבוחצירא) ר"י הצה "ק לבדי ,השרד נשארתי  שמא  או  צדיקי עוד יש א לי  מה ,כ על ,
ואברה אחד , מעבר העול שכל העברי אברה נקרא  כ ועל , אברה היה  אחד 
מוטל והכל  לו , שיעזור מי עוד   שאי עצמו, לראות צרי יהודי  כל ,כ הנהר, מעבר

כתיפו, שני)על  חלק  "מוהר ליקוטי תחילת  והצלה(עיי ריווח  אז , ישראל , כל יעשו  כ וא
.אמ השלימה  בגאולה ובששו בשמחה ליהודי יעמוד

חלקי?אלה:לו . 70 ל דווקא הזוהר את לחלק  ראית מה ְֵָ

ל70בה: הקדוש הזוהר את שחילקנו היתה מיוחדת דשמיא סייעתא  ְָ
שמות  פרשת בזוה"ק השאלה  וכעי ,שירדו(ה :)חלקי נפש בשבעי עני מה :

יעקב בני נפש 70 נצר ולכ אומות , 70 כנגד שהוא , ש ומבאר מצרימה? ישראל 
ישראל ע שהתאחדות  למדי נמצינו .כוח את  לבטל כדי בקדושה,



 בהזה ְַַָהר לגלד לה שאלה  טז

מעלת כי ,הפשוטי האנשי את לקרב הייתה   עבודת שכל זי "ע  חיי  והחפ
כידוע. ,בשמי הרבה  וחשובה מאוד  גדולה 

ואי אלה:לג. ובשמחה? באהבה ישראל  ע כל  של לאחדות נזכה  אי ְֵָ
הגאולה? תבוא

עני בה: עשתה  למערה  רשב "י  בריחת אשר  זי "ע הרמח"ל  רבנו כתב  כבר ְָ
וזהו ...נשמתי ריבוא  השישי כל נכללו בו אשר הזוהר נעשה שבסודה התיבה

יב)שנאמר נב וגו'...(ישעיה  ה ' לפניכ  הל י  תלכ לא  במנסה  צא ז בח לא ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֹֹי
ישראל שיברחו  פירוש בזמנה , אלא  להימצא  צריכה אינה הזאת הפעולה הלא  כי 
יתאחדו ישראל  כל  שכאשר  נמצא עכ"ל , משיחא , דמלכא  בדרא הזה... הזוהר בסוד
הישיבות ראשי  כל  על  מוטל  זה וכל ,ברחמי הגאולה תבוא   תיכ הקדוש בזוהר
וכל הקדוש, בזוהר  לעסוק   לתלמידיה שיצוו ," והאדמורי הקהילות ומנהיגי  והרבני
בידוע  לא  וא בזה. יתאחד  בוודאי  הקדושה, השכינה  מצער באמת לו שאיכפת  מי 

סיני  הר על רגליו עמדו זי"ע)שלא פתייה יהודה  ר' .(הצה"ק 

שמיאלה:לד. בחסדי  ורק ,טילי של   גש יורד וממש  , הדרו באזור  גרי אנו ְֵָ
להינצל? לעשות לנו  יש מה ,רגועי ולא מפחדי  הילדי , נפגעי היו לא 

הבני בה: שכל  קרקע, בקומת באשקלו יהודי  שניצל אי סיפרנו כבר ְָ
נשאר הקדוש זוהר סט נמצא שהיה  במקו ורק טיל, של  ישירה  מפגיעה  נחרב 

יהודי  אותו ניצל וכ כ "ח )בשלימות , שו"ת לדעת(ראה  צרי רק פלא , לא זה  ובאמת ,
כמו בינינו  ונמצא  בא  הקדוש הרשב"י  נשמת אזי הקדוש, זוהר לומדי כאשר כי 
אומרי שאנו פע דבכל זי "ע, גלאנטי  אברה רבי  בש לאברה החסד שכתב 

" בינינו באידרא ויושב  ובא  מתעטר מיד ," שמעו רבי  הגדוליאיתעטר   והצדיקי ,
יודעי אבל  לראות, זוכי לא אנו ,אמנ ,בעיניה זאת לראות ממש  זוכי היו
כלל , לדאוג מה  לנו אי אז הרשב "י  את לנו יש וא ממש. הוא שכ  ומאמיני
העול את להחריב  נשלח הממונה שהמלא בזוה"ק  שכתוב  הסיפור שידוע כמו
צריכי אנו אלא  לעצמינו רק  לדאוג לנו אי אבל קדושתו , בכוח  אותו עצר והרשב "י 

,היהודי בכל שישלהתחשב  האמיתי המג הוא  כי בזוה "ק שילמדו   לכול ולזכות 
בפמליאלנו בו  משתבח הקב "ה האריז"ל ובתורת בזוה "ק  העוסק  כי  לנו  ומובטח

לפניו ומכריזי ,המל ואהובי  אוהבי  בי למעלה נרש ודיוקנו , יו בכל "הוו שלו 
.לבטל רשות לו  יש  גזירות גוזר הקב "ה  ואפילו דפלוני" בדיוקנא ראהזהירי)

הרב  הגה "צ המקובל בראשות  י דרשב"י  היכלא ישיבת בהוצאת  הקדוש, לזוהר  ומבוא פתיחה
שליט"א) שמואלי יששכר  .בנייהו

לשמאל ,אלה:לה. ולא  לימי לא מסתכל ולא  הקורה , בעובי נכנס כבודו  מה מפני ְֵָ
?כ בזה שעוסקי  צדיקי עוד ראינו שלא  מה

 בהזה לוְַַָהר יזשאלה 

רפואית ,בה: עזרה  של נורא  מצב ראיתי  הברית בארצות  שנה 45 לפני  ְָ
יש שהיו עד  ,ארגוני עוד  ועשו למדו וממני  הצלה , ארגו את ויסדתי  ואירגנתי 
אחד [ויהודי בישראל . נפשות  הרבה  ניצלי וכ הצלה אנשי  אלפי לעשר קרוב 

שנה]. 45 במש שנעשו הזכויות מכל יותר  שווה  בשבת, זוה "ק אחת שעה הלומד

ממר התעוררתי חייבעלעוד הרחוקהחפ אפילו  יהודי לכל  לדאוג שצרי
שיש  אד מהב הנכו הדיבור  אליו הגיע שלא  רק  רחוק יהודי  אי באמת כי  ביותר,
הילדי כמו הפחות  לכל מישראל  אחד  כל את שאוהב  אמיתית, ישראל  אהבת  לו 

ח"א)שלו, ועונש  שכר הקב"ה ,(ראה של בדרכיו לידבק עלינו שמצוה  חז"ל  ואמרו ,
לחשוב צרי יהודי כל  על כ כמו  ידח, ממנו ידח לבלתי  מחשבות חושב  והשי"ת
ג כי  אחד , הכל  באמת כי ובגשמיות, ברוחניות ישראל ע את  להציל  מחשבות

רוחניות זה יהודי  של  בלימודהגשמיות רק  כי  ישראל  גדולי  מאמרי את  ראיתי וכאשר ,
יחזור מיד זוה "ק כשילמוד ביותר הרחוק היהודי ואפילו  הפורענות, מ נינצל  הזוהר

ברחמי וניגאל  ישראל, בע ואחווה אהבה יתרבה  וכ מאורותבתשובה, הזוהר, אור (עי'
ועוד) והזוהר, ישראל גדולי לומדהזוהר, שיהודי אחת בדקה  כי  והבנתי , השקט יכולתי לא  ,

לאחר רק זה כי ,חיי שמציל  הצלה  ארגו מכל  יותר גדולה  וטובה  הצלה זוהי  זוה"ק
וג הפרענות קוד מציל  הקדוש הזוהר לימוד  ואילו ,האד במוגבלות  וג המעשה 
בדברי ונזכרתי  ישראל. ע לכל  לשער ואי לתאר שאי רוחני  בכוח ועוד לאחריה ,
ק , החולי לבית מיטות להתרי לעשירי אסיפה עשו כאשר זי "ע  חיי החפ
ה ,חיי החפ לו השיב  ?תורמי ישיבה הבחורי אלו ומה ואמר עזות, ויענה  עשיר
הבחורי למדו  חיי החפ שבישיבת [וכידוע ,חולי בכלל יהיו שלא   תורמי

כידוע וכ שבוע]. כל הפרשה  על זוה "ק הרשב"י ואברכי לתורת  המקושר שרק
לשמה תורה  הלומד הוא  זוה "ק פרקיולומד על  לאברה החסד בעל  בפירוש עיי] ,

הרע  היצר מ מצילה לשמה תורה ורק ג '] א' תרומה )אבות , את(אוה "ח  ומקיימת 
 העול(וולאזי החיי תפילתו (נפש  ומתקבלת  נשמעת זוה"ק הלומד רק  ועוד (בגדי ,

אבוחצירא) ר"י הצה "ק לבדי ,השרד נשארתי  שמא  או  צדיקי עוד יש א לי  מה ,כ על ,
ואברה אחד , מעבר העול שכל העברי אברה נקרא  כ ועל , אברה היה  אחד 
מוטל והכל  לו , שיעזור מי עוד   שאי עצמו, לראות צרי יהודי  כל ,כ הנהר, מעבר

כתיפו, שני)על  חלק  "מוהר ליקוטי תחילת  והצלה(עיי ריווח  אז , ישראל , כל יעשו  כ וא
.אמ השלימה  בגאולה ובששו בשמחה ליהודי יעמוד

חלקי?אלה:לו . 70 ל דווקא הזוהר את לחלק  ראית מה ְֵָ

ל70בה: הקדוש הזוהר את שחילקנו היתה מיוחדת דשמיא סייעתא  ְָ
שמות  פרשת בזוה"ק השאלה  וכעי ,שירדו(ה :)חלקי נפש בשבעי עני מה :

יעקב בני נפש 70 נצר ולכ אומות , 70 כנגד שהוא , ש ומבאר מצרימה? ישראל 
ישראל ע שהתאחדות  למדי נמצינו .כוח את  לבטל כדי בקדושה,



 בהזה ְַַָהר לז  שאלה יח

 וכ עלינו, והקמי הצרי כל את לבטל  גדול עני הוא  ,סיו לכל  איש 70 בלימוד 
בזוה"ק  החג)נאמר פרי 70 בעני המנהגי טעמי  עיי"ע נח:, שבעי(בשלח כל הגלות , בסו ,

ולזה ,ירושלי על להילח ויתקבצו בגלגול, יחזרו בעצמ  ה שהיו, האומות ראשי
השתתפות שמלבד הפחות, לכל  פעמי  אל זוה"ק  לומדי  איש 70 התאחדות  צרי
 ל  האל" של סוד   ג בזה יש עצמו מצד נשגב עני שזה  הקדוש בלימוד הרבי
לשמירת וכ ,העול מ ולבער להכרית העול אומות  70 לבטל נזכה וכ שלמה",

אכי "ר. ,המג  אל של  ושכרומיוחדת ענינו  גודל יוחאי" דבר "זכותא בספרינו נתבאר (וכבר
ראתה ) לא עי  זוהר הלומד .של

לאלאלה:לז. להגיע כ"כ מתאמ העולמי " הזוהר "מפעל מדוע הבנתי לא  ְֵָ
?סיומי

בשנתבה: כבר בירושלי הגדול די הבית בזה. שהתחלנו   הראשוני לא אנו ְָ
 זק ועד  מנער היהודי כל  את  ולכנוס   לאסו זה, בעני העול כל  את  הרעישו  תרפ "א
, אויביה כל  את ולהכניע הגזירות כל ישראל  מע לבטל כדי זוה"ק, סיומי  אל ולקיי
 מ לטעו השמי מ זיכנו ובס "ד בזה.  הטמוני  הגדולי הסודות ידעו בוודאי  וה

פקודי פרשת בזוה"ק  שכתוב  כמו האלו, רכז:)הסודות  עוסק(ד היה המל ששלמה  ,
אל שנמשכו הגלות סוד  וה חול , ימי אל בבחינת  נמצאי אשר קדושה הניצוצי בבירור

דסט"א , יומי  אל נמי  הכי  דקדושה יומי  אל דאית  כמה  ,ש עוד ואמר  , שניולברר
האלו  יומי אל בחינת כל לברר אחת בשנה אפילו יתכ(מפרשי ,מל מקדש  עיי "ש,(רמ "ק, ,

שג האריז"ל, בש ומובא הזוה "ק, לימוד  כוח  כמו  הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו ואי
הקיסר מפני  שברח  ,לכ והראיה  מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו  אלעזר ורבי הרשב"י 
 התיקו לערו ובנו הרשב "י  צריכי והיו למערה , בנו אלעזר ורבי הוא  והלכו להורגו, שרצה

להרי נפש והקמשונילמסור הסיגי ולהעביר רשב "י, של רבו עקיבא רבי כמו גה 
ניצוצי לברר וטובה  משובחת  דר למצוא יכול אני  הרשב"י , ואמר השדה. מ והחרולי
, התחתוני לעולמות העליוני מהעולמות השפע ולהורדת  הקליפות מתו הקדושה 
רבי רבו [כמו  הש קידוש על להריגה  גופנית נפש  מסירות מאשר חזק  יותר משהו

שאטרחעקיבא ], הקדושה , לתורה ביותר הגדולה  בתכלית נפש  מסירות  ידי על וזאת 
ותענוגי  מהבלי פרישות   ע התורה בלימוד  עצומה ביגיעה  רב  עמל ואשקיע  מאוד מאוד

התורה סודות  אגלה  וכ כולה ,עוה"ז, הבריאה תכלית לכול אפרש ,המל בגנזי ואכנס
אביו  בגנזי  שנכנס כב אבריחהעליו הזה העצו האור ידי  ועל  ,עליוני אורות לגלות 

,העול מ הגדול  הקדושההחוש מ והדיני הקליפות  כל  נפשוואבטל מסירות ידי  ועל .
קשות גזירות ולבטל  הקליפות להכניע זכה התורה סודות  גילוי  ידי על וכ התורה, לסודות 

הבהיר התורה בסוד האיר ישראל לכל ,ושלו  חיי לעול הזהולהשפיע הגדול הכוח וכל 
המשיח ביאת דור ,האחרו הדור לדורינו ביותר  נצר מדינוב)ודאי  .(מהרצ"א

עלמא בבחינת  היא  כידוע ושבת שבת , נקרא  הוא  שהרשב"י  בזוהר וכתוב 
חול. מיו פעמי  אל בבחינת הוא  ששבת חי, איש הב וכתב  דאתי ,

 בהזה לחלט ְַַָהר יטשאלה 

החיי באור מובא יב)וכ א פסוק א פרק  "בראשית "(בראשית  באומרו ירצה עוד :
ז"ל  אומר דר ד)על  ב בראשית חדש  וקורי (זוהר ה ', ברא  נעלמי עולמות  אל כי 

דכיסופי עלמי חז "ל, רפח )אות האזינו זוטא ל (אדרא  האל" בפסוק  הרמוזי  וה ,
יב)שלמה" ח  שבה(שה "ש  מקומה קנתה  כבר " האל כי בבי "ת הכתוב  התחיל  ומעתה

ביאת של  העול לתיקו לזכות  וכדי עכ"ל . ," אל של כשמה עולמות   אל ברא
עזרא ובאב זוהר. סיומי   אל לימוד  ידי על אלו עולמות לגלות צריכי אנו המשיח 

הש יא)(שיר פסוק ח  פרק  למשיח...:ירי יאמר  שלמה  ל אנוהאל צריכי כ על
באהבה השלימה ולגאולה המשיח, לביאת  נזכה ואז זוהר סיומי   לאל להגיע להתאמ
ויתקיי כולו, העול בכל יתבר מלכותו ויתגלה ונסיונות, חבלי שו בלי   וברחמי

בב "א. נפשנו ותגל  לבינו וישמח עינינו יראו  נכר", אל עמו ואי" הפסוק בנו

הראשאלה:לח . ע  בחורי כמה  ביחד דיברנו  בצפת, מישיבה  בחורי אנחנו ְֵָ
לשמחתינו הקדוש, בזוהר שיעור יו כל ללמוד רוצי שאנחנו לו ואמרנו ישיבה
זוהר ילמדו הבחורי כל שאז מסיו זמ תעשו רק  הכבוד, כל  לנו  ישיבה הראש

ללמוד? ומה ללמוד  לנו יש זמ כמה  השאלה הקדוש,

גדוליבה: שכתבו  כמו ,התרגו ע שעה  הפחות  לכל יו כל  תלמדו ְָ
כבר עושי וכ הקדוש, הזוהר כל  בשנה  פעמי לגמור תוכלו וכ , במכתב ישראל 

ועוד. חסד של חוט ישיבת כמו ישיבות, בהרבה

הרבהאלה:לט. יש ובכל שבוע  כל המשגיח  ע שיחה  לנו ויש ישיבה בחורי  אנחנו  ְֵָ
?לכ העצה מה ,שמי יראת   לה שאי בחורי

רינבה: כתב  וכ ,שמי ליראת להגיע אפשר שאי אומר הקדוש הזוהר ְֵַָ
ממרנה, ספרי יחיאל  איזיק יצחק  דכ ')ה מ נה ד' רק חסד, מע (נצר עי   ול , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ההר ספר ני עה  ינק  ע מדיל הי בר הינת הה ר ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלי 
יראת כר היה וכ .  ויתק לחכמת קדמת  חטא יראת  והיה   ה להגת   ני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוה

חיצ נית. חכמה מק מיְְִִִִַָָָ

ל ממא  ח ק  יו  ממא  האת  חכמה העסק י  ה ביעית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻהגה 
ההר  ל רסה  אפ י  דק, וזה  עב דה אמ סי וי חטא  ויראת מי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיראת 

 מחה האד אל ואיראה  עד ג יקי ה  ע עסק א  ה יראת   פ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
.יקיה י עד  ג הרה עסק  ער ה  ספק אי  חזי  לימ חז לא  ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹברא 

ב') רק חמיי  חלק נערב  ֱֲִִֵֶֶֶֶָ(אר 

. מי ליראת סגה ד ה ה הר הני)ול ד  לספר סלה  מה רי  (הקמת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

וד מה  לאר ח הר  מ הא  החכמה זאת ל מד   אינ מי  אחי , לי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹותאמי
ספקת אד מכניס  מסית והצר רימת ה אות אחר אל ק"י , ל אי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמי
ל לב  נתר ,להבי בהר ' וכ חכמה  ועסק כ נפ י ה אבל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹהאמנה ,



 בהזה ְַַָהר לז  שאלה יח

 וכ עלינו, והקמי הצרי כל את לבטל  גדול עני הוא  ,סיו לכל  איש 70 בלימוד 
בזוה"ק  החג)נאמר פרי 70 בעני המנהגי טעמי  עיי"ע נח:, שבעי(בשלח כל הגלות , בסו ,

ולזה ,ירושלי על להילח ויתקבצו בגלגול, יחזרו בעצמ  ה שהיו, האומות ראשי
השתתפות שמלבד הפחות, לכל  פעמי  אל זוה"ק  לומדי  איש 70 התאחדות  צרי
 ל  האל" של סוד   ג בזה יש עצמו מצד נשגב עני שזה  הקדוש בלימוד הרבי
לשמירת וכ ,העול מ ולבער להכרית העול אומות  70 לבטל נזכה וכ שלמה",

אכי "ר. ,המג  אל של  ושכרומיוחדת ענינו  גודל יוחאי" דבר "זכותא בספרינו נתבאר (וכבר
ראתה ) לא עי  זוהר הלומד .של

לאלאלה:לז. להגיע כ"כ מתאמ העולמי " הזוהר "מפעל מדוע הבנתי לא  ְֵָ
?סיומי

בשנתבה: כבר בירושלי הגדול די הבית בזה. שהתחלנו   הראשוני לא אנו ְָ
 זק ועד  מנער היהודי כל  את  ולכנוס   לאסו זה, בעני העול כל  את  הרעישו  תרפ "א
, אויביה כל  את ולהכניע הגזירות כל ישראל  מע לבטל כדי זוה"ק, סיומי  אל ולקיי
 מ לטעו השמי מ זיכנו ובס "ד בזה.  הטמוני  הגדולי הסודות ידעו בוודאי  וה

פקודי פרשת בזוה"ק  שכתוב  כמו האלו, רכז:)הסודות  עוסק(ד היה המל ששלמה  ,
אל שנמשכו הגלות סוד  וה חול , ימי אל בבחינת  נמצאי אשר קדושה הניצוצי בבירור

דסט"א , יומי  אל נמי  הכי  דקדושה יומי  אל דאית  כמה  ,ש עוד ואמר  , שניולברר
האלו  יומי אל בחינת כל לברר אחת בשנה אפילו יתכ(מפרשי ,מל מקדש  עיי "ש,(רמ "ק, ,

שג האריז"ל, בש ומובא הזוה "ק, לימוד  כוח  כמו  הקדושה ניצוצי בירור כוח לנו ואי
הקיסר מפני  שברח  ,לכ והראיה  מלוכה, הרוגי עשרה בכלל היו בנו  אלעזר ורבי הרשב"י 
 התיקו לערו ובנו הרשב "י  צריכי והיו למערה , בנו אלעזר ורבי הוא  והלכו להורגו, שרצה

להרי נפש והקמשונילמסור הסיגי ולהעביר רשב "י, של רבו עקיבא רבי כמו גה 
ניצוצי לברר וטובה  משובחת  דר למצוא יכול אני  הרשב"י , ואמר השדה. מ והחרולי
, התחתוני לעולמות העליוני מהעולמות השפע ולהורדת  הקליפות מתו הקדושה 
רבי רבו [כמו  הש קידוש על להריגה  גופנית נפש  מסירות מאשר חזק  יותר משהו

שאטרחעקיבא ], הקדושה , לתורה ביותר הגדולה  בתכלית נפש  מסירות  ידי על וזאת 
ותענוגי  מהבלי פרישות   ע התורה בלימוד  עצומה ביגיעה  רב  עמל ואשקיע  מאוד מאוד

התורה סודות  אגלה  וכ כולה ,עוה"ז, הבריאה תכלית לכול אפרש ,המל בגנזי ואכנס
אביו  בגנזי  שנכנס כב אבריחהעליו הזה העצו האור ידי  ועל  ,עליוני אורות לגלות 

,העול מ הגדול  הקדושההחוש מ והדיני הקליפות  כל  נפשוואבטל מסירות ידי  ועל .
קשות גזירות ולבטל  הקליפות להכניע זכה התורה סודות  גילוי  ידי על וכ התורה, לסודות 

הבהיר התורה בסוד האיר ישראל לכל ,ושלו  חיי לעול הזהולהשפיע הגדול הכוח וכל 
המשיח ביאת דור ,האחרו הדור לדורינו ביותר  נצר מדינוב)ודאי  .(מהרצ"א

עלמא בבחינת  היא  כידוע ושבת שבת , נקרא  הוא  שהרשב"י  בזוהר וכתוב 
חול. מיו פעמי  אל בבחינת הוא  ששבת חי, איש הב וכתב  דאתי ,

 בהזה לחלט ְַַָהר יטשאלה 

החיי באור מובא יב)וכ א פסוק א פרק  "בראשית "(בראשית  באומרו ירצה עוד :
ז"ל  אומר דר ד)על  ב בראשית חדש  וקורי (זוהר ה ', ברא  נעלמי עולמות  אל כי 

דכיסופי עלמי חז "ל, רפח )אות האזינו זוטא ל (אדרא  האל" בפסוק  הרמוזי  וה ,
יב)שלמה" ח  שבה(שה "ש  מקומה קנתה  כבר " האל כי בבי "ת הכתוב  התחיל  ומעתה

ביאת של  העול לתיקו לזכות  וכדי עכ"ל . ," אל של כשמה עולמות   אל ברא
עזרא ובאב זוהר. סיומי   אל לימוד  ידי על אלו עולמות לגלות צריכי אנו המשיח 

הש יא)(שיר פסוק ח  פרק  למשיח...:ירי יאמר  שלמה  ל אנוהאל צריכי כ על
באהבה השלימה ולגאולה המשיח, לביאת  נזכה ואז זוהר סיומי   לאל להגיע להתאמ
ויתקיי כולו, העול בכל יתבר מלכותו ויתגלה ונסיונות, חבלי שו בלי   וברחמי

בב "א. נפשנו ותגל  לבינו וישמח עינינו יראו  נכר", אל עמו ואי" הפסוק בנו

הראשאלה:לח . ע  בחורי כמה  ביחד דיברנו  בצפת, מישיבה  בחורי אנחנו ְֵָ
לשמחתינו הקדוש, בזוהר שיעור יו כל ללמוד רוצי שאנחנו לו ואמרנו ישיבה
זוהר ילמדו הבחורי כל שאז מסיו זמ תעשו רק  הכבוד, כל  לנו  ישיבה הראש

ללמוד? ומה ללמוד  לנו יש זמ כמה  השאלה הקדוש,

גדוליבה: שכתבו  כמו ,התרגו ע שעה  הפחות  לכל יו כל  תלמדו ְָ
כבר עושי וכ הקדוש, הזוהר כל  בשנה  פעמי לגמור תוכלו וכ , במכתב ישראל 

ועוד. חסד של חוט ישיבת כמו ישיבות, בהרבה

הרבהאלה:לט. יש ובכל שבוע  כל המשגיח  ע שיחה  לנו ויש ישיבה בחורי  אנחנו  ְֵָ
?לכ העצה מה ,שמי יראת   לה שאי בחורי

רינבה: כתב  וכ ,שמי ליראת להגיע אפשר שאי אומר הקדוש הזוהר ְֵַָ
ממרנה, ספרי יחיאל  איזיק יצחק  דכ ')ה מ נה ד' רק חסד, מע (נצר עי   ול , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ההר ספר ני עה  ינק  ע מדיל הי בר הינת הה ר ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלי 
יראת כר היה וכ .  ויתק לחכמת קדמת  חטא יראת  והיה   ה להגת   ני ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוה

חיצ נית. חכמה מק מיְְִִִִַָָָ

ל ממא  ח ק  יו  ממא  האת  חכמה העסק י  ה ביעית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻהגה 
ההר  ל רסה  אפ י  דק, וזה  עב דה אמ סי וי חטא  ויראת מי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיראת 

 מחה האד אל ואיראה  עד ג יקי ה  ע עסק א  ה יראת   פ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
.יקיה י עד  ג הרה עסק  ער ה  ספק אי  חזי  לימ חז לא  ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹברא 

ב') רק חמיי  חלק נערב  ֱֲִִֵֶֶֶֶָ(אר 

. מי ליראת סגה ד ה ה הר הני)ול ד  לספר סלה  מה רי  (הקמת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

וד מה  לאר ח הר  מ הא  החכמה זאת ל מד   אינ מי  אחי , לי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹותאמי
ספקת אד מכניס  מסית והצר רימת ה אות אחר אל ק"י , ל אי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמי
ל לב  נתר ,להבי בהר ' וכ חכמה  ועסק כ נפ י ה אבל ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹהאמנה ,



 בהזה ְַַָהר מ שאלה  כ

 ל יאר ולא  ואמת, וצלל צח הרממת   מי ויראת החכמה הגת לב  ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹחכ
ולא יראל, אלקי  אלקת  עניני ערי  על  ויעמד לאת , הפליא   ה דרכי  ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹספק

לל. וקיא  ספק   ל ט ב)י אר ועה מרע ס ר (ספר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

לב רא  ב ח עת כל ראה ,יראי ספרי   נפ דק ,בריה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָותכלית
ספר דאא , להבא  ל ילהב והא  כ לא, עירא ההר ספר בפרט  , עלמי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹל 

הגר. והא הפח הא  ט ב)ההר ועה מרע ס ר (ספר ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹ

נמה רח נפ  לת ְְְִֵֶֶֶַַָָיזה
ותלמידיו מנ ל לאני  מיד למר מידיטב  ינר  מי פ מר לא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהוה 
נגד מחסה מג הא  רה  רה  הא  הה   דה הד  רק  י ,ית אי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלכל
מל בר נקי ,ה נמה רח  נפ את  לת ז הרע, הצר ונגד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהמקטרגי

עלינה. קדה  לק לטהר ,פג ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָֻסיג 

דה הר ל מד  לא  מע ,בי הח למידיה לאחד ינר  אל עְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָֹֹ
לד י  אעה מה רי, לב: בר וענה  לברכה, נזכר האר"י  בכתבי  ני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוה
לגת אכל  ואי זאת, י אי ואני  ברא, וטהר יתרה קד ה  צריכי הה דְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻה
ל ד למד צא  וטהר, קד עד  אינ א :ינר ל ואמר ללמד. יקד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלקד
ר אפר אי  י ותתטהר, תק ואז , וק ראה וכזה   ותדק הה  דְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה

.לעד מה בר להיג ל יק)הה  צבי לפר (הקמה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

וכל אר,   ל  יתח ולא  הרה אר ללע יטע לא  ולח מ פה ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלמד
אמית הלכה הפ ה  הבלי הבל  וגרס ת זרת  סברת מח בר י ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהח
הלת , י ראל לנפ מת ק העיני מאיר ה א וההר ,' וכ המא  את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלטהר 
ההר ידי  על  חד ה רה עה עד מ  חד א ר רגע עת כל  ל  תחְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לברכה.  נזכר האר"י  מר( כ "ח  ברי ה רכה , .(היכל ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָ

ובאי הרע היצר כל מתבטל הקדוש הזוהר לימוד  ידי  שעל רואה אתה  כ א
טהורה. שמי ליראת 

המפרשיאלה:מ. ודברי הגמרא את טוב  להבי לזכות יכול  אני האי ְֵָ
?אטו שלי המוח  ,והפוסקי

ערי"בה: "מאה הפר ל נל קד)הה  ה א(אמרי הב   טמט : ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ההר, ספר ללמד  והיא ,האד יד והחירה היעצה , עצה  לזה  י ,אב הב  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעה 
א ל רא   ל אכ ת מה  י  ,'וכ  ח  מק איר הארה   מ הא "זהר" ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹי 

"סגה". הא  הכי  אפ ,מבי אינְֲִִִֵֵֶָָֻ

סטרעליסק  קד אמרי יט )ובספר להב(את ה ח:  וטמט ה ב   טמט עני י ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
קוה עצמ את לטהר  לזה היעצה ועצה ,'וכ האב לב  עה היא הב מטְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.'וכ הח  מק איר הארה מ הא זהר י  ההר ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹוללמד

 בהזה מְַַָהר כאשאלה 

סקיהע י יב ת  בני  חכמי למידי  סקיפ "ס  לד  ה ל  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָלעסק
ספר י מס ר לקריאת  זמ  י כל   י להק צריכי הרה, ל ד  זמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָל 
י תר  לה עיל  יראל, לכלל מעלתיה ל  מבד  ה את, ה ריאה כ ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹההר,

. ח ראה ד לה , ר חנית להתעת וכ ,לזכר ד ל את  להבי זְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מאמר את  מבאר חי ,  אי ה על ,אמ  עלינ יג  תזכ  יח  ס י ינר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמר
חלק העסק  ל ," חמ עליו מכרזת  רת פנימ רה העסק "ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהמרא
הד ל  אה מר  וא ה רה . ל  הגלה חלק עיניו מאירת  ז כה  ה רה ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהנימי 
מרה היה אמ עלינ יג תזכ לברכה  וקד צ יק זכר א ל א א   צ  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָרי 
עזר ה הר, ספר י מסר י כל לקרא   צעירי רי ח  דע ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹלתלמידיו
מלא  ד ה ה הר ספר י ואמר, עד  סיוה .פה לז ל רה  ה ב  את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלפ ח 

יתר. הב ה סר ספר וזה , ר ית ה לעב דת י תר מלהיב  מסר  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוגד

,"עבד לא לאר ' כ ראית  ב ו" הס ק על  דה ה נה  ספר ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוכתב
למיד נקרא  אינ  ,"עבד "לא נקרא  דה הר ולא  גלה  וקא  עסק מי  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹי 

... ייע ה נימית , חכמה  על  רק  אינ חכ   י  למיד,   רק ,ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָחכ

וגדל הח ב  דל י דע ...'כ האמת חכמת לד מעלת ד לה  ה דע ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוכיו
ו , עלמי נה  עלמא גירסא ההר לד  י  הלה, מד  למי  אהכר  כל  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

א מה  אחת עה למעלה   יע ה אחד, מאמר ר להבי ללמד  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיזה 
מימה נה  הט  לד מ"ג)יעה זהר ני ,מל הא ל). ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יח החפ  ר מ לברכה צ יק זכר ל למה  רי ה יק   אה אמר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוכ
החפ והיה ,מדר ר י  הגלה  אי ההר ספר לד על לברכה, ציק ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻזכר

.רי לבח ואפ רה  תא ל ה הר את  ת ל   למד  לכ מערר  י ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻח
(סי ני הספת  ,ז'י מ למה   סי ְְִִִֵֵֶַָֹֹ(ר '

מסר, ספר זהר ללמד  לאליו הרה לברכה ציק זכר אי החז מר  נְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹר
לברכה. ציק  זכר ריינמ מריה רי א ה , ת אח  ע עצמ למד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוא

, אי מעה  זצ"ל)ב פר אי החז דה א ה מר על  ההר(עבת  ל אמר : : ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
רת , עב ת  עד  על להארי נ חז "ל. מאמרי מל י תר  מערר דְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֻה

.בי ל כ י  ְִֵַַַָא

 ה ריאה כח ! יתר ה דל פ ל הרא הא    דה ההר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹספר
רעת ותאו ת רעת  מת מ ל חלי  מ ל אלר האד נפ את לק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלטהר
אד ת האזהרה וכל  .ועלי קד א ר מזהירה  מאירה היא  עד  ,ליצל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָרחמנא 
מסריו ההר  ט לד על וער לל נאמר לא   על וההג ל ת הלה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלד
, לילה ער ה נ ת, ער האריז"ל  כתבי  ל ד  על  נאמר אא  , הריאה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָועל 
ל כ אי ולכ ד ל ת. ואזהרת ד לה  הכנה נצרכ ת ד לל א ר ,'וכ י ח ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָע

י ראל. ולכלל  עצמ לאד ברכה  ט בה רק  מ לצמח  ותכל ,ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹח



 בהזה ְַַָהר מ שאלה  כ

 ל יאר ולא  ואמת, וצלל צח הרממת   מי ויראת החכמה הגת לב  ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹחכ
ולא יראל, אלקי  אלקת  עניני ערי  על  ויעמד לאת , הפליא   ה דרכי  ְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹספק

לל. וקיא  ספק   ל ט ב)י אר ועה מרע ס ר (ספר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

לב רא  ב ח עת כל ראה ,יראי ספרי   נפ דק ,בריה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָותכלית
ספר דאא , להבא  ל ילהב והא  כ לא, עירא ההר ספר בפרט  , עלמי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹל 

הגר. והא הפח הא  ט ב)ההר ועה מרע ס ר (ספר ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹ

נמה רח נפ  לת ְְְִֵֶֶֶַַָָיזה
ותלמידיו מנ ל לאני  מיד למר מידיטב  ינר  מי פ מר לא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהוה 
נגד מחסה מג הא  רה  רה  הא  הה   דה הד  רק  י ,ית אי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלכל
מל בר נקי ,ה נמה רח  נפ את  לת ז הרע, הצר ונגד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהמקטרגי

עלינה. קדה  לק לטהר ,פג ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָֻסיג 

דה הר ל מד  לא  מע ,בי הח למידיה לאחד ינר  אל עְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָֹֹ
לד י  אעה מה רי, לב: בר וענה  לברכה, נזכר האר"י  בכתבי  ני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוה
לגת אכל  ואי זאת, י אי ואני  ברא, וטהר יתרה קד ה  צריכי הה דְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻה
ל ד למד צא  וטהר, קד עד  אינ א :ינר ל ואמר ללמד. יקד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלקד
ר אפר אי  י ותתטהר, תק ואז , וק ראה וכזה   ותדק הה  דְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה

.לעד מה בר להיג ל יק)הה  צבי לפר (הקמה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

וכל אר,   ל  יתח ולא  הרה אר ללע יטע לא  ולח מ פה ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלמד
אמית הלכה הפ ה  הבלי הבל  וגרס ת זרת  סברת מח בר י ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהח
הלת , י ראל לנפ מת ק העיני מאיר ה א וההר ,' וכ המא  את ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלטהר 
ההר ידי  על  חד ה רה עה עד מ  חד א ר רגע עת כל  ל  תחְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לברכה.  נזכר האר"י  מר( כ "ח  ברי ה רכה , .(היכל ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָ

ובאי הרע היצר כל מתבטל הקדוש הזוהר לימוד  ידי  שעל רואה אתה  כ א
טהורה. שמי ליראת 

המפרשיאלה:מ. ודברי הגמרא את טוב  להבי לזכות יכול  אני האי ְֵָ
?אטו שלי המוח  ,והפוסקי

ערי"בה: "מאה הפר ל נל קד)הה  ה א(אמרי הב   טמט : ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ההר, ספר ללמד  והיא ,האד יד והחירה היעצה , עצה  לזה  י ,אב הב  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹעה 
א ל רא   ל אכ ת מה  י  ,'וכ  ח  מק איר הארה   מ הא "זהר" ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹי 

"סגה". הא  הכי  אפ ,מבי אינְֲִִִֵֵֶָָֻ

סטרעליסק  קד אמרי יט )ובספר להב(את ה ח:  וטמט ה ב   טמט עני י ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
קוה עצמ את לטהר  לזה היעצה ועצה ,'וכ האב לב  עה היא הב מטְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

.'וכ הח  מק איר הארה מ הא זהר י  ההר ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹוללמד

 בהזה מְַַָהר כאשאלה 

סקיהע י יב ת  בני  חכמי למידי  סקיפ "ס  לד  ה ל  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָלעסק
ספר י מס ר לקריאת  זמ  י כל   י להק צריכי הרה, ל ד  זמ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָל 
י תר  לה עיל  יראל, לכלל מעלתיה ל  מבד  ה את, ה ריאה כ ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹההר,

. ח ראה ד לה , ר חנית להתעת וכ ,לזכר ד ל את  להבי זְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

מאמר את  מבאר חי ,  אי ה על ,אמ  עלינ יג  תזכ  יח  ס י ינר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמר
חלק העסק  ל ," חמ עליו מכרזת  רת פנימ רה העסק "ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהמרא
הד ל  אה מר  וא ה רה . ל  הגלה חלק עיניו מאירת  ז כה  ה רה ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהנימי 
מרה היה אמ עלינ יג תזכ לברכה  וקד צ יק זכר א ל א א   צ  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָרי 
עזר ה הר, ספר י מסר י כל לקרא   צעירי רי ח  דע ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹלתלמידיו
מלא  ד ה ה הר ספר י ואמר, עד  סיוה .פה לז ל רה  ה ב  את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלפ ח 

יתר. הב ה סר ספר וזה , ר ית ה לעב דת י תר מלהיב  מסר  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוגד

,"עבד לא לאר ' כ ראית  ב ו" הס ק על  דה ה נה  ספר ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוכתב
למיד נקרא  אינ  ,"עבד "לא נקרא  דה הר ולא  גלה  וקא  עסק מי  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹי 

... ייע ה נימית , חכמה  על  רק  אינ חכ   י  למיד,   רק ,ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָחכ

וגדל הח ב  דל י דע ...'כ האמת חכמת לד מעלת ד לה  ה דע ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוכיו
ו , עלמי נה  עלמא גירסא ההר לד  י  הלה, מד  למי  אהכר  כל  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

א מה  אחת עה למעלה   יע ה אחד, מאמר ר להבי ללמד  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיזה 
מימה נה  הט  לד מ"ג)יעה זהר ני ,מל הא ל). ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יח החפ  ר מ לברכה צ יק זכר ל למה  רי ה יק   אה אמר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹוכ
החפ והיה ,מדר ר י  הגלה  אי ההר ספר לד על לברכה, ציק ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻזכר

.רי לבח ואפ רה  תא ל ה הר את  ת ל   למד  לכ מערר  י ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻח
(סי ני הספת  ,ז'י מ למה   סי ְְִִִֵֵֶַָֹֹ(ר '

מסר, ספר זהר ללמד  לאליו הרה לברכה ציק זכר אי החז מר  נְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹר
לברכה. ציק  זכר ריינמ מריה רי א ה , ת אח  ע עצמ למד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוא

, אי מעה  זצ"ל)ב פר אי החז דה א ה מר על  ההר(עבת  ל אמר : : ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
רת , עב ת  עד  על להארי נ חז "ל. מאמרי מל י תר  מערר דְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֻה

.בי ל כ י  ְִֵַַַָא

 ה ריאה כח ! יתר ה דל פ ל הרא הא    דה ההר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹספר
רעת ותאו ת רעת  מת מ ל חלי  מ ל אלר האד נפ את לק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלטהר
אד ת האזהרה וכל  .ועלי קד א ר מזהירה  מאירה היא  עד  ,ליצל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָרחמנא 
מסריו ההר  ט לד על וער לל נאמר לא   על וההג ל ת הלה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלד
, לילה ער ה נ ת, ער האריז"ל  כתבי  ל ד  על  נאמר אא  , הריאה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָועל 
ל כ אי ולכ ד ל ת. ואזהרת ד לה  הכנה נצרכ ת ד לל א ר ,'וכ י ח ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָע

י ראל. ולכלל  עצמ לאד ברכה  ט בה רק  מ לצמח  ותכל ,ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָֹח



 בהזה ְַַָהר מא שאלה  כב

לעשאלה:מא. אפשר מינ,מה  בר וצעירות צעירי הרבה כ כל  ימותו שלא  ות  ְֵָ
?חיי נקרא  זה הא שאלה עליה יש החיי ואלו

ְָבה:

יח  רמי ה הסר, תרת ולא  הגלה תרת רק סקיהע א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל 
לע ואבד והרג בה וחרב  ענת רמי  ה וכ י ב, ולא  להע מ  ְ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹיל 

ל רייתאדאפא מלין אינ ן ְְְְְֲִִִִַַָָ

עבדין, לגרמייה עבדין  חסד  ְְְְְְִִֶֶַַָָָל 

טל)זמנא ההה א עח  י(תהילי וזר ְְְִִִַַָ

ל ה רח ה ה  יב,ובר ולא  ְֵֵַָָָָֹ

ודא דמיח.ז לעלמא , רחא  איה ְְְְִִַָָָָָ

חסד ל  רה העסקים  א ל  ְֲִִֵֶֶַָָָָאפ

לעצמם  זמ (ה)עים ת א .יע ְְְְִִֵֶַַָ
הל (ת ב) רח הה ב ר י "וזר ְִִֵֵַַָָָָֹ

יב ", לעל)ולא  יב  א למר ,(רצה ְֶֶַָָָָֹֹ
מ יח. ל  רח ְִֶֶַַָוזה

לגרמייהוּ ד. וכוּ '. בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לין  אינ וּ ן  כּ ל  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפ ּל וּ 
ויטאל חיּ ים הרב  מוֹ רינ וּ  הקׁש ה מה ע יּ ן וכוּ ' ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעבדין

הקדּ מוֹ ת  ׁש ער לּס פר  בּ הקדּ מת וֹ  לברכה א.)זכר וֹ נ וֹ  (בּ דף  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ ׁש וּ פטני וכי לוֹ מר , מאד  מאד  קׁש ה דּ בר  לׁש וֹ נוֹ : ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
הע וֹ סקים חכמים הּת למידי כּ ל בּ כללוּ ת  ולא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעסקינן
כּ ל ואפ ּל וּ  כּ ללוּ ת   דּ ר אמר וֹ  זה על והראיה  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה.
לגרמייהוּ  דּ עבדי חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאינ וּ ן 
ׁש הרי וּ מׁש בּ ׁש ּת א , יתרה  היא כּ ל  דּ מּל ת  לוֹ מר  ואין  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָעבדי .

דּ וֹ ר ׁש  ו)מקרא מ  ׁש ּל א(יׁש עיה הדה , כּ ציץ חס דּ וֹ  וכל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֹ
הּת למידי כּ ל  כּ י לרמז חס דּ וֹ . וכל א ּל א וחס דּ וֹ , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

הנּ קראת  בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים כו)חכמים  לא ּת וֹ רת(מׁש לי ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ה דה ציץ  אל ההוּ א בּ חסד  דּ וֹ מים הם ל ׁש וֹ נ ּה , על  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶחסד 

עבדי דּ לגרמייהוּ  חיּ ים מוּ ם הרב מוֹ רינוּ  לׁש וֹ ן ה וּ א כּ אן (עד  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה ּק וּ ׁש יא) בּ פרוּ ט ׁש ם לברכה זכרוֹ נוֹ  .ויטאל  ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים הרב  מוֹ רינוּ  דּ ברי  בּ המׁש ׁש ם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 
הּת ר וּ ץ, לבאר  כּ די הקדּ מוֹ ת  בּ כּמ ה  ׁש ם  ׁש ּמ ארי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה

דּ בריו בּ ס וֹ ף ׁש ם ׁש ם)וכתב  ג' כּ י(בּ ט וּ ר  ּפ ר וּ ׁש  לׁש וֹ נוֹ : וזה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ולכן מדּ ה. כּ נגד  מדּ ה הם  יתבּ ר מדּ וֹ תיו כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִה נּ ה
נאמר עליהם  הּט וֹ בים הגּ וּ פנ יּ ים בּ פ ׁש טיה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים

טז ) ג  להם(מ ׁש לי הנּ ת וּ ן  ה ּפ רס  ה וּ א וכב וֹ ד , עׁש ר  בּ שׂ מאלה  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
היוֹ תם בּ בחינת ה וּ א  בּ ּת וֹ רה  עסקם כּ ן  כּ י הזּ ה, ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
והּת ר א ּס וּ ר  בּ דיני ה זּ ה בּ עוֹ לם  היוֹ תם בּ דיני הזּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ר בּ וֹ , את  העוֹ בד  העבד  כּ נגד  והם  וכוּ '. וטהרה  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה
וכוּ ' דּ עבדי חסד  וכל ּפ רס , לק בּ ל מנת  על הוּ א ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ ודּ אי 

לק בּ ל מנת על ר בּ ם את  המׁש ּמ ׁש ים וּ ׁש פחוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכּ עבדים
◌ָ◌ְּפ רס .

כּ פי ה ּת וֹ רה בּ חינת ׁש הם הּת וֹ רה בּ רזי הע וֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאמנם
נאמר  עליהם  ה בּ א, בּ עוֹ לם  בּ ּה  ע וֹ סקים  אר (ׁש ם)מה ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌

לפני ה נּ כנס  כּ בן  , אר ׁש כּ ּל וֹ  לע וֹ לם בּ ימינ ּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָימים
ּפ רס . לקבּ ל מנת על ׁש ּל א אביו לפני וּ מׁש ּמ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים 
לברכה זכר וֹ נ וֹ  ויטאל חיּ ים  הרב  מוֹ רינוּ  לׁש וֹ ן  כּ אן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַעד 

ההקדּ מוֹ ת) ׁש ער לּס פר ׁש ם.(בּ הקדּ מתוֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הּק ד וֹ ׁש ה. כּ י הינוּ  וכוּ ' הּמ ה  ב שׂ ר  כּ י ויּ ז כּ ר זמנא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההוּ א 
בּ לּמ וּ ד התר לוּ תם  כּ י עליהם , זכוּ ת  מלּמ ד  הוּ א   ָּבּ ר ו◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חמר מצּ ד  הבנת מע וּ ט מחמת הוּ א  הּק בּ לה  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָחכמת 

מחמר , וקר וּ ץ  ודם בּ שׂ ר  הם כּ י ראי )העכוּ ר , לחי  .(בּ אר  ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

וו . וכוּ ' יׁש וּ ב ולא  הוֹ ל דּ מׁש יחר וּ ח  ר וּ חא איה וּ  איהוּ  דא ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
וּ מתאחר הּמ ׁש יח  מל ׁש ל ר וּ חוֹ  הוֹ ל זה ׁש בּ ׁש ביל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַהינוּ 
דּ ר וּ ח מ וּ ם  עוֹ ד , הגּ א ּל ה בּ א  ולא כּ זה   אר זמן  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
ה ּק בּ לה, בּ חכמת  דּ מתעּס קי אינוּ ן  על רק נ ׁש יב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֱאלקים 
ּת וּ כל ידּה  על רק  א ׁש ר  קד וּ מה, החכמה ס וֹ ד  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוּ א 

לה בּ נ וֹ ת , ראי )ה ּמ לכוּ ת לחי  .(בּ אר  ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

בּ מּס כתז. כּ תב מה עיּ ן  דּ מׁש יח ר וּ חא איהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודא
זרה ה .)עב וֹ דה נׁש מוֹ ת(דּ ף ׁש יּ כלוּ  עד  בּ א  דּ וד  בּ ן  אין  : ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
וכוּ ' טז )ׁש בּ גּ וּ ף נז וּ נׁש מוֹ ת(י ׁש עיה  יעט וֹ ף מּל פני ר וּ ח כּ י ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

בּ דברי כּ תוּ ב מה ׁש ם ועיּ ן  כּ אן. עד  עשׂ יתי, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאני 
ר וּ ח)הּת וֹ ספ וֹ ת כּ י ה ּמ תחיל נקרא(בּ ד בּ וּ ר  מׁש יח לׁש וֹ נוֹ : וזה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

 בהזה מאְַַָהר כג שאלה 

מאן לן מןט גרמיןחוי לי יזיל ְְְִִִֵֵַַָ

אינ ן אין לעלמא , ית ב ולא  ְְְְְְִִֵָָָָָעלמא 

בעאן ולא יה , לארייתא  ְְְְְִַַָָָָָָָעבדין

דגרמין דקלה , בחכמה  ְְְְְְְְִִַַָָָָָָלאדלא

, מינ י ' דאיהי דחכמה  נביע ְְְְְְִִִִִַַָָָאסק

יביה . ב' ְְְְִֵַָָואארת

גרמין ל ן ביזהיאענ תאי וי וחרא ְְְְֲִִִַַָָָָ

עלמא. וא דן  ְְְְְֶֶַָָָוהרג 

עג:)  ל '  ני)ִִִַ

העלם מן  ל רמים  מי להם  ְִִִֵֵֶֶֶָָָא י

עים הם  א לעלם, יב  ְִֵֵֶֶָָָֹולא 

לעסק א רצים  ואינם  יב ה הרה ת ְְֲִֵֵֶַַָָָֹ

סקת רמים הלה , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחכמת

והב ' י'. היא החכמה נביעת  ְְְִִִֶֶַַַָָָמ ה

יב ה. ְְִֵֶֶָנארת

בה  וחרב  ענת רמים  להם  ְְֲִִִֶֶֶֶָָא י

עלם. ואבדן ְְְֶֶָָָָוהרג

כּ דכתיב  כ)רוּ ח, ד הם.(איכה  מׁש יח א ּפ ינוּ  ר וּ ח  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ע יּ ןח. וכוּ ' יתוּ ב  ולא עלמא  מן ליּה  דּ יזיל  דּ גרמין  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמאן 

ראי לחי בּ באר  כּ תוּ ב אלעזר )מה מנחת בּ על  בּ נוֹ  ׁש ל (בהגה "ה  ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יתוּ ב ולא  ה ּל ׁש וֹ ן  ופלא הפלא  ק ׁש ה  לכא וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ : ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
וחס כּ נּ זכּ ר , הּמ ׁש יח דּ מל ר וּ חא אל דּ קאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,
הר ׁש עים אפ ּל וּ  דּ הא  לעלמא. ית וּ ב  דּ לא  לוֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש לוֹ ם 
ועבדין הּק בּ לה, בּ חכמת  וּ ממאסים ׁש ּמ רחיקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהאּל וּ 
בּ יאת וּ מעכּ בים הגּ לוּ ת   אר גּ וֹ רמין  לגרמייהוּ  רק ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַה כּ ל
לא אבל מאחר, בּ זמן  יתוּ ב  ּפ נים כּ ל על אבל ֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח,

וׁש לוֹ ם. חס  לע וֹ לם יׁש וּ ב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶׁש ּל א
ור בּ י מוֹ רי אבי אד וֹ ני ׁש הביא  כּ מוֹ  כּ רח בּ על הּפ ר וּ ׁש   ַא◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
זהר הּת ּק וּ ני מּל ׁש וֹ ן  הּק וֹ דם בּ דּ בּ וּ ר  עלינוּ  יגן  ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְזכוּ תוֹ 

מ"ג ּת ּק וּ ן פב:)הּק דוֹ ׁש  עלמא(דּ ף אחזר  כּ א ּל וּ  דּ גרמין  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יתוּ ב דּ לא זה גּ ם ה ּל ׁש וֹ ן זה על וקאי ובהוּ . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְלתהוּ 
על רק וקאי ובהוּ . לתהוּ  עלמא  דּ אחזיר וּ  הינ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,
הר ׁש עים האנ ׁש ים  ׁש ּמ רחיקין  הדּ וֹ ר וא וֹ ת וֹ  הזּ מן  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַא וֹ ת וֹ 
ׁש ה וּ א ה ּק טן  עוֹ לם  מבּ חינת צדקנוּ  מׁש יח בּ יאת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶאת
עליהם רק קאי וא וּ לי וד וֹ ר . דּ וֹ ר  בּ כל אדם כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ חינת
יב וֹ א בּ א  אבל ׁש הרחיקוּ הוּ , יען  ירא וּ הוּ , לא ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֶׁש הם
בּ ּס פר הגה"ה  לׁש וֹ ן כּ אן  עד  בּ רחמים, בּ ימינ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה 

ׁש ם. ראי לחי ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְבּ אר 
מהט. עיּ ן  וכוּ ' י בּ ׁש ה וכוּ ' עלמא  מן  ליּה  דּ יזיל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

אז  לׁש וֹ נוֹ : וזה אברהם  בּ אר  בּ ּס פר  טל )כּ ת וּ ב  עח (ּת ה ּל ים ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לעיל. כּ נּ זכּ ר  דּ ה וֹ ל דּ מׁש יח ר וּ ח דּ א  יׁש וּ ב , ולא הוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַר וּ ח
ישׂ ראל ז וֹ כין  אם בּ א, ה וּ א וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל הוּ א  דּ מׁש יח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין 
ע וֹ סקים כּ ׁש אינם אבל נגאלים. מּמ ׁש  יוֹ ם א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאז

אז הּק בּ לה , ה)בּ חכמת יט דּ גרמין(יׁש עיה ויב ׁש , יחרב  ונהר  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ נּ וֹ דע. חכמה  בּ ס וֹ ד  ה וּ א  דּ דעת דּ חכמה, נביעוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אס ּת ּל יק 
יב ׁש ה, ב ' הנּ קרא ה כינה ׁש היא  ב ' יב ׁש ה, ב ' ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת ארת
הרמ"ק כּ תב  מה וע יּ ן ׁש ם. אברהם  הבּ אר לׁש וֹ ן כּ אן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד 

ר ּמ וֹ נים ּפ ר דּ ס  בּ ספר וֹ  לברכה  ה 'זכר וֹ נ וֹ  ּפ רק הא וֹ תיּ וֹ ת (בּ ׁש ער ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ס"א.) דּ ף ב' היאבּ חלק הב ' כּ י ׁש ּפ ר ׁש  מי ויׁש  לׁש וֹ נוֹ : וזה  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בּ בעלּה  ׁש נּ תיחדה וּ מּפ ני אנ ּפ ין)מלכוּ ת, בּ ּה (זעיר  נצט יּ ר וּ  , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אמצע. והוּ א  בּ הם ׁש חבּ קה זר וֹ עוֹ תיו ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְב '

מהי. ע יּ ן וכוּ '. וּ ב זּ ה  וחרבּ א  עניּ וּ תא  דּ גרמין  לוֹ ן  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוי
מל בּ כּס א  ק')כּ ת וּ ב  כּ ּמ ה(אוֹ ת ּת אמר ׁש ּל א  לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹֹ◌ַ◌ָ◌

יׁש  כּ י לא, אוֹ  מׁש יח יב וֹ א  אם  מקּפ ידים  ׁש אין  ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲע ׁש ירים 
אמר לזה  כּ ס ּל ם. זהב  וישׂ ימוּ  יּ סמכוּ  מה על ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
ולא לּמ ׁש יח י ׁש ּת וֹ קק וּ  ואז  להם, עניּ וּ תא  ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

ׁש ם.  מל הכּ ּס א  לׁש וֹ ן כּ אן  עד  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִימצא וּ הוּ .
מהיא. עיּ ן  וכוּ '. והרג וּ ב זּ ה  וחרבּ א  עניּ וּ תא ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

ׁש בּ ת בּ מס ' לג.)כּ ת וּ ב  חרב(דּ ף  ּת וֹ רה בּ ּט וּ ל וכוּ ' בּ עו וֹ ן  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ואינן א וֹ כלין  אדם וּ בני בּ א  וּ ב צּ רת ודבר  רבּ ה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִוּ בזּ ה

דּ כתיב  בּ מ ׁש קל . לחמם וא וֹ כלין  כה)שׂ בעין  כו (ו יּ קרא ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ רית ואין  וג וֹ ', בּ רית  נקם  נקמת  חרב  עליכם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוהבאתי
ׁש נּ אמר  ּת וֹ רה  כה)א ּל א לג יוֹ מם(ירמיה  בריתי לא אם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌

וּ כתיב  וגוֹ ', כו)ולילה כו לחם(ויּ קרא מּט ה לכם בּ ׁש ברי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
כּ אן . עד  וגוֹ ', נׁש ים ע שׂ ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְואפ וּ 

ואין בּ רית, נקם דּ כתיב  לׁש וֹ נ וֹ : וזה ׁש ם ר ׁש "י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵוּ פרׁש 
ולילה יוֹ מם  בריתי לא אם דּ כתיב ּת וֹ רה אּל א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ רית 
דּ הינוּ  חרב  ידי ועל חרב , וּ כתיב  ולילה . יוֹ מם  בּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהגית

וּ כתיב  בּ אה. הבּ זּ ה  מלחמה גּ ר וּ י כה)מׁש ּל חת כו (ו יּ קרא ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחם, מּט ה  לכם בּ ׁש ברי וּ כתיב  דּ בר . הרי דּ בר, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש לחּת י
ׁש ם. ר ׁש "י לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  בּ צּ רת. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי

ּת וֹ רה, בּ ּט וּ ל בּ עווֹ ן  כּ תוּ ב  מה הגּ מרא  בּ דברי  ׁש ם  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 
היוֹ ת ּת וֹ רה, ׁש ּל וֹ מדים ּפ י על ׁש אף  לוֹ מר  דּ רצה ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע
מב ּט לים והם ללמד יכוֹ לים ׁש הם זמן  בּ כל לוֹ מדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ודבר וּ בזּ ה בּ חרב  נענ ׁש ים  הם לכן  הזּ מן, מן  בּ חלק ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָּת וֹ רה

◌ֶֹ◌ַוּ ב צּ רת.
ּת וֹ רת ׁש ּל וֹ מדים  בּ אפן איירי ה ּת ּק וּ נים  בּ דברי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוכאן 
ה וּ א זה על לגמרי, מב ּט לים הם ה ּק בּ לה ות וֹ רת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַה נּ גלה ,

בּ עניּ וּ ת כּ ן  גּ ם  נענ ׁש ים ׁש הם בּ צּ רת)א וֹ מר  כּ עין וחרב(ׁש הוּ א  ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הרג כּ ן  גּ ם נענׁש ים ׁש הם  חמוּ ר  יוֹ תר ה וּ א  וּ בזה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִוּ בזּ ה.

וׁש לוֹ ם. חס  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואבדן 



 בהזה ְַַָהר מא שאלה  כב

לעשאלה:מא. אפשר מינ,מה  בר וצעירות צעירי הרבה כ כל  ימותו שלא  ות  ְֵָ
?חיי נקרא  זה הא שאלה עליה יש החיי ואלו

ְָבה:

יח  רמי ה הסר, תרת ולא  הגלה תרת רק סקיהע א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל 
לע ואבד והרג בה וחרב  ענת רמי  ה וכ י ב, ולא  להע מ  ְ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹיל 

ל רייתאדאפא מלין אינ ן ְְְְְֲִִִִַַָָ

עבדין, לגרמייה עבדין  חסד  ְְְְְְִִֶֶַַָָָל 

טל)זמנא ההה א עח  י(תהילי וזר ְְְִִִַַָ

ל ה רח ה ה  יב,ובר ולא  ְֵֵַָָָָֹ

ודא דמיח.ז לעלמא , רחא  איה ְְְְִִַָָָָָ

חסד ל  רה העסקים  א ל  ְֲִִֵֶֶַָָָָאפ

לעצמם  זמ (ה)עים ת א .יע ְְְְִִֵֶַַָ
הל (ת ב) רח הה ב ר י "וזר ְִִֵֵַַָָָָֹ

יב ", לעל)ולא  יב  א למר ,(רצה ְֶֶַָָָָֹֹ
מ יח. ל  רח ְִֶֶַַָוזה

לגרמייהוּ ד. וכוּ '. בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לין  אינ וּ ן  כּ ל  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפ ּל וּ 
ויטאל חיּ ים הרב  מוֹ רינ וּ  הקׁש ה מה ע יּ ן וכוּ ' ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעבדין

הקדּ מוֹ ת  ׁש ער לּס פר  בּ הקדּ מת וֹ  לברכה א.)זכר וֹ נ וֹ  (בּ דף  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ ׁש וּ פטני וכי לוֹ מר , מאד  מאד  קׁש ה דּ בר  לׁש וֹ נוֹ : ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
הע וֹ סקים חכמים הּת למידי כּ ל בּ כללוּ ת  ולא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעסקינן
כּ ל ואפ ּל וּ  כּ ללוּ ת   דּ ר אמר וֹ  זה על והראיה  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה.
לגרמייהוּ  דּ עבדי חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאינ וּ ן 
ׁש הרי וּ מׁש בּ ׁש ּת א , יתרה  היא כּ ל  דּ מּל ת  לוֹ מר  ואין  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָעבדי .

דּ וֹ ר ׁש  ו)מקרא מ  ׁש ּל א(יׁש עיה הדה , כּ ציץ חס דּ וֹ  וכל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֹ
הּת למידי כּ ל  כּ י לרמז חס דּ וֹ . וכל א ּל א וחס דּ וֹ , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

הנּ קראת  בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים כו)חכמים  לא ּת וֹ רת(מׁש לי ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ה דה ציץ  אל ההוּ א בּ חסד  דּ וֹ מים הם ל ׁש וֹ נ ּה , על  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶחסד 

עבדי דּ לגרמייהוּ  חיּ ים מוּ ם הרב מוֹ רינוּ  לׁש וֹ ן ה וּ א כּ אן (עד  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה ּק וּ ׁש יא) בּ פרוּ ט ׁש ם לברכה זכרוֹ נוֹ  .ויטאל  ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים הרב  מוֹ רינוּ  דּ ברי  בּ המׁש ׁש ם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 
הּת ר וּ ץ, לבאר  כּ די הקדּ מוֹ ת  בּ כּמ ה  ׁש ם  ׁש ּמ ארי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה

דּ בריו בּ ס וֹ ף ׁש ם ׁש ם)וכתב  ג' כּ י(בּ ט וּ ר  ּפ ר וּ ׁש  לׁש וֹ נוֹ : וזה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ולכן מדּ ה. כּ נגד  מדּ ה הם  יתבּ ר מדּ וֹ תיו כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִה נּ ה
נאמר עליהם  הּט וֹ בים הגּ וּ פנ יּ ים בּ פ ׁש טיה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים

טז ) ג  להם(מ ׁש לי הנּ ת וּ ן  ה ּפ רס  ה וּ א וכב וֹ ד , עׁש ר  בּ שׂ מאלה  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
היוֹ תם בּ בחינת ה וּ א  בּ ּת וֹ רה  עסקם כּ ן  כּ י הזּ ה, ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
והּת ר א ּס וּ ר  בּ דיני ה זּ ה בּ עוֹ לם  היוֹ תם בּ דיני הזּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ר בּ וֹ , את  העוֹ בד  העבד  כּ נגד  והם  וכוּ '. וטהרה  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה
וכוּ ' דּ עבדי חסד  וכל ּפ רס , לק בּ ל מנת  על הוּ א ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ ודּ אי 

לק בּ ל מנת על ר בּ ם את  המׁש ּמ ׁש ים וּ ׁש פחוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכּ עבדים
◌ָ◌ְּפ רס .

כּ פי ה ּת וֹ רה בּ חינת ׁש הם הּת וֹ רה בּ רזי הע וֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאמנם
נאמר  עליהם  ה בּ א, בּ עוֹ לם  בּ ּה  ע וֹ סקים  אר (ׁש ם)מה ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌

לפני ה נּ כנס  כּ בן  , אר ׁש כּ ּל וֹ  לע וֹ לם בּ ימינ ּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָימים
ּפ רס . לקבּ ל מנת על ׁש ּל א אביו לפני וּ מׁש ּמ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים 
לברכה זכר וֹ נ וֹ  ויטאל חיּ ים  הרב  מוֹ רינוּ  לׁש וֹ ן  כּ אן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַעד 

ההקדּ מוֹ ת) ׁש ער לּס פר ׁש ם.(בּ הקדּ מתוֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הּק ד וֹ ׁש ה. כּ י הינוּ  וכוּ ' הּמ ה  ב שׂ ר  כּ י ויּ ז כּ ר זמנא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההוּ א 
בּ לּמ וּ ד התר לוּ תם  כּ י עליהם , זכוּ ת  מלּמ ד  הוּ א   ָּבּ ר ו◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חמר מצּ ד  הבנת מע וּ ט מחמת הוּ א  הּק בּ לה  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָחכמת 

מחמר , וקר וּ ץ  ודם בּ שׂ ר  הם כּ י ראי )העכוּ ר , לחי  .(בּ אר  ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

וו . וכוּ ' יׁש וּ ב ולא  הוֹ ל דּ מׁש יחר וּ ח  ר וּ חא איה וּ  איהוּ  דא ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
וּ מתאחר הּמ ׁש יח  מל ׁש ל ר וּ חוֹ  הוֹ ל זה ׁש בּ ׁש ביל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַהינוּ 
דּ ר וּ ח מ וּ ם  עוֹ ד , הגּ א ּל ה בּ א  ולא כּ זה   אר זמן  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
ה ּק בּ לה, בּ חכמת  דּ מתעּס קי אינוּ ן  על רק נ ׁש יב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֱאלקים 
ּת וּ כל ידּה  על רק  א ׁש ר  קד וּ מה, החכמה ס וֹ ד  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוּ א 

לה בּ נ וֹ ת , ראי )ה ּמ לכוּ ת לחי  .(בּ אר  ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

בּ מּס כתז. כּ תב מה עיּ ן  דּ מׁש יח ר וּ חא איהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודא
זרה ה .)עב וֹ דה נׁש מוֹ ת(דּ ף ׁש יּ כלוּ  עד  בּ א  דּ וד  בּ ן  אין  : ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
וכוּ ' טז )ׁש בּ גּ וּ ף נז וּ נׁש מוֹ ת(י ׁש עיה  יעט וֹ ף מּל פני ר וּ ח כּ י ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

בּ דברי כּ תוּ ב מה ׁש ם ועיּ ן  כּ אן. עד  עשׂ יתי, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאני 
ר וּ ח)הּת וֹ ספ וֹ ת כּ י ה ּמ תחיל נקרא(בּ ד בּ וּ ר  מׁש יח לׁש וֹ נוֹ : וזה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

 בהזה מאְַַָהר כג שאלה 

מאן לן מןט גרמיןחוי לי יזיל ְְְִִִֵֵַַָ

אינ ן אין לעלמא , ית ב ולא  ְְְְְְִִֵָָָָָעלמא 

בעאן ולא יה , לארייתא  ְְְְְִַַָָָָָָָעבדין

דגרמין דקלה , בחכמה  ְְְְְְְְִִַַָָָָָָלאדלא

, מינ י ' דאיהי דחכמה  נביע ְְְְְְִִִִִַַָָָאסק

יביה . ב' ְְְְִֵַָָואארת

גרמין ל ן ביזהיאענ תאי וי וחרא ְְְְֲִִִַַָָָָ

עלמא. וא דן  ְְְְְֶֶַָָָוהרג 

עג:)  ל '  ני)ִִִַ

העלם מן  ל רמים  מי להם  ְִִִֵֵֶֶֶָָָא י

עים הם  א לעלם, יב  ְִֵֵֶֶָָָֹולא 

לעסק א רצים  ואינם  יב ה הרה ת ְְֲִֵֵֶַַָָָֹ

סקת רמים הלה , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחכמת

והב ' י'. היא החכמה נביעת  ְְְִִִֶֶַַַָָָמ ה

יב ה. ְְִֵֶֶָנארת

בה  וחרב  ענת רמים  להם  ְְֲִִִֶֶֶֶָָא י

עלם. ואבדן ְְְֶֶָָָָוהרג

כּ דכתיב  כ)רוּ ח, ד הם.(איכה  מׁש יח א ּפ ינוּ  ר וּ ח  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ע יּ ןח. וכוּ ' יתוּ ב  ולא עלמא  מן ליּה  דּ יזיל  דּ גרמין  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמאן 

ראי לחי בּ באר  כּ תוּ ב אלעזר )מה מנחת בּ על  בּ נוֹ  ׁש ל (בהגה "ה  ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יתוּ ב ולא  ה ּל ׁש וֹ ן  ופלא הפלא  ק ׁש ה  לכא וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ : ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
וחס כּ נּ זכּ ר , הּמ ׁש יח דּ מל ר וּ חא אל דּ קאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,
הר ׁש עים אפ ּל וּ  דּ הא  לעלמא. ית וּ ב  דּ לא  לוֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש לוֹ ם 
ועבדין הּק בּ לה, בּ חכמת  וּ ממאסים ׁש ּמ רחיקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהאּל וּ 
בּ יאת וּ מעכּ בים הגּ לוּ ת   אר גּ וֹ רמין  לגרמייהוּ  רק ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַה כּ ל
לא אבל מאחר, בּ זמן  יתוּ ב  ּפ נים כּ ל על אבל ֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח,

וׁש לוֹ ם. חס  לע וֹ לם יׁש וּ ב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶׁש ּל א
ור בּ י מוֹ רי אבי אד וֹ ני ׁש הביא  כּ מוֹ  כּ רח בּ על הּפ ר וּ ׁש   ַא◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
זהר הּת ּק וּ ני מּל ׁש וֹ ן  הּק וֹ דם בּ דּ בּ וּ ר  עלינוּ  יגן  ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְזכוּ תוֹ 

מ"ג ּת ּק וּ ן פב:)הּק דוֹ ׁש  עלמא(דּ ף אחזר  כּ א ּל וּ  דּ גרמין  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יתוּ ב דּ לא זה גּ ם ה ּל ׁש וֹ ן זה על וקאי ובהוּ . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְלתהוּ 
על רק וקאי ובהוּ . לתהוּ  עלמא  דּ אחזיר וּ  הינ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,
הר ׁש עים האנ ׁש ים  ׁש ּמ רחיקין  הדּ וֹ ר וא וֹ ת וֹ  הזּ מן  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַא וֹ ת וֹ 
ׁש ה וּ א ה ּק טן  עוֹ לם  מבּ חינת צדקנוּ  מׁש יח בּ יאת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶאת
עליהם רק קאי וא וּ לי וד וֹ ר . דּ וֹ ר  בּ כל אדם כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ חינת
יב וֹ א בּ א  אבל ׁש הרחיקוּ הוּ , יען  ירא וּ הוּ , לא ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֶׁש הם
בּ ּס פר הגה"ה  לׁש וֹ ן כּ אן  עד  בּ רחמים, בּ ימינ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה 

ׁש ם. ראי לחי ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְבּ אר 
מהט. עיּ ן  וכוּ ' י בּ ׁש ה וכוּ ' עלמא  מן  ליּה  דּ יזיל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

אז  לׁש וֹ נוֹ : וזה אברהם  בּ אר  בּ ּס פר  טל )כּ ת וּ ב  עח (ּת ה ּל ים ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לעיל. כּ נּ זכּ ר  דּ ה וֹ ל דּ מׁש יח ר וּ ח דּ א  יׁש וּ ב , ולא הוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַר וּ ח
ישׂ ראל ז וֹ כין  אם בּ א, ה וּ א וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל הוּ א  דּ מׁש יח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ גין 
ע וֹ סקים כּ ׁש אינם אבל נגאלים. מּמ ׁש  יוֹ ם א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאז

אז הּק בּ לה , ה)בּ חכמת יט דּ גרמין(יׁש עיה ויב ׁש , יחרב  ונהר  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ נּ וֹ דע. חכמה  בּ ס וֹ ד  ה וּ א  דּ דעת דּ חכמה, נביעוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אס ּת ּל יק 
יב ׁש ה, ב ' הנּ קרא ה כינה ׁש היא  ב ' יב ׁש ה, ב ' ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת ארת
הרמ"ק כּ תב  מה וע יּ ן ׁש ם. אברהם  הבּ אר לׁש וֹ ן כּ אן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד 

ר ּמ וֹ נים ּפ ר דּ ס  בּ ספר וֹ  לברכה  ה 'זכר וֹ נ וֹ  ּפ רק הא וֹ תיּ וֹ ת (בּ ׁש ער ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ס"א.) דּ ף ב' היאבּ חלק הב ' כּ י ׁש ּפ ר ׁש  מי ויׁש  לׁש וֹ נוֹ : וזה  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בּ בעלּה  ׁש נּ תיחדה וּ מּפ ני אנ ּפ ין)מלכוּ ת, בּ ּה (זעיר  נצט יּ ר וּ  , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אמצע. והוּ א  בּ הם ׁש חבּ קה זר וֹ עוֹ תיו ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְב '

מהי. ע יּ ן וכוּ '. וּ ב זּ ה  וחרבּ א  עניּ וּ תא  דּ גרמין  לוֹ ן  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוי
מל בּ כּס א  ק')כּ ת וּ ב  כּ ּמ ה(אוֹ ת ּת אמר ׁש ּל א  לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹֹ◌ַ◌ָ◌

יׁש  כּ י לא, אוֹ  מׁש יח יב וֹ א  אם  מקּפ ידים  ׁש אין  ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲע ׁש ירים 
אמר לזה  כּ ס ּל ם. זהב  וישׂ ימוּ  יּ סמכוּ  מה על ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
ולא לּמ ׁש יח י ׁש ּת וֹ קק וּ  ואז  להם, עניּ וּ תא  ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

ׁש ם.  מל הכּ ּס א  לׁש וֹ ן כּ אן  עד  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִימצא וּ הוּ .
מהיא. עיּ ן  וכוּ '. והרג וּ ב זּ ה  וחרבּ א  עניּ וּ תא ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

ׁש בּ ת בּ מס ' לג.)כּ ת וּ ב  חרב(דּ ף  ּת וֹ רה בּ ּט וּ ל וכוּ ' בּ עו וֹ ן  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ואינן א וֹ כלין  אדם וּ בני בּ א  וּ ב צּ רת ודבר  רבּ ה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִוּ בזּ ה

דּ כתיב  בּ מ ׁש קל . לחמם וא וֹ כלין  כה)שׂ בעין  כו (ו יּ קרא ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ רית ואין  וג וֹ ', בּ רית  נקם  נקמת  חרב  עליכם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוהבאתי
ׁש נּ אמר  ּת וֹ רה  כה)א ּל א לג יוֹ מם(ירמיה  בריתי לא אם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌

וּ כתיב  וגוֹ ', כו)ולילה כו לחם(ויּ קרא מּט ה לכם בּ ׁש ברי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
כּ אן . עד  וגוֹ ', נׁש ים ע שׂ ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְואפ וּ 

ואין בּ רית, נקם דּ כתיב  לׁש וֹ נ וֹ : וזה ׁש ם ר ׁש "י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵוּ פרׁש 
ולילה יוֹ מם  בריתי לא אם דּ כתיב ּת וֹ רה אּל א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ רית 
דּ הינוּ  חרב  ידי ועל חרב , וּ כתיב  ולילה . יוֹ מם  בּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהגית

וּ כתיב  בּ אה. הבּ זּ ה  מלחמה גּ ר וּ י כה)מׁש ּל חת כו (ו יּ קרא ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחם, מּט ה  לכם בּ ׁש ברי וּ כתיב  דּ בר . הרי דּ בר, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש לחּת י
ׁש ם. ר ׁש "י לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  בּ צּ רת. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי

ּת וֹ רה, בּ ּט וּ ל בּ עווֹ ן  כּ תוּ ב  מה הגּ מרא  בּ דברי  ׁש ם  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 
היוֹ ת ּת וֹ רה, ׁש ּל וֹ מדים ּפ י על ׁש אף  לוֹ מר  דּ רצה ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע
מב ּט לים והם ללמד יכוֹ לים ׁש הם זמן  בּ כל לוֹ מדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ודבר וּ בזּ ה בּ חרב  נענ ׁש ים  הם לכן  הזּ מן, מן  בּ חלק ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָּת וֹ רה

◌ֶֹ◌ַוּ ב צּ רת.
ּת וֹ רת ׁש ּל וֹ מדים  בּ אפן איירי ה ּת ּק וּ נים  בּ דברי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוכאן 
ה וּ א זה על לגמרי, מב ּט לים הם ה ּק בּ לה ות וֹ רת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַה נּ גלה ,

בּ עניּ וּ ת כּ ן  גּ ם  נענ ׁש ים ׁש הם בּ צּ רת)א וֹ מר  כּ עין וחרב(ׁש הוּ א  ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הרג כּ ן  גּ ם נענׁש ים ׁש הם  חמוּ ר  יוֹ תר ה וּ א  וּ בזה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִוּ בזּ ה.

וׁש לוֹ ם. חס  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואבדן 



 בהזה ְַַָהר מב  שאלה  כד 

היואלה:מב. שכל  שיאמר בזה מעלה של די בבית להיפטר אפשר  הא ְֵָ
גמרא? למדתי 

היריבה: יר חד זהר ד ')תב עד ע '  ): ְְִִִַַַַָָָָֹ

עלמא להה א אזיל מאן ל חזי , ְְְֲֵֵַַָָָָָא

אפיבלא עבדיןיגידיעה ,  י אית  ְְֲִִִִֵָָֹ

מל  לי מפקין  סיאין , רעיידטבין ְְִִִִִֵֵַַַָָ

עלמא. ְְַָָהה א

נברא א   ל ט ב הלה , חכמת  ילמד א   ילאנ  ר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמי

וחכמתאטומאן קלה אסק גרים ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

דבכתב, מארייתא  ה  דבעל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמא רייתא

לא ואמרין ה ן , י דלן לא ְְְְְְְְִִִַָָָָוגרים

בתלמדא, ארייתא ט  אא  ְְְְְִֶַַָָָָאית

ההא לעלם  לה מי ל ראה ְִֵֵֶַָָָֹא 

ט בים מעים  י אפ ידיעה , ְְֲֲִִִִִֵַָלי

הערים מ ל  ת א מציאין ְִִִִִַַָָרים ,

ההא. ֶַָָעלם

וחכמה  ק לה סקת רם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמי

כתב , מ רה ה על  ְְִִִֶֶֶַָָָמ רה

א וא מרים  הן , יעסק א ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹוגרם 

ואי  ב למ ד, רה ט אא  ְְְֵֶַַַַַָָָי

ּת וֹ רתיב. ׁש ל ידיעוֹ ת  בּ לא לוֹ מר  רצה ידיעה ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְבּ לא 
הענין . בּ תחּל ת הזּ הר  בּ דברי ׁש ם  עיּ ן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ס ּת ר ,

וכוּ 'יג. ליּה  מפקין ס גּ יאין , טבין עוֹ בדין  בּ יּה  אית  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲאפיּל וּ 
יקר אוֹ ר  בּ ספרוֹ  לברכה  זכר וֹ נוֹ  הרמ"ק כּ תב  מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַע יּ ן 

קמח)ׁש ם עּמ וּ ד יז ע וֹ בדין(בּ כר בּ יּה  אית  אפ ּל וּ  ל ׁש וֹ נ וֹ : וזה ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מאמר וֹ  הראיה וכוּ ', ח)טבין  א הירים בּ נּ ׁש ים,(ׁש יר  היּ פה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

לּה  א וֹ מרים הכי ואפ ּל וּ  הזּ את  ה נּ ׁש מה ׁש נּ תיּפ תה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי 
אמר וֹ (ׁש ם) והעד  ,ל עד(ׁש ם)צאי ה צּ אן , בּ עקבי ל צאי ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌

מכּ ל ׁש אמר  ואזיל כּ דמפר ׁש  ללמד . הזּ ה לעוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת חזר 
לכ אוֹ תוֹ . מכיל מקוֹ ם ׁש אין  עלמא , דּ ההוּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת רעין 
כּ אן עד  הזּ ה , לעוֹ לם  חוֹ זר  היוֹ ת וֹ  עד  , ל צאי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְא וֹ מרים

ׁש ם. לברכה זכר וֹ נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהרמ"ק 

ׁש כּ תוּ ביד. מה ׁש ם עיּ ן  עלמא. דּ ההוּ א  ּת רעי  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
כּ תיב  מה  חזי ּת א  לׁש וֹ נוֹ : וזה ה זּ הר דּ ברי  ׁש ירבּ המׁש) ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ח) א אנּת הירים אם בּ נּ ׁש ים , ה יּ פה ל ּת דעי לא אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
דּ לא עד בּ חכמתא, אס ּת כּ לת  ולא  ידיעה, בּ לא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאתיא 
,ל צאי עיּל אה , דעלמא  בּ רזין  ידעּת  ולא  הכא, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵתיעוֹ ל 
לׁש וֹ ן כּ אן  עד  ידיעה, בּ לא  הכא  למיעל כּ די אנ ּת  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵלית
לא אם כּ תוּ ב מה וּ ראה בּ א ּפ ר וּ ׁש  ׁש ם. הּק ד וֹ ׁש  ֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַה זּ הר 

בּ נּ ׁש ים, ה יּ פה ל אוֹ מרּת דעי  יתבּ ר ׁש הם  היא (ה כּ וּ נה  ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ חכמהלנּ ׁש מה) הס ּת כּ לּת  ולא ידיעה בּ לי בּ את אּת  אם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לם ס וֹ ד וֹ ת את  יוֹ דעת ואינ לכאן  ׁש בּ את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִמּט רם

,ל צאי בּ לי(כּ י )העליוֹ ן , כּ אן  לכנס  רא וּ יה אּת  אין ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌
כּ אן . עד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְידיעה ,

יקר א וֹ ר  בּ ספרוֹ  לברכה זכר וֹ נ וֹ  הרמ"ק כּ תב  מה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 

קמח)ׁש ם עּמ וּ ד יז בּ לא(בּ כר אתיא  אנּת  אם לׁש וֹ נ וֹ : וזה ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ חכמתא, אס ּת ּל קּת  ולא עּק ר  כּ ל למד  ׁש ּל א  למי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעה,

בּ ר ידעּת  ולא  אמר וֹ  וזהוּ  בּ נעלמוּ ת . למד  ׁש ּל א זיןלמי ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אין ּת חּת וֹ ן  בּ ע וֹ לם טרח ׁש ּל א  מי ׁש ם, ידיעה ׁש אין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוכ וּ ',
כּ אן עד עּק ר , לא  ּת וֹ ספת  אּל א  עליוֹ ן  בּ עוֹ לם לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמלּמ דין

ׁש ם. לברכה זכר וֹ נוֹ  הרמ"ק  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וֹ ן 

לׁש וֹ נוֹ  וזה ה זּ הר  דּ ברי  בּ המׁש ׁש ם כּ תב  הירים עוֹ ד (ׁש יר ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ח') עּק ביא' אינוּ ן  גּ וֹ  ידעּת  והוי הצּ אן  בּ עקבי ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצאי
וידעין בּ עקב, לוֹ  דּ ד ׁש ין  נ ׁש א דּ בני אינוּ ן  א ּל ין  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ַה צּ אן,
ׁש ם. הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  דּ מאריה וֹ ן , עיּל אין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָרזין 
ה צּ אן בּ עקבי יוֹ דעת ותהיי הצּ אן  בּ עקבי ל צאי ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵּפ ר וּ ׁש 
והם בּ עקב  אוֹ תם דּ ׁש ים ׁש האנ ׁש ים  אדם בּ ני ׁש הם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָהאּל וּ ,

כּ אן . עד  אד וֹ נם , ׁש ל  העליוֹ נים הּס וֹ ד וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְיוֹ דעים

ׁש ם יקר  א וֹ ר  בּ ספר וֹ  ז"ל הרמ"ק  כּ תב  מה  (בּ כר ועיּ ן  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

קמח) עּמ וּ ד ל וֹ ןיז דּ ׁש ין נ שׂ א  דּ בני אינ וּ ן  אי ּל ין  לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
חגּ י ר בּ י כּ ענין מת גּ אים. ׁש אינם  ענותנ וּ תם מחמת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְוכוּ ',

בּ זּ הר  הר בּ ים קנח.)וכיּ וֹ צא דּ ף  ׁש לח מלאים(ּפ רׁש ת ׁש היוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
לוֹ מדים ואינם אדם . בּ ני בּ ין  נכּ רים היוּ  ולא  כּ ר ּמ וֹ ן  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָס וֹ ד וֹ ת
זכר וֹ נוֹ  הרמ"ק לׁש וֹ ן כּ אן  עד ולהנ וֹ ת . להת גּ אוֹ ת  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָא וֹ ת ּה 

ׁש ם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה

איןטו . בּ אמר וֹ  וכוּ ' וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת ּל ק  דּ גרים  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמאן 
ק בּ לה, ללמד  מ')צרי אוֹ ת מל בּ כּס א(כּ ּס א ׁש ם כּ תב  ע וֹ ד  . ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, רזי הם לצּ דּ יק  זר וּ ע  אוֹ ר  עּק ר  כּ י לׁש וֹ נוֹ : וזה  ֶמל◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
והינוּ  ׁש ם. מל הכּ ּס א  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד אתקרי, רז  אוֹ ר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִכּ י

ר "ז . כּ מנין  בּ גימטר יּ א  הוּ א  א וֹ "ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִכּ י 

 בהזה מב ְַַָהר כהשאלה 

ה א א מהה אטז ואי נביע יסק ְְְְִִֵֵַַַַ

מהה א לי יז נהר ווי  לאיחן, לי טב ְֵֵֵַַַָָָָ

א ריתא ההיא  י ליף  ולא  עלמא  ְְְְְְִִִִַַָָָָאתרי

אתחב ה, דבעל וארייתא  יט דבכתב ְְְְְְְִִִֶַַַַָָ

,ובה לתה עלמא  אחזר  א ְְְְִֵַַָָָֹֹלי

וארכ וגרים עלמא ל תא.כאענ תא  ְְְְֲִִֶָָָָָָֹ

פב.)  מג   ני)ִִִַ

זה ) מא ת(הרי נביעה מסק הא  א ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

א ל ט ב  , ל אי ן. ת מא ֵֶַָָֹנהר

רה   ת א ילמד  ולא עלם , ְְְִִַָָָָָֹנברא 

ל חב  ה, על  ותרה  ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָכתב 

וג רם ובה לתה העלם מחזיר אְְְֲִִֵַָָָֹֹ

הל ת. ואר ע לם  ְֲִֶַָָָֹענת

כּ תוּ בטז. מה עיּ ן  נהר  מההוּ א  נביעוּ  יס ּל ק ה וּ א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ א ּל וּ 
מל מ')בּ כּס א היס וֹ ד(אוֹ ת ּת וֹ רה, רזי ידי על לׁש וֹ נוֹ : וזה ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌

יחסר ואם  קד ׁש , זרע הּמ חין אוֹ ר  מתמּל א  רזא  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קרא 
אנ ּפ ין . זעיר  יס וֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיס ּת ּל ק

אםיז. כּ י לוֹ מר  היא דּ ה כּ וּ נה  לוֹ מר  יׁש  גּ ן  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א 
אנּפ ין זעיר  מיס וֹ ד  הפע לעיליס ּת ּל ק כּ תוּ ב מה  (עיּ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הוּ א) כּ אּל וּ  ה ּמ תחיל מה ּמ לכוּ תבּ דבּ וּ ר הפע יחסר  מּמ ילא  , ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
מה רק  כּ לוּ ם מגּ רמּה  לּה  לית  הּמ לכוּ ת  כּ י גּ ן , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קראת

אנ ּפ ין . זעיר  מיס וֹ ד  מקבּ לת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהיא
יוֹ ליףיח. ולא  בּ עלמא את בּ רי דּ לא  ליּה  טב ליּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַווי

 מל בּ כּס א כּ ת וּ ב  מה  עיּ ן  וכוּ ' א וֹ רייתא  נ')ההיא  (אוֹ ת ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ וֹ גם אינ וֹ  כּ י לוֹ , ט וֹ ב  יוֹ תר  הארץ  עם היה אם לׁש וֹ נ וֹ : ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
ׁש יּ מּל א קדם בּ ּפ ר דּ ס  לט יּ ל אין  כּ י קבּ לה, לוֹ מד  אינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאם

ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  דּ א וֹ ליף מאן  אבל ויין . בּ שׂ ר  (ׁש הוּ א)כּ רסוֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

יין  וׁש תה ּת וֹ רה, ׁש ל לחמּה  ׁש בּ על(ׁש היא)בּ שׂ ר  ּת וֹ רה ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ּפ וֹ גם ואדּ ר בּ ה קבּ לה. ילמד  לא אם גּ ד וֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶּפ ה ,
ליס וֹ ד עלמא אחזר  כּ י ליּה , יוֹ ליף  דּ לא  ליּה  וטב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ דוֹ 
יבּ ׁש ה, והגּ ן  כּ ׁש נּ הר  הּק לּפ וֹ ת ׁש ּמ גבּ יר  ה כּ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְׁש בירת
מל ה כּ ּס א  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  מהם. ּת וֹ רה רזי הּט ּפ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ מנע

◌ָׁש ם.
ע יּ ןיט. ובהוּ . לתהוּ  עלמא  אחזר כּ א ּל וּ  ליּה  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב  ◌ָֹ◌ַֹ◌ֵ◌

ּפ ר ׁש ת הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  בּ דברי כּ תוּ ב  ט"ז:)מה  דּ ף :(בּ ראׁש ית ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

וּ מבאר לׁש וֹ נ וֹ : וזה ראי, לחי בּ אר  בּ ּס פר  כּ תב  מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 
ׁש ם) ס וֹ ד וֹ ת(בּ זּ הר  התגּ ּל וּ ת  בּ כח היה, הע וֹ לם דּ ת ּק וּ ן  ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ה ּת הוּ  ענין  נתקן  א וֹ ר , ׁש נּ קרא  ּת וֹ רה וסתרי  ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י הכא אמר  ולזה הּת ּק וּ ן . קדם ׁש היה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָובה וּ 
ׁש ל ּת ּק וּ נוֹ  ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  הּת וֹ רה ס וֹ ד וֹ ת להבין לב  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵנ וֹ תן 
וכאמוּ ר . ובהוּ  לתה וּ  העוֹ לם אחזר  כּ אּל וּ  נחׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,

לחי הבּ אר  לׁש וֹ ן כּ אן  ׁש ם.עד  ראי ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌
בּ סעיףכ . לעיל כּ תוּ ב  מה עיּ ן  בּ עלמא ענ יּ וּ תא . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוגרים 

דּ גרמין ה ּמ תחיל בּ ד בּ וּ ר  יקרה  בּ אבן  כּ תוּ ב  וּ מה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַקמד 
◌ָ◌ִ◌ֲענ יּ וּ תא .

סתריכא. לּמ וּ ד  ידי על כּ י הוּ א  והענין גּ לוּ תא.  ְואר◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ רעיא ׁש כּ תב  וּ כמוֹ  הגּ לוּ ת. מן  לצאת יז כּ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רה,

נשׂ א ּפ ר ׁש ת  קכ "ד:)מהימנא  דּ עתידין(בּ דף  לׁש וֹ נוֹ : וזה  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הזּ הר ספר  האי דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא  למטעם ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
הרעיא לׁש וֹ ן  כּ אן  עד בּ רחמי. גּ לוּ תא  מן בּ יּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִיּפ ק וּ ן 
מאילן לטעם י שׂ ראל ׁש עתידים  ּפ ר וּ ׁש  ׁש ם . ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא 
הגּ לוּ ת מן  יצאוּ  יד וֹ  ׁש על ה זּ ה, הזּ הר  ספר  ׁש ה וּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
עצמוֹ  ׁש ּמ וֹ נע ׁש ּמ י כּ אן  אמר  וּ לזה כּ אן. עד  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים ,
חס ה גּ לוּ ת אר גּ וֹ רם זה הרי ּת וֹ רה, וסתרי זהר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ִמּל למד 

ראי. לחי וּ בבאר  ס ' אוֹ ת  מל בּ כּס א ועיּ ן  ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש לוֹ ם,
מל בּ כּס א  ס')כּ תב  לקנ וֹ ת(בּ אוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל וּ מי לׁש וֹ נוֹ : וזה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הּס פרים  ֹמּת ו אוֹ  חבר  א וֹ  קבּ לה  ׁש יּ לּמ דהוּ  רב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַלוֹ 
מל בּ כּס א ׁש ם כּ תב  ע וֹ ד  גּ לוּ תא .  אר גּ וֹ רם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתר ל ,

עו: וּ בדף כּ אן  ׁש כּ תב  הענׁש  וּ מגּ דל לׁש וֹ נ וֹ : ל וֹ מר:וזה צרי) ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

עג:) דּ ף  ל' ית בּ ריבּ תּק וּ ן דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי ליצלן רחמנא ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
למי הכר  וגדל  החיּ וּ ב  גּ דל יוּ דע מּמ נּ וּ  וכוּ ', יוֹ ליף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולא
בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא ה זּ הר  לּמ וּ ד  כּ י הּק בּ לה . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּל וֹ מד 
מאמר ּפ ר וּ ׁש  וּ להבין  ללמד יז כּ ה אם ׁש כּ ן  וכל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָע וֹ למוֹ ת .
ּל א מה  אחד  בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה ֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד ,

ּת מימה. ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיע שׂ ה
ל וֹ ן קים ל ׁש וֹ נ וֹ : וזה מל בּ כּס א ׁש ם כּ תב  (בּ מּס כת ע וֹ ד  ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

כ"א.) דּ ף  דּ לאסוֹ טה בּ עידּ נא אפ ּל וּ  וּ מצּל א  מגנּ א  ּת וֹ רה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אוֹ ריתא ההיא  יוֹ ליף  דּ לא  ליּה  טב  אמר  ואי בּ יּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָעסיק
מדּ ה ל ׁש אין  וּ גמרא , מׁש נה  ׁש היא  ּפ ה ודבעל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בכתב 

הימנּ ה ל "ג.)טוֹ בה דּ ף מציעא  בּ בא בּ מּס כת ׁש כּ תוּ ב  א ּל א(כּ מוֹ  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ יוֹ ם מע ּט ר וֹ  אין אם כּ לוּ ם, אינ וֹ  הנה  כּ ל לּמ וּ ד וֹ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַו דּ אי
וזהוּ  כּ ּל ם. כּ נגד  הוּ א  ׁש קוּ ל כּ י  הּק בּ לה , בּ לּמ וּ ד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
אם הא מינּ ּה  דּ וּ ק בּ הוֹ ן , יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא  וגרים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
לׁש נה, יוֹ ם אפ ּל וּ  יכלּת וֹ  כּ פי אחד  כּ ל בּ הוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דלוּ ן
עת ק וֹ בע אם ׁש כּ ן  וכל למעלה. ּפ ר וֹ ת  ע וֹ שׂ ה כּ ּל ּה  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ָּת וֹ רתוֹ 
בּ ן ׁש הוּ א  לוֹ  מבטח אז לילה, כּ ל אחת  ׁש עה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַלה ם 
ּפ ני מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א היכלא  מבּ ני הבּ א  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
כּ אן עד  דּ רקיעא, בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ַה ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש ם.  מל הכּ ּס א  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלׁש וֹ ן
לן קיּ ם לעיל הנּ זכּ ר   מל הכּ ּס א  בּ דברי כּ ת וּ ב  מה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 
ק ׁש ה בּ יּה , עסיק דּ לא  בּ עי דּ נא  אפ ּל וּ  וּ מצּל א  מגנּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה

ס וֹ טה בּ מּס כת  ה גּ מרא מסקנת בּ אמת כּ י כא.)להבין . (בּ דף  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ עידּ נא וּ מצ ּל א , מגנּ א  בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא ׁש ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִהיא



 בהזה ְַַָהר מב  שאלה  כד 

היואלה:מב. שכל  שיאמר בזה מעלה של די בבית להיפטר אפשר  הא ְֵָ
גמרא? למדתי 

היריבה: יר חד זהר ד ')תב עד ע '  ): ְְִִִַַַַָָָָֹ

עלמא להה א אזיל מאן ל חזי , ְְְֲֵֵַַָָָָָא

אפיבלא עבדיןיגידיעה ,  י אית  ְְֲִִִִֵָָֹ

מל  לי מפקין  סיאין , רעיידטבין ְְִִִִִֵֵַַַָָ

עלמא. ְְַָָהה א

נברא א   ל ט ב הלה , חכמת  ילמד א   ילאנ  ר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמי

וחכמתאטומאן קלה אסק גרים ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

דבכתב, מארייתא  ה  דבעל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמא רייתא

לא ואמרין ה ן , י דלן לא ְְְְְְְְִִִַָָָָוגרים

בתלמדא, ארייתא ט  אא  ְְְְְִֶַַָָָָאית

ההא לעלם  לה מי ל ראה ְִֵֵֶַָָָֹא 

ט בים מעים  י אפ ידיעה , ְְֲֲִִִִִֵַָלי

הערים מ ל  ת א מציאין ְִִִִִַַָָרים ,

ההא. ֶַָָעלם

וחכמה  ק לה סקת רם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמי

כתב , מ רה ה על  ְְִִִֶֶֶַָָָמ רה

א וא מרים  הן , יעסק א ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹוגרם 

ואי  ב למ ד, רה ט אא  ְְְֵֶַַַַַָָָי

ּת וֹ רתיב. ׁש ל ידיעוֹ ת  בּ לא לוֹ מר  רצה ידיעה ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְבּ לא 
הענין . בּ תחּל ת הזּ הר  בּ דברי ׁש ם  עיּ ן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ס ּת ר ,

וכוּ 'יג. ליּה  מפקין ס גּ יאין , טבין עוֹ בדין  בּ יּה  אית  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲאפיּל וּ 
יקר אוֹ ר  בּ ספרוֹ  לברכה  זכר וֹ נוֹ  הרמ"ק כּ תב  מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַע יּ ן 

קמח)ׁש ם עּמ וּ ד יז ע וֹ בדין(בּ כר בּ יּה  אית  אפ ּל וּ  ל ׁש וֹ נ וֹ : וזה ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מאמר וֹ  הראיה וכוּ ', ח)טבין  א הירים בּ נּ ׁש ים,(ׁש יר  היּ פה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

לּה  א וֹ מרים הכי ואפ ּל וּ  הזּ את  ה נּ ׁש מה ׁש נּ תיּפ תה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי 
אמר וֹ (ׁש ם) והעד  ,ל עד(ׁש ם)צאי ה צּ אן , בּ עקבי ל צאי ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌

מכּ ל ׁש אמר  ואזיל כּ דמפר ׁש  ללמד . הזּ ה לעוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּת חזר 
לכ אוֹ תוֹ . מכיל מקוֹ ם ׁש אין  עלמא , דּ ההוּ א  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת רעין 
כּ אן עד  הזּ ה , לעוֹ לם  חוֹ זר  היוֹ ת וֹ  עד  , ל צאי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְא וֹ מרים

ׁש ם. לברכה זכר וֹ נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהרמ"ק 

ׁש כּ תוּ ביד. מה ׁש ם עיּ ן  עלמא. דּ ההוּ א  ּת רעי  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
כּ תיב  מה  חזי ּת א  לׁש וֹ נוֹ : וזה ה זּ הר דּ ברי  ׁש ירבּ המׁש) ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ח) א אנּת הירים אם בּ נּ ׁש ים , ה יּ פה ל ּת דעי לא אם  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
דּ לא עד בּ חכמתא, אס ּת כּ לת  ולא  ידיעה, בּ לא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאתיא 
,ל צאי עיּל אה , דעלמא  בּ רזין  ידעּת  ולא  הכא, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵתיעוֹ ל 
לׁש וֹ ן כּ אן  עד  ידיעה, בּ לא  הכא  למיעל כּ די אנ ּת  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵלית
לא אם כּ תוּ ב מה וּ ראה בּ א ּפ ר וּ ׁש  ׁש ם. הּק ד וֹ ׁש  ֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַה זּ הר 

בּ נּ ׁש ים, ה יּ פה ל אוֹ מרּת דעי  יתבּ ר ׁש הם  היא (ה כּ וּ נה  ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

בּ חכמהלנּ ׁש מה) הס ּת כּ לּת  ולא ידיעה בּ לי בּ את אּת  אם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לם ס וֹ ד וֹ ת את  יוֹ דעת ואינ לכאן  ׁש בּ את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִמּט רם

,ל צאי בּ לי(כּ י )העליוֹ ן , כּ אן  לכנס  רא וּ יה אּת  אין ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌
כּ אן . עד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְידיעה ,

יקר א וֹ ר  בּ ספרוֹ  לברכה זכר וֹ נ וֹ  הרמ"ק כּ תב  מה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 

קמח)ׁש ם עּמ וּ ד יז בּ לא(בּ כר אתיא  אנּת  אם לׁש וֹ נ וֹ : וזה ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ חכמתא, אס ּת ּל קּת  ולא עּק ר  כּ ל למד  ׁש ּל א  למי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְידיעה,

בּ ר ידעּת  ולא  אמר וֹ  וזהוּ  בּ נעלמוּ ת . למד  ׁש ּל א זיןלמי ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אין ּת חּת וֹ ן  בּ ע וֹ לם טרח ׁש ּל א  מי ׁש ם, ידיעה ׁש אין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוכ וּ ',
כּ אן עד עּק ר , לא  ּת וֹ ספת  אּל א  עליוֹ ן  בּ עוֹ לם לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמלּמ דין

ׁש ם. לברכה זכר וֹ נוֹ  הרמ"ק  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וֹ ן 

לׁש וֹ נוֹ  וזה ה זּ הר  דּ ברי  בּ המׁש ׁש ם כּ תב  הירים עוֹ ד (ׁש יר ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ח') עּק ביא' אינוּ ן  גּ וֹ  ידעּת  והוי הצּ אן  בּ עקבי ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצאי
וידעין בּ עקב, לוֹ  דּ ד ׁש ין  נ ׁש א דּ בני אינוּ ן  א ּל ין  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ַה צּ אן,
ׁש ם. הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  דּ מאריה וֹ ן , עיּל אין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָרזין 
ה צּ אן בּ עקבי יוֹ דעת ותהיי הצּ אן  בּ עקבי ל צאי ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵּפ ר וּ ׁש 
והם בּ עקב  אוֹ תם דּ ׁש ים ׁש האנ ׁש ים  אדם בּ ני ׁש הם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָהאּל וּ ,

כּ אן . עד  אד וֹ נם , ׁש ל  העליוֹ נים הּס וֹ ד וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְיוֹ דעים

ׁש ם יקר  א וֹ ר  בּ ספר וֹ  ז"ל הרמ"ק  כּ תב  מה  (בּ כר ועיּ ן  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

קמח) עּמ וּ ד ל וֹ ןיז דּ ׁש ין נ שׂ א  דּ בני אינ וּ ן  אי ּל ין  לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
חגּ י ר בּ י כּ ענין מת גּ אים. ׁש אינם  ענותנ וּ תם מחמת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְוכוּ ',

בּ זּ הר  הר בּ ים קנח.)וכיּ וֹ צא דּ ף  ׁש לח מלאים(ּפ רׁש ת ׁש היוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
לוֹ מדים ואינם אדם . בּ ני בּ ין  נכּ רים היוּ  ולא  כּ ר ּמ וֹ ן  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָס וֹ ד וֹ ת
זכר וֹ נוֹ  הרמ"ק לׁש וֹ ן כּ אן  עד ולהנ וֹ ת . להת גּ אוֹ ת  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָא וֹ ת ּה 

ׁש ם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה

איןטו . בּ אמר וֹ  וכוּ ' וחכמתא  ק בּ לה דּ אס ּת ּל ק  דּ גרים  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמאן 
ק בּ לה, ללמד  מ')צרי אוֹ ת מל בּ כּס א(כּ ּס א ׁש ם כּ תב  ע וֹ ד  . ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, רזי הם לצּ דּ יק  זר וּ ע  אוֹ ר  עּק ר  כּ י לׁש וֹ נוֹ : וזה  ֶמל◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
והינוּ  ׁש ם. מל הכּ ּס א  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד אתקרי, רז  אוֹ ר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִכּ י

ר "ז . כּ מנין  בּ גימטר יּ א  הוּ א  א וֹ "ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִכּ י 

 בהזה מב ְַַָהר כהשאלה 

ה א א מהה אטז ואי נביע יסק ְְְְִִֵֵַַַַ

מהה א לי יז נהר ווי  לאיחן, לי טב ְֵֵֵַַַָָָָ

א ריתא ההיא  י ליף  ולא  עלמא  ְְְְְְִִִִַַָָָָאתרי

אתחב ה, דבעל וארייתא  יט דבכתב ְְְְְְְִִִֶַַַַָָ

,ובה לתה עלמא  אחזר  א ְְְְִֵַַָָָֹֹלי

וארכ וגרים עלמא ל תא.כאענ תא  ְְְְֲִִֶָָָָָָֹ

פב.)  מג   ני)ִִִַ

זה ) מא ת(הרי נביעה מסק הא  א ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

א ל ט ב  , ל אי ן. ת מא ֵֶַָָֹנהר

רה   ת א ילמד  ולא עלם , ְְְִִַָָָָָֹנברא 

ל חב  ה, על  ותרה  ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָכתב 

וג רם ובה לתה העלם מחזיר אְְְֲִִֵַָָָֹֹ

הל ת. ואר ע לם  ְֲִֶַָָָֹענת

כּ תוּ בטז. מה עיּ ן  נהר  מההוּ א  נביעוּ  יס ּל ק ה וּ א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ א ּל וּ 
מל מ')בּ כּס א היס וֹ ד(אוֹ ת ּת וֹ רה, רזי ידי על לׁש וֹ נוֹ : וזה ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌

יחסר ואם  קד ׁש , זרע הּמ חין אוֹ ר  מתמּל א  רזא  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קרא 
אנ ּפ ין . זעיר  יס וֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיס ּת ּל ק

אםיז. כּ י לוֹ מר  היא דּ ה כּ וּ נה  לוֹ מר  יׁש  גּ ן  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א 
אנּפ ין זעיר  מיס וֹ ד  הפע לעיליס ּת ּל ק כּ תוּ ב מה  (עיּ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הוּ א) כּ אּל וּ  ה ּמ תחיל מה ּמ לכוּ תבּ דבּ וּ ר הפע יחסר  מּמ ילא  , ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
מה רק  כּ לוּ ם מגּ רמּה  לּה  לית  הּמ לכוּ ת  כּ י גּ ן , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קראת

אנ ּפ ין . זעיר  מיס וֹ ד  מקבּ לת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהיא
יוֹ ליףיח. ולא  בּ עלמא את בּ רי דּ לא  ליּה  טב ליּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַווי

 מל בּ כּס א כּ ת וּ ב  מה  עיּ ן  וכוּ ' א וֹ רייתא  נ')ההיא  (אוֹ ת ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ וֹ גם אינ וֹ  כּ י לוֹ , ט וֹ ב  יוֹ תר  הארץ  עם היה אם לׁש וֹ נ וֹ : ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
ׁש יּ מּל א קדם בּ ּפ ר דּ ס  לט יּ ל אין  כּ י קבּ לה, לוֹ מד  אינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאם

ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  דּ א וֹ ליף מאן  אבל ויין . בּ שׂ ר  (ׁש הוּ א)כּ רסוֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

יין  וׁש תה ּת וֹ רה, ׁש ל לחמּה  ׁש בּ על(ׁש היא)בּ שׂ ר  ּת וֹ רה ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ּפ וֹ גם ואדּ ר בּ ה קבּ לה. ילמד  לא אם גּ ד וֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶּפ ה ,
ליס וֹ ד עלמא אחזר  כּ י ליּה , יוֹ ליף  דּ לא  ליּה  וטב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ דוֹ 
יבּ ׁש ה, והגּ ן  כּ ׁש נּ הר  הּק לּפ וֹ ת ׁש ּמ גבּ יר  ה כּ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְׁש בירת
מל ה כּ ּס א  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  מהם. ּת וֹ רה רזי הּט ּפ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ מנע

◌ָׁש ם.
ע יּ ןיט. ובהוּ . לתהוּ  עלמא  אחזר כּ א ּל וּ  ליּה  ◌ֵ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב 

ּפ ר ׁש ת הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  בּ דברי כּ תוּ ב  ט"ז:)מה  דּ ף :(בּ ראׁש ית ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

וּ מבאר לׁש וֹ נ וֹ : וזה ראי, לחי בּ אר  בּ ּס פר  כּ תב  מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 
ׁש ם) ס וֹ ד וֹ ת(בּ זּ הר  התגּ ּל וּ ת  בּ כח היה, הע וֹ לם דּ ת ּק וּ ן  ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ה ּת הוּ  ענין  נתקן  א וֹ ר , ׁש נּ קרא  ּת וֹ רה וסתרי  ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י הכא אמר  ולזה הּת ּק וּ ן . קדם ׁש היה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָובה וּ 
ׁש ל ּת ּק וּ נוֹ  ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  הּת וֹ רה ס וֹ ד וֹ ת להבין לב  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵנ וֹ תן 
וכאמוּ ר . ובהוּ  לתה וּ  העוֹ לם אחזר  כּ אּל וּ  נחׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,

לחי הבּ אר  לׁש וֹ ן כּ אן  ׁש ם.עד  ראי ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌
בּ סעיףכ . לעיל כּ תוּ ב  מה עיּ ן  בּ עלמא ענ יּ וּ תא . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוגרים 

דּ גרמין ה ּמ תחיל בּ ד בּ וּ ר  יקרה  בּ אבן  כּ תוּ ב  וּ מה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַקמד 
◌ָ◌ִ◌ֲענ יּ וּ תא .

סתריכא. לּמ וּ ד  ידי על כּ י הוּ א  והענין גּ לוּ תא.  ְואר◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ רעיא ׁש כּ תב  וּ כמוֹ  הגּ לוּ ת. מן  לצאת יז כּ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רה,

נשׂ א ּפ ר ׁש ת  קכ "ד:)מהימנא  דּ עתידין(בּ דף  לׁש וֹ נוֹ : וזה  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הזּ הר ספר  האי דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא  למטעם ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
הרעיא לׁש וֹ ן  כּ אן  עד בּ רחמי. גּ לוּ תא  מן בּ יּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִיּפ ק וּ ן 
מאילן לטעם י שׂ ראל ׁש עתידים  ּפ ר וּ ׁש  ׁש ם . ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא 
הגּ לוּ ת מן  יצאוּ  יד וֹ  ׁש על ה זּ ה, הזּ הר  ספר  ׁש ה וּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
עצמוֹ  ׁש ּמ וֹ נע ׁש ּמ י כּ אן  אמר  וּ לזה כּ אן. עד  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים ,
חס ה גּ לוּ ת אר גּ וֹ רם זה הרי ּת וֹ רה, וסתרי זהר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ִמּל למד 

ראי. לחי וּ בבאר  ס ' אוֹ ת  מל בּ כּס א ועיּ ן  ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש לוֹ ם,
מל בּ כּס א  ס')כּ תב  לקנ וֹ ת(בּ אוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל וּ מי לׁש וֹ נוֹ : וזה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הּס פרים  ֹמּת ו אוֹ  חבר  א וֹ  קבּ לה  ׁש יּ לּמ דהוּ  רב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַלוֹ 
מל בּ כּס א ׁש ם כּ תב  ע וֹ ד  גּ לוּ תא .  אר גּ וֹ רם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתר ל ,

עו: וּ בדף כּ אן  ׁש כּ תב  הענׁש  וּ מגּ דל לׁש וֹ נ וֹ : ל וֹ מר:וזה צרי) ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

עג:) דּ ף  ל' ית בּ ריבּ תּק וּ ן דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי ליצלן רחמנא ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
למי הכר  וגדל  החיּ וּ ב  גּ דל יוּ דע מּמ נּ וּ  וכוּ ', יוֹ ליף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולא
בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא ה זּ הר  לּמ וּ ד  כּ י הּק בּ לה . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּל וֹ מד 
מאמר ּפ ר וּ ׁש  וּ להבין  ללמד יז כּ ה אם ׁש כּ ן  וכל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָע וֹ למוֹ ת .
ּל א מה  אחד  בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה ֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד ,

ּת מימה. ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיע שׂ ה
ל וֹ ן קים ל ׁש וֹ נ וֹ : וזה מל בּ כּס א ׁש ם כּ תב  (בּ מּס כת ע וֹ ד  ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

כ"א.) דּ ף  דּ לאסוֹ טה בּ עידּ נא אפ ּל וּ  וּ מצּל א  מגנּ א  ּת וֹ רה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אוֹ ריתא ההיא  יוֹ ליף  דּ לא  ליּה  טב  אמר  ואי בּ יּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָעסיק
מדּ ה ל ׁש אין  וּ גמרא , מׁש נה  ׁש היא  ּפ ה ודבעל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בכתב 

הימנּ ה ל "ג.)טוֹ בה דּ ף מציעא  בּ בא בּ מּס כת ׁש כּ תוּ ב  א ּל א(כּ מוֹ  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ יוֹ ם מע ּט ר וֹ  אין אם כּ לוּ ם, אינ וֹ  הנה  כּ ל לּמ וּ ד וֹ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַו דּ אי
וזהוּ  כּ ּל ם. כּ נגד  הוּ א  ׁש קוּ ל כּ י  הּק בּ לה , בּ לּמ וּ ד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
אם הא מינּ ּה  דּ וּ ק בּ הוֹ ן , יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא  וגרים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
לׁש נה, יוֹ ם אפ ּל וּ  יכלּת וֹ  כּ פי אחד  כּ ל בּ הוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דלוּ ן
עת ק וֹ בע אם ׁש כּ ן  וכל למעלה. ּפ ר וֹ ת  ע וֹ שׂ ה כּ ּל ּה  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ָּת וֹ רתוֹ 
בּ ן ׁש הוּ א  לוֹ  מבטח אז לילה, כּ ל אחת  ׁש עה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַלה ם 
ּפ ני מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א היכלא  מבּ ני הבּ א  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
כּ אן עד  דּ רקיעא, בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ַה ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש ם.  מל הכּ ּס א  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלׁש וֹ ן
לן קיּ ם לעיל הנּ זכּ ר   מל הכּ ּס א  בּ דברי כּ ת וּ ב  מה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 
ק ׁש ה בּ יּה , עסיק דּ לא  בּ עי דּ נא  אפ ּל וּ  וּ מצּל א  מגנּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה

ס וֹ טה בּ מּס כת  ה גּ מרא מסקנת בּ אמת כּ י כא.)להבין . (בּ דף  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ עידּ נא וּ מצ ּל א , מגנּ א  בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא ׁש ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִהיא



 בהזה ְַַָהר מג שאלה  כו 

הרה לב הא  ט  רק הרה, ס ד ת  מדי ל  אינ , אד לבני ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאי

לבני וי ואמר מען  רי  תח ְְְִִִֵַַַַָָקמב.

וסתימין לא אטימין  אן  ְְְֲִִִִִִָָָעלמא 

הא איתכבעינין . סתימין  רזין  מה  ְְְְִִִִִַָָָ

עאן לא ה ן . מיחין  ולא  ְְְְְְִִַַָָָֹֹא ריתא 

איהכגאא א ריתא בן  למיכל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

מן טעמין  ולא א ריתא , לבא כדט ְְְְֲִִַַַָָָֹ

מגאו. ְִָָֹמחא

קיח :)  חד מ הר ני)ִִִַַָָֹ

לאין ווי בלכואכליןכהקמג. בן  ְְְְִִֵֶֶַַ

ולא ארייתא,כז ארייתא , סתרי ידע ְְְְְְְִֵַַַָָָָ

קלין א רייתא.כחא א וחמרין ְְֲִִֶַַָָָ

ערה :)  צא י  רת חת מהימנא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ(רעיא

הקדוש?אלה:מג. זוהר ללמוד  באמת  שצרי האומר זה מי ְֵָ

שאומריבה:  צדיקי  אל של דבריה  מובאי ובו ספר הדפסנו  ְָ
.ואברכי  בחורי שכ וכל ,ילדי ואפילו זוהר ללמוד  שמוכרחי

לבני  א י ואמר: מען רי ְְְִִִֵַַַָָתח

עינים , סת מי הב אט מי  הם  ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהעלם 

רה, י סתמים  סד ת ה ְֲִֵֵֶַַָָהרי

רצים אינם  הם, מס לים  ְְְִִִֵֵֶֶַָָָואינם

ט הא  הרה ל  בן  אא ְֱֶֶֶֶֶֶַָָָֹלאכל 

מן(הא) ט עמים ואינם ה רה,  לב ְְֲִִֵֶַָָ

פנים. ְִִֶַַֹה ח

בן האכלים לא תם  לים(ע)אי  ְְֳִִִִֶֶָָ

רה, סתרי ידעים  ואינם  ְְְְִִֵֵֶַָָָרה,

רה. וחמ רים קים ְֲִִֶֶַַַָָא א 

ׁש ם. ע יּ ן  מצ ּל א , לא  א צּ וֹ לי  מגנּ א  א גּ וֹ ני בּ ּה  עסיק ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ לא 
ה וּ א כן  כּ י זה , לׁש וֹ ן נקט מל דּ הכּ ּס א  לוֹ מר יׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְואוּ לי 
בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא בּ ין  ׁש ּת וֹ רה  ׁש ם יוֹ סף דּ רב  ּת ר וּ ץ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְלפי 
עּק ר אבל וּ מצ ּל א. מגנּ א  בּ ּה  עסיק דּ לא בּ עידּ נא  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵוּ בין 
בּ יּה  דּ עסיק  בּ עידּ נא בּ ין מגנּ א  ׁש ּת וֹ רה לוֹ מר  היא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתוֹ 
עלמא דּ כּל י א ּל יבּ א  ׁש זּ ה וּ  בּ ּה , עסיק דּ לא  בּ עידּ נא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵוּ בין 

ׁש ם. הגּ מרא מסקנת לפי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפ ּל וּ 

מׁש גּ יחיןכב. ולא  בּ א וֹ ריתא אית  סתימין  רזין  כּ ּמ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ הא
גּ ם בּ ּה  מר ּמ זים ׁש בּ ּת וֹ רה, דּ בר ׁש בּ כל לוֹ מר  רצה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ הוֹ ן.
חלק רק לוֹ מדים אינם הא ּל וּ  ואנׁש ים הּת וֹ רה, ס וֹ ד וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵכּ ן 

הּס וֹ ד . חלק גּ ם ולדעת  ללמד  מנּס ים ואינם ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּפ ׁש ט,

לב וּ ׁש אכג. ּפ ׁש ט דּ איהוּ  דּ אוֹ ריתא , ּת בן  למיכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶא ּל א
לוֹ מר יׁש  ׁש הּת בןדּ אוֹ ריתא . כּ מוֹ  כּ י לוֹ מר  היא דּ ה כּ וּ נה  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הּפ נימיּ וּ ת הוּ א  והעּק ר  הּת ב וּ אה, ׁש ל  הּמ לבּ וּ ׁש  רק  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַה וּ א
ה ּמ לבּ וּ ׁש  רק ה וּ א  הּפ ׁש ט זה דּ ר על כּ ן  ה ּת ב וּ אה. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א 
הּק בּ לה. חכמת ׁש היא הּפ נימיּ וּ ת  היא והע ּק ר  הּת וֹ רה , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

סתריכד. ׁש היא  הּפ נימיּ וּ ת לוֹ מר  רצה מלגא וֹ . מחא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִמן
א ּל א הּמ תחיל בּ ד בּ וּ ר  לעיל כּ תוּ ב  מה ע יּ ן  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָּת וֹ רה,

◌ַ◌ֵ◌ְלמיכל.

הּפ נימיּ וּ ת ׁש היא  הּמ ח כּ עין מחא , א וֹ תּה  קוֹ רא הוּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
העצמוֹ ת.  ֶֹׁש בּ תו◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

לבדכה. הּת וֹ רה נגלוֹ ת הינוּ  וכוּ '. ּת בן  דּ אכלין לאינוּ ן  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵווי
ׁש היא  חוֹ ׁש ב  וה וּ א ּת וֹ רה, סתרי עליו(רק)בּ לי כּ פ ׁש ט וּ ת, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אליעזר . דּ ּמ שׂ ק  ווי, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר 

ׁש כּ תוּ בכו . מה עיּ ן  דּ א וֹ ריתא. ּת בל ּת בן  דּ אכלין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאינוּ ן
על כּ י ׁש בּ לים, ּפ ר וּ ׁש וֹ  ּת בל לׁש וֹ נ וֹ  וזה (בּ רא ׁש ית בּ הּס ּל ם ְ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ו) בּ הּס ּל םמא ׁש ם כּ תב  עוֹ ד  ּת וּ בלי. יוֹ נתן, ּת ר גּ ם ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֳ◌ִׁש בּ לים ,
לׁש וֹ נ וֹ : דּ אוֹ ריתא)וזה ּת בל  ּת בן ׁש ּת וֹ רתם(דּ אכלין כּ ל וֹ מר  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מאכל המערבים  וׁש בּ לים ּת בן  כּ מוֹ  ורע, מּט וֹ ב  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְמערבת
◌ִ◌ְוּ קלּפ וֹ ת.

היאכז. דּ הכּ וּ נה לוֹ מר  יׁש  דּ א וֹ ריתא . בּ סתרי ידע ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא 
ׁש ה וּ א אּל א ּת וֹ רה, סתרי  גּ ם  ׁש יּ ׁש  יוֹ דע  ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַלוֹ מר ,
בּ ד בּ וּ ר לעיל ע יּ ן  הּת וֹ רה, ּפ ׁש ט וּ ת רק ׁש אין  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵחוֹ ׁש ב 

לאינ וּ ן . ווי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ תחיל

קלכח. דּ ר ׁש וֹ ת  לוֹ מר  רצה דּ אוֹ רייתא . וחמוּ רין  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַקלין 
ׁש בּ תוֹ רת דּ ר ׁש וֹ ת ׁש אר  זה  דּ ר על וכן  ׁש בּ ּת וֹ רה , ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָוחמר 

◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהנּ גלה.

 בהזה מדמה מוְַַָהר כזשאלה

שיקראואלה:מד. ומספיק  זוהר  ללמוד  צריכי אי  שבחורי אמר שלי  האדמו "ר ְֵָ
אליהו! פתח 

סיבות:בה: שתי  לזה להיות  יכול ,כ אומר של האדמו"ר א ְָ

יודעי ,א . שלא  אנשי הרבה  כמו אותו , לימדו לא  פשוט יודע, לא הוא אולי
ידעו. כ שאנשי פועלי אכ אנו זה  ועל

האמיתיי.ב . רב הערב  מ ושלו חס הוא אולי 

זהאלה:מה. פשוטי אנשי אנחנו אבל  , הקודמי לדורות  אמור רק  בטוח  זה ְֵָ
כלל. אמור לא 

הפרשהבה: כל שבוע כל  לגמור ואברכי הבחורי לכל  ציוה חיי החפ ְָ
בדורנו. ממש וזה הקדוש, הזוהר של

כתוב?אלה:מו . זה איפה ְֵָ

כתוב .בה: זה  איפה  יודע שלנו הספרי את שקורא  אחד  כל  ְָ

ויקרא פרשת בזוהר כתוב יודל לדוגמא : ר' המקובל ידי  על הקודש  ללשו בתרגו)
זיעוכי"א) כ:ראזנבערג

התורה , של עמוקי סודות  לגלות  הוא ברו הקדוש עתיד  יהודה , רבי  אמר
"י מכ ל י ה' את עה האר מלאה "י  ככתוב : המשיח , מל ישעיהובזמ) ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ט ) ה'יא, את ע לאמר אחיו את ואי  רעה את אי עד ד יל "ולא  וכתוב : ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
"לד ועד טלמ אתי ידע כ לג)י לא, רצו(ירמיהו  יהי  כ אמ , כא (עד ְְְְְִִִֵַַָָָ

הזוהר ) לשו.

נס רת ידע  נערי אפ היח לימת ְְְֲִִִִִֵַַָָָָקרב

רעתא לית מען רי לן  ְְִִֵַַָָאמר

 ל יתלי  דא ה א רי ְְְְְְְִִֵָָָָדקד א

מיחא, לי מי קריב יהא וכד  ְְְְְְִִֵֵַַָָָלעלמא,

לא חא זמינין  דעלמא רביי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָאפ

ק ין  י למנדע חכמתא  ְְְְְְִִִִִֵַָָטמירין

לכא. את יא  זמנא בהה א ְְְְְְְְִִִַַָָָֹוחנין,

קיח.)  ו רא רת דה ֵַַַַַָָָָֹ(זהר



בזוהר  סודותרואי שיגלה המשיח  מל בימי שיהיה הדברי את בפירוש
להזוהר. המשיח  בי הקשר את בפירוש רואי ,עמוקי

ל נרצ אין מען : רי להם  ְְִִֵֶֶַַָָאמר

ת ה  זה  הא  ר דְִֶֶֶַַָָָה

לימ ת קרב כ היה  . ל  ְְִִֶֶָָָָָלעלם 

עתידים עלם נערים  אפ ְֲֲִִִִִֶַַָָָָהיח,

על ולדעת החכמה ל נסר ת ְְְְִִֶַַַַָָָָֹלמצא

המן ת בא וחנת, קים ְְְְִִֶַַָיד

ל ל. ְִֶַַֹית ה 



 בהזה ְַַָהר מג שאלה  כו 

הרה לב הא  ט  רק הרה, ס ד ת  מדי ל  אינ , אד לבני ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאי

לבני וי ואמר מען  רי  תח ְְְִִִֵַַַַָָקמב.

וסתימין לא אטימין  אן  ְְְֲִִִִִִָָָעלמא 

הא איתכבעינין . סתימין  רזין  מה  ְְְְִִִִִַָָָ

עאן לא ה ן . מיחין  ולא  ְְְְְְִִַַָָָֹֹא ריתא 

איהכגאא א ריתא בן  למיכל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

מן טעמין  ולא א ריתא , לבא כדט ְְְְֲִִַַַָָָֹ

מגאו. ְִָָֹמחא

קיח :)  חד מ הר ני)ִִִַַָָֹ

לאין ווי בלכואכליןכהקמג. בן  ְְְְִִֵֶֶַַ

ולא ארייתא,כז ארייתא , סתרי ידע ְְְְְְְִֵַַַָָָָ

קלין א רייתא.כחא א וחמרין ְְֲִִֶַַָָָ

ערה :)  צא י  רת חת מהימנא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ(רעיא

הקדוש?אלה:מג. זוהר ללמוד  באמת  שצרי האומר זה מי ְֵָ

שאומריבה:  צדיקי  אל של דבריה  מובאי ובו ספר הדפסנו  ְָ
.ואברכי  בחורי שכ וכל ,ילדי ואפילו זוהר ללמוד  שמוכרחי

לבני  א י ואמר: מען רי ְְְִִִֵַַַָָתח

עינים , סת מי הב אט מי  הם  ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהעלם 

רה, י סתמים  סד ת ה ְֲִֵֵֶַַָָהרי

רצים אינם  הם, מס לים  ְְְִִִֵֵֶֶַָָָואינם

ט הא  הרה ל  בן  אא ְֱֶֶֶֶֶֶַָָָֹלאכל 

מן(הא) ט עמים ואינם ה רה,  לב ְְֲִִֵֶַָָ

פנים. ְִִֶַַֹה ח

בן האכלים לא תם  לים(ע)אי  ְְֳִִִִֶֶָָ

רה, סתרי ידעים  ואינם  ְְְְִִֵֵֶַָָָרה,

רה. וחמ רים קים ְֲִִֶֶַַַָָא א 

ׁש ם. ע יּ ן  מצ ּל א , לא  א צּ וֹ לי  מגנּ א  א גּ וֹ ני בּ ּה  עסיק ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ לא 
ה וּ א כן  כּ י זה , לׁש וֹ ן נקט מל דּ הכּ ּס א  לוֹ מר יׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְואוּ לי 
בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא בּ ין  ׁש ּת וֹ רה  ׁש ם יוֹ סף דּ רב  ּת ר וּ ץ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְלפי 
עּק ר אבל וּ מצ ּל א. מגנּ א  בּ ּה  עסיק דּ לא בּ עידּ נא  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵוּ בין 
בּ יּה  דּ עסיק  בּ עידּ נא בּ ין מגנּ א  ׁש ּת וֹ רה לוֹ מר  היא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתוֹ 
עלמא דּ כּל י א ּל יבּ א  ׁש זּ ה וּ  בּ ּה , עסיק דּ לא  בּ עידּ נא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵוּ בין 

ׁש ם. הגּ מרא מסקנת לפי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפ ּל וּ 

מׁש גּ יחיןכב. ולא  בּ א וֹ ריתא אית  סתימין  רזין  כּ ּמ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ הא
גּ ם בּ ּה  מר ּמ זים ׁש בּ ּת וֹ רה, דּ בר ׁש בּ כל לוֹ מר  רצה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ הוֹ ן.
חלק רק לוֹ מדים אינם הא ּל וּ  ואנׁש ים הּת וֹ רה, ס וֹ ד וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵכּ ן 

הּס וֹ ד . חלק גּ ם ולדעת  ללמד  מנּס ים ואינם ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּפ ׁש ט,

לב וּ ׁש אכג. ּפ ׁש ט דּ איהוּ  דּ אוֹ ריתא , ּת בן  למיכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶא ּל א
לוֹ מר יׁש  ׁש הּת בןדּ אוֹ ריתא . כּ מוֹ  כּ י לוֹ מר  היא דּ ה כּ וּ נה  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הּפ נימיּ וּ ת הוּ א  והעּק ר  הּת ב וּ אה, ׁש ל  הּמ לבּ וּ ׁש  רק  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַה וּ א
ה ּמ לבּ וּ ׁש  רק ה וּ א  הּפ ׁש ט זה דּ ר על כּ ן  ה ּת ב וּ אה. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א 
הּק בּ לה. חכמת ׁש היא הּפ נימיּ וּ ת  היא והע ּק ר  הּת וֹ רה , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

סתריכד. ׁש היא  הּפ נימיּ וּ ת לוֹ מר  רצה מלגא וֹ . מחא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִמן
א ּל א הּמ תחיל בּ ד בּ וּ ר  לעיל כּ תוּ ב  מה ע יּ ן  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָּת וֹ רה,

◌ַ◌ֵ◌ְלמיכל.

הּפ נימיּ וּ ת ׁש היא  הּמ ח כּ עין מחא , א וֹ תּה  קוֹ רא הוּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
העצמוֹ ת.  ֶֹׁש בּ תו◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

לבדכה. הּת וֹ רה נגלוֹ ת הינוּ  וכוּ '. ּת בן  דּ אכלין לאינוּ ן  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵווי
ׁש היא  חוֹ ׁש ב  וה וּ א ּת וֹ רה, סתרי עליו(רק)בּ לי כּ פ ׁש ט וּ ת, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אליעזר . דּ ּמ שׂ ק  ווי, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר 

ׁש כּ תוּ בכו . מה עיּ ן  דּ א וֹ ריתא. ּת בל ּת בן  דּ אכלין  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאינוּ ן
על כּ י ׁש בּ לים, ּפ ר וּ ׁש וֹ  ּת בל לׁש וֹ נ וֹ  וזה (בּ רא ׁש ית בּ הּס ּל ם ְ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ו) בּ הּס ּל םמא ׁש ם כּ תב  עוֹ ד  ּת וּ בלי. יוֹ נתן, ּת ר גּ ם ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֳ◌ִׁש בּ לים ,
לׁש וֹ נ וֹ : דּ אוֹ ריתא)וזה ּת בל  ּת בן ׁש ּת וֹ רתם(דּ אכלין כּ ל וֹ מר  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מאכל המערבים  וׁש בּ לים ּת בן  כּ מוֹ  ורע, מּט וֹ ב  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְמערבת
◌ִ◌ְוּ קלּפ וֹ ת.

היאכז. דּ הכּ וּ נה לוֹ מר  יׁש  דּ א וֹ ריתא . בּ סתרי ידע ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא 
ׁש ה וּ א אּל א ּת וֹ רה, סתרי  גּ ם  ׁש יּ ׁש  יוֹ דע  ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַלוֹ מר ,
בּ ד בּ וּ ר לעיל ע יּ ן  הּת וֹ רה, ּפ ׁש ט וּ ת רק ׁש אין  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵחוֹ ׁש ב 

לאינ וּ ן . ווי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ תחיל

קלכח. דּ ר ׁש וֹ ת  לוֹ מר  רצה דּ אוֹ רייתא . וחמוּ רין  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַקלין 
ׁש בּ תוֹ רת דּ ר ׁש וֹ ת ׁש אר  זה  דּ ר על וכן  ׁש בּ ּת וֹ רה , ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָוחמר 

◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהנּ גלה.

 בהזה מדמה מוְַַָהר כזשאלה

שיקראואלה:מד. ומספיק  זוהר  ללמוד  צריכי אי  שבחורי אמר שלי  האדמו "ר ְֵָ
אליהו! פתח 

סיבות:בה: שתי  לזה להיות  יכול ,כ אומר של האדמו"ר א ְָ

יודעי ,א . שלא  אנשי הרבה  כמו אותו , לימדו לא  פשוט יודע, לא הוא אולי
ידעו. כ שאנשי פועלי אכ אנו זה  ועל

האמיתיי.ב . רב הערב  מ ושלו חס הוא אולי 

זהאלה:מה. פשוטי אנשי אנחנו אבל  , הקודמי לדורות  אמור רק  בטוח  זה ְֵָ
כלל. אמור לא 

הפרשהבה: כל שבוע כל  לגמור ואברכי הבחורי לכל  ציוה חיי החפ ְָ
בדורנו. ממש וזה הקדוש, הזוהר של

כתוב?אלה:מו . זה איפה ְֵָ

כתוב .בה: זה  איפה  יודע שלנו הספרי את שקורא  אחד  כל  ְָ

ויקרא פרשת בזוהר כתוב יודל לדוגמא : ר' המקובל ידי  על הקודש  ללשו בתרגו)
זיעוכי"א) כ:ראזנבערג

התורה , של עמוקי סודות  לגלות  הוא ברו הקדוש עתיד  יהודה , רבי  אמר
"י מכ ל י ה' את עה האר מלאה "י  ככתוב : המשיח , מל ישעיהובזמ) ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ט ) ה'יא, את ע לאמר אחיו את ואי  רעה את אי עד ד יל "ולא  וכתוב : ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ
"לד ועד טלמ אתי ידע כ לג)י לא, רצו(ירמיהו  יהי  כ אמ , כא (עד ְְְְְִִִֵַַָָָ

הזוהר ) לשו.

נס רת ידע  נערי אפ היח לימת ְְְֲִִִִִֵַַָָָָקרב

רעתא לית מען רי לן  ְְִִֵַַָָאמר

 ל יתלי  דא ה א רי ְְְְְְְִִֵָָָָדקד א

מיחא, לי מי קריב יהא וכד  ְְְְְְִִֵֵַַָָָלעלמא,

לא חא זמינין  דעלמא רביי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָאפ

ק ין  י למנדע חכמתא  ְְְְְְִִִִִֵַָָטמירין

לכא. את יא  זמנא בהה א ְְְְְְְְִִִַַָָָֹוחנין,

קיח.)  ו רא רת דה ֵַַַַַָָָָֹ(זהר



בזוהר  סודותרואי שיגלה המשיח  מל בימי שיהיה הדברי את בפירוש
להזוהר. המשיח  בי הקשר את בפירוש רואי ,עמוקי

ל נרצ אין מען : רי להם  ְְִִֵֶֶַַָָאמר

ת ה  זה  הא  ר דְִֶֶֶַַָָָה

לימ ת קרב כ היה  . ל  ְְִִֶֶָָָָָלעלם 

עתידים עלם נערים  אפ ְֲֲִִִִִֶַַָָָָהיח,

על ולדעת החכמה ל נסר ת ְְְְִִֶַַַַָָָָֹלמצא

המן ת בא וחנת, קים ְְְְִִֶַַָיד

ל ל. ְִֶַַֹית ה 



 בהזה ְַַָהר מז  שאלה כח

המזלג קצה על ונביא  זה על מאוד הרבה  מובא  שעה  של ערכה ובספרנו
צריכי שהחסידי שכ וכל   הליטאי  האשכנזי אחינו של  התורה מגדולי  רק

מזה: ללמוד 
על זי"ע, י ח החפ ר   זצ"ל  ל למה  רי  היק  אה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹאמר
 לכ מערר  יח  החפ והיה ,מדר ר י הגלה  אי ה הר ספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻלד

.רי לבח ואפ רה  תא ל ה הר את  ת ל   למדְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
(סי ני הספת  ,ז'י מ למה   סי .(ר ' ְְִִִֵֵֶַָֹֹ

עצמ למד   וא מסר ספר זהר ללמד ל אליו ה רה זי"ע  אי החז נְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹר
התא אחת בהזנת  לברכה. ציק  זכר ריינמ מריה רי א ה ,תאח  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָע
י מס יר והיה גלה ,  מא יתר הת  למת סגי ת נ י ה ס ר חכמת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻי 
מי  אי קלה , אא להבינ אי  הלה, חכמת ז חכמה נקראת  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָל

. המאל ל מי א ,האל עד   ִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאי
, אי מעה  זצ"ל)ב פר אי  החז דה א ה מר על ל (עב ת :ממ תב  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

מל  י תר מערר  דה חז "ל.מאמריההר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָֹ
לדעתאלה:מז. גדול דבר לא  זה הא היומי,  ד שלומדי די לא למה אבל  ְֵָ

הש"ס? כל
הרשב"י :בה: שאומר  מה ראה  אבל גדול, דבר זה כ ְָ

הרה לב הא  ט  רק הרה, ס ד ת  מדי ל  אינ , אד לבני ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאי
עלמא לבני וי ואמר מען רי ְְְְִִִֵַַַַָָָָתח

הא עינין . וסתימין לא אטימין  ְְְְֲִִִִִִִַָָאן 

ולא א ריתא  אית סתימין רזין  ְְְְְִִִִַָָָֹמה 

אלמיכלמא עאן לא  ה ן . יחין  ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

לבא ט  איה א ריתא  ְְְְִֶֶַַָָָבן

מגאו. מחא  מן  טעמין  ולא  ְְְְֲִִִַַָָָֹֹאריתא,

קיח :)  חד מ הר ני)ִִִַַָָֹ

ארייתא, בל בן  אכלין  לאין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָווי 

קלין א א ארייתא, סתרי  ידע ְְְְְִִֵֶַַָָָָָולא

א רייתא. ְְֲִַַָוחמרין

ערה :)  צא י  רת חת מהימנא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ(רעיא

יח  רמי ה הסר, תרת ולא  הגלה תרת רק סקיהע א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל 
לע ואבד והרג בה וחרב  ענת רמי  ה וכ י ב, ולא  להע מ  ְ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹיל 

ל רייתאכט אפא מלין  אינ ן  ְְְְְֲִִִִַַָָ

העלם לבני א י ואמר: מען רי ְְְִִִֵַַַָָָָתח

הרי  עינים, סתמי הב  אט מי ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהם 

ואינם רה,  י סתמים  סד ת ְְִֵֵַַָָָה

אא לאכל  רצים  אינם  הם , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָֹמס לים 

ט  הא הרה ל לב (הא)בן ְְֶֶֶֶֶַָָ

פנים. ה ח מן  ט עמים  ואינם ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהרה,

בן האכלים לא תם  לים(ע)אי  ְְֳִִִִֶֶָָ

רה, סתרי ידעים  ואינם  ְְְְִִֵֵֶַָָָרה,

רה. וחמ רים קים ְֲִִֶֶַַַָָא א 

ל רה, העסקים  א ל  ְֲִִֵַָָָָאפ

לגרמייהוּ כט. וכוּ '. בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לין  אינ וּ ן  כּ ל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפ ּל וּ 
ויטאל חיּ ים הרב  מוֹ רינ וּ  הקׁש ה מה ע יּ ן וכוּ ' ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעבדין

הקדּ מוֹ ת  ׁש ער לּס פר  בּ הקדּ מת וֹ  לברכה א.)זכר וֹ נ וֹ  (בּ דף  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ ׁש וּ פטני וכי לוֹ מר , מאד  מאד  קׁש ה דּ בר  לׁש וֹ נוֹ : ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזה

 בהזה מז ְַַָהר כטשאלה

עבדין, לגרמייה עבדין  חסד  ְְְְְְִִֶֶַַָָָל 

טל)זמנאלהה א עח י(תהילי וז ר ְְְִִִַַָ

ל ה רח  הה  יב,לאבר ולא ְֵֵַָָָָֹ

ודא דמיח.לבלעלמא , רחא  איה ְְְְִִַָָָָָ

מאן לן  מןלדגרמיןלגוי  לי יזיל ְְְִִִֵֵַַָ

לעצמם  עים , ע ים.(ה)חסד ְְִִֵֶֶֶַָ

זמן   תא(ב ת) הה ב ר י "וזר ְְְִִֵַַָָָָֹ

יב " ולא  לה ארח ל מר  (רצה ְֵֶֶַַָֹֹ
(ללע מ יח.י ב ל  רח וזה , ְִֶֶַַָָָָ

העלם מן  ל רמים  מי להם  ְִִִֵֵֶֶֶָָָא י

הע וֹ סקים חכמים הּת למידי כּ ל בּ כללוּ ת  ולא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעסקינן
כּ ל ואפ ּל וּ  כּ ללוּ ת   דּ ר אמר וֹ  זה על והראיה  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה.
לגרמייהוּ  דּ עבדי חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאינ וּ ן 
ׁש הרי וּ מׁש בּ ׁש ּת א , יתרה  היא כּ ל  דּ מּל ת  לוֹ מר  ואין  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָעבדי .

דּ וֹ ר ׁש  ו)מקרא מ  ׁש ּל א(יׁש עיה הדה , כּ ציץ חס דּ וֹ  וכל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ ◌ֹ
הּת למידי כּ ל  כּ י לרמז חס דּ וֹ . וכל א ּל א וחס דּ וֹ , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

הנּ קראת  בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים כו)חכמים  לא ּת וֹ רת(מׁש לי ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ה דה ציץ  אל ההוּ א בּ חסד  דּ וֹ מים הם ל ׁש וֹ נ ּה , על  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶחסד 

עבדי דּ לגרמייהוּ  חיּ ים מוּ ם הרב מוֹ רינוּ  לׁש וֹ ן ה וּ א כּ אן (עד  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה ּק וּ ׁש יא) בּ פרוּ ט ׁש ם לברכה זכרוֹ נוֹ  .ויטאל  ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים הרב  מוֹ רינוּ  דּ ברי  בּ המׁש ׁש ם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 
הּת ר וּ ץ, לבאר  כּ די הקדּ מוֹ ת  בּ כּמ ה  ׁש ם  ׁש ּמ ארי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה

דּ בריו בּ ס וֹ ף ׁש ם ׁש ם)וכתב  ג' כּ י(בּ ט וּ ר  ּפ ר וּ ׁש  לׁש וֹ נוֹ : וזה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ולכן מדּ ה. כּ נגד  מדּ ה הם  יתבּ ר מדּ וֹ תיו כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִה נּ ה
נאמר עליהם  הּט וֹ בים הגּ וּ פנ יּ ים בּ פ ׁש טיה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים

טז ) ג  להם(מ ׁש לי הנּ ת וּ ן  ה ּפ רס  ה וּ א וכב וֹ ד , עׁש ר  בּ שׂ מאלה  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
היוֹ תם בּ בחינת ה וּ א  בּ ּת וֹ רה  עסקם כּ ן  כּ י הזּ ה, ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
והּת ר א ּס וּ ר  בּ דיני ה זּ ה בּ עוֹ לם  היוֹ תם בּ דיני הזּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ר בּ וֹ , את  העוֹ בד  העבד  כּ נגד  והם  וכוּ '. וטהרה  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה
וכוּ ' דּ עבדי חסד  וכל ּפ רס , לק בּ ל מנת  על הוּ א ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ ודּ אי 
לק בּ ל מנת על ר בּ ם את  המׁש ּמ ׁש ים וּ ׁש פחוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכּ עבדים

◌ָ◌ְּפ רס .
כּ פי ה ּת וֹ רה בּ חינת ׁש הם הּת וֹ רה בּ רזי הע וֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאמנם

נאמר  עליהם  ה בּ א, בּ עוֹ לם  בּ ּה  ע וֹ סקים  אר (ׁש ם)מה ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
לפני ה נּ כנס  כּ בן  , אר ׁש כּ ּל וֹ  לע וֹ לם בּ ימינ ּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָימים

וּ מׁש ּמ ׁש  ּפ רס .ולפנים לקבּ ל מנת על ׁש ּל א אביו לפני ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לברכה זכר וֹ נ וֹ  ויטאל חיּ ים  הרב  מוֹ רינוּ  לׁש וֹ ן  כּ אן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַעד 

ההקדּ מוֹ ת) ׁש ער לּס פר ׁש ם.(בּ הקדּ מתוֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּק ד וֹ ׁש ל. כּ י הינ וּ  וכוּ ' הּמ ה ב שׂ ר  כּ י ויּ ז כּ ר זמנא  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההוּ א 

בּ לּמ וּ ד התר לוּ תם  כּ י עליהם , זכוּ ת  מלּמ ד  הוּ א   ָּבּ ר ו◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חמר מצּ ד  הבנת מע וּ ט מחמת הוּ א  הּק בּ לה  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָחכמת 

מחמר , וקר וּ ץ  ודם בּ שׂ ר  הם כּ י ראי )העכוּ ר , לחי  .(בּ אר  ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

ר וּ חאלא. איה וּ  איה וּ  ודא  וכוּ ' יׁש וּ ב  ולא  הוֹ ל ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַר וּ ח
ה ּמ ׁש יח מל ׁש ל ר וּ חוֹ   הוֹ ל זה ׁש בּ ׁש ביל הינוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ מׁש יח
מוּ ם עוֹ ד , הגּ א ּל ה בּ א ולא  כּ זה   אר זמן  כּ ל ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתאחר 
בּ חכמת דּ מתע ּס קי אינ וּ ן  על רק נׁש יב  אלקים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ַ◌ְדּ ר וּ ח
יד ּה  על רק  א ׁש ר  קד וּ מה, החכמה ס וֹ ד  ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַה ּק בּ לה,

לה בּ נ וֹ ת , ה ּמ לכוּ ת ראי )ּת וּ כל לחי  .(בּ אר  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

בּ מּס כתלב. כּ תב  מה עיּ ן  דּ מׁש יח ר וּ חא  איהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודא
זרה ה .)עב וֹ דה נׁש מוֹ ת(דּ ף ׁש יּ כלוּ  עד  בּ א  דּ וד  בּ ן  אין  : ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
וכוּ ' טז )ׁש בּ גּ וּ ף נז וּ נׁש מוֹ ת(י ׁש עיה  יעט וֹ ף מּל פני ר וּ ח כּ י ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

בּ דברי כּ תוּ ב מה ׁש ם ועיּ ן  כּ אן. עד  עשׂ יתי, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאני 
ר וּ ח)הּת וֹ ספ וֹ ת כּ י ה ּמ תחיל נקרא(בּ ד בּ וּ ר  מׁש יח לׁש וֹ נוֹ : וזה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ דכתיב  כ)רוּ ח, ד הם.(איכה  מׁש יח א ּפ ינוּ  ר וּ ח  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ע יּ ןלג. וכוּ ' יתוּ ב ולא  עלמא  מן  ליּה  דּ יזיל דּ גרמין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמאן 

ראי לחי בּ באר  כּ תוּ ב אלעזר )מה מנחת בּ על  בּ נוֹ  ׁש ל (בהגה "ה  ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יתוּ ב ולא  ה ּל ׁש וֹ ן  ופלא הפלא  ק ׁש ה  לכא וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ : ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
וחס כּ נּ זכּ ר , הּמ ׁש יח דּ מל ר וּ חא אל דּ קאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,
הר ׁש עים אפ ּל וּ  דּ הא  לעלמא. ית וּ ב  דּ לא  לוֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש לוֹ ם 
ועבדין הּק בּ לה, בּ חכמת  וּ ממאסים ׁש ּמ רחיקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהאּל וּ 
בּ יאת וּ מעכּ בים הגּ לוּ ת   אר גּ וֹ רמין  לגרמייהוּ  רק ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַה כּ ל
לא אבל מאחר, בּ זמן  יתוּ ב  ּפ נים כּ ל על אבל ֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח,

וׁש לוֹ ם. חס  לע וֹ לם יׁש וּ ב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶׁש ּל א
ור בּ י מוֹ רי אבי אד וֹ ני ׁש הביא  כּ מוֹ  כּ רח בּ על הּפ ר וּ ׁש   ַא◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
זהר הּת ּק וּ ני מּל ׁש וֹ ן  הּק וֹ דם בּ דּ בּ וּ ר  עלינוּ  יגן  ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְזכוּ תוֹ 

מ"ג ּת ּק וּ ן פב:)הּק דוֹ ׁש  עלמא(דּ ף אחזר  כּ א ּל וּ  דּ גרמין  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יתוּ ב דּ לא זה גּ ם ה ּל ׁש וֹ ן זה על וקאי ובהוּ . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְלתהוּ 
על רק וקאי ובהוּ . לתהוּ  עלמא  דּ אחזיר וּ  הינ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,
הר ׁש עים האנ ׁש ים  ׁש ּמ רחיקין  הדּ וֹ ר וא וֹ ת וֹ  הזּ מן  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַא וֹ ת וֹ 
ׁש ה וּ א ה ּק טן  עוֹ לם  מבּ חינת צדקנוּ  מׁש יח בּ יאת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶאת
עליהם רק קאי וא וּ לי וד וֹ ר . דּ וֹ ר  בּ כל אדם כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ חינת
יב וֹ א בּ א  אבל ׁש הרחיקוּ הוּ , יען  ירא וּ הוּ , לא ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֶׁש הם
בּ ּס פר הגה"ה  לׁש וֹ ן כּ אן  עד  בּ רחמים, בּ ימינ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה 

ׁש ם. ראי לחי ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְבּ אר 
מהלד. ע יּ ן  וכוּ ' יבּ ׁש ה  וכוּ ' עלמא מן  ליּה  דּ יזיל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

אז  לׁש וֹ נוֹ : וזה אברהם  בּ אר  בּ ּס פר  טל )כּ ת וּ ב  עח (ּת ה ּל ים ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

כּ נּ ז כּ ר דּ ה וֹ ל דּ מׁש יח ר וּ ח דּ א  יׁש וּ ב, ולא  הוֹ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַר וּ ח
זוֹ כין אם בּ א , הוּ א  וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל הוּ א  דּ מׁש יח בּ גין  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְלעיל.
כּ ׁש אינם אבל נגאלים. מּמ ׁש  יוֹ ם אוֹ תוֹ  אז  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

אז הּק בּ לה , בּ חכמת  ה)עוֹ סקים יט יחרב(יׁש עיה ונהר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ה וּ א דּ דעת דּ חכמה, נביעוּ  דּ אס ּת ּל יק דּ גרמין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש ,
ׁש היא ב ' יב ׁש ה , ב ' ואׁש ּת ארת כּ נּ וֹ דע. חכמה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ס וֹ ד 
אברהם הבּ אר לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  יב ׁש ה, ב ' ה נּ קרא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה כינה
ּפ ר דּ ס בּ ספר וֹ  לברכה זכר וֹ נ וֹ  הרמ"ק  כּ תב  מה ועיּ ן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם.



 בהזה ְַַָהר מז  שאלה כח

המזלג קצה על ונביא  זה על מאוד הרבה  מובא  שעה  של ערכה ובספרנו
צריכי שהחסידי שכ וכל   הליטאי  האשכנזי אחינו של  התורה מגדולי  רק

מזה: ללמוד 
על זי"ע, י ח החפ ר   זצ"ל  ל למה  רי  היק  אה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹאמר
 לכ מערר  יח  החפ והיה ,מדר ר י הגלה  אי ה הר ספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻלד

.רי לבח ואפ רה  תא ל ה הר את  ת ל   למדְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
(סי ני הספת  ,ז'י מ למה   סי .(ר ' ְְִִִֵֵֶַָֹֹ

עצמ למד   וא מסר ספר זהר ללמד ל אליו ה רה זי"ע  אי החז נְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹר
התא אחת בהזנת  לברכה. ציק  זכר ריינמ מריה רי א ה ,תאח  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָע
י מס יר והיה גלה ,  מא יתר הת  למת סגי ת נ י ה ס ר חכמת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻי 
מי  אי קלה , אא להבינ אי  הלה, חכמת ז חכמה נקראת  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָל

. המאל ל מי א ,האל עד   ִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאי
, אי מעה  זצ"ל)ב פר אי  החז דה א ה מר על ל (עב ת :ממ תב  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

מל  י תר מערר  דה חז "ל.מאמריההר ְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָֹ
לדעתאלה:מז. גדול דבר לא  זה הא היומי,  ד שלומדי די לא למה אבל  ְֵָ

הש"ס? כל
הרשב"י :בה: שאומר  מה ראה  אבל גדול, דבר זה כ ְָ

הרה לב הא  ט  רק הרה, ס ד ת  מדי ל  אינ , אד לבני ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאי
עלמא לבני וי ואמר מען רי ְְְְִִִֵַַַַָָָָתח

הא עינין . וסתימין לא אטימין  ְְְְֲִִִִִִִַָָאן 

ולא א ריתא  אית סתימין רזין  ְְְְְִִִִַָָָֹמה 

אלמיכלמא עאן לא  ה ן . יחין  ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

לבא ט  איה א ריתא  ְְְְִֶֶַַָָָבן

מגאו. מחא  מן  טעמין  ולא  ְְְְֲִִִַַָָָֹֹאריתא,

קיח :)  חד מ הר ני)ִִִַַָָֹ

ארייתא, בל בן  אכלין  לאין ְְְְְְִִֵֶֶַַַָווי 

קלין א א ארייתא, סתרי  ידע ְְְְְִִֵֶַַָָָָָולא

א רייתא. ְְֲִַַָוחמרין

ערה :)  צא י  רת חת מהימנא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ(רעיא

יח  רמי ה הסר, תרת ולא  הגלה תרת רק סקיהע א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹל 
לע ואבד והרג בה וחרב  ענת רמי  ה וכ י ב, ולא  להע מ  ְ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹיל 

ל רייתאכט אפא מלין  אינ ן  ְְְְְֲִִִִַַָָ

העלם לבני א י ואמר: מען רי ְְְִִִֵַַַָָָָתח

הרי  עינים, סתמי הב  אט מי ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהם 

ואינם רה,  י סתמים  סד ת ְְִֵֵַַָָָה

אא לאכל  רצים  אינם  הם , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָֹמס לים 

ט  הא הרה ל לב (הא)בן ְְֶֶֶֶֶַָָ

פנים. ה ח מן  ט עמים  ואינם ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהרה,

בן האכלים לא תם  לים(ע)אי  ְְֳִִִִֶֶָָ

רה, סתרי ידעים  ואינם  ְְְְִִֵֵֶַָָָרה,

רה. וחמ רים קים ְֲִִֶֶַַַָָא א 

ל רה, העסקים  א ל  ְֲִִֵַָָָָאפ

לגרמייהוּ כט. וכוּ '. בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לין  אינ וּ ן  כּ ל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפ ּל וּ 
ויטאל חיּ ים הרב  מוֹ רינ וּ  הקׁש ה מה ע יּ ן וכוּ ' ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעבדין

הקדּ מוֹ ת  ׁש ער לּס פר  בּ הקדּ מת וֹ  לברכה א.)זכר וֹ נ וֹ  (בּ דף  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ ׁש וּ פטני וכי לוֹ מר , מאד  מאד  קׁש ה דּ בר  לׁש וֹ נוֹ : ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזה

 בהזה מז ְַַָהר כטשאלה

עבדין, לגרמייה עבדין  חסד  ְְְְְְִִֶֶַַָָָל 

טל)זמנאלהה א עח י(תהילי וז ר ְְְִִִַַָ

ל ה רח  הה  יב,לאבר ולא ְֵֵַָָָָֹ

ודא דמיח.לבלעלמא , רחא  איה ְְְְִִַָָָָָ

מאן לן  מןלדגרמיןלגוי  לי יזיל ְְְִִִֵֵַַָ

לעצמם  עים , ע ים.(ה)חסד ְְִִֵֶֶֶַָ

זמן   תא(ב ת) הה ב ר י "וזר ְְְִִֵַַָָָָֹ

יב " ולא  לה ארח ל מר  (רצה ְֵֶֶַַָֹֹ
(ללע מ יח.י ב ל  רח וזה , ְִֶֶַַָָָָ

העלם מן  ל רמים  מי להם  ְִִִֵֵֶֶֶָָָא י

הע וֹ סקים חכמים הּת למידי כּ ל בּ כללוּ ת  ולא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעסקינן
כּ ל ואפ ּל וּ  כּ ללוּ ת   דּ ר אמר וֹ  זה על והראיה  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה.
לגרמייהוּ  דּ עבדי חסד כּ ל בּ אוֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאינ וּ ן 
ׁש הרי וּ מׁש בּ ׁש ּת א , יתרה  היא כּ ל  דּ מּל ת  לוֹ מר  ואין  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָעבדי .

דּ וֹ ר ׁש  ו)מקרא מ  ׁש ּל א(יׁש עיה הדה , כּ ציץ חס דּ וֹ  וכל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֹ
הּת למידי כּ ל  כּ י לרמז חס דּ וֹ . וכל א ּל א וחס דּ וֹ , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר

הנּ קראת  בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים כו)חכמים  לא ּת וֹ רת(מׁש לי ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ה דה ציץ  אל ההוּ א בּ חסד  דּ וֹ מים הם ל ׁש וֹ נ ּה , על  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶחסד 

עבדי דּ לגרמייהוּ  חיּ ים מוּ ם הרב מוֹ רינוּ  לׁש וֹ ן ה וּ א כּ אן (עד  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה ּק וּ ׁש יא) בּ פרוּ ט ׁש ם לברכה זכרוֹ נוֹ  .ויטאל  ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

זכר וֹ נוֹ  ויטאל חיּ ים הרב  מוֹ רינוּ  דּ ברי  בּ המׁש ׁש ם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 
הּת ר וּ ץ, לבאר  כּ די הקדּ מוֹ ת  בּ כּמ ה  ׁש ם  ׁש ּמ ארי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלברכה

דּ בריו בּ ס וֹ ף ׁש ם ׁש ם)וכתב  ג' כּ י(בּ ט וּ ר  ּפ ר וּ ׁש  לׁש וֹ נוֹ : וזה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ולכן מדּ ה. כּ נגד  מדּ ה הם  יתבּ ר מדּ וֹ תיו כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִה נּ ה
נאמר עליהם  הּט וֹ בים הגּ וּ פנ יּ ים בּ פ ׁש טיה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים

טז ) ג  להם(מ ׁש לי הנּ ת וּ ן  ה ּפ רס  ה וּ א וכב וֹ ד , עׁש ר  בּ שׂ מאלה  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
היוֹ תם בּ בחינת ה וּ א  בּ ּת וֹ רה  עסקם כּ ן  כּ י הזּ ה, ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
והּת ר א ּס וּ ר  בּ דיני ה זּ ה בּ עוֹ לם  היוֹ תם בּ דיני הזּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ר בּ וֹ , את  העוֹ בד  העבד  כּ נגד  והם  וכוּ '. וטהרה  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה
וכוּ ' דּ עבדי חסד  וכל ּפ רס , לק בּ ל מנת  על הוּ א ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ ודּ אי 
לק בּ ל מנת על ר בּ ם את  המׁש ּמ ׁש ים וּ ׁש פחוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכּ עבדים

◌ָ◌ְּפ רס .
כּ פי ה ּת וֹ רה בּ חינת ׁש הם הּת וֹ רה בּ רזי הע וֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאמנם

נאמר  עליהם  ה בּ א, בּ עוֹ לם  בּ ּה  ע וֹ סקים  אר (ׁש ם)מה ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
לפני ה נּ כנס  כּ בן  , אר ׁש כּ ּל וֹ  לע וֹ לם בּ ימינ ּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָימים

וּ מׁש ּמ ׁש  ּפ רס .ולפנים לקבּ ל מנת על ׁש ּל א אביו לפני ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לברכה זכר וֹ נ וֹ  ויטאל חיּ ים  הרב  מוֹ רינוּ  לׁש וֹ ן  כּ אן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַעד 

ההקדּ מוֹ ת) ׁש ער לּס פר ׁש ם.(בּ הקדּ מתוֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּק ד וֹ ׁש ל. כּ י הינ וּ  וכוּ ' הּמ ה ב שׂ ר  כּ י ויּ ז כּ ר זמנא  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ ההוּ א 

בּ לּמ וּ ד התר לוּ תם  כּ י עליהם , זכוּ ת  מלּמ ד  הוּ א   ָּבּ ר ו◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חמר מצּ ד  הבנת מע וּ ט מחמת הוּ א  הּק בּ לה  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָחכמת 

מחמר , וקר וּ ץ  ודם בּ שׂ ר  הם כּ י ראי )העכוּ ר , לחי  .(בּ אר  ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

ר וּ חאלא. איה וּ  איה וּ  ודא  וכוּ ' יׁש וּ ב  ולא  הוֹ ל ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַר וּ ח
ה ּמ ׁש יח מל ׁש ל ר וּ חוֹ   הוֹ ל זה ׁש בּ ׁש ביל הינוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ מׁש יח
מוּ ם עוֹ ד , הגּ א ּל ה בּ א ולא  כּ זה   אר זמן  כּ ל ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתאחר 
בּ חכמת דּ מתע ּס קי אינ וּ ן  על רק נׁש יב  אלקים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ַ◌ְדּ ר וּ ח
יד ּה  על רק  א ׁש ר  קד וּ מה, החכמה ס וֹ ד  ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַה ּק בּ לה,

לה בּ נ וֹ ת , ה ּמ לכוּ ת ראי )ּת וּ כל לחי  .(בּ אר  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌

בּ מּס כתלב. כּ תב  מה עיּ ן  דּ מׁש יח ר וּ חא  איהוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודא
זרה ה .)עב וֹ דה נׁש מוֹ ת(דּ ף ׁש יּ כלוּ  עד  בּ א  דּ וד  בּ ן  אין  : ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
וכוּ ' טז )ׁש בּ גּ וּ ף נז וּ נׁש מוֹ ת(י ׁש עיה  יעט וֹ ף מּל פני ר וּ ח כּ י ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌

בּ דברי כּ תוּ ב מה ׁש ם ועיּ ן  כּ אן. עד  עשׂ יתי, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאני 
ר וּ ח)הּת וֹ ספ וֹ ת כּ י ה ּמ תחיל נקרא(בּ ד בּ וּ ר  מׁש יח לׁש וֹ נוֹ : וזה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ דכתיב  כ)רוּ ח, ד הם.(איכה  מׁש יח א ּפ ינוּ  ר וּ ח  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ע יּ ןלג. וכוּ ' יתוּ ב ולא  עלמא  מן  ליּה  דּ יזיל דּ גרמין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמאן 

ראי לחי בּ באר  כּ תוּ ב אלעזר )מה מנחת בּ על  בּ נוֹ  ׁש ל (בהגה "ה  ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יתוּ ב ולא  ה ּל ׁש וֹ ן  ופלא הפלא  ק ׁש ה  לכא וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ : ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
וחס כּ נּ זכּ ר , הּמ ׁש יח דּ מל ר וּ חא אל דּ קאי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא ,
הר ׁש עים אפ ּל וּ  דּ הא  לעלמא. ית וּ ב  דּ לא  לוֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש לוֹ ם 
ועבדין הּק בּ לה, בּ חכמת  וּ ממאסים ׁש ּמ רחיקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהאּל וּ 
בּ יאת וּ מעכּ בים הגּ לוּ ת   אר גּ וֹ רמין  לגרמייהוּ  רק ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַה כּ ל
לא אבל מאחר, בּ זמן  יתוּ ב  ּפ נים כּ ל על אבל ֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ ׁש יח,

וׁש לוֹ ם. חס  לע וֹ לם יׁש וּ ב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶׁש ּל א
ור בּ י מוֹ רי אבי אד וֹ ני ׁש הביא  כּ מוֹ  כּ רח בּ על הּפ ר וּ ׁש   ַא◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
זהר הּת ּק וּ ני מּל ׁש וֹ ן  הּק וֹ דם בּ דּ בּ וּ ר  עלינוּ  יגן  ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְזכוּ תוֹ 

מ"ג ּת ּק וּ ן פב:)הּק דוֹ ׁש  עלמא(דּ ף אחזר  כּ א ּל וּ  דּ גרמין  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יתוּ ב דּ לא זה גּ ם ה ּל ׁש וֹ ן זה על וקאי ובהוּ . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְלתהוּ 
על רק וקאי ובהוּ . לתהוּ  עלמא  דּ אחזיר וּ  הינ וּ  ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעלמא , ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הר ׁש עים האנ ׁש ים  ׁש ּמ רחיקין  הדּ וֹ ר וא וֹ ת וֹ  הזּ מן  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַא וֹ ת וֹ 
ׁש ה וּ א ה ּק טן  עוֹ לם  מבּ חינת צדקנוּ  מׁש יח בּ יאת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶאת
עליהם רק קאי וא וּ לי וד וֹ ר . דּ וֹ ר  בּ כל אדם כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ חינת
יב וֹ א בּ א  אבל ׁש הרחיקוּ הוּ , יען  ירא וּ הוּ , לא ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֶׁש הם
בּ ּס פר הגה"ה  לׁש וֹ ן כּ אן  עד  בּ רחמים, בּ ימינ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה 

ׁש ם. ראי לחי ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְבּ אר 
מהלד. ע יּ ן  וכוּ ' יבּ ׁש ה  וכוּ ' עלמא מן  ליּה  דּ יזיל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

אז  לׁש וֹ נוֹ : וזה אברהם  בּ אר  בּ ּס פר  טל )כּ ת וּ ב  עח (ּת ה ּל ים ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

כּ נּ ז כּ ר דּ ה וֹ ל דּ מׁש יח ר וּ ח דּ א  יׁש וּ ב, ולא  הוֹ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַר וּ ח
זוֹ כין אם בּ א , הוּ א  וד וֹ ר  דּ וֹ ר  בּ כל הוּ א  דּ מׁש יח בּ גין  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְלעיל.
כּ ׁש אינם אבל נגאלים. מּמ ׁש  יוֹ ם אוֹ תוֹ  אז  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

אז הּק בּ לה , בּ חכמת  ה)עוֹ סקים יט יחרב(יׁש עיה ונהר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ה וּ א דּ דעת דּ חכמה, נביעוּ  דּ אס ּת ּל יק דּ גרמין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש ,
ׁש היא ב ' יב ׁש ה , ב ' ואׁש ּת ארת כּ נּ וֹ דע. חכמה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ס וֹ ד 
אברהם הבּ אר לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  יב ׁש ה, ב ' ה נּ קרא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה כינה
ּפ ר דּ ס בּ ספר וֹ  לברכה זכר וֹ נ וֹ  הרמ"ק  כּ תב  מה ועיּ ן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם.



 בהזה ְַַָהר מח  שאלה ל

אינ ן אין לעלמא , ית ב ולא  ְְְְְְִִֵָָָָָעלמא 

בעאן ולא יה , לארייתא  ְְְְְִַַָָָָָָָעבדין

דגרמין דקלה , בחכמה  ְְְְְְְְִִַַָָָָָָלאדלא

, מינ י ' דאיהי דחכמה  נביע ְְְְְְִִִִִַַָָָאסק

יביה . ב' ְְְְִֵַָָואארת

עג:)  ל '  ני)ִִִַ

שלאאלה:מח . ישיבות וראשי   "אדמורי נגד  חריפי דברי כותבי את למה ְֵָ
הקדוש? זוהר ללמוד   לתלמידיה רשות  נותני

כלי ,בה: אל מכלי  ל מריק  רק  אני ,החריפי  הדברי את אומר  אני  לא ְָ
.לעול בא שלא טוב  יותר היה אלא זה די  ולא זה! את אומר הרשב "י

הקדוש: הזוהר לשו וזה 

גרמין לן  ביזהלוענ תאלהוי  וחרא ְְְְֲִִִַַָָָָ

עלמא. וא דן  ְְְְְֶֶַָָָוהרג 

עג:)  ל '  ני)ִִִַ

נברא א   ל ט ב הלה , חכמת  ילמד א   ילאנ  ר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמי

וחכמתאלז מאן קלה אסק  גרים ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

עים הם  א לעלם, יב  ְִֵֵֶֶָָָֹולא 

לעסק  רצים  ואינם  יב ה הרה ְְֲִֵֵֶַַָָָֹאת

סקת רמים הלה , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחכמת

והב ' י'. היא החכמה נביעת  ְְְִִִֶֶַַַָָָמ ה

יב ה. ְְִֵֶֶָנארת

בה  וחרב  ענת רמים  להם  ְְֲִִִֶֶֶֶָָא י

עלם. ואבדן ְְְֶֶָָָָוהרג

וחכמה  ק לה סקת רם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ס"א.)רּמ וֹ נים  דּ ף  ב' בּ חלק ה ' ּפ רק האוֹ תיּ וֹ ת לׁש וֹ נ וֹ :(בּ ׁש ער  וזה ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ׁש נּ תיחדה וּ מּפ ני מלכוּ ת, היא  הב ' כּ י ׁש ּפ ר ׁש  מי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְויׁש 

אנ ּפ ין)בּ בעלּה  ׁש חבּ קה(זעיר  זר וֹ ע וֹ תיו ב ' בּ ּה  נצטיּ ר וּ  , ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ אמצע. והוּ א  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

מהלה. עיּ ן  וכוּ '. וּ ב זּ ה  וחר בּ א  ענ יּ וּ תא דּ גרמין  לוֹ ן  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוי
מל בּ כּס א  ק')כּ ת וּ ב  כּ ּמ ה(אוֹ ת ּת אמר ׁש ּל א  לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹֹ◌ַ◌ָ◌

יׁש  כּ י לא, אוֹ  מׁש יח יב וֹ א  אם  מקּפ ידים  ׁש אין  ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲע ׁש ירים 
אמר לזה  כּ ס ּל ם. זהב  וישׂ ימוּ  יּ סמכוּ  מה על ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
ולא לּמ ׁש יח י ׁש ּת וֹ קק וּ  ואז  להם, עניּ וּ תא  ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

ׁש ם.  מל הכּ ּס א  לׁש וֹ ן כּ אן  עד  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִימצא וּ הוּ .

מהלו . ע יּ ן  וכוּ '. והרג וּ בזּ ה וחר בּ א  עניּ וּ תא  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 
ׁש בּ ת בּ מס ' לג.)כּ ת וּ ב  חרב(דּ ף  ּת וֹ רה בּ ּט וּ ל וכוּ ' בּ עו וֹ ן  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ואינן א וֹ כלין  אדם וּ בני בּ א  וּ ב צּ רת ודבר  רבּ ה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִוּ בזּ ה
דּ כתיב  בּ מ ׁש קל . לחמם וא וֹ כלין  כה)שׂ בעין  כו (ו יּ קרא ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ רית ואין  וג וֹ ', בּ רית  נקם  נקמת  חרב  עליכם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוהבאתי
ׁש נּ אמר  ּת וֹ רה  כה)א ּל א לג יוֹ מם(ירמיה  בריתי לא אם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌

וּ כתיב  וגוֹ ', כו)ולילה כו לחם(ויּ קרא מּט ה לכם בּ ׁש ברי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
כּ אן . עד  וגוֹ ', נׁש ים ע שׂ ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְואפ וּ 

ואין בּ רית, נקם דּ כתיב  לׁש וֹ נ וֹ : וזה ׁש ם ר ׁש "י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵוּ פרׁש 
ולילה יוֹ מם  בריתי לא אם דּ כתיב ּת וֹ רה אּל א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ רית 
דּ הינוּ  חרב  ידי ועל חרב , וּ כתיב  ולילה . יוֹ מם  בּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהגית

וּ כתיב  בּ אה. הבּ זּ ה  מלחמה גּ ר וּ י כה)מׁש ּל חת כו (ו יּ קרא ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחם, מּט ה  לכם בּ ׁש ברי וּ כתיב  דּ בר . הרי דּ בר, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש לחּת י
ׁש ם. ר ׁש "י לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  בּ צּ רת. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי

ּת וֹ רה, בּ ּט וּ ל בּ עווֹ ן  כּ תוּ ב  מה הגּ מרא  בּ דברי  ׁש ם  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 
היוֹ ת ּת וֹ רה, ׁש ּל וֹ מדים ּפ י על ׁש אף  לוֹ מר  דּ רצה ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע
מב ּט לים והם ללמד יכוֹ לים ׁש הם זמן  בּ כל לוֹ מדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ודבר וּ בזּ ה בּ חרב  נענ ׁש ים  הם לכן  הזּ מן, מן  בּ חלק ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָּת וֹ רה

◌ֶֹ◌ַוּ ב צּ רת.

ּת וֹ רת ׁש ּל וֹ מדים  בּ אפן איירי ה ּת ּק וּ נים  בּ דברי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוכאן 
ה וּ א זה על לגמרי, מב ּט לים הם ה ּק בּ לה ות וֹ רת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַה נּ גלה ,

בּ עניּ וּ ת כּ ן  גּ ם  נענ ׁש ים ׁש הם בּ צּ רת)א וֹ מר  כּ עין וחרב(ׁש הוּ א  ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הרג כּ ן  גּ ם נענׁש ים ׁש הם  חמוּ ר  יוֹ תר ה וּ א  וּ בזה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִוּ בזּ ה.

וׁש לוֹ ם. חס  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואבדן 

איןלז. בּ אמר וֹ  וכוּ ' וחכמתא ק בּ לה דּ אס ּת ּל ק דּ גרים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמאן 

 בהזה מח ְַַָהר לאשאלה

דבכתב, מארייתא  ה  דבעל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמא רייתא

לא ואמרין ה ן , י דלן לא ְְְְְְְְִִִַָָָָוגרים

בתלמדא, ארייתא ט  אא  ְְְְְִֶַַָָָָאית

ה א א מהה אלחואי  נביע יסק ְְְְִִֵֵַַַַ

מהה א לי לט נהר ווי לאמן ,  לי טב ְֵֵֵַַַָָָָ

א ריתא ההיא  י ליף  ולא  עלמא  ְְְְְְִִִִַַָָָָאתרי

אתחב ה , דבעל וא רייתא  מאדבכתב ְְְְְְְִִִֶַַַַָָ

,ובה לתה עלמא  אחזר  א ְְְְִֵַַָָָֹֹלי

וארמבוגרים עלמא ל תא.מגענ תא  ְְְְֲִִֶָָָָָָֹ

פב.)  מג   ני)ִִִַ

כתב , מ רה ה על  ְְִִִֶֶֶַָָָמ רה

א וא מרים  הן , יעסק א ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹוגרם 

ואי  ב למ ד, רה ט אא  ְְְֵֶַַַַַָָָי

זה ) מא ת(הרי נביעה מסק הא  א ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

א ל ט ב  , ל אי ן. ת מא ֵֶַָָֹנהר

רה   ת א ילמד  ולא עלם , ְְְִִַָָָָָֹנברא 

ל חב  ה, על  ותרה  ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָכתב 

וג רם ובה לתה העלם מחזיר אְְְֲִִֵַָָָֹֹ

הל ת. ואר ע לם  ְֲִֶַָָָֹענת

ק בּ לה, ללמד  מ')צרי אוֹ ת מל בּ כּס א(כּ ּס א ׁש ם כּ תב  ע וֹ ד  . ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּת וֹ רה, רזי הם לצּ דּ יק  זר וּ ע  אוֹ ר  עּק ר  כּ י לׁש וֹ נוֹ : וזה  ֶמל◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
והינוּ  ׁש ם. מל הכּ ּס א  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד אתקרי, רז  אוֹ ר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִכּ י

ר "ז . כּ מנין  בּ גימטר יּ א  הוּ א  א וֹ "ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִכּ י 
כּ תוּ בלח. מה  ע יּ ן  נהר  מההוּ א  נביע וּ  יס ּל ק הוּ א  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ א ּל וּ 

מל מ')בּ כּס א היס וֹ ד(אוֹ ת ּת וֹ רה, רזי ידי על לׁש וֹ נוֹ : וזה ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌
יחסר ואם  קד ׁש , זרע הּמ חין אוֹ ר  מתמּל א  רזא  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קרא 

אנ ּפ ין . זעיר  יס וֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיס ּת ּל ק
אםלט. כּ י לוֹ מר  היא  דּ הכּ וּ נה לוֹ מר  יׁש  גּ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א 

אנּפ ין זעיר  מיס וֹ ד  הפע לעיליס ּת ּל ק כּ תוּ ב מה  (עיּ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הוּ א) כּ אּל וּ  ה ּמ תחיל מה ּמ לכוּ תבּ דבּ וּ ר הפע יחסר  מּמ ילא  , ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
מה רק  כּ לוּ ם מגּ רמּה  לּה  לית  הּמ לכוּ ת  כּ י גּ ן , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קראת

אנ ּפ ין . זעיר  מיס וֹ ד  מקבּ לת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהיא
ההיאמ . יוֹ ליף ולא  בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא ליּה  טב  ליּה  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַווי 

מל בּ כּס א  כּ ת וּ ב  מה ע יּ ן  וכוּ ' נ')א וֹ רייתא  וזה(אוֹ ת ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
ּפ וֹ גם אינ וֹ  כּ י לוֹ , ט וֹ ב  יוֹ תר הארץ  עם  היה אם ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלׁש וֹ נ וֹ :
ׁש יּ מּל א קדם בּ ּפ ר דּ ס  לט יּ ל אין  כּ י קבּ לה, לוֹ מד  אינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאם

ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  דּ א וֹ ליף מאן  אבל ויין . בּ שׂ ר  (ׁש הוּ א)כּ רסוֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

יין  וׁש תה ּת וֹ רה, ׁש ל לחמּה  ׁש בּ על(ׁש היא)בּ שׂ ר  ּת וֹ רה ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ּפ וֹ גם ואדּ ר בּ ה קבּ לה. ילמד  לא אם גּ ד וֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶּפ ה ,
ליס וֹ ד עלמא אחזר  כּ י ליּה , יוֹ ליף  דּ לא  ליּה  וטב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ דוֹ 
יבּ ׁש ה, והגּ ן  כּ ׁש נּ הר  הּק לּפ וֹ ת ׁש ּמ גבּ יר  ה כּ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְׁש בירת
מל ה כּ ּס א  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  מהם. ּת וֹ רה רזי הּט ּפ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ מנע

◌ָׁש ם.
ע יּ ןמא. ובהוּ . לתהוּ  עלמא אחזר  כּ א ּל וּ  ליּה  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב  ◌ָֹ◌ַֹ◌ֵ◌

ּפ ר ׁש ת הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  בּ דברי כּ תוּ ב  ט"ז:)מה  דּ ף :(בּ ראׁש ית ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

וּ מבאר לׁש וֹ נ וֹ : וזה ראי, לחי בּ אר  בּ ּס פר  כּ תב  מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 
ׁש ם) ס וֹ ד וֹ ת(בּ זּ הר  התגּ ּל וּ ת  בּ כח היה, הע וֹ לם דּ ת ּק וּ ן  ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ה ּת הוּ  ענין  נתקן  א וֹ ר , ׁש נּ קרא  ּת וֹ רה וסתרי  ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י הכא אמר  ולזה הּת ּק וּ ן . קדם ׁש היה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָובה וּ 
ׁש ל ּת ּק וּ נוֹ  ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  הּת וֹ רה ס וֹ ד וֹ ת להבין לב  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵנ וֹ תן 

וכאמוּ ר . ובהוּ  לתה וּ  העוֹ לם אחזר  כּ אּל וּ  נחׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
ׁש ם. ראי לחי הבּ אר  לׁש וֹ ן  כּ אן  ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד 

לעילמב. כּ ת וּ ב  מה עיּ ן  בּ עלמא עניּ וּ תא . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוגרים
ה ּמ תחיל בּ ד בּ וּ ר  יקרה בּ אבן כּ תוּ ב וּ מה  קמד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ סעיף

ענ יּ וּ תא . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ גרמין 
סתרימג. לּמ וּ ד  ידי על כּ י הוּ א  והענין  גּ לוּ תא .  ְואר◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ רעיא ׁש כּ תב  וּ כמוֹ  הגּ לוּ ת. מן  לצאת יז כּ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רה,
נשׂ א ּפ ר ׁש ת  קכ "ד:)מהימנא  דּ עתידין(בּ דף  לׁש וֹ נוֹ : וזה  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הזּ הר ספר  האי דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא  למטעם ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
הרעיא לׁש וֹ ן  כּ אן  עד בּ רחמי. גּ לוּ תא  מן בּ יּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִיּפ ק וּ ן 
מאילן לטעם י שׂ ראל ׁש עתידים  ּפ ר וּ ׁש  ׁש ם . ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא 
הגּ לוּ ת מן  יצאוּ  יד וֹ  ׁש על ה זּ ה, הזּ הר  ספר  ׁש ה וּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
עצמוֹ  ׁש ּמ וֹ נע ׁש ּמ י כּ אן  אמר  וּ לזה כּ אן. עד  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים ,
חס ה גּ לוּ ת אר גּ וֹ רם זה הרי ּת וֹ רה, וסתרי זהר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ִמּל למד 

ראי. לחי וּ בבאר  ס ' אוֹ ת  מל בּ כּס א ועיּ ן  ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש לוֹ ם,
מל בּ כּס א  ס')כּ תב  לקנ וֹ ת(בּ אוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל וּ מי לׁש וֹ נוֹ : וזה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הּס פרים  ֹמּת ו אוֹ  חבר  א וֹ  קבּ לה  ׁש יּ לּמ דהוּ  רב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַלוֹ 
מל בּ כּס א ׁש ם כּ תב  ע וֹ ד  גּ לוּ תא .  אר גּ וֹ רם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתר ל ,

עו: וּ בדף כּ אן  ׁש כּ תב  הענׁש  וּ מגּ דל לׁש וֹ נ וֹ : ל וֹ מר:וזה צרי) ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

עג:) דּ ף  ל' ית בּ ריבּ תּק וּ ן דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי ליצלן רחמנא ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
למי הכר  וגדל  החיּ וּ ב  גּ דל יוּ דע מּמ נּ וּ  וכוּ ', יוֹ ליף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולא
בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא ה זּ הר  לּמ וּ ד  כּ י הּק בּ לה . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּל וֹ מד 
מאמר ּפ ר וּ ׁש  וּ להבין  ללמד יז כּ ה אם ׁש כּ ן  וכל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָע וֹ למוֹ ת .
ּל א מה  אחד  בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה ֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד ,

ּת מימה. ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיע שׂ ה
ל וֹ ן קים ל ׁש וֹ נ וֹ : וזה מל בּ כּס א ׁש ם כּ תב  (בּ מּס כת ע וֹ ד  ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

כ"א.) דּ ף  דּ לאסוֹ טה בּ עידּ נא אפ ּל וּ  וּ מצּל א  מגנּ א  ּת וֹ רה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אוֹ ריתא ההיא  יוֹ ליף  דּ לא  ליּה  טב  אמר  ואי בּ יּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָעסיק
מדּ ה ל ׁש אין  וּ גמרא , מׁש נה  ׁש היא  ּפ ה ודבעל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בכתב 

הימנּ ה ל "ג.)טוֹ בה דּ ף מציעא  בּ בא בּ מּס כת ׁש כּ תוּ ב  א ּל א(כּ מוֹ  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ יוֹ ם מע ּט ר וֹ  אין אם כּ לוּ ם, אינ וֹ  הנה  כּ ל לּמ וּ ד וֹ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַו דּ אי



 בהזה ְַַָהר מח  שאלה ל

אינ ן אין לעלמא , ית ב ולא  ְְְְְְִִֵָָָָָעלמא 

בעאן ולא יה , לארייתא  ְְְְְִַַָָָָָָָעבדין

דגרמין דקלה , בחכמה  ְְְְְְְְִִַַָָָָָָלאדלא

, מינ י ' דאיהי דחכמה  נביע ְְְְְְִִִִִַַָָָאסק

יביה . ב' ְְְְִֵַָָואארת

עג:)  ל '  ני)ִִִַ

שלאאלה:מח . ישיבות וראשי   "אדמורי נגד  חריפי דברי כותבי את למה ְֵָ
הקדוש? זוהר ללמוד   לתלמידיה רשות  נותני

כלי ,בה: אל מכלי  ל מריק  רק  אני ,החריפי  הדברי את אומר  אני  לא ְָ
.לעול בא שלא טוב  יותר היה אלא זה די  ולא זה! את אומר הרשב "י

הקדוש: הזוהר לשו וזה 

גרמין לן  ביזהלוענ תאלהוי  וחרא ְְְְֲִִִַַָָָָ

עלמא. וא דן  ְְְְְֶֶַָָָוהרג 

עג:)  ל '  ני)ִִִַ

נברא א   ל ט ב הלה , חכמת  ילמד א   ילאנ  ר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמי

וחכמתאלז מאן קלה אסק  גרים ְְְְְִִַַַָָָָָָָ

עים הם  א לעלם, יב  ְִֵֵֶֶָָָֹולא 

לעסק  רצים  ואינם  יב ה הרה ְְֲִֵֵֶַַָָָֹאת

סקת רמים הלה , ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחכמת

והב ' י'. היא החכמה נביעת  ְְְִִִֶֶַַַָָָמ ה

יב ה. ְְִֵֶֶָנארת

בה  וחרב  ענת רמים  להם  ְְֲִִִֶֶֶֶָָא י

עלם. ואבדן ְְְֶֶָָָָוהרג

וחכמה  ק לה סקת רם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ס"א.)רּמ וֹ נים  דּ ף  ב' בּ חלק ה ' ּפ רק האוֹ תיּ וֹ ת לׁש וֹ נ וֹ :(בּ ׁש ער  וזה ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ׁש נּ תיחדה וּ מּפ ני מלכוּ ת, היא  הב ' כּ י ׁש ּפ ר ׁש  מי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְויׁש 

אנ ּפ ין)בּ בעלּה  ׁש חבּ קה(זעיר  זר וֹ ע וֹ תיו ב ' בּ ּה  נצטיּ ר וּ  , ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ אמצע. והוּ א  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם

מהלה. עיּ ן  וכוּ '. וּ ב זּ ה  וחר בּ א  ענ יּ וּ תא דּ גרמין  לוֹ ן  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוי
מל בּ כּס א  ק')כּ ת וּ ב  כּ ּמ ה(אוֹ ת ּת אמר ׁש ּל א  לׁש וֹ נ וֹ : וזה  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹֹ◌ַ◌ָ◌

יׁש  כּ י לא, אוֹ  מׁש יח יב וֹ א  אם  מקּפ ידים  ׁש אין  ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲע ׁש ירים 
אמר לזה  כּ ס ּל ם. זהב  וישׂ ימוּ  יּ סמכוּ  מה על ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
ולא לּמ ׁש יח י ׁש ּת וֹ קק וּ  ואז  להם, עניּ וּ תא  ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 

ׁש ם.  מל הכּ ּס א  לׁש וֹ ן כּ אן  עד  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִימצא וּ הוּ .

מהלו . ע יּ ן  וכוּ '. והרג וּ בזּ ה וחר בּ א  עניּ וּ תא  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גרמין 
ׁש בּ ת בּ מס ' לג.)כּ ת וּ ב  חרב(דּ ף  ּת וֹ רה בּ ּט וּ ל וכוּ ' בּ עו וֹ ן  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

ואינן א וֹ כלין  אדם וּ בני בּ א  וּ ב צּ רת ודבר  רבּ ה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִוּ בזּ ה
דּ כתיב  בּ מ ׁש קל . לחמם וא וֹ כלין  כה)שׂ בעין  כו (ו יּ קרא ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ רית ואין  וג וֹ ', בּ רית  נקם  נקמת  חרב  עליכם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוהבאתי
ׁש נּ אמר  ּת וֹ רה  כה)א ּל א לג יוֹ מם(ירמיה  בריתי לא אם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌

וּ כתיב  וגוֹ ', כו)ולילה כו לחם(ויּ קרא מּט ה לכם בּ ׁש ברי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
כּ אן . עד  וגוֹ ', נׁש ים ע שׂ ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְואפ וּ 

ואין בּ רית, נקם דּ כתיב  לׁש וֹ נ וֹ : וזה ׁש ם ר ׁש "י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵוּ פרׁש 
ולילה יוֹ מם  בריתי לא אם דּ כתיב ּת וֹ רה אּל א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ רית 
דּ הינוּ  חרב  ידי ועל חרב , וּ כתיב  ולילה . יוֹ מם  בּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהגית

וּ כתיב  בּ אה. הבּ זּ ה  מלחמה גּ ר וּ י כה)מׁש ּל חת כו (ו יּ קרא ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לחם, מּט ה  לכם בּ ׁש ברי וּ כתיב  דּ בר . הרי דּ בר, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְו ׁש לחּת י
ׁש ם. ר ׁש "י לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  בּ צּ רת. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי

ּת וֹ רה, בּ ּט וּ ל בּ עווֹ ן  כּ תוּ ב  מה הגּ מרא  בּ דברי  ׁש ם  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 
היוֹ ת ּת וֹ רה, ׁש ּל וֹ מדים ּפ י על ׁש אף  לוֹ מר  דּ רצה ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע
מב ּט לים והם ללמד יכוֹ לים ׁש הם זמן  בּ כל לוֹ מדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ודבר וּ בזּ ה בּ חרב  נענ ׁש ים  הם לכן  הזּ מן, מן  בּ חלק ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָּת וֹ רה

◌ֶֹ◌ַוּ ב צּ רת.

ּת וֹ רת ׁש ּל וֹ מדים  בּ אפן איירי ה ּת ּק וּ נים  בּ דברי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוכאן 
ה וּ א זה על לגמרי, מב ּט לים הם ה ּק בּ לה ות וֹ רת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַה נּ גלה ,

בּ עניּ וּ ת כּ ן  גּ ם  נענ ׁש ים ׁש הם בּ צּ רת)א וֹ מר  כּ עין וחרב(ׁש הוּ א  ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הרג כּ ן  גּ ם נענׁש ים ׁש הם  חמוּ ר  יוֹ תר ה וּ א  וּ בזה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִוּ בזּ ה.

וׁש לוֹ ם. חס  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואבדן 

איןלז. בּ אמר וֹ  וכוּ ' וחכמתא ק בּ לה דּ אס ּת ּל ק דּ גרים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמאן 

 בהזה מח ְַַָהר לאשאלה

דבכתב, מארייתא  ה  דבעל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָמא רייתא

לא ואמרין ה ן , י דלן לא ְְְְְְְְִִִַָָָָוגרים

בתלמדא, ארייתא ט  אא  ְְְְְִֶַַָָָָאית

ה א א מהה אלחואי  נביע יסק ְְְְִִֵֵַַַַ

מהה א לי לט נהר ווי לאמן ,  לי טב ְֵֵֵַַַָָָָ

א ריתא ההיא  י ליף  ולא  עלמא  ְְְְְְִִִִַַָָָָאתרי

אתחב ה , דבעל וא רייתא  מאדבכתב ְְְְְְְִִִֶַַַַָָ

,ובה לתה עלמא  אחזר  א ְְְְִֵַַָָָֹֹלי

וארמבוגרים עלמא ל תא.מגענ תא  ְְְְֲִִֶָָָָָָֹ

פב.)  מג   ני)ִִִַ

כתב , מ רה ה על  ְְִִִֶֶֶַָָָמ רה

א וא מרים  הן , יעסק א ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֹוגרם 

ואי  ב למ ד, רה ט אא  ְְְֵֶַַַַַָָָי

זה ) מא ת(הרי נביעה מסק הא  א ְְְֲִִֵֵֵֶַָ

א ל ט ב  , ל אי ן. ת מא ֵֶַָָֹנהר

רה   ת א ילמד  ולא עלם , ְְְִִַָָָָָֹנברא 

ל חב  ה, על  ותרה  ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָכתב 

וג רם ובה לתה העלם מחזיר אְְְֲִִֵַָָָֹֹ

הל ת. ואר ע לם  ְֲִֶַָָָֹענת

ק בּ לה, ללמד  מ')צרי אוֹ ת מל בּ כּס א(כּ ּס א ׁש ם כּ תב  ע וֹ ד  . ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּת וֹ רה, רזי הם לצּ דּ יק  זר וּ ע  אוֹ ר  עּק ר  כּ י לׁש וֹ נוֹ : וזה  ֶמל◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
והינוּ  ׁש ם. מל הכּ ּס א  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד אתקרי, רז  אוֹ ר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִכּ י

ר "ז . כּ מנין  בּ גימטר יּ א  הוּ א  א וֹ "ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִכּ י 
כּ תוּ בלח. מה  ע יּ ן  נהר  מההוּ א  נביע וּ  יס ּל ק הוּ א  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ א ּל וּ 

מל מ')בּ כּס א היס וֹ ד(אוֹ ת ּת וֹ רה, רזי ידי על לׁש וֹ נוֹ : וזה ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌
יחסר ואם  קד ׁש , זרע הּמ חין אוֹ ר  מתמּל א  רזא  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קרא 

אנ ּפ ין . זעיר  יס וֹ ד  ׁש הוּ א  נהר  מההוּ א נביעוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיס ּת ּל ק
אםלט. כּ י לוֹ מר  היא  דּ הכּ וּ נה לוֹ מר  יׁש  גּ ן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מההוּ א 

אנּפ ין זעיר  מיס וֹ ד  הפע לעיליס ּת ּל ק כּ תוּ ב מה  (עיּ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הוּ א) כּ אּל וּ  ה ּמ תחיל מה ּמ לכוּ תבּ דבּ וּ ר הפע יחסר  מּמ ילא  , ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
מה רק  כּ לוּ ם מגּ רמּה  לּה  לית  הּמ לכוּ ת  כּ י גּ ן , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַה נּ קראת

אנ ּפ ין . זעיר  מיס וֹ ד  מקבּ לת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהיא
ההיאמ . יוֹ ליף ולא  בּ עלמא  אתבּ רי דּ לא ליּה  טב  ליּה  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַווי 

מל בּ כּס א  כּ ת וּ ב  מה ע יּ ן  וכוּ ' נ')א וֹ רייתא  וזה(אוֹ ת ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
ּפ וֹ גם אינ וֹ  כּ י לוֹ , ט וֹ ב  יוֹ תר הארץ  עם  היה אם ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלׁש וֹ נ וֹ :
ׁש יּ מּל א קדם בּ ּפ ר דּ ס  לט יּ ל אין  כּ י קבּ לה, לוֹ מד  אינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִאם

ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה  דּ א וֹ ליף מאן  אבל ויין . בּ שׂ ר  (ׁש הוּ א)כּ רסוֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

יין  וׁש תה ּת וֹ רה, ׁש ל לחמּה  ׁש בּ על(ׁש היא)בּ שׂ ר  ּת וֹ רה ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ּפ וֹ גם ואדּ ר בּ ה קבּ לה. ילמד  לא אם גּ ד וֹ ל  ּכ כּ ל ענ ׁש וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶּפ ה ,
ליס וֹ ד עלמא אחזר  כּ י ליּה , יוֹ ליף  דּ לא  ליּה  וטב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ לּמ וּ דוֹ 
יבּ ׁש ה, והגּ ן  כּ ׁש נּ הר  הּק לּפ וֹ ת ׁש ּמ גבּ יר  ה כּ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְׁש בירת
מל ה כּ ּס א  לׁש וֹ ן  כּ אן  עד  מהם. ּת וֹ רה רזי הּט ּפ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ מנע

◌ָׁש ם.
ע יּ ןמא. ובהוּ . לתהוּ  עלמא אחזר  כּ א ּל וּ  ליּה  ◌ֵ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתחב 

ּפ ר ׁש ת הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  בּ דברי כּ תוּ ב  ט"ז:)מה  דּ ף :(בּ ראׁש ית ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

וּ מבאר לׁש וֹ נ וֹ : וזה ראי, לחי בּ אר  בּ ּס פר  כּ תב  מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 
ׁש ם) ס וֹ ד וֹ ת(בּ זּ הר  התגּ ּל וּ ת  בּ כח היה, הע וֹ לם דּ ת ּק וּ ן  ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ה ּת הוּ  ענין  נתקן  א וֹ ר , ׁש נּ קרא  ּת וֹ רה וסתרי  ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים
ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י הכא אמר  ולזה הּת ּק וּ ן . קדם ׁש היה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָובה וּ 
ׁש ל ּת ּק וּ נוֹ  ע ּק ר  ׁש זּ הוּ  הּת וֹ רה ס וֹ ד וֹ ת להבין לב  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵנ וֹ תן 

וכאמוּ ר . ובהוּ  לתה וּ  העוֹ לם אחזר  כּ אּל וּ  נחׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם ,
ׁש ם. ראי לחי הבּ אר  לׁש וֹ ן  כּ אן  ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעד 

לעילמב. כּ ת וּ ב  מה עיּ ן  בּ עלמא עניּ וּ תא . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוגרים
ה ּמ תחיל בּ ד בּ וּ ר  יקרה בּ אבן כּ תוּ ב וּ מה  קמד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ סעיף

ענ יּ וּ תא . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ גרמין 
סתרימג. לּמ וּ ד  ידי על כּ י הוּ א  והענין  גּ לוּ תא .  ְואר◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ רעיא ׁש כּ תב  וּ כמוֹ  הגּ לוּ ת. מן  לצאת יז כּ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רה,
נשׂ א ּפ ר ׁש ת  קכ "ד:)מהימנא  דּ עתידין(בּ דף  לׁש וֹ נוֹ : וזה  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הזּ הר ספר  האי דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא  למטעם ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
הרעיא לׁש וֹ ן  כּ אן  עד בּ רחמי. גּ לוּ תא  מן בּ יּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִיּפ ק וּ ן 
מאילן לטעם י שׂ ראל ׁש עתידים  ּפ ר וּ ׁש  ׁש ם . ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְמהימנא 
הגּ לוּ ת מן  יצאוּ  יד וֹ  ׁש על ה זּ ה, הזּ הר  ספר  ׁש ה וּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
עצמוֹ  ׁש ּמ וֹ נע ׁש ּמ י כּ אן  אמר  וּ לזה כּ אן. עד  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים ,
חס ה גּ לוּ ת אר גּ וֹ רם זה הרי ּת וֹ רה, וסתרי זהר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ִמּל למד 

ראי. לחי וּ בבאר  ס ' אוֹ ת  מל בּ כּס א ועיּ ן  ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש לוֹ ם,
מל בּ כּס א  ס')כּ תב  לקנ וֹ ת(בּ אוֹ ת ׁש יּ כוֹ ל וּ מי לׁש וֹ נוֹ : וזה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הּס פרים  ֹמּת ו אוֹ  חבר  א וֹ  קבּ לה  ׁש יּ לּמ דהוּ  רב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַלוֹ 
מל בּ כּס א ׁש ם כּ תב  ע וֹ ד  גּ לוּ תא .  אר גּ וֹ רם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתר ל ,

עו: וּ בדף כּ אן  ׁש כּ תב  הענׁש  וּ מגּ דל לׁש וֹ נ וֹ : ל וֹ מר:וזה צרי) ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

עג:) דּ ף  ל' ית בּ ריבּ תּק וּ ן דּ לא  ליּה  טב  ליּה  ווי ליצלן רחמנא ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
למי הכר  וגדל  החיּ וּ ב  גּ דל יוּ דע מּמ נּ וּ  וכוּ ', יוֹ ליף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולא
בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא ה זּ הר  לּמ וּ ד  כּ י הּק בּ לה . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּל וֹ מד 
מאמר ּפ ר וּ ׁש  וּ להבין  ללמד יז כּ ה אם ׁש כּ ן  וכל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָע וֹ למוֹ ת .
ּל א מה  אחד  בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה ֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד ,

ּת מימה. ׁש נה הּפ ׁש ט בּ לּמ וּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיע שׂ ה
ל וֹ ן קים ל ׁש וֹ נ וֹ : וזה מל בּ כּס א ׁש ם כּ תב  (בּ מּס כת ע וֹ ד  ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

כ"א.) דּ ף  דּ לאסוֹ טה בּ עידּ נא אפ ּל וּ  וּ מצּל א  מגנּ א  ּת וֹ רה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אוֹ ריתא ההיא  יוֹ ליף  דּ לא  ליּה  טב  אמר  ואי בּ יּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָעסיק
מדּ ה ל ׁש אין  וּ גמרא , מׁש נה  ׁש היא  ּפ ה ודבעל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בכתב 

הימנּ ה ל "ג.)טוֹ בה דּ ף מציעא  בּ בא בּ מּס כת ׁש כּ תוּ ב  א ּל א(כּ מוֹ  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ יוֹ ם מע ּט ר וֹ  אין אם כּ לוּ ם, אינ וֹ  הנה  כּ ל לּמ וּ ד וֹ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַו דּ אי



 בהזה ְַַָהר מט  שאלה לב

אינכ כאילו  תמימי עצמכ תעשו אל  רבותי   ממכ מבקש אני לפיכ
 ויעיי הספרי את יקח יודע שלא ומי  ידוע, והכל מפורש, כתוב  הכל ,יודעי

וימצא.  בה
התורה:אלה:מט. נגלות  מספיק  אומר, שלי  כלהאדמו"ר  שא לכ מבטיח אני ְֵָ

טוב ! הכל והיה ומיד, תיכ משיח בא היה נגלה   לומדי היו  האנשי
בואובה: לשמה , תורה טע טע לא שעוד אומר, של שהאדמו"ר מה זה ְָ

:הקדושי והצדיקי הזוה"ק אומר מה ונראה
בצרות הנוראה , בגלות טובעי שנה  לאלפיי קרוב זה קדוש, גוי ישראל, ע
ולמה? מה על  אבותינו, שיערו שלא  אסונות  מקודמו, גרוע יו כל  ומשונות , שונות

לסיומה? מגיעה אינה הקשה הגלות  מדוע

וענ ת? אסנ ת מלחמת ללע מביא  ְֲֲִִִִֵַָָָמי
ז הר יקני  יחאי   מע ל')רי יק) ללמד  ציר א   לא א י  מזהיר: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ואסנ ת . מלחמת עני, ל לע  מביאי ה מני ההר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאת 
לאברה חסד כ"ד)על נהר רא א(מעי הה הח ר ידי על  וג : תנ א מזהיר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

.גיטרה וה תת  ה לת  וקת  ה לת ל  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָיהיה 
, לי יר תרפא)רני  ה הר(נת ל ד מעלת ד לכב ידע  בר :ררי מע ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

ורע ת . קת  גזרת רענ ת  מיני ל מבל הא  א ר  ד ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻה
ויטאל  י ח רי דה  ינ ת )רמ ההק לער לרת(הק מה  לה א י ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

י  ל רה , ב ד נ תנת היא הלה  חכמת  סקיע  אינ רה  ל  נ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמעל
.ל ע לב א ה תרת הרע ת  וכל הל ת  מאריכי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָה

הנה יר אצלי ב)וזה  ו ת(אבת וי י כל לוי   יהע רי  אמר  : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לי י  רה , ל נמעל לרת לה א י  וא מרת : מכרזת  ח רב  מהר י צאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָקל

ל בסריה  פטיה  סקיע תהי וקספק ת אלמנ גדי לבת  היא   ב ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
,רתנמ רתכ מה מד",  ד "מה לי ראל  יאמר האת וכל  ת ס ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהת

מה, ד ל רה  על אי .להע הבלי   רי ס רתכ  לההלא א י ולכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לרה , ב ד נתנת  היא ה לה חכמת  סקי ע  ואינ רה  ל נמעל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרת

וזהוּ  כּ ּל ם. כּ נגד  הוּ א  ׁש קוּ ל כּ י  הּק בּ לה , בּ לּמ וּ ד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
אם הא מינּ ּה  דּ וּ ק בּ הוֹ ן , יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא  וגרים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
לׁש נה, יוֹ ם אפ ּל וּ  יכלּת וֹ  כּ פי אחד  כּ ל בּ הוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דלוּ ן
עת ק וֹ בע אם ׁש כּ ן  וכל למעלה. ּפ ר וֹ ת  ע וֹ שׂ ה כּ ּל ּה  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ָּת וֹ רתוֹ 
בּ ן ׁש הוּ א  לוֹ  מבטח אז לילה, כּ ל אחת  ׁש עה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַלה ם 
ּפ ני מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א היכלא  מבּ ני הבּ א  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
כּ אן עד  דּ רקיעא, בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ַה ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש ם.  מל הכּ ּס א  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלׁש וֹ ן
לן קיּ ם לעיל הנּ זכּ ר   מל הכּ ּס א  בּ דברי כּ ת וּ ב  מה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 

ק ׁש ה בּ יּה , עסיק דּ לא  בּ עי דּ נא  אפ ּל וּ  וּ מצּל א  מגנּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
ס וֹ טה בּ מּס כת  ה גּ מרא מסקנת בּ אמת כּ י כא.)להבין . (בּ דף  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

דּ לא בּ עידּ נא וּ מצּל א , מגנּ א  בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא ׁש ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִהיא
יׁש  וא וּ לי ׁש ם . עיּ ן  מצּל א , לא  אצּ וֹ לי מגנּ א אגּ וֹ ני בּ ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָעסיק
דּ רב ּת ר וּ ץ לפי הוּ א כן  כּ י זה, לׁש וֹ ן  נקט מל דּ ה כּ ּס א  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַלוֹ מר 
דּ לא בּ עידּ נא וּ בין בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא בּ ין  ׁש ּת וֹ רה ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵיוֹ סף
ׁש ּת וֹ רה לוֹ מר  היא  כּ וּ נת וֹ  עּק ר  אבל וּ מצּל א . מגנּ א בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָעסיק
בּ ּה , עסיק  דּ לא בּ עידּ נא וּ בין  בּ יּה  דּ עסיק  בּ עידּ נא  בּ ין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְמגנּ א 

ׁש ם. הגּ מרא מסקנת  לפי אפ ּל וּ  עלמא דּ כּל י א ּל יבּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש זּ הוּ 

 בהזה מט ְַַָהר לג שאלה

,ל ע לב א  התר ת  הרע ת וכל  הלת  מאריכי ה אמרי  לעיל זר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָ
. י כל ה כריז קל  ת ה א   עצמ וזה זאת מתנ הק התחלנְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רת ה הר ספר   אמר זה צא  ועל  קרא", א מר "קל סק ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹונרמז 
 העלת(.קנ"ב  )הא אמר , נ ר לההא  ווי  אמר, מע רי :נ ל וזה ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹ

ארייתא מה  האי  ועד  הדי טי . ימ עלמא, רי ס לאחזאה אתא  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָא רייתא 
מה ולא ,מ ארייתא  איה לב א  ההא  חיב  מא .איה ארייתא  ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָלב א
 לה וד  אמר  גי אתי . עלמא  ח לקא  לי יהא  ולא , חיר יח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָאחרא ,

לה קיט )עליו י ה)א לב האי  תחת מה  ,'רת מ נפלאת ואיטה עיני  'ל : ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ס ר איה לב א, הה א א א  מס לי  לא  עלמא, יט .' וכ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָארייתא
עצמ הזר רה  זה צא  אחר אחר  מק  י עד .'וכ ייר ולא  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָארייתא,

קמט :)  )ראס ההא  על לאחזאה ארייתא , ס רא הה א  אמר, מא :נל וזה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָ
קט. ארייתא עאה, ארייתא איהי  לאו הכי , אי  . חי ר יח  קאתי , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלבד

א ר ל ,ידינ הא זה לל והה  צועק : זצ "ל לוצאטו חיי משה ְְְִֵֵֶֶֶָָָֹרבינו 
ימיו נחרב  א ימיו, ק ה ית א')נבנה הלכה א' רק ימא ה ה(ירלמי מאחר , ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

 לכ , ע ולא  קה ית  נה  בי ה יה מע לפעל לי יכ והי חירה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעלי
למאס ה חירה מט   נ מאחר הה ה בר   . ימיה נחרב   א עליה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמעלה
, סקי ע  אנ ואי  רתנ עסק ידי על ליד  ני ולע ת  ב  ולבחר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹרע 
חכמת ל ד פרט  וחלילה , חס מת רת , אחרא ה טרא  ,זקי ה רמא   אנ ְְְְְְְְֳִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָנמצא ,
רי  דה הרב אמר  מ , ניה לכל   רא ה א  ה לה, ל ד הא  ְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהאמת,
לד  זכת   מ לתא יראל קי בי מלא : פה  לברכה, נזכר יחאי,   מעְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הל ת . מ יראל  יצא ְְִִֵֵַַַָָָָהלה 

,אד  : ומוסי הרמח "ל, ג אומר נאי זאת והט , לפני א ר את בי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
האמת. וחכמת הרה עסק  ידי על ידי חת הה ליד ה ניה ל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָראה,

.מב ואי ר ואי מנחת , היא  זוית קר האת החכמה חי והה ע ר (ספר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ספר על  מיד והא חכמה , תחי לפר הקמה וה א  ריי מסת  ספר  על  זיע"א ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻלהרמח"ל 

ז"ל) ויטאל  יח הרב רינ למ  יהח ע. ְִִִֵֵַַַַַָ

את חה א ו מה , את כחה הרה, ל הס ר חלק ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהחה
.נפ מתחב  ְְְְִֵַַַָֻהאחד ת

ה ס ר חלק וה חה אחד , אחדת הל  והסר, הגלה  חלק , ה רה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻל
מל . חה   א האחדת מ חלק החה י ,ונענ  חה  ,  חפ  אינְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
תב מ לה כינה , לה יע   ז חכמה  סקי הע חכמי ברי  על  ה לעיג ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
,למד רק חכ נקרא  לא   הרה  ל המד י זאת , ילי  חכמ ל ה נה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻספר

ה ק  למה  להיע  די ה מד  א הינ י ילה, ה ע ר ת ב וזה .'וכ זא "ת  ראת  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ



 בהזה ְַַָהר מט  שאלה לב

אינכ כאילו  תמימי עצמכ תעשו אל  רבותי   ממכ מבקש אני לפיכ
 ויעיי הספרי את יקח יודע שלא ומי  ידוע, והכל מפורש, כתוב  הכל ,יודעי

וימצא.  בה
התורה:אלה:מט. נגלות  מספיק  אומר, שלי  כלהאדמו"ר  שא לכ מבטיח אני ְֵָ

טוב ! הכל והיה ומיד, תיכ משיח בא היה נגלה   לומדי היו  האנשי
בואובה: לשמה , תורה טע טע לא שעוד אומר, של שהאדמו"ר מה זה ְָ

:הקדושי והצדיקי הזוה"ק אומר מה ונראה
בצרות הנוראה , בגלות טובעי שנה  לאלפיי קרוב זה קדוש, גוי ישראל, ע
ולמה? מה על  אבותינו, שיערו שלא  אסונות  מקודמו, גרוע יו כל  ומשונות , שונות

לסיומה? מגיעה אינה הקשה הגלות  מדוע

וענ ת? אסנ ת מלחמת ללע מביא  ְֲֲִִִִֵַָָָמי
ז הר יקני  יחאי   מע ל')רי יק) ללמד  ציר א   לא א י  מזהיר: ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ואסנ ת . מלחמת עני, ל לע  מביאי ה מני ההר, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאת 
לאברה חסד כ"ד)על נהר רא א(מעי הה הח ר ידי על  וג : תנ א מזהיר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

.גיטרה וה תת  ה לת  וקת  ה לת ל  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָיהיה 
, לי יר תרפא)רני  ה הר(נת ל ד מעלת ד לכב ידע  בר :ררי מע ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֹ

ורע ת . קת  גזרת רענ ת  מיני ל מבל הא  א ר  ד ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻה
ויטאל  י ח רי דה  ינ ת )רמ ההק לער לרת(הק מה  לה א י ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

י  ל רה , ב ד נ תנת היא הלה  חכמת  סקיע  אינ רה  ל  נ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמעל
.ל ע לב א ה תרת הרע ת  וכל הל ת  מאריכי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָה

הנה יר אצלי ב)וזה  ו ת(אבת וי י כל לוי   יהע רי  אמר  : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לי י  רה , ל נמעל לרת לה א י  וא מרת : מכרזת  ח רב  מהר י צאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָקל

ל בסריה  פטיה  סקיע תהי וקספק ת אלמנ גדי לבת  היא   ב ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
,רתנמ רתכ מה מד",  ד "מה לי ראל  יאמר האת וכל  ת ס ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻהת

מה, ד ל רה  על אי .להע הבלי   רי ס רתכ  לההלא א י ולכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לרה , ב ד נתנת  היא ה לה חכמת  סקי ע  ואינ רה  ל נמעל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרת

וזהוּ  כּ ּל ם. כּ נגד  הוּ א  ׁש קוּ ל כּ י  הּק בּ לה , בּ לּמ וּ ד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
אם הא מינּ ּה  דּ וּ ק בּ הוֹ ן , יׁש ּת דלוּ ן  דּ לא  וגרים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
לׁש נה, יוֹ ם אפ ּל וּ  יכלּת וֹ  כּ פי אחד  כּ ל בּ הוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת דלוּ ן
עת ק וֹ בע אם ׁש כּ ן  וכל למעלה. ּפ ר וֹ ת  ע וֹ שׂ ה כּ ּל ּה  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ָּת וֹ רתוֹ 
בּ ן ׁש הוּ א  לוֹ  מבטח אז לילה, כּ ל אחת  ׁש עה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַלה ם 
ּפ ני מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א היכלא  מבּ ני הבּ א  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
כּ אן עד  דּ רקיעא, בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים ַה ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש ם.  מל הכּ ּס א  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלׁש וֹ ן
לן קיּ ם לעיל הנּ זכּ ר   מל הכּ ּס א  בּ דברי כּ ת וּ ב  מה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה 

ק ׁש ה בּ יּה , עסיק דּ לא  בּ עי דּ נא  אפ ּל וּ  וּ מצּל א  מגנּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
ס וֹ טה בּ מּס כת  ה גּ מרא מסקנת בּ אמת כּ י כא.)להבין . (בּ דף  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

דּ לא בּ עידּ נא וּ מצּל א , מגנּ א  בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא ׁש ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִהיא
יׁש  וא וּ לי ׁש ם . עיּ ן  מצּל א , לא  אצּ וֹ לי מגנּ א אגּ וֹ ני בּ ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָעסיק
דּ רב ּת ר וּ ץ לפי הוּ א כן  כּ י זה, לׁש וֹ ן  נקט מל דּ ה כּ ּס א  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַלוֹ מר 
דּ לא בּ עידּ נא וּ בין בּ ּה  דּ עסיק בּ עידּ נא בּ ין  ׁש ּת וֹ רה ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵיוֹ סף
ׁש ּת וֹ רה לוֹ מר  היא  כּ וּ נת וֹ  עּק ר  אבל וּ מצּל א . מגנּ א בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָעסיק
בּ ּה , עסיק  דּ לא בּ עידּ נא וּ בין  בּ יּה  דּ עסיק  בּ עידּ נא  בּ ין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְמגנּ א 

ׁש ם. הגּ מרא מסקנת  לפי אפ ּל וּ  עלמא דּ כּל י א ּל יבּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש זּ הוּ 

 בהזה מט ְַַָהר לג שאלה

,ל ע לב א  התר ת  הרע ת וכל  הלת  מאריכי ה אמרי  לעיל זר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָ
. י כל ה כריז קל  ת ה א   עצמ וזה זאת מתנ הק התחלנְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רת ה הר ספר   אמר זה צא  ועל  קרא", א מר "קל סק ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹונרמז 
 העלת(.קנ"ב  )הא אמר , נ ר לההא  ווי  אמר, מע רי :נ ל וזה ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָֹ

ארייתא מה  האי  ועד  הדי טי . ימ עלמא, רי ס לאחזאה אתא  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָא רייתא 
מה ולא ,מ ארייתא  איה לב א  ההא  חיב  מא .איה ארייתא  ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָלב א
 לה וד  אמר  גי אתי . עלמא  ח לקא  לי יהא  ולא , חיר יח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָאחרא ,

לה קיט )עליו י ה)א לב האי  תחת מה  ,'רת מ נפלאת ואיטה עיני  'ל : ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ס ר איה לב א, הה א א א  מס לי  לא  עלמא, יט .' וכ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָארייתא
עצמ הזר רה  זה צא  אחר אחר  מק  י עד .'וכ ייר ולא  ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָארייתא,

קמט :)  )ראס ההא  על לאחזאה ארייתא , ס רא הה א  אמר, מא :נל וזה ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָ
קט. ארייתא עאה, ארייתא איהי  לאו הכי , אי  . חי ר יח  קאתי , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָלבד

א ר ל ,ידינ הא זה לל והה  צועק : זצ "ל לוצאטו חיי משה ְְְִֵֵֶֶֶָָָֹרבינו 
ימיו נחרב  א ימיו, ק ה ית א')נבנה הלכה א' רק ימא ה ה(ירלמי מאחר , ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

 לכ , ע ולא  קה ית  נה  בי ה יה מע לפעל לי יכ והי חירה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעלי
למאס ה חירה מט   נ מאחר הה ה בר   . ימיה נחרב   א עליה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמעלה
, סקי ע  אנ ואי  רתנ עסק ידי על ליד  ני ולע ת  ב  ולבחר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹרע 
חכמת ל ד פרט  וחלילה , חס מת רת , אחרא ה טרא  ,זקי ה רמא   אנ ְְְְְְְְֳִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָנמצא ,
רי  דה הרב אמר  מ , ניה לכל   רא ה א  ה לה, ל ד הא  ְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהאמת,
לד  זכת   מ לתא יראל קי בי מלא : פה  לברכה, נזכר יחאי,   מעְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הל ת . מ יראל  יצא ְְִִֵֵַַַָָָָהלה 

,אד  : ומוסי הרמח "ל, ג אומר נאי זאת והט , לפני א ר את בי ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
האמת. וחכמת הרה עסק  ידי על ידי חת הה ליד ה ניה ל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָראה,

.מב ואי ר ואי מנחת , היא  זוית קר האת החכמה חי והה ע ר (ספר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ספר על  מיד והא חכמה , תחי לפר הקמה וה א  ריי מסת  ספר  על  זיע"א ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻלהרמח"ל 

ז"ל) ויטאל  יח הרב רינ למ  יהח ע. ְִִִֵֵַַַַַָ

את חה א ו מה , את כחה הרה, ל הס ר חלק ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהחה
.נפ מתחב  ְְְְִֵַַַָֻהאחד ת

ה ס ר חלק וה חה אחד , אחדת הל  והסר, הגלה  חלק , ה רה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻל
מל . חה   א האחדת מ חלק החה י ,ונענ  חה  ,  חפ  אינְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
תב מ לה כינה , לה יע   ז חכמה  סקי הע חכמי ברי  על  ה לעיג ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
,למד רק חכ נקרא  לא   הרה  ל המד י זאת , ילי  חכמ ל ה נה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻספר

ה ק  למה  להיע  די ה מד  א הינ י ילה, ה ע ר ת ב וזה .'וכ זא "ת  ראת  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ



 בהזה ְַַָהר מט  שאלה לד 

חפ ואינ ד ע , לילה ה קרא  הגלה  חלק ה רה לב י רק ועסק נער  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהא 
רת חינת ה וס ד תיה, הרה רזי  הינ ר"ז, ימטר ה א "ר י הרה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָא"ר
מה , נפ מתחב   האחדת את  חה  א מה  זה הרי ,י קרא    ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻה
זה על ,יגלה ל אפר אי  ה רה , הסר חלק  חפ  א  איְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
זה חלק   ה יג  כא , יהאל  יר כמ , חפצ ה ת רת א י ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָנאמר

.'כ  פס   א האחדת  מ חלק ה פס  י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻרה,
(יקד רת  י תנת  ספר תב  וכ . י קד ר ת סי יעקב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ(לד ת

האמת חכמת  עסק בא  ְְְְֱֲֶֶַַַָָָָֹֻהא ה

לרי לברכה נזכר האל לי אמר ההק מת: ער זי "ע הרמח"ל זעק ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָוכ
עאי ה רנסית ח רא  מהאי   אנ זאה ה רי :נ ל וזה  יחאי  מעְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
י מבאר הרי .' וכ "ת אח אל   אי  בו" בגיני ימא    ס לתא  ית ליא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻעד
מאהבה לעסק  ת בה נ ב  וכאר עה, ועד  הרא מאד להית החל זה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹחטא
אר תא ה ט חכמי  ת כנגד  ...אמ ימינ מהרה י ראל אלי האת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹחכמה
רי ס  סקיוע לע וחי  יהח ע הקרא האמת חכמת  לעסק אסימ  ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה
אר , לו חס  לבד, ה ט א א רה אי מרי וא לבד, טפ  טיְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָה

אמר עליה לעיל, זר ורע ט ב  העת  ע נקרא כב)הא   הה(ירמיה חכמי" : ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ה א ר  דה אי יהח ע אסימ ת הי ס ת י ,"ידע לא להיטיב  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹלהרע
את  אימט לרע  תא כימה ורע טב  ה עת ע פטי ני וה תא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָעזר 
ידיה מחת יצא ת רת  ותלת  הר את סליפ הר את   סרי וא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻההר

.י הר תיננעוֲִֵַַָ

נמנע אחד  א ר י ראל , ני ע אר  הת ל ארנת ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהרי 
תיננעו  נ תק עד  , תפנ ת ס פי  אחד ל האת, חכמה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמהחזיק 
קלה , מארי  ני ת הי ע י  ,יר ,' וכ ילדה ני מל ל מנהל  אי יְְֱִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָָהר
נאמר נב אה   א  ברי י  ספק ואי ה את. חכמה  מהתעק  נתיא זה  ל  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹע
י דע  בי הח אה, תינר חכמי  סברת א  .ניהאחר  א רת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
אי אי י  ורא מעיד הת ב  וה ה ,חלק מחי לה  רי מה יגה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָבר
 לעיני וא י  מעת  לאזני א י  לילה , ל מפיע, אי י  מְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָו
להחזיק האת, חכמה להתעק  לחזר לדעת לב  לנ ואי ,עלינ  ר ית ת עד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹרא ת,
קי עס  תנ הי והא  .מ ס ואי מ וא עזר ואי ואיט תב  מ ,רְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹית
היינ ע ל כינת עתי וכביכל  האה , תקרב   יד על  י ה את, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻחכמה
אמר לעיל וכ זר ביכל , מ לי  זרעי, לי  וע תב  מ , להצמיח  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹממהרי
מהתעק מניעתנ האת, החכמה עסק  לי הל  י  זאת, מתנהק התחלנְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ה רמל , הדר ונקרא המכ ה נותפאר  נמק ית ני ועב  אחר  רמת  היא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

רמל.  עלי רא התב  אמר מְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

 בהזה מט ְַַָהר להשאלה

לעיל ריזה לת י  ה דר, הרמל וה ה ראיתי  ה תב: אמר  מה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוזה
ית נבנה א  ר ל  י לעיל זר ,יהר תיננ עו מ מד ר הרמל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהיה
וכל ה   צנ יהדה ערי  ה עריו וכל  ימיו, נחרב   א הא הרי  ימיו, קְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָה

חר מני  ה מני היא  האת  עסקהרעה אר  האת , החכמה מני  יר ,א  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
היא , ה מ ני  ת ב  וזה הא, ר ד ה ל  מתיו  הרה ל  י ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלה רת ,
ה א ר דלה ל אי י  ,יר , א חר מני וג , מתעק אי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחכמה ,

.ז חכמה סקיע אר א א  , למע ר ח ְְְְֲִֶֶַַַָָָָקרת 

ס ק על  יריה יר ז)זהר א יריה זכאי) יר 'וכ נפ י אהבה לי ה ידה  ְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
 רזי לימס ידעי  ואינ , דמאריה חכמתא  למנדע  לימ  אינ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָל
עלמא .  יני ל   ימ קאס האי עלמא , מהאי נפיק ד  נ ר גי ,איְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָעי
עיאה חכמתא  כל  דכיא  אפרסמ נא  רעי ריסר לי חא מת א א  ע ד, ְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָולא 

.ה כללייא רירא , ההא לי חקיק  הא ר ד ה א א  עד , ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
י אעעא הא ר דוה אתי, בעלמא  עלמא  האי  ליפי קנייְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
לבר  לי  דאצטרי חכמתא  דאתי. ועלמא דא  עלמא  ,עלמי רי ואחסי ,עד גְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
לא מדעא , פילג  לי למנדע וחד .מארי רזי לאסלא  למנדע חד ,ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָנ
דינא למיעל יז איה והיא .את  היא דג פא  ותי נא ,איה  ואי  איה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָמא
נפ ההיא  איה מא .מתינ רזי לאס לא למנדע וחד, דכא. מלא  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָקי
קברי .  בי מחר א י מא  סרחה, גפא  להאי אתיא מה ועל אתיא, מא , ביְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ
 אי עי רזי לבתר, .את מה  ועל  ,י איה עלמא האי  לאסלא למנדע ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָוחד

א רייתא. נהיר  מ  נ ר יס ל א וכל  למארי . ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָלאמדע

 בדיע י אית  ב על א ידיעה , לא  עלמא  להה א  אזיל  מא ל  חזי, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָא 
תיב מה  חזי, א  .'וכ עלמא  הה א  רעי מל  לי מפקי ,יאיס  טבי יריה (יר  ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

ח ) אס לתא ולא ידיעה , לא אתיא   אנ א ,י הפה ל תדעי  לא  א :ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
הפה  אנ ב על  א עיאה, דעלמא  רזי  ידע ולא  להכא , אתית לא  עד ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָחכמה,

'וכ ל צאי  הכא למיעל די  אנ לית   בי ט  י במע מצות  י(עכ "ל). ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

אמרי ה ני לעיל  תב מה  תרא  האד מי לכא רה י ספק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָואי
עלמא ההא  רעא  מל לי מפקי ,יאי ס טבי  בדיע לי אית  ב  על  אְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מארי אי ל  ר זאי ,  חנ י ר דברי  היל אמנ י מא . כל  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואתנת
היה ולא  רכי ני לפניו  והיב כה, היה   טירת עת ה רא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹמנה ,
עליו ואמר ונפלאת ד ל ת עליו  ר ס ס ה  מכת  ,ת א  ליכימ ר איזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻי דע
'וכ  קלי יחת מר בה מעה  ' וכ למד  ולא מנה  ולא מקרא לא  היח ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹא 

מתירא. היה זה ל  ְְִִֵֶָָָָוע

ל ה עליו  אבינ יעקב  פרי מעי פרי א ר ה א רי  מצינ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
א הרא הא "ני נא  זק" נאמר  עליו י מרא  ואמר .  מתנ ק ר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹפי



 בהזה ְַַָהר מט  שאלה לד 

חפ ואינ ד ע , לילה ה קרא  הגלה  חלק ה רה לב י רק ועסק נער  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהא 
רת חינת ה וס ד תיה, הרה רזי  הינ ר"ז, ימטר ה א "ר י הרה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָא"ר
מה , נפ מתחב   האחדת את  חה  א מה  זה הרי ,י קרא    ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻה
זה על ,יגלה ל אפר אי  ה רה , הסר חלק  חפ  א  איְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
זה חלק   ה יג  כא , יהאל  יר כמ , חפצ ה ת רת א י ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָנאמר

.'כ  פס   א האחדת  מ חלק ה פס  י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻרה,
(יקד רת  י תנת  ספר תב  וכ . י קד ר ת סי יעקב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ(לד ת

האמת חכמת  עסק בא  ְְְְֱֲֶֶַַַָָָָֹֻהא ה

לרי לברכה נזכר האל לי אמר ההק מת: ער זי "ע הרמח"ל זעק ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָוכ
עאי ה רנסית ח רא  מהאי   אנ זאה ה רי :נ ל וזה  יחאי  מעְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
י מבאר הרי .' וכ "ת אח אל   אי  בו" בגיני ימא    ס לתא  ית ליא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻעד
מאהבה לעסק  ת בה נ ב  וכאר עה, ועד  הרא מאד להית החל זה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹחטא
אר תא ה ט חכמי  ת כנגד  ...אמ ימינ מהרה י ראל אלי האת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹחכמה
רי ס  סקיוע לע וחי  יהח ע הקרא האמת חכמת  לעסק אסימ  ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה
אר , לו חס  לבד, ה ט א א רה אי מרי וא לבד, טפ  טיְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָה

אמר עליה לעיל, זר ורע ט ב  העת  ע נקרא כב)הא   הה(ירמיה חכמי" : ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ה א ר  דה אי יהח ע אסימ ת הי ס ת י ,"ידע לא להיטיב  ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹלהרע
את  אימט לרע  תא כימה ורע טב  ה עת ע פטי ני וה תא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָעזר 
ידיה מחת יצא ת רת  ותלת  הר את סליפ הר את   סרי וא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻההר

.י הר תיננעוֲִֵַַָ

נמנע אחד  א ר י ראל , ני ע אר  הת ל ארנת ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהרי 
תיננעו  נ תק עד  , תפנ ת ס פי  אחד ל האת, חכמה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמהחזיק 
קלה , מארי  ני ת הי ע י  ,יר ,' וכ ילדה ני מל ל מנהל  אי יְְֱִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָָהר
נאמר נב אה   א  ברי י  ספק ואי ה את. חכמה  מהתעק  נתיא זה  ל  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹע
י דע  בי הח אה, תינר חכמי  סברת א  .ניהאחר  א רת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל
אי אי י  ורא מעיד הת ב  וה ה ,חלק מחי לה  רי מה יגה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָבר
 לעיני וא י  מעת  לאזני א י  לילה , ל מפיע, אי י  מְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָו
להחזיק האת, חכמה להתעק  לחזר לדעת לב  לנ ואי ,עלינ  ר ית ת עד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹרא ת,
קי עס  תנ הי והא  .מ ס ואי מ וא עזר ואי ואיט תב  מ ,רְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹית
היינ ע ל כינת עתי וכביכל  האה , תקרב   יד על  י ה את, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻחכמה
אמר לעיל וכ זר ביכל , מ לי  זרעי, לי  וע תב  מ , להצמיח  ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹממהרי
מהתעק מניעתנ האת, החכמה עסק  לי הל  י  זאת, מתנהק התחלנְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ה רמל , הדר ונקרא המכ ה נותפאר  נמק ית ני ועב  אחר  רמת  היא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

רמל.  עלי רא התב  אמר מְְִֵֶֶַַַַַָָָֹ

 בהזה מט ְַַָהר להשאלה

לעיל ריזה לת י  ה דר, הרמל וה ה ראיתי  ה תב: אמר  מה ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָוזה
ית נבנה א  ר ל  י לעיל זר ,יהר תיננ עו מ מד ר הרמל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהיה
וכל ה   צנ יהדה ערי  ה עריו וכל  ימיו, נחרב   א הא הרי  ימיו, קְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָה

חר מני  ה מני היא  האת  עסקהרעה אר  האת , החכמה מני  יר ,א  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
היא , ה מ ני  ת ב  וזה הא, ר ד ה ל  מתיו  הרה ל  י ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלה רת ,
ה א ר דלה ל אי י  ,יר , א חר מני וג , מתעק אי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחכמה ,

.ז חכמה סקיע אר א א  , למע ר ח ְְְְֲִֶֶַַַָָָָקרת 

ס ק על  יריה יר ז)זהר א יריה זכאי) יר 'וכ נפ י אהבה לי ה ידה  ְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
 רזי לימס ידעי  ואינ , דמאריה חכמתא  למנדע  לימ  אינ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָל
עלמא .  יני ל   ימ קאס האי עלמא , מהאי נפיק ד  נ ר גי ,איְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָעי
עיאה חכמתא  כל  דכיא  אפרסמ נא  רעי ריסר לי חא מת א א  ע ד, ְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָולא 

.ה כללייא רירא , ההא לי חקיק  הא ר ד ה א א  עד , ולא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
י אעעא הא ר דוה אתי, בעלמא  עלמא  האי  ליפי קנייְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
לבר  לי  דאצטרי חכמתא  דאתי. ועלמא דא  עלמא  ,עלמי רי ואחסי ,עד גְְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
לא מדעא , פילג  לי למנדע וחד .מארי רזי לאסלא  למנדע חד ,ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָנ
דינא למיעל יז איה והיא .את  היא דג פא  ותי נא ,איה  ואי  איה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָמא
נפ ההיא  איה מא .מתינ רזי לאס לא למנדע וחד, דכא. מלא  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָקי
קברי .  בי מחר א י מא  סרחה, גפא  להאי אתיא מה ועל אתיא, מא , ביְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ
 אי עי רזי לבתר, .את מה  ועל  ,י איה עלמא האי  לאסלא למנדע ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָוחד

א רייתא. נהיר  מ  נ ר יס ל א וכל  למארי . ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָלאמדע

 בדיע י אית  ב על א ידיעה , לא  עלמא  להה א  אזיל  מא ל  חזי, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָא 
תיב מה  חזי, א  .'וכ עלמא  הה א  רעי מל  לי מפקי ,יאיס  טבי יריה (יר  ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

ח ) אס לתא ולא ידיעה , לא אתיא   אנ א ,י הפה ל תדעי  לא  א :ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
הפה  אנ ב על  א עיאה, דעלמא  רזי  ידע ולא  להכא , אתית לא  עד ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָחכמה,

'וכ ל צאי  הכא למיעל די  אנ לית   בי ט  י במע מצות  י(עכ "ל). ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

אמרי ה ני לעיל  תב מה  תרא  האד מי לכא רה י ספק ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָואי
עלמא ההא  רעא  מל לי מפקי ,יאי ס טבי  בדיע לי אית  ב  על  אְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מארי אי ל  ר זאי ,  חנ י ר דברי  היל אמנ י מא . כל  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואתנת
היה ולא  רכי ני לפניו  והיב כה, היה   טירת עת ה רא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹמנה ,
עליו ואמר ונפלאת ד ל ת עליו  ר ס ס ה  מכת  ,ת א  ליכימ ר איזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻי דע
'וכ  קלי יחת מר בה מעה  ' וכ למד  ולא מנה  ולא מקרא לא  היח ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹא 

מתירא. היה זה ל  ְְִִֵֶָָָָוע

ל ה עליו  אבינ יעקב  פרי מעי פרי א ר ה א רי  מצינ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
א הרא הא "ני נא  זק" נאמר  עליו י מרא  ואמר .  מתנ ק ר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹפי



 בהזה ְַַָהר מט  שאלה לו 

"ואני טירת עת  א מר והיה , מי ר עב רלד ני אינ  הי ,הא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָרי
ולא א ה ברימ יתמ כל על  וכל כ יתי ", חי והבל   לתה יגעי  לריק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאמרי 
רת ה פטיה , הרה עסק  הפר עני למעלה  תב י  מה זלתי  ,בנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָי
לתה" סד וזה הא  להע ות רת מיח  ל  רת לפני הבל  היא א ר ה ה לְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהע
והה מה יכלה  ,הא אמרי ה ל בא ר להארי אתי וא כיתי ". חי  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהבל 

להבי נכל אכ .יכל ותרהלא  מצו ת כר י  לעיל , הזר פי  קצרה  דר  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אפר אי עאה לעלמא  למיעל  האמנ ,האר עד בג ה ה  לע היא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהטית
מפקי די לא  ואי ההר, חכמת יד יג  א ר פי  יכל פי  האד עסק  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעד

.בי ט  יבמע מצות יפה איהי ב  על א עאה עלמא  רעי מל   עכ"ל לי) ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
(חיי לע המהרח"ו האת ,הקדמת החכמה עסק ל י הל . מ התע ק מניעתנ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

 נותפאר  נמק ית  ני וע ב  אח ר רמת  חי)היא   לע ויטאל   יח הרב  .(הקמת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ה א י הח מאיל לטע יראל עתידי יצא בגלל  ,ד ה ה הר ספר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ה לת.  מ יד צ')על את  נ א ה הר , יחאי , ר מע (ר י ְִִִַַַַַַַָָָֹ

למטעםמהעתידיןמדגין מויראל ְְְְֲִִִִִֵַַָ

ה הר, ספר האי איה דחי, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹמאילנא

רחמי.מז יפק ן לתא  מן  י ְְֲִִֵֵַָָ

קכד:)  נ א ר ת  מהימנא ְְְֵַַַָָָָָ(רעיא

מ ילנא . א 11)ה ,3 למה אב א תנ :(ספר היחמע רר ביאת  הא ה  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הלה  לד רק  ייל( הספר בפני עוד .(ראה  ְְִִַַַָָ

ה אל. יב א דה ההר לד ְִִֵַַַַָָֹזכת 
ד ') ער , ה אל א מאני , לימ ס  האל ִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ(ר י

נס רת ידע  נערי אפ היח לימת ְְְֲִִִִִֵַַָָָָקרב
רעתא לית מען רי לן  ְְִִֵַַָָאמר

ל ית לי  דא  הא  רי ְְְְְְְִִֵָָָדקד א

מאילן לטעם י ראל עתידים  ְְֲִִִִִִֵֵֶַָֹמ ם 

יד על  הה, ההר ספר הא ִֵֶֶֶַַַַַַָֹהחים

רחמים. הל ת  מן  ְְֲִִֵַַָיצא

ל נרצ אין מען : רי להם  ְְִִֵֶֶַַָָאמר

ת ה  זה  הא  ר דְִֶֶֶַַָָָה

וכוּ '.מד. דּ חיּ י מאילנא למטעם  ישׂ ראל דּ עתידין  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְבּ גין 
בּ תחּל ת כּ תוּ ב  מה  מהימנא  הרעיא  בּ דברי ׁש ם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַע יּ ן 
הרמ"ק בּ ׁש ם החּמ ה  בּ אוֹ ר כּ תוּ ב  מה  ׁש ם  ועיּ ן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהענין.
דּ אצילוּ ת מּס טרא  כּ י והענין  לׁש וֹ נ וֹ : וזה לברכה, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִזכר וֹ נ וֹ 
עניני וכל ה נּ אצלוֹ ת, הּס פיר וֹ ת  מצּ ד  מתבּ ארת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
וכא ׁש ר הזּ הר . ּפ ר וּ ׁש  בּ סוֹ ד  ּפ ר וּ ׁש ם הנּ ׁש מוֹ ת  מצּ ד  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
ויהיוּ  ישׂ ראל  ויתבּ רר וּ  ה ּק לּפ וֹ ת  ׁש יּ ת בּ ּט לוּ  הגּ א ּל ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
מע שׂ ים בּ ס וֹ ד  עצמם  ׁש ּק ט וּ  א וֹ תם  הּט וֹ ב . בּ ס וֹ ד  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ ּל ם 
הּס וֹ ד  דּ ר על וּ בתפ ּל תם  בּ מעשׂ יהם  ונתע ּס קוּ  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִט וֹ בים
עץ ס וֹ ד  מתנ וֹ צץ  בּ הם ספק  בּ לי אל  וּ בנק יּ וּ ת, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְבּ טהרה
לנ ּס י וֹ ן צריכים אינם  ואּל וּ  דּ אצילוּ ת. הנּ ׁש מה  מצּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

בּ ס וֹ ד ׁש הם לאוֹ תם הוּ א  ׁש הנּ ּס יוֹ ן  מּפ ני הגּ א ּל ה, ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת
מבּ ריאת ׁש נּ ׁש מתם וכוּ ', הדּ עת  דּ עץ מּס טרא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה ּפ ׁש ט 

ׁש ם ט )יצירה  יב יתהּל כוּ ן .(ּת ה ּל ים ר ׁש עים סביב  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
רב ,מה. ערב  ולא וכוּ '. למטעם ישׂ ראל (דּ ּמ שׂ ק דּ עתידין  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

.אליעזר ) ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּ סוֹ ד מו . וכוּ '. דּ חיּ י מאילנא בּ מּס 'למטעם כּ תוּ ב (מה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יז.) דּ ף  ר וּ חניּ יםבּ רכוֹ ת א וֹ ר וֹ ת חיּ וּ ת ,בּ חיּ י ּת ראה ע וֹ למ ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌
עליוֹ ן , ע וֹ לם אליעזר )ׁש ל .(דּ ּמ שׂ ק ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ישׂ ראלמז. א ּל וּ  בּ זכוּ ת בּ רחמי. גּ לוּ תא  מן  בּ יּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִי ּפ קוּ ן 
ה ּמ ר גּ לוּ ת  מן  ישׂ ראל כּ ל יצאוּ  ה זּ הר , בּ דברי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים

אליעזר )ה זּ ה , .(דּ ּמ שׂ ק ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

 בהזה מט ְַַָהר לזשאלה

לימי קריב יהא וכד לעלמא, ְְְְְִֵֵַַָָָ

זמינין דעלמא רביי אפ ְְְְְֲִִִִֵַַָָמיחא ,

למנדע  חכמתא טמירין  ְְְְְְְְִִִַַָָָָלאחא 

בהה א וח נין , ק ין   יזמנאמח ְְְְְִִִִֵַָ

לכא. ְְְִַָָֹאת יא 

קיח.)  ו רא רת דה ֵַַַַַָָָָֹ(זהר

הח ה  א ר  ל פר מתהק זי"ע אזלאי אברה הרב רינ רמ ט הרא  ) ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ה'ג') מ נת  : נל דלי(אלפי)וזה  יר ק תע ה בחר מ מצוה  ליצירה ש' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא ה יח , מל לבא  עתיד זה זכת  ואחר  : נל וזה   תב עד .יקטְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
להיג  וזכה  וה ל מצא  ויגע  האל   חננ מי להתרל , רא י אי אחר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָזכת 
ה א . ל הע מענ ג קצת  הה  ל ע לטע זכה הה , לע הג החכמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻחלק

ללחו מתגייס  ישראל ע אי ולהוודע לראות נהדר מה ישראל ! כעמ מי
מה הקדוש. בזוהר היומי הלימוד  ע"י ה' בצבא לחיילי מצטר תורה, של  מלחמתה

ל ומרגש  במהרה.מפעי השלימה  הגאולה את להביא כולו הע של  לתשוקה הווכח 

נזכה פינה  כל  ויאיר ויבעיר וכשיגיע כולו  בעול ומתפשט  הול הזוהר אור
.אמ בימינו במהרה  השלימה  לגאולה  הימי שבעת לאור בעז"ה



לימ ת קרב כ היה  . ל  ְְִִֶֶָָָָָלעלם 

עתידים עלם נערים  אפ ְֲֲִִִִִֶַַָָָָהיח,

על ולדעת החכמה ל נסר ת ְְְְִִֶַַַַָָָָֹלמצא

המן ת בא וחנת, קים ְְְְִִֶַַָיד

ל ל. ְִֶַַֹית ה 

קרוֹ במח. לוֹ מר, רצה לכלא. אתגּ ליא  זמנא  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ בהה וּ א 
קאי זה כּ י  לכּ ל, הּת וֹ רה ס וֹ ד וֹ ת  ית גּ ּל ה הּמ ׁש יח ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִלימוֹ ת
וכוּ '. מׁש יחא  ליוֹ מי קריב  יהא וכד  לעיל כּ תוּ ב  מה  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל
יגן זכוּ תוֹ  אזוּ לאי אברהם הרב  מוֹ רינ וּ  כּ תב  מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 

החּמ ה אוֹ ר  לּס פר  בּ הק דּ מתוֹ  ג')עלינוּ  טוּ ר הראׁש וֹ ן וזה(בּ דּ ף  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ׁש ּל א למעלה נּ גזר  מה  כּ י כּ תוּ ב  וּ מצאתי ֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וֹ נ וֹ :
עד קצוּ ב לזמן  היה  בּ גלוּ י, האמת בּ חכמת  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתעּס ק וּ 

ה' ׁש נת דּ רא(אלפים)ּת ׁש לוּ ם יּק רא  ואיל וּ מם ר "נ, ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ ספר להתעּס ק נתוּ נה והר ׁש וּ ת הגּ זרה והּת רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ תראה

◌ַֹ◌ַהזּ הר .



 בהזה ְַַָהר מט  שאלה לו 

"ואני טירת עת  א מר והיה , מי ר עב רלד ני אינ  הי ,הא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָרי
ולא א ה ברימ יתמ כל על  וכל כ יתי ", חי והבל   לתה יגעי  לריק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹאמרי 
רת ה פטיה , הרה עסק  הפר עני למעלה  תב י  מה זלתי  ,בנ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָי
לתה" סד וזה הא  להע ות רת מיח  ל  רת לפני הבל  היא א ר ה ה לְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהע
והה מה יכלה  ,הא אמרי ה ל בא ר להארי אתי וא כיתי ". חי  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהבל 

להבי נכל אכ .יכל ותרהלא  מצו ת כר י  לעיל , הזר פי  קצרה  דר  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אפר אי עאה לעלמא  למיעל  האמנ ,האר עד בג ה ה  לע היא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהטית
מפקי די לא  ואי ההר, חכמת יד יג  א ר פי  יכל פי  האד עסק  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעד

.בי ט  יבמע מצות יפה איהי ב  על א עאה עלמא  רעי מל   עכ"ל לי) ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
(חיי לע המהרח"ו האת ,הקדמת החכמה עסק ל י הל . מ התע ק מניעתנ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

 נותפאר  נמק ית  ני וע ב  אח ר רמת  חי)היא   לע ויטאל   יח הרב  .(הקמת ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ה א י הח מאיל לטע יראל עתידי יצא בגלל  ,ד ה ה הר ספר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
ה לת.  מ יד צ')על את  נ א ה הר , יחאי , ר מע (ר י ְִִִַַַַַַַָָָֹ

למטעםמהעתידיןמדגין מויראל ְְְְֲִִִִִֵַַָ

ה הר, ספר האי איה דחי, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹמאילנא

רחמי.מז יפק ן לתא  מן  י ְְֲִִֵֵַָָ

קכד:)  נ א ר ת  מהימנא ְְְֵַַַָָָָָ(רעיא

מ ילנא . א 11)ה ,3 למה אב א תנ :(ספר היחמע רר ביאת  הא ה  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הלה  לד רק  ייל( הספר בפני עוד .(ראה  ְְִִַַַָָ

ה אל. יב א דה ההר לד ְִִֵַַַַָָֹזכת 
ד ') ער , ה אל א מאני , לימ ס  האל ִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ(ר י

נס רת ידע  נערי אפ היח לימת ְְְֲִִִִִֵַַָָָָקרב
רעתא לית מען רי לן  ְְִִֵַַָָאמר

ל ית לי  דא  הא  רי ְְְְְְְִִֵָָָדקד א

מאילן לטעם י ראל עתידים  ְְֲִִִִִִֵֵֶַָֹמ ם 

יד על  הה, ההר ספר הא ִֵֶֶֶַַַַַַָֹהחים

רחמים. הל ת  מן  ְְֲִִֵַַָיצא

ל נרצ אין מען : רי להם  ְְִִֵֶֶַַָָאמר

ת ה  זה  הא  ר דְִֶֶֶַַָָָה

וכוּ '.מד. דּ חיּ י מאילנא למטעם  ישׂ ראל דּ עתידין  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְבּ גין 
בּ תחּל ת כּ תוּ ב  מה  מהימנא  הרעיא  בּ דברי ׁש ם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַע יּ ן 
הרמ"ק בּ ׁש ם החּמ ה  בּ אוֹ ר כּ תוּ ב  מה  ׁש ם  ועיּ ן  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהענין.
דּ אצילוּ ת מּס טרא  כּ י והענין  לׁש וֹ נ וֹ : וזה לברכה, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִזכר וֹ נ וֹ 
עניני וכל ה נּ אצלוֹ ת, הּס פיר וֹ ת  מצּ ד  מתבּ ארת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
וכא ׁש ר הזּ הר . ּפ ר וּ ׁש  בּ סוֹ ד  ּפ ר וּ ׁש ם הנּ ׁש מוֹ ת  מצּ ד  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה
ויהיוּ  ישׂ ראל  ויתבּ רר וּ  ה ּק לּפ וֹ ת  ׁש יּ ת בּ ּט לוּ  הגּ א ּל ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
מע שׂ ים בּ ס וֹ ד  עצמם  ׁש ּק ט וּ  א וֹ תם  הּט וֹ ב . בּ ס וֹ ד  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌כּ ּל ם 
הּס וֹ ד  דּ ר על וּ בתפ ּל תם  בּ מעשׂ יהם  ונתע ּס קוּ  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִט וֹ בים
עץ ס וֹ ד  מתנ וֹ צץ  בּ הם ספק  בּ לי אל  וּ בנק יּ וּ ת, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְבּ טהרה
לנ ּס י וֹ ן צריכים אינם  ואּל וּ  דּ אצילוּ ת. הנּ ׁש מה  מצּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

בּ ס וֹ ד ׁש הם לאוֹ תם הוּ א  ׁש הנּ ּס יוֹ ן  מּפ ני הגּ א ּל ה, ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עת
מבּ ריאת ׁש נּ ׁש מתם וכוּ ', הדּ עת  דּ עץ מּס טרא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה ּפ ׁש ט 

ׁש ם ט )יצירה  יב יתהּל כוּ ן .(ּת ה ּל ים ר ׁש עים סביב  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
רב ,מה. ערב  ולא וכוּ '. למטעם ישׂ ראל (דּ ּמ שׂ ק דּ עתידין  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

.אליעזר ) ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּ סוֹ ד מו . וכוּ '. דּ חיּ י מאילנא בּ מּס 'למטעם כּ תוּ ב (מה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יז.) דּ ף  ר וּ חניּ יםבּ רכוֹ ת א וֹ ר וֹ ת חיּ וּ ת ,בּ חיּ י ּת ראה ע וֹ למ ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌
עליוֹ ן , ע וֹ לם אליעזר )ׁש ל .(דּ ּמ שׂ ק ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ישׂ ראלמז. א ּל וּ  בּ זכוּ ת בּ רחמי. גּ לוּ תא  מן  בּ יּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִי ּפ קוּ ן 
ה ּמ ר גּ לוּ ת  מן  ישׂ ראל כּ ל יצאוּ  ה זּ הר , בּ דברי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים

אליעזר )ה זּ ה , .(דּ ּמ שׂ ק ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

 בהזה מט ְַַָהר לזשאלה

לימי קריב יהא וכד לעלמא, ְְְְְִֵֵַַָָָ

זמינין דעלמא רביי אפ ְְְְְֲִִִִֵַַָָמיחא ,

למנדע  חכמתא טמירין  ְְְְְְְְִִִַַָָָָלאחא 

בהה א וח נין , ק ין   יזמנאמח ְְְְְִִִִֵַָ

לכא. ְְְִַָָֹאת יא 

קיח.)  ו רא רת דה ֵַַַַַָָָָֹ(זהר

הח ה  א ר  ל פר מתהק זי"ע אזלאי אברה הרב רינ רמ ט הרא  ) ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
ה'ג') מ נת  : נל דלי(אלפי)וזה  יר ק תע ה בחר מ מצוה  ליצירה ש' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא ה יח , מל לבא  עתיד זה זכת  ואחר  : נל וזה   תב עד .יקטְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
להיג  וזכה  וה ל מצא  ויגע  האל   חננ מי להתרל , רא י אי אחר, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָזכת 
ה א . ל הע מענ ג קצת  הה  ל ע לטע זכה הה , לע הג החכמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻחלק

ללחו מתגייס  ישראל ע אי ולהוודע לראות נהדר מה ישראל ! כעמ מי
מה הקדוש. בזוהר היומי הלימוד  ע"י ה' בצבא לחיילי מצטר תורה, של  מלחמתה

ל ומרגש  במהרה.מפעי השלימה  הגאולה את להביא כולו הע של  לתשוקה הווכח 

נזכה פינה  כל  ויאיר ויבעיר וכשיגיע כולו  בעול ומתפשט  הול הזוהר אור
.אמ בימינו במהרה  השלימה  לגאולה  הימי שבעת לאור בעז"ה



לימ ת קרב כ היה  . ל  ְְִִֶֶָָָָָלעלם 

עתידים עלם נערים  אפ ְֲֲִִִִִֶַַָָָָהיח,

על ולדעת החכמה ל נסר ת ְְְְִִֶַַַַָָָָֹלמצא

המן ת בא וחנת, קים ְְְְִִֶַַָיד

ל ל. ְִֶַַֹית ה 

קרוֹ במח. לוֹ מר, רצה לכלא. אתגּ ליא  זמנא  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ בהה וּ א 
קאי זה כּ י  לכּ ל, הּת וֹ רה ס וֹ ד וֹ ת  ית גּ ּל ה הּמ ׁש יח ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִלימוֹ ת
וכוּ '. מׁש יחא  ליוֹ מי קריב  יהא וכד  לעיל כּ תוּ ב  מה  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל
יגן זכוּ תוֹ  אזוּ לאי אברהם הרב  מוֹ רינ וּ  כּ תב  מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועיּ ן 

החּמ ה אוֹ ר  לּס פר  בּ הק דּ מתוֹ  ג')עלינוּ  טוּ ר הראׁש וֹ ן וזה(בּ דּ ף  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ׁש ּל א למעלה נּ גזר  מה  כּ י כּ תוּ ב  וּ מצאתי ֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וֹ נ וֹ :
עד קצוּ ב לזמן  היה  בּ גלוּ י, האמת בּ חכמת  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתעּס ק וּ 

ה' ׁש נת דּ רא(אלפים)ּת ׁש לוּ ם יּק רא  ואיל וּ מם ר "נ, ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ ספר להתעּס ק נתוּ נה והר ׁש וּ ת הגּ זרה והּת רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ תראה

◌ַֹ◌ַהזּ הר .



בס”ד



ֵסֶפר
זֹוַהר ְלַאְבָרָהם

 o
 ְּדָרָׁשה ִלְסעּוַדת ַהָּיאְרַצייט ֶׁשל

  ַרִּבי ַאְבָרָהם ְיַׁשְעָיהּו ז"ל )להבחל"ח ֶּבן ְׁשֹלֹמה ֶׁשִּיְחֶיה עמו"ש( 
לֹוִׁשים ְלִעּלּוי ִנְׁשָמתֹו  ְלּיֹום ַהּׁשְ

  ִּבירּוָׁשָלִים ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש "ְיַחֶוה ַּדַעת" ְירּוָׁשַלִים,
כ"ו ִּתְׁשֵרי תשע"ב לפ"ק

o

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א ֹחֶדׁש כסלו  תשע"ג



מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
דף אחד של  עליו, לקרא לפחות  ישראל שיקבל  לכל איש  בזה  אנו קוראים  עוד 
הזוהר הקדוש בכל יום, כל אחד כפי הבנתו, שאפילו הגירסה לבד מסוגלת הרבה 
)ויודפס  כידוע,  הגאולה  וקירוב  הנפש,  לטהרת 

־בחוברות מיוחדות, באותיות מאירות עינים, ומל
ומחולק לפי שיעור של כל  וקצר,  ווה בפירוש קל 
הזוהר  בספר  והקריאה  הלימוד  ובזכות  ויום(,  יום 

וב בחסד  הזה,  והמר  הרע  מהגלות  נצא  ־הקדוש 
שמ רבי  הקדוש  התנא  כמאמר  רבים,  ־רחמים 

מגלותא. יפקון  דא  חיבורא  בגין  יוחא,  בר  עון 
שועתינו,  ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע 
ותבא לפניו נאקתינו, וחיש לגאלינו, גאולת עולם 

בשובה ונחת בב"א. 



א ................................................ ה	. לֹוִׁשים ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַרִּבי ַחִּיים ַאְבָרָהם ְיַׁשְעָיהּו ז"ל ִהְתַאַּסְפנּו ְלֶרֶגל ַהּׁשְ

א ַהִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשל "ַחִּיים ַאְבָרָהם ְיַׁשְעָיהּו"............................................................................................................ ו	.

א ָהַרְׁשִּב"י ְזָי"ָע יֹוֵׁשב ִאָּתנּו ְּבלֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו.................................................................................................... ח	.

א ................................................................. ח	. ַרק ְיִחיֵדי ְסגּוָלה זֹוִכים ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ְּבִמְפָעל ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

א ְּבֶדֶרְך ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ֵליֵלְך ָּבּה מֹוִליִכין אֹותֹו.................................................................................................... טה.

א ַּבַעל ַהֻּסָּלם זצ"ל ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִלְפֵני ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם, ָהַלְך ְלָכל ָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְוָאַמר ָלֶהם ו.

ֶׁשֵּיׁש ְּגֵזיָרה ְּגדֹוָלה ֶׁשֶּנְחְּתָמה ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל................................................................................................ י

א ַהִּסּפּור ֵאיְך ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְצָלה ֵמִהיְטֶלער ימ"ש ִמִּפי הגה"צ ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ְיהּוָדה ֵליּב ַאְׁשַלג ַּבַעל ְמַחֵּבר 	.

ֵסֶפר ַהֻּסָּלם ַעל ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש........................................................................................................................י	

א ............... ט	ח. ָּכל ָּדָבר טֹוב, ּוִבְפָרט ָּדָבר ָּכֶזה ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ְוָכל ַהְּגאּוָלה ְּתלּוָיה ָּבֶזה, ֶיְׁשָנן ַהְרֵּבה ְמִניעֹות
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א ָלָּמה ֵאין ָאנּו ִנְקָרִאים ְּבֵני ֹנַח?.......................................................................................................................... י	י.

א ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַתֵּקן ֶאָּלא ַנְפׁשֹו ִּבְלַבד ִּתְהֶיה ְזכּותֹו ְמעּוָטה, ּוִמי ֶׁשְמַתֵּקן ַנְפׁשֹו ּוְנָפׁשֹות ַרּבֹות ֻּתְכַּפל ְזכּותֹו י	.

ְּכִפי ְזֻכּיֹות............................................................................................................................................................ י	

א .......................................................................................................... יחי	. ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה
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זלאברה הר הְְַַָָ

לאברה ְְַַָָזהר 

יחדאלם בו"ה  י"ה  ם ליחד  .רחימ  דחיל .כינ הא  רי ק דא יח ד  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָ

.עלינ ננה ידינ מעה  .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי יראל . ל ם ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹלים 

ונצליח נעה  ה' ם . ננה ידינ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָמעה 

ה'ר כים ם האים ְְִִֵַָ

הריםרת מזי  רת ליט "א, י יבת  וראי  הח בים  האנים  הרנים  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההר לד  ידי על  מים  לאבינ י ראל ני  אחינ את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקרבים 

ברת הה, דה הקץ את אר נה  הח בה לם  מ חת בר ת ,דְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָה

ה ה.  ד ה ההל ֶַַַָָָָל

פנ מתהתא נ לע י  הלים לרגל ה ם  יעיה אן אברהם חים רי זכרנ ל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח ים  צר ר צר רה  מתנ הא  עמו"ש)לברכה , חיה למה ן  .(להבחל"ח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

א')מראאיתא  עד קנ "ג ף להתח ק (ת להתערר  תנ א מצה הפטר , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עת. ינינ ר י והפטר קאימנא", התם הס ידא "אחים  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָדרה,

אחדה פטר בר אבל בחים , עליו  ר יד ולא ,תא  ידיס א  חיו  ז "ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ל ספריו  להדיס ועזר הר"י , ת רת בק היה למר , מצוה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמר

הרבי[א]הר "י החה ני  ל מעמד  לטבה, נזכר להעלת זה , בו אי  ם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

והעים , הת  תן להתח ק יע וכן  ילמד  מ ,מת לנ רח  נחת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָיהיה

:מ מר ז זה ְְְִֶָָֻוכל 

ּב ע וֹ לםא)א . ּב מח צּ ת וֹ  ליׁש ב  זוֹ כה ספריו הפצת  ידי על 
ה ּב א 

איסטרוֹ לסה  מהרח "א הגּ א וֹ ן  ׁש ּכ תב מה ראה 
כ "ג :) דּ ף  ויּ ׁש לח  ּפ רׁש ת  אברהם , בּ ן  הּמ ד ּפ יס(בּ ספרוֹ  : 

ויוֹ ׁש בספרים זוֹ כה ּת וֹ רה, לאוֹ ר להוֹ ציא מּמ מוֹ נוֹ  
הּס פרים , מח בּ רי חכמים  הּת למידי ׁש הריבּ מח צּ ת 

עת, ּב כל ה דּ עת ותרּב ה  לעוֹ לם , החּב וּ ר  יצא  ידוֹ  על 
היוּ  לא  ּב ירכתים , הּמ ׁש ּכ ן למקצוֹ ע וֹ ת גּ נוּ ז היה וא ּל וּ 

ּב וֹ . לוֹ מדים
יבמוֹ ת ּב מּס כת לברכה זכר וֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  והנּ ה

צ "ו :) דּ וֹ בבוֹ ת(דּ ף  וּ לפיׂש פתוֹ תיו  ׁש ם , ּכ דאיתא וכוּ ' 
הוּ אזה  גּ ם  מוֹ תוֹ , אחרי חי החכם  ׁש יּ היה הגּ וֹ רם  

בּ מחצּ תוֹ , ויוֹ ׁש ב ואיןז וֹ כה להחיוֹ תוֹ , גּ רם הוּ א  ׁש הרי 
עם ּב עצמוֹ  החכם  הּב א , לעוֹ לם  ּב א  ּכ ׁש הוּ א  ספק

מרחמוֹ הי ּפ ניו .סיעת לקבּ ל לקראתוֹ  יוֹ צאין 
לברכה, צדּ יק  זכר פלאג 'י ח יּ ים  הרב (בּ ספרוֹ וּ מוֹ רינוּ  

ריז) א וֹ ת  ס ' ע שׂ ה  מצות  וח יּ ים ", ׁש ם :"ּת וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ  וזה  , 
ּת ּק יפי הׁש ּת דּ לוּ  אי יראה  ּב ּס פר  ה ּק וֹ רא  וכל
ּת וֹ רה  ׁש ל לאמּת ה  ההלכה  א וֹ ר  לה וֹ ציא  קדמאי
ּב וֹ  ׁש יּ ׁש  ּב ס יּ וּ ע לנא סמוּ כ וּ  דּ ין מן  וכל ּכ חן, ּב כל 
לה ּב א גּ ם לזּכ וֹ תם לי ּה  דּ אפׁש ר מאן לכל מּמ ׁש 
המסיעים וכל למׁש מרת. הנּ ׁש אר ּכ ל  לה וֹ ציא 
מחדּ וּ ׁש י הנּ ׁש אר ּכ ל  לאוֹ ר לה וֹ ציא  והמׁש ּת דּ לים
ּב מים לׂש כרוֹ   ער אין לקדמאי  ה ּק דוֹ ׁש ה  ּת וֹ רה 
לּב נין זה ּב זכוּ ת ויזּכ וּ  מּת חת הארץ ועל מּמ על

לי ׁש ב קדּ  רויחי ולמז וֹ ני ּב א וֹ רייתא  דעסקין י ׁש ין  
לרּב נן אריכי  וּ לחיּ י והעבוֹ דה  ה ּת וֹ רה  על ּב הׁש קט 
ּב עגלא ולראוֹ ת תלמידהוֹ ן  ותלמידי  ותלמידה וֹ ן

ׁש למה ]. ּב גּ א ּל ה קריב וּ בזמן 
יוֹ סף  הרב מוֹ רינוּ  ה צּ דּ יק הגּ א וֹ ן  ּב הס ּכ מת וראה
"צדקה  לּס פר אמן , עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  זוֹ ננפלד ח יּ ים

לא וֹ ר . הוֹ צאה  א וֹ ד וֹ ת וּ מׁש ּפ ט",
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יחדאלם בו"ה  י"ה  ם ליחד  .רחימ  דחיל .כינ הא  רי ק דא יח ד  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָ

.עלינ ננה ידינ מעה  .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי יראל . ל ם ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹלים 

ונצליח נעה  ה' ם . ננה ידינ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָמעה 
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ה ה.  ד ה ההל ֶַַַָָָָל

פנ מתהתא נ לע י  הלים לרגל ה ם  יעיה אן אברהם חים רי זכרנ ל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח ים  צר ר צר רה  מתנ הא  עמו"ש)לברכה , חיה למה ן  .(להבחל"ח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

א')מראאיתא  עד קנ "ג ף להתח ק (ת להתערר  תנ א מצה הפטר , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עת. ינינ ר י והפטר קאימנא", התם הס ידא "אחים  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָדרה,

אחדה פטר בר אבל בחים , עליו  ר יד ולא ,תא  ידיס א  חיו  ז "ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ל ספריו  להדיס ועזר הר"י , ת רת בק היה למר , מצוה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמר

הרבי[א]הר "י החה ני  ל מעמד  לטבה, נזכר להעלת זה , בו אי  ם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

והעים , הת  תן להתח ק יע וכן  ילמד  מ ,מת לנ רח  נחת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָיהיה

:מ מר ז זה ְְְִֶָָֻוכל 

ּב ע וֹ לםא)א . ּב מח צּ ת וֹ  ליׁש ב  זוֹ כה ספריו הפצת  ידי על 
ה ּב א 

איסטרוֹ לסה  מהרח "א הגּ א וֹ ן  ׁש ּכ תב מה ראה 
כ "ג :) דּ ף  ויּ ׁש לח  ּפ רׁש ת  אברהם , בּ ן  הּמ ד ּפ יס(בּ ספרוֹ  : 

ויוֹ ׁש בספרים זוֹ כה ּת וֹ רה, לאוֹ ר להוֹ ציא מּמ מוֹ נוֹ  
הּס פרים , מח בּ רי חכמים  הּת למידי ׁש הריבּ מח צּ ת 

עת, ּב כל ה דּ עת ותרּב ה  לעוֹ לם , החּב וּ ר  יצא  ידוֹ  על 
היוּ  לא  ּב ירכתים , הּמ ׁש ּכ ן למקצוֹ ע וֹ ת גּ נוּ ז היה וא ּל וּ 

ּב וֹ . לוֹ מדים
יבמוֹ ת ּב מּס כת לברכה זכר וֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  והנּ ה

צ "ו :) דּ וֹ בבוֹ ת(דּ ף  וּ לפיׂש פתוֹ תיו  ׁש ם , ּכ דאיתא וכוּ ' 
הוּ אזה  גּ ם  מוֹ תוֹ , אחרי חי החכם  ׁש יּ היה הגּ וֹ רם  

בּ מחצּ תוֹ , ויוֹ ׁש ב ואיןז וֹ כה להחיוֹ תוֹ , גּ רם הוּ א  ׁש הרי 
עם ּב עצמוֹ  החכם  הּב א , לעוֹ לם  ּב א  ּכ ׁש הוּ א  ספק

מרחמוֹ הי ּפ ניו .סיעת לקבּ ל לקראתוֹ  יוֹ צאין 
לברכה, צדּ יק  זכר פלאג 'י ח יּ ים  הרב (בּ ספרוֹ וּ מוֹ רינוּ  

ריז) א וֹ ת  ס ' ע שׂ ה  מצות  וח יּ ים ", ׁש ם :"ּת וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ  וזה  , 
ּת ּק יפי הׁש ּת דּ לוּ  אי יראה  ּב ּס פר  ה ּק וֹ רא  וכל
ּת וֹ רה  ׁש ל לאמּת ה  ההלכה  א וֹ ר  לה וֹ ציא  קדמאי
ּב וֹ  ׁש יּ ׁש  ּב ס יּ וּ ע לנא סמוּ כ וּ  דּ ין מן  וכל ּכ חן, ּב כל 
לה ּב א גּ ם לזּכ וֹ תם לי ּה  דּ אפׁש ר מאן לכל מּמ ׁש 
המסיעים וכל למׁש מרת. הנּ ׁש אר ּכ ל  לה וֹ ציא 
מחדּ וּ ׁש י הנּ ׁש אר ּכ ל  לאוֹ ר לה וֹ ציא  והמׁש ּת דּ לים
ּב מים לׂש כרוֹ   ער אין לקדמאי  ה ּק דוֹ ׁש ה  ּת וֹ רה 
לּב נין זה ּב זכוּ ת ויזּכ וּ  מּת חת הארץ ועל מּמ על

לי ׁש ב קדּ  רויחי ולמז וֹ ני ּב א וֹ רייתא  דעסקין י ׁש ין  
לרּב נן אריכי  וּ לחיּ י והעבוֹ דה  ה ּת וֹ רה  על ּב הׁש קט 
ּב עגלא ולראוֹ ת תלמידהוֹ ן  ותלמידי  ותלמידה וֹ ן

ׁש למה ]. ּב גּ א ּל ה קריב וּ בזמן 
יוֹ סף  הרב מוֹ רינוּ  ה צּ דּ יק הגּ א וֹ ן  ּב הס ּכ מת וראה
"צדקה  לּס פר אמן , עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  זוֹ ננפלד ח יּ ים

לא וֹ ר . הוֹ צאה  א וֹ ד וֹ ת וּ מׁש ּפ ט",



זלאברה הר ְְַַָָ ו 

ב ת:לה ימטרא ראי "התשב"י" = 717 = "עיהי אברהם 'מך 'אה "חים  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ןחאי.י 'ןב 'מע': בגימטריאן ה א  ד ה ה הר הע לם ", "יק ן  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

העלם. ָָָל 

והללה ימטרא ע"ה עיהי אברהם  ח ים  "הרב 1000.בגימטריאל = ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

תיבות ה ימטרא 4 ועד ניו  מקל  מען "ר י  1000.בגימטריאל = ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

" עליו"סד  לי ה גן הר"י אלף רת את להפיץ  תן ה דקה זכת זכה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

תמח ולהית יראל, אלפי  על  הרשב "י[א]להגן  זי "ע.של ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ה צּ ּד יק ב ) נׁש מת הוּ א  ה צּ ּד יק ׁש ל ה ּס פר
אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  מּס אדיגוּ רא  האדמוֹ "ר גּ ם
וה נּ פׁש , הגּ וּ ף ּב ׁש ביל הוּ א  לה צּ דּ יק ׁש הצּ יּ וּ ן  מביא 

הצּ דּ יק לנׁש מת הוּ א  הצּ דּ יק  ׁש ל .והּס פר  
אמן) עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  מּס אדיג וּ רא (האדמוֹ "ר

להד ּפ יסג) ּכ זאת  נוֹ ראה לצדקה מע וֹ ת ל ּת ן ה זּ וֹ כה אׁש רי
ׁש מים ל ׁש ם קד וֹ ׁש ים ספרים

ּכ זאת  נ וֹ ראה לצדקה מעוֹ ת לּת ן הזּ וֹ כה א ׁש רי
ׁש מים, לׁש ם  קד וֹ ׁש ים  ספרים  ּכ ללהד ּפ יס ידי על ּכ י 

הנּ פׁש וֹ ת לּק ח  זוֹ כין ׁש נּ וֹ תנין , וּ להמׁש יה צּ דק וֹ ת 
סתימאה, דּ עּת יקא אוֹ ריתא בּ חינת ׁש ּכ ןּת וֹ רה מּכ ל 

להד ּפ יס ּכ די  ּב עצמוֹ  זה ּב ׁש ביל  צדקה ּכ ׁש נּ וֹ תנין 
הם ּב עצמן  אּל וּ  ספרים  ׁש הד ּפ סת קדוֹ ׁש ים , ספרים
והמׁש כת הא וֹ ת יּ וֹ ת ׁש הם הנּ פׁש וֹ ת, לקיחת ּב חינת

ׁש ּב ו דּ אי את הּת וֹ רה, לזּכ וֹ ת ׁש זּ כה חלקוֹ  אׁש רי 
הּק דוֹ ׁש ים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י להאיר הר בּ ים
ׁש למה, להׁש גּ חה זוֹ כין זה ידי ועל יׂש ראל, לכל
לבית  ט וֹ ב וכל  וּ ברכה ט וֹ בה ׁש פע  נמ ׁש זה ידי  ׁש על

.יׂש ראל  
כב) אוֹ ת  ג, הלכה קּד וּ ׁש ין  הלכוֹ ת  הלכ וֹ ת ל ּק וּ טי (ספר 

קדוֹ ׁש יםד) חדׁש ים ּב ספרים ּב צדקת וֹ  הר ּב ים את המז ּכ ה
ּב חינת וצדקת וֹ ׁש הם לשׂ כרוֹ  קץ אין  ּב ו ּד אי הּת וֹ רה , ק יּ וּ ם 

ל וֹ  א ׁש רי לעד, ע וֹ מדת
לא ּב המוֹ ן  א וֹ הב וּ מי  ּכ סף יׂש ּב ע לא  ּכ סף "אוֹ הב

ה)תבוּ אה " לברכה,(קהלת  זכרוֹ נם  רּב וֹ תינוּ  דּ ר ׁש וּ  , 
לא מצוֹ ת ׁש א וֹ הב מי ׁש אפּל וּ  ר ׁש "י: ּב פרוּ ׁש  וּ מוּ בא 

ּב הם ּכ ׁש יּ ׁש  אם  ּכ י וכ וּ ', לעדמיׂש ּב ע ׁש ּת תק יּ ם  צוה 
וכוּ ' הּמ קדּ ׁש  ּב ית וּ בנין ּת וֹ רה ספר ּכ תיבת מּכ ל ּכ גוֹ ן 

בּ ספרים הר בּ ים  את לזּכ וֹ ת בּ צדקתוֹ  ּכ ׁש ּפ וֹ על ׁש ּכ ן
לכל  הּת וֹ רה קיּ וּ ם בּ חינת ׁש הם  קד וֹ ׁש ים  חדׁש ים 
לעד, עוֹ מדת וצדקתוֹ  לׂש כרוֹ  קץ  אין בּ ודּ אי אחד,
יׂש ראל  את מזּכ ה הבּ אים דּ וֹ ר וֹ ת בּ כל ּפ עם  בּ כל ּכ י

לוֹ . אׁש רי יד וֹ  על הּת וֹ רה ׁש ּת תק יּ ם 

קו)וזה הּת וֹ רה "(ּת ה ּל ים  ׁש ה וּ א מׁש ּפ ט " ׁש וֹ מרי  אׁש רי  

את ׁש ּמ זּכ ה  ידי  על ּת ׁש ּת ּכ ח ׁש ּל א  ׁש וֹ מרּה 
וזהוּ  קד וֹ ׁש ים. ּב ספרים  צדקה (ׁש ם)הר ּב ים "עוֹ ׂש י 

לוֹ מדים ּכ י צדקה , עוֹ ׂש ה עת ּב כל  ּכ י עת", ּב כל 
וכ וּ '. ּב עוֹ לם  הּת וֹ רה קיּ וּ ם  ׁש ּמ כניסין  ּב ספרים

לו) א וֹ ת ה, הלכה החר ּב רּכ ת הלכ וֹ ת הלכ וֹ ת לּק וּ טי (ספר 

גּ זרהמיתתב . וּ מבּט לת  מכּפ רת  צּד יקים 
ׁש הביאוֹ  הי"ו. עינתבי  שרים  נּס ים  ׁש מע וֹ ן  מר ידי  על  ה וּ בא

תשכ "ה סיון  ה ּב ת  ק וֹ ל  מהע ּת וֹ ן

אלוּ ל בכ "ב  ׁש נים  ׁש ה לפני וזה  ׁש היה  מעׂש ה 
האנ ׁש ים ׁש מוֹ ת לרּב וֹ ת ּב וֹ  ׁש ּל פנינוּ  ה ּס ּפ וּ ר תשכ"ג.
וּ מציאוּ תיּ ים. נכוֹ נים ּכ ּל ם  וה ּת אריכים , הּמ קוֹ מוֹ ת
ה זּ ה, הּמ קרה  ּב ׁש ל ּכ מרקחת הארץ היתה ּב ׁש עתוֹ 

עב  הּמ קרה ואני  זוֹ כר  נענה רא וּ בן  ה ּכ וֹ תב דּ כם  
זוֹ כרים ּת קוּ פה  ּב אוֹ תוֹ  ּב ארץ ׁש הי וּ  א ּל וּ  וכל  ׁש ּק רה 
יבאר  הּס ּפ וּ ר   ּב המׁש ועכׁש ו  היטב . האסוֹ ן את
ּב דעּת י היה  לא  וּ כלל. ּכ לל  מקרה  היה לא  ּכ י ויוּ בן
ּב ימינ וּ , רגיל  דּ בר ּב זה ראיתי אׁש ר  עליו , לכּת ב
ּכ ּמ ה  עמד וּ  דּ בר ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  התּפ ּת ח ה ּס ּפ וּ ר א וּ לם
ּכ אן ׁש רא וּ  סגוּ לה , ויחידי  ׁש מים יראי  אנׁש ים  וכּמ ה
מלמעלה, מכוּ ן וה ּמ עׂש ה אלקים . אצּב ע ׁש ל ענין
מן ּכ י דּ עּת ם  את  והּב יעוּ  דּ מ ׁש יחא " "עקבתא  ּב זמן
וזה  ּב רּב ים , וּ לפרסמוֹ  ה ּכ תב  על להעלוֹ תוֹ  הראוּ י

ּק רה . מה

ּב אלוּ ל בכ"ב  ׁש חל הּס ליח וֹ ת  ׁש ל הרא ׁש וֹ ן  ּב י וֹ ם 
תשכ "ג, סליח וֹ ת ׁש נת להתחיל  הא ׁש כּ נזים  ׁש ל  מנהג (וה וּ א  

ה נה) רא ׁש  לפני ׁש ניםׁש ב וּ ע  ּכ ׁש ה לפני  ּכ לוֹ מר 
ּב "אוֹ צר  ה זּ ה  הּמ ע ׂש ה  את ׁש העלתי מיּ וֹ ם 
ּפ רׁש ּב וּ רג מי ׁש יבת ּת למידים  יצאוּ  הּמ עׂש יּ וֹ ת".
להתּפ ּל ל מוֹ ריהם, ּב לוית ׁש ּב יר וּ ׁש לים סוֹ פר ׁש בט 
ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י  ׁש ל קברוֹ  על הּק דוֹ ׁש ים. ּב מקוֹ מוֹ ת
ה צּ דּ יקים קברוֹ ת ועל צפת, ׁש ּל יד ּב מירוֹ ן י וֹ חאי 
יוֹ חאי ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י  לקבר הגּ יעוּ  ּת חּל ה ּב טבריה.
וא ּל וּ  וּ ב"תּק וּ נים " ּב תפּל וֹ ת ה ּל ילה את וּ בילוּ  ּב מירוֹ ן,
טבריה . חפצם ּכ ׁש ּמ חוֹ ז  למאית עלוּ  ּב ּב קר
ׁש ּל צד ּב ער וּ ץ ונפלה  המכוֹ נית נתהּפ כה ּב דרּכ ם

זלאברה הר ז ְְַַָָ

את ק ּפ חוּ  ׁש ּב ּה  קטלנית ּת אוּ נה  זוּ  היתה .הדּ ר
מצ יּ נים ּב ח וּ רים  וּ ׁש לוֹ ׁש ה בראשי  ה נּ הג ח יּ יהם 
יצחק ּפ וֹ לק , מר דּ כי הם , וא ּל וּ  היּ ׁש יבה , מּב חירי
זכרוֹ נם פרידמן, ּב נימין  ואברהם נוישט , נח וּ ם 
ּב אפן מהם וכּמ ה נפצעוּ  ה נּ וֹ סעים  ׁש אר לברכה.
ׁש ּב חיּ יהם וּ קד וֹ ׁש ים צדּ יקים הי וּ  ּכ ּל ם  ק ׁש ה.
מהּת למידים אחד וּ במיחד נפרדוּ . לא וּ במוֹ תם 
ּב תכלית, ׁש מים ירא היה  ז"ל ּפ וֹ לק מרדּ כי ההר וּ גים
וּ בגמילוּ ת ּב ּת וֹ רה  ועיסוּ ק וֹ  צניעוּ תוֹ  לצדקתוֹ , ונוֹ סף
וּ פעּל וֹ תיו מעׂש יו  ּכ ל את לרׁש ם  היה נוֹ הג  חסדים,
ק וֹ רא היה ליׁש וֹ ן לכּת וֹ  ולפני ּב פנקס. ה יּ וֹ ם   ּב מׁש
וׁש לוֹ ם חס אם  ולרא וֹ ת עצמוֹ  את לבּק ר מנת על  ּב וֹ 

ה דּ עת, ּב לּב וּ ל  ֹמּת ו חטא לתּק ןלא  צוֹ ר יׁש  ואם  
ּכ גד וֹ ל ׁש לילי מעׂש ה  איזה  על לכ ּפ ר אוֹ  מהוּ א
היה  מהיׁש יבה  ז"ל , ּפ וֹ לק  מרדּ כי  ׁש ל חברוֹ  וּ כקטן.
ּב ׁש ל ארּכ ים. לחיּ ים יּב דל ה ּל וי  מנחם  ּב ׁש ם ּב ח וּ ר
וּ כׁש הגּ יעה  לנּ סיעה, הצטרף לא ׁש וֹ נוֹ ת ס ּב וֹ ת
ּכ י מאד  נזדּ עזע הּמ חרידה , ה ּת א וּ נה על היּ דיעה
מאד ׁש היה  מּפ ני ּכ אמוּ ר א וֹ תוֹ . אהב נפׁש  אהבת
לוֹ  צר היה ּב פנקסוֹ . מעׂש יו ּכ ל  ורׁש ם  ׁש מים  ירא
ה וּ א א וּ לם  לוֹ . ארע ׁש ּכ ה הּט וֹ ב , ידיד וֹ  על מאד מאד
מ ׁש ּפ ט, דּ רכיו וכל מעׂש יו  ּב כל הם  צדּ יק ּכ י  ידע
הוּ א ,  ּּב ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל מעׂש יו אחר  הרהר לא ולכן 
חלוֹ ם חלם  ּכ ן  לאחר מה זמן הדּ ין. את והצדיק 
לפניו נצּ ב  ז"ל , ּפ וֹ לק מר דּ כי  ה נּ פטר, חברוֹ  והנּ ה
מא ר  ּכ י ּב וֹ  היה ונראה  יקרוֹ ת, א וֹ ר הפיק וּ  ּפ ניו
ולכן אמר: רב" צער עלי  הצטערּת  ּכ י "ראיתי הוּ א .
לגן הוּ כנס ּת י ׁש ּמ יּ ד  ל דּ ע , רוּ ח את לעוֹ דד ּב אתי
י וֹ חאי, ּב ר ׁש מעוֹ ן רּב י  האלקי  והּמ קּב ל עדן
זוֹ כה  ו ׁש ם  ׁש ּב מים ׁש ּל וֹ  למתיבתא  י ׁש ר הכניס נּ י 
מוּ ם הּק ד וֹ ׁש  הרש"י  ׁש ל  מּפ יו ּת וֹ רה ללמד  אני
ׁש ּק ראתי ּב זמן קוֹ דׁש  ׁש ּב ת ערב ּב כל  נזהר ׁש הייתי

שמו "ת ּפ רׁש ת ּת רגּ וּ ם )את ואחד  מקרא  ׁש נים  (ר"ת  

שרש"י זכיתי  ּכ וּ בׁש ל ז"ל. רׁש "י  ּפ רוּ ׁש  עם ללמד
מנחם הׁש ּת וֹ מם  ּב צּל וֹ , ואסּת וֹ פף  עּמ י למד הּק ד וֹ ׁש 
ּכ ּמ ה  ה נּ פטר חבר וֹ  את ו ׁש אל  ּב חלוֹ מ וֹ , הּל וי
מּב לי עדן לגן לה ּכ נס  לוֹ  הּת ירוּ  ּכ יצד א ) ׁש אלוֹ ת.
ׁש ל דּ ין  ּב ית ׁש ל  הּת הלי ּכ ל  את ּת ח ּל ה  ׁש יּ עבר
יראי וחבריו הוּ א  היה  ׁש צּ רי ה ּט עם מה ב) מעלה ?
לוֹ  ענה  ימים. ּב קצּ וּ ר מׁש נּ ה  ּכ ה מיתה  למוּ ת ׁש מים
ה ּכ ּפ וּ רים , וי וֹ ם  הנה  ּב רא ׁש  ּכ ׁש נה , לפני ּכ י  חבר וֹ 
י ׂש ראל ּב ארץ היּ הוּ די ה יּ וּ ב  על קׁש ה גּ זירה  נגזרה
לא ּכ בד אסוֹ ן ּכ אן להתרחׁש  היה  צרי לפיה  א ׁש ר
ארץ  ּב ני על רחם ּב רחמיו הוּ א   ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש  עלינוּ .
א ׁש ר  ּב מים, החלט וּ כתחליף קץ. ּב עת הּק ד וֹ ׁש ה
עיר  ּב יר וּ ׁש לים קדוֹ ׁש ה לי ׁש יבה אסוֹ ן יקרה

נׁש מוֹ ת ּב עלי  צעירים, ארּב עה וימוּ תוּ  הּק וֹ דׁש ,
ימי לפני זוּ , ׁש נה ּב תוֹ ם  ארע  ּכ וּ טה וֹ רוֹ ת. ז ּכ וֹ ת
נסענוּ  ּב ּה  א ׁש ר ׁש המכ וֹ נית ה ניּ ה, ה נה ׁש ל הדּ ין
וּ ביחד ה ּת למידים, ׁש לוֹ ׁש ת אני, וּ נהר גּ נוּ  נתהּפ כה
העלי וֹ נה  הה ׁש גּ חה ידי על ּכ ּל נ וּ  נחברנו  הנּ הג . עם 
ענין גט יׂש ראל, ּכ לל על מכּפ רים  קרּב נ וֹ ת להי וֹ ת
זוּ  מצוה ּב טיּ וּ לי  הּמ ׁש ּת ּת פים  ׁש אר ׁש ל ּפ ציעתם
ּכ י  ל יוּ בן  גּ ם  ּכ עת מהמים . ּב חׁש ּב וֹ ן  ק ׁש וּ ר
ׂש כל וּ מדּ ת עדן לגן  יׁש ר נכנסוּ  ׁש ּכ א ּל ה ּב ח וּ רים 

א ׁש רנוּ . ר וֹ ב את להיג ּת וּ כל לא האנ וֹ ׁש י 
החלוֹ ם. סוֹ ף היה וזה נעלמה  ה נּ פטר  ׁש ל דּ מוּ תוֹ 
היּ ם גּ ּל י  ׁש ּט לטלוּ הוּ  ּכ מי התעוֹ רר, הּל וי  מנחם 
רּב וֹ ת וחׁש ב ּב התרגּ ׁש וּ ת עיניו  ּפ קח הוּ א  ּב חזקה.
ׁש ּל אחריו וּ ב יּ מים  היּ וֹ ם  ּב מׁש החלוֹ ם, א וֹ דוֹ ת על 
ּפ ניו את ּב חלוֹ מוֹ , אז ראה א ׁש ר את ּב דמי וֹ נוֹ  חי
את חברוֹ . ׁש ל  הרּב ה  ּכ ּכ ל והּמ ּב יעים  המחים
וס ּפ וּ רוֹ  החבר  ׁש ל  וּ תׁש וּ ב וֹ תיו  הוּ א  ׁש אלוֹ תיו 
ׁש זּ הוּ  א) ח ׁש ב. אפׁש רוּ י וֹ ת ׁש ּת י ּכ אן י ׁש  והסּב ריו.
החלוֹ מ וֹ ת, ּב על מלא לפניו  הביא  א ׁש ר  נכוֹ ן חלוֹ ם
על הוּ בא  ׁש החלוֹ ם  ב) א וֹ ... חז"ל. למאמרי ּב התאם 
ּכ תיב  רמי  "רבא  ז"ל. ר ּב וֹ תינוּ  מאמר לפי  ׁש דים  ידי 
לא ידּב רוּ . הוא  וחלוֹ מוֹ ת וּ כתיב  ּב וֹ  אדּב ר ּב חלוֹ ם 

ׁש ד " ידי  על  ּכ אן  מלא ידי  על ּכ אן (בּ רכ וֹ ת קׁש יא , 

מןנ "ה) הנּ וֹ  ׁש החל וֹ ם  "אדע הּל וי , ח ׁש ב "ּכ יצד", .
החליט לבּס וֹ ף הני"? מהּס וּ ג אוֹ  הראׁש וֹ ן  הּס וּ ג
לׁש אלת ּכ י  לדעת י ׁש  וזאת חלוֹ ם . ׁש אלת לעׂש וֹ ת
עׂש ה  גּ מוּ ר. צ דּ יק  ולהיוֹ ת  להזדּ ּכ אדם  צרי חלוֹ ם
ה וּ א וה נּ פׁש יּ וֹ ת, ה גּ וּ פניּ וֹ ת ההכנוֹ ת ּכ ל  את הּל וי
והתּפ ּל ל צם וּ בטהרה , ּב קדה ונהג  ּב מקוה טבל 
ּב חזי וֹ ן ׁש וּ ב  לפניו  ׁש יּ בוֹ א  חסד מּמ נוּ  וּ בּק ׁש  קוֹ נ וֹ  אל

לׁש א וֹ ל מנת על חברוֹ  את ׁש אלה .הּל יל א וֹ תוֹ  
ּב ּל ילה  לא ה נּ פטר, חברוֹ  על ׁש נית חלם  לא  לצערוֹ 
לוֹ  הציק הוּ דּ א וּ ת אי  ׁש ּל אחריו . ּב ּל ילוֹ ת ולא  ההוּ א 
לא הוּ א  ּב ׂש רעפיו, ּת פוּ ס  הזּ מן ּכ ל  התהּל והוּ א 
וטהרה, קד וּ ׁש ה ׁש ל ּב ארח  לנהג  והוֹ סיף התיא ׁש 
ׁש וּ ב  ּב חלוֹ מוֹ  לראוֹ ת ׁש יּ זּכ ה וּ  יתּב ר ה ' אל והתחנּ ן
לספיק וֹ תיו. ּב ר וּ רה  ּת ׁש וּ בה ויקּב ל חברוֹ  את ּפ עם
נצּ ב  ּכ ׁש הוּ א  האסוֹ ן מיּ וֹ ם  וחצי, ּכ ׁש נה חלפוּ   ּכ
ראה  אחד  לילה  והנּ ה  רצוֹ נוֹ , ּב וֹ  וּ מּב יט לפניו
ּב מים עלי גּ זרוּ  לוֹ : אמר חברוֹ  את ּב חלוֹ מוֹ 
את ׁש יּ מּל א וּ  לכ רא וּ י ׁש ּת הא עד  להמּת ין
עלי צוּ וּ   מּל ּב ספק וֹ ת לה וֹ ציא  ּכ די  ועּת ה  ,ּב ּק ׁש ת
ׁש ּב ע וֹ ד הרא ׁש וֹ ן ה ּס ימן סימנים . ׁש ני ל לתת
נערה  עם  ט וֹ בה, ּב ׁש עה ּת תארס ׁש בוּ עוֹ ת ׁש בעה
הני, ה ּס ימן ׁש מע וֹ ן. ּב ת דּ בוֹ רה ׁש מּה  א ׁש ר הגוּ נה 
דּ וֹ ד ּפ תא וֹ ם , יוֹ פיע מּכ ן לאחר ׁש בוּ עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש ה



זלאברה הר ְְַַָָ ו 

ב ת:לה ימטרא ראי "התשב"י" = 717 = "עיהי אברהם 'מך 'אה "חים  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ןחאי.י 'ןב 'מע': בגימטריאן ה א  ד ה ה הר הע לם ", "יק ן  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

העלם. ָָָל 

והללה ימטרא ע"ה עיהי אברהם  ח ים  "הרב 1000.בגימטריאל = ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

תיבות ה ימטרא 4 ועד ניו  מקל  מען "ר י  1000.בגימטריאל = ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

" עליו"סד  לי ה גן הר"י אלף רת את להפיץ  תן ה דקה זכת זכה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

תמח ולהית יראל, אלפי  על  הרשב "י[א]להגן  זי "ע.של ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ה צּ ּד יק ב ) נׁש מת הוּ א  ה צּ ּד יק ׁש ל ה ּס פר
אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  מּס אדיגוּ רא  האדמוֹ "ר גּ ם
וה נּ פׁש , הגּ וּ ף ּב ׁש ביל הוּ א  לה צּ דּ יק ׁש הצּ יּ וּ ן  מביא 

הצּ דּ יק לנׁש מת הוּ א  הצּ דּ יק  ׁש ל .והּס פר  
אמן) עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  מּס אדיג וּ רא (האדמוֹ "ר

להד ּפ יסג) ּכ זאת  נוֹ ראה לצדקה מע וֹ ת ל ּת ן ה זּ וֹ כה אׁש רי
ׁש מים ל ׁש ם קד וֹ ׁש ים ספרים

ּכ זאת  נ וֹ ראה לצדקה מעוֹ ת לּת ן הזּ וֹ כה א ׁש רי
ׁש מים, לׁש ם  קד וֹ ׁש ים  ספרים  ּכ ללהד ּפ יס ידי על ּכ י 

הנּ פׁש וֹ ת לּק ח  זוֹ כין ׁש נּ וֹ תנין , וּ להמׁש יה צּ דק וֹ ת 
סתימאה, דּ עּת יקא אוֹ ריתא בּ חינת ׁש ּכ ןּת וֹ רה מּכ ל 

להד ּפ יס ּכ די  ּב עצמוֹ  זה ּב ׁש ביל  צדקה ּכ ׁש נּ וֹ תנין 
הם ּב עצמן  אּל וּ  ספרים  ׁש הד ּפ סת קדוֹ ׁש ים , ספרים
והמׁש כת הא וֹ ת יּ וֹ ת ׁש הם הנּ פׁש וֹ ת, לקיחת ּב חינת

ׁש ּב ו דּ אי את הּת וֹ רה, לזּכ וֹ ת ׁש זּ כה חלקוֹ  אׁש רי 
הּק דוֹ ׁש ים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י להאיר הר בּ ים
ׁש למה, להׁש גּ חה זוֹ כין זה ידי ועל יׂש ראל, לכל
לבית  ט וֹ ב וכל  וּ ברכה ט וֹ בה ׁש פע  נמ ׁש זה ידי  ׁש על

.יׂש ראל  
כב) אוֹ ת  ג, הלכה קּד וּ ׁש ין  הלכוֹ ת  הלכ וֹ ת ל ּק וּ טי (ספר 

קדוֹ ׁש יםד) חדׁש ים ּב ספרים ּב צדקת וֹ  הר ּב ים את המז ּכ ה
ּב חינת וצדקת וֹ ׁש הם לשׂ כרוֹ  קץ אין  ּב ו ּד אי הּת וֹ רה , ק יּ וּ ם 

ל וֹ  א ׁש רי לעד, ע וֹ מדת
לא ּב המוֹ ן  א וֹ הב וּ מי  ּכ סף יׂש ּב ע לא  ּכ סף "אוֹ הב

ה)תבוּ אה " לברכה,(קהלת  זכרוֹ נם  רּב וֹ תינוּ  דּ ר ׁש וּ  , 
לא מצוֹ ת ׁש א וֹ הב מי ׁש אפּל וּ  ר ׁש "י: ּב פרוּ ׁש  וּ מוּ בא 

ּב הם ּכ ׁש יּ ׁש  אם  ּכ י וכ וּ ', לעדמיׂש ּב ע ׁש ּת תק יּ ם  צוה 
וכוּ ' הּמ קדּ ׁש  ּב ית וּ בנין ּת וֹ רה ספר ּכ תיבת מּכ ל ּכ גוֹ ן 

בּ ספרים הר בּ ים  את לזּכ וֹ ת בּ צדקתוֹ  ּכ ׁש ּפ וֹ על ׁש ּכ ן
לכל  הּת וֹ רה קיּ וּ ם בּ חינת ׁש הם  קד וֹ ׁש ים  חדׁש ים 
לעד, עוֹ מדת וצדקתוֹ  לׂש כרוֹ  קץ  אין בּ ודּ אי אחד,
יׂש ראל  את מזּכ ה הבּ אים דּ וֹ ר וֹ ת בּ כל ּפ עם  בּ כל ּכ י

לוֹ . אׁש רי יד וֹ  על הּת וֹ רה ׁש ּת תק יּ ם 

קו)וזה הּת וֹ רה "(ּת ה ּל ים  ׁש ה וּ א מׁש ּפ ט " ׁש וֹ מרי  אׁש רי  

את ׁש ּמ זּכ ה  ידי  על ּת ׁש ּת ּכ ח ׁש ּל א  ׁש וֹ מרּה 
וזהוּ  קד וֹ ׁש ים. ּב ספרים  צדקה (ׁש ם)הר ּב ים "עוֹ ׂש י 

לוֹ מדים ּכ י צדקה , עוֹ ׂש ה עת ּב כל  ּכ י עת", ּב כל 
וכ וּ '. ּב עוֹ לם  הּת וֹ רה קיּ וּ ם  ׁש ּמ כניסין  ּב ספרים

לו) א וֹ ת ה, הלכה החר ּב רּכ ת הלכ וֹ ת הלכ וֹ ת לּק וּ טי (ספר 

גּ זרהמיתתב . וּ מבּט לת  מכּפ רת  צּד יקים 
ׁש הביאוֹ  הי"ו. עינתבי  שרים  נּס ים  ׁש מע וֹ ן  מר ידי  על  ה וּ בא

תשכ "ה סיון  ה ּב ת  ק וֹ ל  מהע ּת וֹ ן

אלוּ ל בכ "ב  ׁש נים  ׁש ה לפני וזה  ׁש היה  מעׂש ה 
האנ ׁש ים ׁש מוֹ ת לרּב וֹ ת ּב וֹ  ׁש ּל פנינוּ  ה ּס ּפ וּ ר תשכ"ג.
וּ מציאוּ תיּ ים. נכוֹ נים ּכ ּל ם  וה ּת אריכים , הּמ קוֹ מוֹ ת
ה זּ ה, הּמ קרה  ּב ׁש ל ּכ מרקחת הארץ היתה ּב ׁש עתוֹ 

עב  הּמ קרה ואני  זוֹ כר  נענה רא וּ בן  ה ּכ וֹ תב דּ כם  
זוֹ כרים ּת קוּ פה  ּב אוֹ תוֹ  ּב ארץ ׁש הי וּ  א ּל וּ  וכל  ׁש ּק רה 
יבאר  הּס ּפ וּ ר   ּב המׁש ועכׁש ו  היטב . האסוֹ ן את
ּב דעּת י היה  לא  וּ כלל. ּכ לל  מקרה  היה לא  ּכ י ויוּ בן
ּב ימינ וּ , רגיל  דּ בר ּב זה ראיתי אׁש ר  עליו , לכּת ב
ּכ ּמ ה  עמד וּ  דּ בר ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  התּפ ּת ח ה ּס ּפ וּ ר א וּ לם
ּכ אן ׁש רא וּ  סגוּ לה , ויחידי  ׁש מים יראי  אנׁש ים  וכּמ ה
מלמעלה, מכוּ ן וה ּמ עׂש ה אלקים . אצּב ע ׁש ל ענין
מן ּכ י דּ עּת ם  את  והּב יעוּ  דּ מ ׁש יחא " "עקבתא  ּב זמן
וזה  ּב רּב ים , וּ לפרסמוֹ  ה ּכ תב  על להעלוֹ תוֹ  הראוּ י

ּק רה . מה

ּב אלוּ ל בכ"ב  ׁש חל הּס ליח וֹ ת  ׁש ל הרא ׁש וֹ ן  ּב י וֹ ם 
תשכ "ג, סליח וֹ ת ׁש נת להתחיל  הא ׁש כּ נזים  ׁש ל  מנהג (וה וּ א  

ה נה) רא ׁש  לפני ׁש ניםׁש ב וּ ע  ּכ ׁש ה לפני  ּכ לוֹ מר 
ּב "אוֹ צר  ה זּ ה  הּמ ע ׂש ה  את ׁש העלתי מיּ וֹ ם 
ּפ רׁש ּב וּ רג מי ׁש יבת ּת למידים  יצאוּ  הּמ עׂש יּ וֹ ת".
להתּפ ּל ל מוֹ ריהם, ּב לוית ׁש ּב יר וּ ׁש לים סוֹ פר ׁש בט 
ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י  ׁש ל קברוֹ  על הּק דוֹ ׁש ים. ּב מקוֹ מוֹ ת
ה צּ דּ יקים קברוֹ ת ועל צפת, ׁש ּל יד ּב מירוֹ ן י וֹ חאי 
יוֹ חאי ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י  לקבר הגּ יעוּ  ּת חּל ה ּב טבריה.
וא ּל וּ  וּ ב"תּק וּ נים " ּב תפּל וֹ ת ה ּל ילה את וּ בילוּ  ּב מירוֹ ן,
טבריה . חפצם ּכ ׁש ּמ חוֹ ז  למאית עלוּ  ּב ּב קר
ׁש ּל צד ּב ער וּ ץ ונפלה  המכוֹ נית נתהּפ כה ּב דרּכ ם

זלאברה הר ז ְְַַָָ

את ק ּפ חוּ  ׁש ּב ּה  קטלנית ּת אוּ נה  זוּ  היתה .הדּ ר
מצ יּ נים ּב ח וּ רים  וּ ׁש לוֹ ׁש ה בראשי  ה נּ הג ח יּ יהם 
יצחק ּפ וֹ לק , מר דּ כי הם , וא ּל וּ  היּ ׁש יבה , מּב חירי
זכרוֹ נם פרידמן, ּב נימין  ואברהם נוישט , נח וּ ם 
ּב אפן מהם וכּמ ה נפצעוּ  ה נּ וֹ סעים  ׁש אר לברכה.
ׁש ּב חיּ יהם וּ קד וֹ ׁש ים צדּ יקים הי וּ  ּכ ּל ם  ק ׁש ה.
מהּת למידים אחד וּ במיחד נפרדוּ . לא וּ במוֹ תם 
ּב תכלית, ׁש מים ירא היה  ז"ל ּפ וֹ לק מרדּ כי ההר וּ גים
וּ בגמילוּ ת ּב ּת וֹ רה  ועיסוּ ק וֹ  צניעוּ תוֹ  לצדקתוֹ , ונוֹ סף
וּ פעּל וֹ תיו מעׂש יו  ּכ ל את לרׁש ם  היה נוֹ הג  חסדים,
ק וֹ רא היה ליׁש וֹ ן לכּת וֹ  ולפני ּב פנקס. ה יּ וֹ ם   ּב מׁש
וׁש לוֹ ם חס אם  ולרא וֹ ת עצמוֹ  את לבּק ר מנת על  ּב וֹ 

ה דּ עת, ּב לּב וּ ל  ֹמּת ו חטא לתּק ןלא  צוֹ ר יׁש  ואם  
ּכ גד וֹ ל ׁש לילי מעׂש ה  איזה  על לכ ּפ ר אוֹ  מהוּ א
היה  מהיׁש יבה  ז"ל , ּפ וֹ לק  מרדּ כי  ׁש ל חברוֹ  וּ כקטן.
ּב ׁש ל ארּכ ים. לחיּ ים יּב דל ה ּל וי  מנחם  ּב ׁש ם ּב ח וּ ר
וּ כׁש הגּ יעה  לנּ סיעה, הצטרף לא ׁש וֹ נוֹ ת ס ּב וֹ ת
ּכ י מאד  נזדּ עזע הּמ חרידה , ה ּת א וּ נה על היּ דיעה
מאד ׁש היה  מּפ ני ּכ אמוּ ר א וֹ תוֹ . אהב נפׁש  אהבת
לוֹ  צר היה ּב פנקסוֹ . מעׂש יו ּכ ל  ורׁש ם  ׁש מים  ירא
ה וּ א א וּ לם  לוֹ . ארע ׁש ּכ ה הּט וֹ ב , ידיד וֹ  על מאד מאד
מ ׁש ּפ ט, דּ רכיו וכל מעׂש יו  ּב כל הם  צדּ יק ּכ י  ידע
הוּ א ,  ּּב ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל מעׂש יו אחר  הרהר לא ולכן 
חלוֹ ם חלם  ּכ ן  לאחר מה זמן הדּ ין. את והצדיק 
לפניו נצּ ב  ז"ל , ּפ וֹ לק מר דּ כי  ה נּ פטר, חברוֹ  והנּ ה
מא ר  ּכ י ּב וֹ  היה ונראה  יקרוֹ ת, א וֹ ר הפיק וּ  ּפ ניו
ולכן אמר: רב" צער עלי  הצטערּת  ּכ י "ראיתי הוּ א .
לגן הוּ כנס ּת י ׁש ּמ יּ ד  ל דּ ע , רוּ ח את לעוֹ דד ּב אתי
י וֹ חאי, ּב ר ׁש מעוֹ ן רּב י  האלקי  והּמ קּב ל עדן
זוֹ כה  ו ׁש ם  ׁש ּב מים ׁש ּל וֹ  למתיבתא  י ׁש ר הכניס נּ י 
מוּ ם הּק ד וֹ ׁש  הרש"י  ׁש ל  מּפ יו ּת וֹ רה ללמד  אני
ׁש ּק ראתי ּב זמן קוֹ דׁש  ׁש ּב ת ערב ּב כל  נזהר ׁש הייתי

שמו "ת ּפ רׁש ת ּת רגּ וּ ם )את ואחד  מקרא  ׁש נים  (ר"ת  

שרש"י זכיתי  ּכ וּ בׁש ל ז"ל. רׁש "י  ּפ רוּ ׁש  עם ללמד
מנחם הׁש ּת וֹ מם  ּב צּל וֹ , ואסּת וֹ פף  עּמ י למד הּק ד וֹ ׁש 
ּכ ּמ ה  ה נּ פטר חבר וֹ  את ו ׁש אל  ּב חלוֹ מ וֹ , הּל וי
מּב לי עדן לגן לה ּכ נס  לוֹ  הּת ירוּ  ּכ יצד א ) ׁש אלוֹ ת.
ׁש ל דּ ין  ּב ית ׁש ל  הּת הלי ּכ ל  את ּת ח ּל ה  ׁש יּ עבר
יראי וחבריו הוּ א  היה  ׁש צּ רי ה ּט עם מה ב) מעלה ?
לוֹ  ענה  ימים. ּב קצּ וּ ר מׁש נּ ה  ּכ ה מיתה  למוּ ת ׁש מים
ה ּכ ּפ וּ רים , וי וֹ ם  הנה  ּב רא ׁש  ּכ ׁש נה , לפני ּכ י  חבר וֹ 
י ׂש ראל ּב ארץ היּ הוּ די ה יּ וּ ב  על קׁש ה גּ זירה  נגזרה
לא ּכ בד אסוֹ ן ּכ אן להתרחׁש  היה  צרי לפיה  א ׁש ר
ארץ  ּב ני על רחם ּב רחמיו הוּ א   ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש  עלינוּ .
א ׁש ר  ּב מים, החלט וּ כתחליף קץ. ּב עת הּק ד וֹ ׁש ה
עיר  ּב יר וּ ׁש לים קדוֹ ׁש ה לי ׁש יבה אסוֹ ן יקרה

נׁש מוֹ ת ּב עלי  צעירים, ארּב עה וימוּ תוּ  הּק וֹ דׁש ,
ימי לפני זוּ , ׁש נה ּב תוֹ ם  ארע  ּכ וּ טה וֹ רוֹ ת. ז ּכ וֹ ת
נסענוּ  ּב ּה  א ׁש ר ׁש המכ וֹ נית ה ניּ ה, ה נה ׁש ל הדּ ין
וּ ביחד ה ּת למידים, ׁש לוֹ ׁש ת אני, וּ נהר גּ נוּ  נתהּפ כה
העלי וֹ נה  הה ׁש גּ חה ידי על ּכ ּל נ וּ  נחברנו  הנּ הג . עם 
ענין גט יׂש ראל, ּכ לל על מכּפ רים  קרּב נ וֹ ת להי וֹ ת
זוּ  מצוה ּב טיּ וּ לי  הּמ ׁש ּת ּת פים  ׁש אר ׁש ל ּפ ציעתם
ּכ י  ל יוּ בן  גּ ם  ּכ עת מהמים . ּב חׁש ּב וֹ ן  ק ׁש וּ ר
ׂש כל וּ מדּ ת עדן לגן  יׁש ר נכנסוּ  ׁש ּכ א ּל ה ּב ח וּ רים 

א ׁש רנוּ . ר וֹ ב את להיג ּת וּ כל לא האנ וֹ ׁש י 
החלוֹ ם. סוֹ ף היה וזה נעלמה  ה נּ פטר  ׁש ל דּ מוּ תוֹ 
היּ ם גּ ּל י  ׁש ּט לטלוּ הוּ  ּכ מי התעוֹ רר, הּל וי  מנחם 
רּב וֹ ת וחׁש ב ּב התרגּ ׁש וּ ת עיניו  ּפ קח הוּ א  ּב חזקה.
ׁש ּל אחריו וּ ב יּ מים  היּ וֹ ם  ּב מׁש החלוֹ ם, א וֹ דוֹ ת על 
ּפ ניו את ּב חלוֹ מוֹ , אז ראה א ׁש ר את ּב דמי וֹ נוֹ  חי
את חברוֹ . ׁש ל  הרּב ה  ּכ ּכ ל והּמ ּב יעים  המחים
וס ּפ וּ רוֹ  החבר  ׁש ל  וּ תׁש וּ ב וֹ תיו  הוּ א  ׁש אלוֹ תיו 
ׁש זּ הוּ  א) ח ׁש ב. אפׁש רוּ י וֹ ת ׁש ּת י ּכ אן י ׁש  והסּב ריו.
החלוֹ מ וֹ ת, ּב על מלא לפניו  הביא  א ׁש ר  נכוֹ ן חלוֹ ם
על הוּ בא  ׁש החלוֹ ם  ב) א וֹ ... חז"ל. למאמרי ּב התאם 
ּכ תיב  רמי  "רבא  ז"ל. ר ּב וֹ תינוּ  מאמר לפי  ׁש דים  ידי 
לא ידּב רוּ . הוא  וחלוֹ מוֹ ת וּ כתיב  ּב וֹ  אדּב ר ּב חלוֹ ם 

ׁש ד " ידי  על  ּכ אן  מלא ידי  על ּכ אן (בּ רכ וֹ ת קׁש יא , 

מןנ "ה) הנּ וֹ  ׁש החל וֹ ם  "אדע הּל וי , ח ׁש ב "ּכ יצד", .
החליט לבּס וֹ ף הני"? מהּס וּ ג אוֹ  הראׁש וֹ ן  הּס וּ ג
לׁש אלת ּכ י  לדעת י ׁש  וזאת חלוֹ ם . ׁש אלת לעׂש וֹ ת
עׂש ה  גּ מוּ ר. צ דּ יק  ולהיוֹ ת  להזדּ ּכ אדם  צרי חלוֹ ם
ה וּ א וה נּ פׁש יּ וֹ ת, ה גּ וּ פניּ וֹ ת ההכנוֹ ת ּכ ל  את הּל וי
והתּפ ּל ל צם וּ בטהרה , ּב קדה ונהג  ּב מקוה טבל 
ּב חזי וֹ ן ׁש וּ ב  לפניו  ׁש יּ בוֹ א  חסד מּמ נוּ  וּ בּק ׁש  קוֹ נ וֹ  אל

לׁש א וֹ ל מנת על חברוֹ  את ׁש אלה .הּל יל א וֹ תוֹ  
ּב ּל ילה  לא ה נּ פטר, חברוֹ  על ׁש נית חלם  לא  לצערוֹ 
לוֹ  הציק הוּ דּ א וּ ת אי  ׁש ּל אחריו . ּב ּל ילוֹ ת ולא  ההוּ א 
לא הוּ א  ּב ׂש רעפיו, ּת פוּ ס  הזּ מן ּכ ל  התהּל והוּ א 
וטהרה, קד וּ ׁש ה ׁש ל ּב ארח  לנהג  והוֹ סיף התיא ׁש 
ׁש וּ ב  ּב חלוֹ מוֹ  לראוֹ ת ׁש יּ זּכ ה וּ  יתּב ר ה ' אל והתחנּ ן
לספיק וֹ תיו. ּב ר וּ רה  ּת ׁש וּ בה ויקּב ל חברוֹ  את ּפ עם
נצּ ב  ּכ ׁש הוּ א  האסוֹ ן מיּ וֹ ם  וחצי, ּכ ׁש נה חלפוּ   ּכ
ראה  אחד  לילה  והנּ ה  רצוֹ נוֹ , ּב וֹ  וּ מּב יט לפניו
ּב מים עלי גּ זרוּ  לוֹ : אמר חברוֹ  את ּב חלוֹ מוֹ 
את ׁש יּ מּל א וּ  לכ רא וּ י ׁש ּת הא עד  להמּת ין
עלי צוּ וּ   מּל ּב ספק וֹ ת לה וֹ ציא  ּכ די  ועּת ה  ,ּב ּק ׁש ת
ׁש ּב ע וֹ ד הרא ׁש וֹ ן ה ּס ימן סימנים . ׁש ני ל לתת
נערה  עם  ט וֹ בה, ּב ׁש עה ּת תארס ׁש בוּ עוֹ ת ׁש בעה
הני, ה ּס ימן ׁש מע וֹ ן. ּב ת דּ בוֹ רה ׁש מּה  א ׁש ר הגוּ נה 
דּ וֹ ד ּפ תא וֹ ם , יוֹ פיע מּכ ן לאחר ׁש בוּ עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש ה
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רת מדינל נ א יב  זי"ע ְְְִִֵֵַָָָהר "י

אנ ספר זמן  ל , ינינ מ ר"י  פטר אחר  הם  עד  אפיל תב, הח ה" "א ר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

עטרתיו  מל מער מען ר י א "אתעטר", הא רא , דברי  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעסקים

עכל"ק גוון , ויב , רא, זיע "א גלאנטי אברהם ר י הצה"ק אז לאי , אברהם  ר י (הצה"ק  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג החה" האדרת."א ר  להד יס לעז ר  הכ ת  ל היה והפטר . ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָ

דה הזהר  מפעל פי להית  כיז סגלה  יחידי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻרק 

הצה"קאסר עם  נפלא אלימל ס ר  ר' זאואחיורי ר' הלכרי ניהם זי "ע. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מאד. דל עיר  ל  אחד  לבית יעה הם בים, לפדי ן  סף לאסף ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיח יו

 ימנ מ מאד,  מ סף להם  ונתן ד ל כבד לבית אתם  הכניס הה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהעיר

וכם צדקה, לקץ א אחד לכל נ תן היה האת [הטע לבד. אגר ת  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻחמה

ונ אר ,נ מ הל לא  ה ה הסף רת נים  לכן  נים . חזרה זה את ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזרק

הלת מאחרי ע מד היה העיר מהית , יצא הדקה קצי עם  וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

היקים רעים ]. רים  מיני  ל עליו  מד רים  תא מקללים  אי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמ ע

זי "ע, אלימל ר' לרי  זא ר' הרי אמר  ,יצא הא לאה ד ים  ה א נעה מה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אתם :רימה! ואל הלת את תח  ,אל רים  מע אמר ם העיר זה  מה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רימה ? לא אלי ,אני  אתם  טעת ע יתם  אם  לאהאם  אני אמרת זאת ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

סף ? לקחת אלי  לבא ְִֵֶֶַַַָָָָרימה

ּב אירוֹ ּפ ה, ע ּק בוֹ תיו ׁש נּ עלמוּ  לאחר ,ארוּ סת
התעוֹ רר  הּל וי  מנחם  ּכ מת. ונחׁש ב הוֹ אה ּב תקוּ פת
ּב פנקסוֹ . החלוֹ ם ּפ רטי את רׁש ם  וּ מיּ ד  ּב ּב קר

נכּב דוֹ ת ּב וֹ  דּ ּב ר מסּפ ר ימים ושדכוהוּכ עבוֹ ר 
מארגנטינה . מכּב ר לא  זה ׁש עלתה נערה  עם 
נערכוּ  החלוֹ ם , מיּ וֹ ם נמרץ ּב דיּ וּ ק  ׁש בעוֹ ת ׁש בעה
וּ מצלחת. ט וֹ בה ּב ׁש עה הּת ארס וה וּ א הּת נאים
ּכ פי מּמ ׁש  ׁש מעוֹ ן  אביה  ו ׁש ם דּ בוֹ רה ה נּ ערה  ׁש ם
התקיּ ם. הני הּס ימן  גּ ם  ּב חלוֹ ם . חברוֹ  ׁש ה וֹ דיע וֹ 
נׁש לח ּב אירוֹ ּפ ה ה וֹ אה  ׁש ּב זמן  ה נּ ערה  ׁש ל  דּ וֹ ד ּה 
ּפ תאוֹ ם הוֹ פיע מאז  נראה  ולא  הׁש מדה למחנה 
ּת ק וּ פת לאחר ּכ י נתּב רר ּב ארץ. קרוֹ ביו ּב בית
נׁש לח וׁש ם לרוּ סיה להּמ לט הצליח וּ פחד  סבל
ׁש נים  ּב מׁש ּכ וֹ רחוֹ  ּב על ונׁש אר עבוֹ דה . למחנוֹ ת
לב וֹ א לוֹ  ׁש יּ רׁש וּ  מּב לי ועבדוּ ת, סבל ׁש ל רּב וֹ ת
י ׂש ראל ּב ארץ ׁש נּ מצא וּ  קרוֹ ביו עם דּ אר ּב קׁש רי 

זה  ׁש חרר ּפ לא  ּב ארח  וה וּ אוּ בארגנטינה. מכּב ר, לא  
אח וֹ תוֹ , ׁש ל  ּב וֹ אם  לאחר מוּ עט  זמן  לארץ עלה 
ונפגּ ׁש וּ  ּכ ּל ם  נתאחדוּ   וכ מארגנטינה. וּ ב ּת ם  ּב עלּה 
 ּכ ידי  על אכן  ׁש ּב ארץ . ה ּמ ׁש ּפ חה אנ ׁש י ּב בית
ּב אפן ידע  וה וּ א ה ּל וי, מנחם ׁש ל  ספק וֹ תיו נג וֹ זּ וּ 

ּב חלוֹ ם הנּ פטר חברוֹ  ׁש ל  דּ בריו ּכ י וּ מחלט , ּב רוּ ר
עם היּ ׁש יבה ּת למידי ׁש לוֹ ׁש ת נכוֹ נים . הראׁש וֹ ן
ועם ּב ארץ, היּ הוּ די ל יּ וּ ב ּכ קרּב ן  ׁש ּמ ׁש וּ  הנּ הג 
ׁש נּ גזרה  מה מים הּק ׁש ה  הגּ זירה נתּב ּט לה  מוֹ תם
ׁש גּ ילוֹ  ּב מיחד  חׁש וּ ב  היה  מה  י ׂש ראל . ארץ על 
ׁש ל ּב וֹ א וֹ  לפני  עּת ה , זה אנוּ  עוֹ מדים הנּ ה ּכ י ל וֹ 
 ּב מׁש ל וֹ  מצּפ ה  יׂש ראל עם  א ׁש ר צדקנוּ  מׁש יח
מס ּפ ר  חדׁש ים  ּב מׁש עינים. ּב כלי וֹ ן  רּב וֹ ת ּכ ה  ׁש נים
מאוּ מה  ׁש יּ גּל ה מּב לי ּב לּב וֹ  הדּ בר  את מנחם  ׁש מר
נגּ ׂש  והתלּב טוּ יוֹ ת רּב וֹ ת מחׁש בוֹ ת לאחר לאי ׁש ,
ועד מּת חּל ה הּכ ל , לוֹ  וס ּפ ר  היּ ׁש יבה ראׁש  אל
ׁש ה גּ יע עד לאי ׁש  מאי ׁש  סּפ ר וה ּמ עׂש ה  הּס וֹ ף .
טוֹ בים יהוּ דים  ׁש ל ּב ּק ׁש תם  ועל הּב ת קוֹ ל לעּת וֹ ן 
ּב התחלה  העּת וֹ ן ׁש ּכ תב ּכ פי ירוּ ׁש לים  מיּ ּק ירי 
את לח זּ ק מנת על ה ּכ תב  על הּמ עׂש ה את העלה
הּמ חּב ר  נענה ראוּ בן הצב"י אני ּכ ן  העם. ׁש ל  רוּ חוֹ 
לנכ וֹ ן ראיתי הּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר את לא וֹ ר  וּ מוֹ ציא
ה ּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר ׁש ל ה ּמ עׂש יּ וֹ ת ּב ין להכניסוֹ  גּ ם
ׁש הּמ ׁש יח רצוֹ ן יהי ּב ימינ וּ . ׁש ּק רה  דּ בר ּב פרט
גּ אוּ לה  אוֹ תנוּ  ויגאל ּב ימינ וּ  ּב מהרה  יבוֹ א  הגּ וֹ אל

רצ וֹ ן. יהי  ּכ ן  אמן ׁש למה,

זלאברה הר טְְַַָָ

רנ,ה יק ארץ  הרימה  על לא לא . לא , להעיר , הרימהענה על  רק  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה ד לה לדקה סף לתת ה כת ל  מי רימה   י מים י ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמים.

מאד , ד ל בר  וזה אספים, אנחנ ביים דין  ל נת םהאת אם   בנוח ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לנת ם  לנ ואין  מים , ה את ר ימה  לא א ם  אמרת זאת זאת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמטע

מים .  לה מה רק  רנ ולם , חס  ְְִִֵֶַַַַַַָָָעלי

צריכיםהעיר אם  סף ה לדעת  ר צה אני  זאת, רימה על מדר אם  א מר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

בים? הדין ְְְִִִִַביל

מאד...ענ ד ל  סכם  ,םל א הסף ל את  לכם  לתת ר צה אני אמר , העיר  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכ ת ל  דל לי  מביא  ל וה האת, הדלה הצוה ביל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹצריכים 

 אנחנ סליחה , ,ל אמרים ה יקים  הכם . ל את לתת ור צה זהב, ל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמטעת

צריכים ,  אנחנ מהכם  חצי  רק ה כם  ל  את  לקחת יכלים רימהלא י י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מהכם. חצי רק   ל וק האת. ה דלה  צוה לזת ריכים יהדים הרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹעד 

ד לתמה ר למצת  לזת יכל אחד  ל א הל, מסר  ראים  אנחנ הה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זת זי "ע, מקאמארנא  הרי  תב  כמ היח , את להביא ,אְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה ל ולעת רב, מהערב לה צל ז להשי "ת לב ת הרה צריכים  ,א ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלדברים

הרים, את לזת מים , לם  ח ם,רק מחקים לא  א זיםזכת  א ואפיל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

ב"ה  ,א ד לים  לדברים זכים לא  לה ' בכים  מתלים לא  אם הר ים , ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאת

לאר  להציא לנ זי ומימים  רכים, 5 ה ת זהר ל  החד ים ה פרים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החים, ל האמת את ראה  י תבה , חזר כף עה  חצי רק הם ורק מד  ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

קד ים , י ראל ל י  הה די , ל המה את להדליק עינצריכים  זה  בגלל  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מסיק בר וזה  הראנה , הריקה  את יק ל בר קצת, רק  הם מד י ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָספרים

,למע בתח מה בין   לכםה מה  י א הזה "קספרים  ספרי  מל  ל ט ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ועד. הרים, וזי י  נוע כר  עניני על זצ"ל הם  על  אר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻעם

ח ם ,ולזת  הא הכת את מח קים  לא ט , לא  זה  ,א ד לים לדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

 מה  לב הרה ר"י צריכים  ת ב  מ הא. כב ר רק  (דר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לה) סק האנים" עם  ה)"לר מדר).תא מליכין  , ליל רצה  אדם דר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

"מלאכים ". מלשון "מוליכין " פירוש ביאר , ובמהרש"א 

"ד בלן  ה עיהזהר  תב וכן ."לי דמזמנין א ן ה לאתדכייא נ חפץר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

חים  האדם רצן פי הב נה , ער הן מירת   ספר זי "ע ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

ואם ציק , תא נהיג  מלא ל מביאים  ציק, להי ת  רצה אם ,תא ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָמ ליכים

חסיד   ת א נהיג  מלא ל מביאים  חסיד  להית עיי "ש].רצה זה,  מארי] ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

זה !אחי  וקד ד ל דבר נתאחד   א ורעי , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הד מד רים הזהר זכת ה יח , את מביא האלה את קרב בר  על אן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

י תר!!! זמן אין  אטם. צצת ח "ו יראל עם  על מבא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָמעב



זלאברה הר ְְַַָָ ח

רת מדינל נ א יב  זי"ע ְְְִִֵֵַָָָהר "י

אנ ספר זמן  ל , ינינ מ ר"י  פטר אחר  הם  עד  אפיל תב, הח ה" "א ר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

עטרתיו  מל מער מען ר י א "אתעטר", הא רא , דברי  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעסקים

עכל"ק גוון , ויב , רא, זיע "א גלאנטי אברהם ר י הצה"ק אז לאי , אברהם  ר י (הצה"ק  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג החה" האדרת."א ר  להד יס לעז ר  הכ ת  ל היה והפטר . ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָ

דה הזהר  מפעל פי להית  כיז סגלה  יחידי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻרק 

הצה"קאסר עם  נפלא אלימל ס ר  ר' זאואחיורי ר' הלכרי ניהם זי "ע. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מאד. דל עיר  ל  אחד  לבית יעה הם בים, לפדי ן  סף לאסף ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיח יו

 ימנ מ מאד,  מ סף להם  ונתן ד ל כבד לבית אתם  הכניס הה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהעיר

וכם צדקה, לקץ א אחד לכל נ תן היה האת [הטע לבד. אגר ת  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻחמה

ונ אר ,נ מ הל לא  ה ה הסף רת נים  לכן  נים . חזרה זה את ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזרק

הלת מאחרי ע מד היה העיר מהית , יצא הדקה קצי עם  וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

היקים רעים ]. רים  מיני  ל עליו  מד רים  תא מקללים  אי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמ ע

זי "ע, אלימל ר' לרי  זא ר' הרי אמר  ,יצא הא לאה ד ים  ה א נעה מה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אתם :רימה! ואל הלת את תח  ,אל רים  מע אמר ם העיר זה  מה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רימה ? לא אלי ,אני  אתם  טעת ע יתם  אם  לאהאם  אני אמרת זאת ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

סף ? לקחת אלי  לבא ְִֵֶֶַַַָָָָרימה

ּב אירוֹ ּפ ה, ע ּק בוֹ תיו ׁש נּ עלמוּ  לאחר ,ארוּ סת
התעוֹ רר  הּל וי  מנחם  ּכ מת. ונחׁש ב הוֹ אה ּב תקוּ פת
ּב פנקסוֹ . החלוֹ ם ּפ רטי את רׁש ם  וּ מיּ ד  ּב ּב קר

נכּב דוֹ ת ּב וֹ  דּ ּב ר מסּפ ר ימים ושדכוהוּכ עבוֹ ר 
מארגנטינה . מכּב ר לא  זה ׁש עלתה נערה  עם 
נערכוּ  החלוֹ ם , מיּ וֹ ם נמרץ ּב דיּ וּ ק  ׁש בעוֹ ת ׁש בעה
וּ מצלחת. ט וֹ בה ּב ׁש עה הּת ארס וה וּ א הּת נאים
ּכ פי מּמ ׁש  ׁש מעוֹ ן  אביה  ו ׁש ם דּ בוֹ רה ה נּ ערה  ׁש ם
התקיּ ם. הני הּס ימן  גּ ם  ּב חלוֹ ם . חברוֹ  ׁש ה וֹ דיע וֹ 
נׁש לח ּב אירוֹ ּפ ה ה וֹ אה  ׁש ּב זמן  ה נּ ערה  ׁש ל  דּ וֹ ד ּה 
ּפ תאוֹ ם הוֹ פיע מאז  נראה  ולא  הׁש מדה למחנה 
ּת ק וּ פת לאחר ּכ י נתּב רר ּב ארץ. קרוֹ ביו ּב בית
נׁש לח וׁש ם לרוּ סיה להּמ לט הצליח וּ פחד  סבל
ׁש נים  ּב מׁש ּכ וֹ רחוֹ  ּב על ונׁש אר עבוֹ דה . למחנוֹ ת
לב וֹ א לוֹ  ׁש יּ רׁש וּ  מּב לי ועבדוּ ת, סבל ׁש ל רּב וֹ ת
י ׂש ראל ּב ארץ ׁש נּ מצא וּ  קרוֹ ביו עם דּ אר ּב קׁש רי 

זה  ׁש חרר ּפ לא  ּב ארח  וה וּ אוּ בארגנטינה. מכּב ר, לא  
אח וֹ תוֹ , ׁש ל  ּב וֹ אם  לאחר מוּ עט  זמן  לארץ עלה 
ונפגּ ׁש וּ  ּכ ּל ם  נתאחדוּ   וכ מארגנטינה. וּ ב ּת ם  ּב עלּה 
 ּכ ידי  על אכן  ׁש ּב ארץ . ה ּמ ׁש ּפ חה אנ ׁש י ּב בית
ּב אפן ידע  וה וּ א ה ּל וי, מנחם ׁש ל  ספק וֹ תיו נג וֹ זּ וּ 

ּב חלוֹ ם הנּ פטר חברוֹ  ׁש ל  דּ בריו ּכ י וּ מחלט , ּב רוּ ר
עם היּ ׁש יבה ּת למידי ׁש לוֹ ׁש ת נכוֹ נים . הראׁש וֹ ן
ועם ּב ארץ, היּ הוּ די ל יּ וּ ב ּכ קרּב ן  ׁש ּמ ׁש וּ  הנּ הג 
ׁש נּ גזרה  מה מים הּק ׁש ה  הגּ זירה נתּב ּט לה  מוֹ תם
ׁש גּ ילוֹ  ּב מיחד  חׁש וּ ב  היה  מה  י ׂש ראל . ארץ על 
ׁש ל ּב וֹ א וֹ  לפני  עּת ה , זה אנוּ  עוֹ מדים הנּ ה ּכ י ל וֹ 
 ּב מׁש ל וֹ  מצּפ ה  יׂש ראל עם  א ׁש ר צדקנוּ  מׁש יח
מס ּפ ר  חדׁש ים  ּב מׁש עינים. ּב כלי וֹ ן  רּב וֹ ת ּכ ה  ׁש נים
מאוּ מה  ׁש יּ גּל ה מּב לי ּב לּב וֹ  הדּ בר  את מנחם  ׁש מר
נגּ ׂש  והתלּב טוּ יוֹ ת רּב וֹ ת מחׁש בוֹ ת לאחר לאי ׁש ,
ועד מּת חּל ה הּכ ל , לוֹ  וס ּפ ר  היּ ׁש יבה ראׁש  אל
ׁש ה גּ יע עד לאי ׁש  מאי ׁש  סּפ ר וה ּמ עׂש ה  הּס וֹ ף .
טוֹ בים יהוּ דים  ׁש ל ּב ּק ׁש תם  ועל הּב ת קוֹ ל לעּת וֹ ן 
ּב התחלה  העּת וֹ ן ׁש ּכ תב ּכ פי ירוּ ׁש לים  מיּ ּק ירי 
את לח זּ ק מנת על ה ּכ תב  על הּמ עׂש ה את העלה
הּמ חּב ר  נענה ראוּ בן הצב"י אני ּכ ן  העם. ׁש ל  רוּ חוֹ 
לנכ וֹ ן ראיתי הּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר את לא וֹ ר  וּ מוֹ ציא
ה ּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר ׁש ל ה ּמ עׂש יּ וֹ ת ּב ין להכניסוֹ  גּ ם
ׁש הּמ ׁש יח רצוֹ ן יהי ּב ימינ וּ . ׁש ּק רה  דּ בר ּב פרט
גּ אוּ לה  אוֹ תנוּ  ויגאל ּב ימינ וּ  ּב מהרה  יבוֹ א  הגּ וֹ אל

רצ וֹ ן. יהי  ּכ ן  אמן ׁש למה,

זלאברה הר טְְַַָָ

רנ,ה יק ארץ  הרימה  על לא לא . לא , להעיר , הרימהענה על  רק  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה ד לה לדקה סף לתת ה כת ל  מי רימה   י מים י ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמים.

מאד , ד ל בר  וזה אספים, אנחנ ביים דין  ל נת םהאת אם   בנוח ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לנת ם  לנ ואין  מים , ה את ר ימה  לא א ם  אמרת זאת זאת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמטע

מים .  לה מה רק  רנ ולם , חס  ְְִִֵֶַַַַַַָָָעלי

צריכיםהעיר אם  סף ה לדעת  ר צה אני  זאת, רימה על מדר אם  א מר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

בים? הדין ְְְִִִִַביל

מאד...ענ ד ל  סכם  ,םל א הסף ל את  לכם  לתת ר צה אני אמר , העיר  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכ ת ל  דל לי  מביא  ל וה האת, הדלה הצוה ביל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹצריכים 

 אנחנ סליחה , ,ל אמרים ה יקים  הכם . ל את לתת ור צה זהב, ל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמטעת

צריכים ,  אנחנ מהכם  חצי  רק ה כם  ל  את  לקחת יכלים רימהלא י י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מהכם. חצי רק   ל וק האת. ה דלה  צוה לזת ריכים יהדים הרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹעד 

ד לתמה ר למצת  לזת יכל אחד  ל א הל, מסר  ראים  אנחנ הה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זת זי "ע, מקאמארנא  הרי  תב  כמ היח , את להביא ,אְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה ל ולעת רב, מהערב לה צל ז להשי "ת לב ת הרה צריכים  ,א ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלדברים

הרים, את לזת מים , לם  ח ם,רק מחקים לא  א זיםזכת  א ואפיל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

ב"ה  ,א ד לים  לדברים זכים לא  לה ' בכים  מתלים לא  אם הר ים , ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאת

לאר  להציא לנ זי ומימים  רכים, 5 ה ת זהר ל  החד ים ה פרים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החים, ל האמת את ראה  י תבה , חזר כף עה  חצי רק הם ורק מד  ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

קד ים , י ראל ל י  הה די , ל המה את להדליק עינצריכים  זה  בגלל  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מסיק בר וזה  הראנה , הריקה  את יק ל בר קצת, רק  הם מד י ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָספרים

,למע בתח מה בין   לכםה מה  י א הזה "קספרים  ספרי  מל  ל ט ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ועד. הרים, וזי י  נוע כר  עניני על זצ"ל הם  על  אר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻעם

ח ם ,ולזת  הא הכת את מח קים  לא ט , לא  זה  ,א ד לים לדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

 מה  לב הרה ר"י צריכים  ת ב  מ הא. כב ר רק  (דר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לה) סק האנים" עם  ה)"לר מדר).תא מליכין  , ליל רצה  אדם דר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

"מלאכים ". מלשון "מוליכין " פירוש ביאר , ובמהרש"א 

"ד בלן  ה עיהזהר  תב וכן ."לי דמזמנין א ן ה לאתדכייא נ חפץר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

חים  האדם רצן פי הב נה , ער הן מירת   ספר זי "ע ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

ואם ציק , תא נהיג  מלא ל מביאים  ציק, להי ת  רצה אם ,תא ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָמ ליכים

חסיד   ת א נהיג  מלא ל מביאים  חסיד  להית עיי "ש].רצה זה,  מארי] ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

זה !אחי  וקד ד ל דבר נתאחד   א ורעי , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הד מד רים הזהר זכת ה יח , את מביא האלה את קרב בר  על אן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

י תר!!! זמן אין  אטם. צצת ח "ו יראל עם  על מבא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָמעב



זלאברה הר ְְַַָָ י

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.[ג]ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

היּ ּס וּ ריםעלג. מתמּת קים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד  ידי 
נשא  קנ "ג.)בזוהר להרעיא :(דף  שמעון  רבי [ופנה

לו  שם "שם שכתוב מה לו ופירש  מהימנא 
ואמר  אחר , באופן  ומשפט" מהימנא],חק  ורעיא

דור], שבכל חכמים בתלמידי מתנוצצת [שנשמתך
 ּב אתקיּ ים מה ּת ּמ ן בך, נתקיים בגלות [שם 

וּ מׁש ּפ ט שכתוב] חק  לוֹ  ׂש ם  התלבשות ׁש ם [היינו 
שיש  שבמט"ט , משנה סדרי בששה  העליונה התורה
מתמרמר  והוא  ומרירות, ומחלוקת קושיא בהם

ההלכה ] שמתלבן עד נ ּס הוּ .בתוכם [ומפרש ]וׁש ם  
והיּת ר איסוּ ר  דּ איהוּ  ורע, ט וֹ ב הדּ עת עץ וּ בהאי
איסור  ענין הוא שמשם ורע  טוב הדעת [ובעץ
שהיא  פה שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר ,
יתעלו  מט"ט, מלאך  שמצד משנה סדרי ששה
בעסק  עצמם שייגעו מחמת חכמים התלמידי

פה] שבעל ידך התורה  על דּ אתגּ ּל יין רזין וּ באינּ וּ ן ,
ידך] על שנתגלו הסודות הּמ ים .[ובאלו ו יּ מּת קוּ 

יתמּת קוּ ן[דהיינו] הכי  בּ ׂש רא, דּ ממּת קת ּכ ּמ לח
קוּ ׁש יין אינּ וּ ן ּכ ל , יד על דּ אתגּ ּל יין בּ רזייא

יתמתקו וּ מחלוֹ קוֹ ת  כך הבשר , את הממתקת [כמלח 
אלו  כל  ידך על שנתגלו הסודות בכח ויתיישבו
חז"ל  מאמרי כמה  יש  כי והמחלוקת, הקושיות

הסוד ] דרך על אלא מתיישבים דּ מייןשאינן ,
ּפ ה דּ בעל דּ אוֹ רייתא  המרים מרירן מים [כי 

טעם  שטעמו מה דהיינו פה, שבעל התורה של
הקושיות] מחמת בתורה  מי מר  מתיקן אתהדרוּ 

מי אוֹ רייתא להיות חוזרים הסודות ידי  [על 
מתוקים]. התורה 

דּ ילך הצער ויסוּ רין דהיינו שלך, והצער [והיסורים 
בתורה], להעוסקים דּ אתגּ ּל ייןשמגיע א ּל ין בּ רזין

מתיקן ל יהוֹ ן , יד שמתגלים על האלו [בסודות 
את  ישיגו הסוד ידי על כי  מתוקים, לך יהיו ידך על
מעלות  את משיג וכשאדם היסורים, מעלות

בהם] ישמח דּ יל,היסורים דּ חקין ּכ ל ל ויהדרוּ ן ,
דּ עברין עליך ּכ חלמין שעברו הצרות כל לך [ויחזרו 

ואינם], שעוברים חלומות בּ היפוּ כמו וחל"ם ,

בּ ׂש רא ית דּ ממּת קת מל"ח, חל"ם אתוון [ומלת 
הבשר ] את הממתקת מל"ח היא האותיות ,בהיפוך

ממ יּס וּ רין שממתקים תקיםא וּ ף  היסורים [כך  
חלום] כמו יהיו דּ אוּ קמוּ הכמלח ּכ מה שביארו , [כמו 

ע "א )החכמים ה ' דף  ברכות  מסכת  ].(עיין 

מיּ שׂ ראלּב ר וּ ר הרׁש עים – הּס יגים 
סד וֹ מית מלח יסוּ רין מתהדרן [ולרשעים ולרׁש עים  

סדומית], מלח כמו היסורים מסּמ איחזרו דּ איהי
העינים  ישיגו את לא  כי  העינים, את מעוור  [שהוא  

בהם  ויבעטו משיח בחבלי  היסורים מעלות את
ישראל ] מכלל בּ הוּ ויצאו מה לק יּ ימא בהם [לקיים 

כ ')שכתוב] יא  ּת כלינה"(איוב  רׁש עים [ולא "ועיני 
לנסות  הקב "ה  יעשה זה וענין ה', בטוב לראות יזכו
ידי  ועל באמונתו, היעמדו לראות ישראל את בהם

ויתלבנו]. יתבררו זה

ע "ב )ואינּ וּ ן קנ "ג ריעיּ יא(דף  רב הערבערב [ואותם 
הרשעים] זמנארב בּ ההוּ א בּ הוּ  [שיתקיים דּ יתקיּ ים 

שכתוב] מה המשיח ביאת י')קודם יב  יתבּ רר וּ (דניאל 
ר ׁש עים  והרׁש יעוּ  ר בּ ים ויצּ רפוּ  יהיה ויתלבּ נ וּ  אז  [כי  

בישראל, שיש הבחינות כל של  הגמור בירור 
מׁש נהומפרש ] מארי אינּ וּ ן בעלי יתלבּ נוּ : הם [אלו 

התורה]. לימוד ידי על שיתבררו  וי צּ רפ וּ :משנה
עּמ א דּ ׁש אר  קדי ׁש א זרעא זרע אינּ וּ ן הם [אלו 

מצות  ידי על שיתבררו העם שאר  של קודש 
וצדקה], טובים דכתיבומעשים הוּ א [זהו הדא  

ט 'שכתוב ] יג הּכ סף)(זכריה  את ּכ צּ ר וֹ ף  וּ צּ רפּת ים 
לצדקה ], שנותנים הכסף ידי על והר ׁש יעוּ [דהיינו

רב ערב אינּ וּ ן שיצאו רׁש עים , רב הערב הם [אלו  
ישראל]. מכלל

וּ להע וֹ סקים - נח ּב תבת להיּכ נס  יז ּכ וּ  הּק ד וֹ ׁש  הנּ צלּב ז וֹ הר 
וּ מגוֹ ג  גּ וֹ ג מּמ לחמת

שכתוב] יב )[ומה אינּ וּ ן(דניאל  יבינוּ ", "והמׂש ּכ ילים 
קבּ לה, העוסקים מארי הקבלה בעלי הם [אלו 

התורה] בּ הוֹ ן בסודות בהם]דּ אּת מר  [שנאמר 
ג') יב  הרקיע.(דניאל  ּכ זהר  יזהירוּ  והמׂש ּכ ילים 

זלאברה הר יא ְְַַָָ

עתולא יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה  אחר  !לק מע ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹ

ת מכת המרא ק ה האלה תא את אל אתם(נה)אני הרג ?[ד]מי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

דּ א,[והיינו] בּ זהר מׁש ּת דּ לין דּ קא אינּ וּ ן אּל ין
הזּ הר , ספר  הזה דּ אקרי באור שעוסקים הם [אלו 

להבין  עצמם שמייגים כלומר הזוהר, ספר הנקרא 
דבריו,] עומק  נחאת ּכ תיבת כתיבת דּ איהוּ  [שהוא 

כך  מעט, אלא  בה להכנס  זכו לא  נח שתיבת כמו נח,
וזה  מעט, אלא הזוהר ספר בהבנת להכנס  יוזכו לא

וׁש בעשאמר ] מעיר , ׁש נים  בּ ּה  דּ מתּכ נּ ׁש ין
מן מּמ לכוּ תא . ושבעה בעיר  שנים בו [שנאספים 

המדינה,] מכל דהיינו [ולפעמים וּ לזמניןהמלכות, 
רק ] אז  בדור , זכות וּ ׁש ניםכשאין מעיר, אחד 

את  להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר מּמ ׁש ּפ חה.
הזוהר ,] ספר דּ בהוֹ ןספר  את להבין שיזכו באלו [כי 

שכתוב]יתק יּ םהזוהר ] כב )[מה א  הבּ ן(שמות  ּכ ל 
קדישא ]היּ ּל וֹ ד מאימא הנולדות הנשמות כל [היינו 

ּת ׁש ליכוּ הוּ  ה',היּ אוֹ רה אור נוטריקון האור "ה  [דורש 
כל ' אחרונה  דהא  ליאו "ר  כמו  היאור"ה  לומר יש  (ועוד 

מצרימה , הבאים  עה "פ  רש "י  נוטריקוןבתחילתה , ולהיאו "ר 

זוהר בספר ומתגלה  בתורה , הגנוז  או "ר וזה או "ר  ליהי

דּ א].הקדוש ) דּ ספרא א וֹ רה ספר ודא  של האור  [וזהו 
באורו], לראות שיזכו דּ ילך הזה סיבּ ה על וכ ּל א

ע  הוא  שאתה [והכל לפי ובכחך, שלך סיבה ל
חכמים]. תלמידי  של בנשמות מתלבש 

הארץ ירבעם  ע ּמ י ׁש הם ה קצים  עם  ועסק הׁש ּת ּד ל  
י שׂ ראל את  להחזיר הׁש ּת ּד ל  ולא  ׁש ּל הם ה ּמ מוֹ ן ּב ׁש ביל 

ה גּ לוּ ת אריכת סּב ת וז וֹ הי – ּב ת ׁש וּ בה
שאמר ] דּ א[וזה גּ רים  אריכות וּ מאן את גרם [ומי 

את עוֹ רבהגלות], והחטיא  שחטא ירבעם [דהיינו 
כעורב פניהם והשחיר שלא ישראל כעורב  דהוא  (ועוד 

בשליחותו) ּכ יּ וֹ נה]נאמן זמנא, בּ ההוּ א ּת הא [כי דּ אנּת  
נח של כיונה ההיא בעת תהיה  מהימנא  רעיא אתה 

בנאמנות] שליחותה אחראשעשתה דּ ׁש ליח ,
בּ ׁש מ הנקרא דּ אקרי  ירבעם דהיינו אחר שליח [כי 

(ועודבשמך  השום  כקליפת  בפניו היו  ישראל  חכמי כל  (כי 

בישורון ויהי  בו  שנאמר  רבינו וכמשה  ישראל  מלך  שהיה 

אתהדר],מלך) ולא בּ קדמיתא , דּ אׁש ּת לח ּכ עוֹ רב
בתחילה בּ ׁש ליחוּ תא, נח ששלחו  לעורב נדמה  [הוא  

לילך  רצה לא  כי בשליחותו, חזר  ולא  התיבה מן
להחזיר  שליחותו עשה לא ירבעם וכן בשליחותו,

אלא] בתשובה, דּ אּת מרישראל בּ קצּ ים , דּ אׁש ּת דּ ל
ע "ב)בּ הוֹ ן, מט  דף פסחים הארץ(במסכת עּמ י 

עמי ׁש קץ . שהם השקצים עם ועסק  [שהשתדל  
לשקץ,] שנמשלים דּ להוֹ ן,הארץ  ממוֹ נא בּ גין

לו,] שנתנו  שלהם הממון א ׁש ּת דּ ל [בשביל ולא
בּ תי וּ בתא. לצּ דיקיּ יא לאהדרא  [ןלא בּ ׁש ליחוּ תי ּה  

שהם  ישראל את להחזיר  בשליחותו השתדל
בתשובה] ׁש ליחוּ תאאיּל וּ ּכ צדיקים  עביד  לא 

שליחות דּ מאריּה  עשה לא  כאילו לו נחשב [ולכן  
נגרם  לכן הזה, לעולם שנשלח מה  בשביל קונו

ידו]. על הגלות

הרי[ עביד, לא כאילו  אמר  מדוע להקשות, ויש 
ויש כאילו ? אמר ולמה שליחותו, עשה לא  ממש

שרומז בניניםלומר בונים הם שבאמת לרבנים 
הרבה  עם  טובים  מעשים עושים  ולכאורה  גדולים ,

הממון,פרסום, לחמדת רק הוא כוונתם  באמת אך
ישראלו עם את להחזיר שזה העיקר אילו 

לגאולה , ולדאוג עושים ,בתשובה לא אמר זה ולכן
ורק"כאילו " המון, שעושים חושבים חוץ דכלפי

כלום , עושים שלא  רואה  תעלומות ולאיודע
השכינה ומצער  ישראל מכלל להם איכפת

והרמח "ל )הקדושה המרח "ו  בשם  הזוהר  אור .](עיין 

דּ י וֹ נה רזא  יתקיּ ים מהימנא וּ ב רעיא משה [ובך 
הנביא ] יונה של הסוד בּ עמקיןיתקיים דּ עאל

יּמ א הים],דּ תה וֹ מי תהום בעמקי  הכי [שנכנס  
א וֹ רייתא דּ תהוֹ מי בּ עמיקוּ  אנ ּת  תיכנס ּת יעוּ ל [כך 

התורה], תהומות בעומקי דכתיבאתה  הוּ א הדא 
הנביא ], יונה  שאמר  ב )[זה מצּ וּ לה(יונה  וּת ׁש ליכני

יּמ ים  התורה ]בּ לבב  ים על מ דּ ב ׁש )[הרומז  .(מת וֹ ק  

חז"לד . אמרו  ע "א )הנה נ "ה  דף  מידת(שבת  אמרה 
מאלו. אלו נשתנו מה רבש"ע הקב "ה  לפני הדין
רשעים והללו  גמורים צדיקים הללו  לו  אמר
למחות בידם היה  רבש"ע לפניו אמרה  גמורים .
בהם מיחו שאם לפני וידוע  גלוי לו  אמר מיחו . ולא 
לפניך אם  רבש"ע לפניו  אמרה מהם . יקבלו לא
הזקנים , באנשים  ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי
התורה  את שמקיימין אדם  בני  אלו יוסף  ר' תנו 

תי "ו. ועד מא' כולה
שופטים ילקוט  ס "ח )עיין ו "כל(רמז לשונו: וזה ,

להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו  שסיפק  מי 
בישראל שנשפכים  דמים  כל למוטב, ישראל 
שנהרגו אלף ע"ב אותם א"ת ידיו ", על נשפכים 
לסנהדרי להם  היו  נהרגו מה מפני בנימין  בגבעת
אליעזר  בן ופנחס ויהושיע משה שהניח גדולה 



זלאברה הר ְְַַָָ י

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.[ג]ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

היּ ּס וּ ריםעלג. מתמּת קים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד  ידי 
נשא  קנ "ג.)בזוהר להרעיא :(דף  שמעון  רבי [ופנה

לו  שם "שם שכתוב מה לו ופירש  מהימנא 
ואמר  אחר , באופן  ומשפט" מהימנא],חק  ורעיא

דור], שבכל חכמים בתלמידי מתנוצצת [שנשמתך
 ּב אתקיּ ים מה ּת ּמ ן בך, נתקיים בגלות [שם 

וּ מׁש ּפ ט שכתוב] חק  לוֹ  ׂש ם  התלבשות ׁש ם [היינו 
שיש  שבמט"ט , משנה סדרי בששה  העליונה התורה
מתמרמר  והוא  ומרירות, ומחלוקת קושיא בהם

ההלכה ] שמתלבן עד נ ּס הוּ .בתוכם [ומפרש ]וׁש ם  
והיּת ר איסוּ ר  דּ איהוּ  ורע, ט וֹ ב הדּ עת עץ וּ בהאי
איסור  ענין הוא שמשם ורע  טוב הדעת [ובעץ
שהיא  פה שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר ,
יתעלו  מט"ט, מלאך  שמצד משנה סדרי ששה
בעסק  עצמם שייגעו מחמת חכמים התלמידי

פה] שבעל ידך התורה  על דּ אתגּ ּל יין רזין וּ באינּ וּ ן ,
ידך] על שנתגלו הסודות הּמ ים .[ובאלו ו יּ מּת קוּ 

יתמּת קוּ ן[דהיינו] הכי  בּ ׂש רא, דּ ממּת קת ּכ ּמ לח
קוּ ׁש יין אינּ וּ ן ּכ ל , יד על דּ אתגּ ּל יין בּ רזייא

יתמתקו וּ מחלוֹ קוֹ ת  כך הבשר , את הממתקת [כמלח 
אלו  כל  ידך על שנתגלו הסודות בכח ויתיישבו
חז"ל  מאמרי כמה  יש  כי והמחלוקת, הקושיות

הסוד ] דרך על אלא מתיישבים דּ מייןשאינן ,
ּפ ה דּ בעל דּ אוֹ רייתא  המרים מרירן מים [כי 

טעם  שטעמו מה דהיינו פה, שבעל התורה של
הקושיות] מחמת בתורה  מי מר  מתיקן אתהדרוּ 

מי אוֹ רייתא להיות חוזרים הסודות ידי  [על 
מתוקים]. התורה 

דּ ילך הצער ויסוּ רין דהיינו שלך, והצער [והיסורים 
בתורה], להעוסקים דּ אתגּ ּל ייןשמגיע א ּל ין בּ רזין

מתיקן ל יהוֹ ן , יד שמתגלים על האלו [בסודות 
את  ישיגו הסוד ידי על כי  מתוקים, לך יהיו ידך על
מעלות  את משיג וכשאדם היסורים, מעלות

בהם] ישמח דּ יל,היסורים דּ חקין ּכ ל ל ויהדרוּ ן ,
דּ עברין עליך ּכ חלמין שעברו הצרות כל לך [ויחזרו 

ואינם], שעוברים חלומות בּ היפוּ כמו וחל"ם ,

בּ ׂש רא ית דּ ממּת קת מל"ח, חל"ם אתוון [ומלת 
הבשר ] את הממתקת מל"ח היא האותיות ,בהיפוך

ממ יּס וּ רין שממתקים תקיםא וּ ף  היסורים [כך  
חלום] כמו יהיו דּ אוּ קמוּ הכמלח ּכ מה שביארו , [כמו 

ע "א )החכמים ה ' דף  ברכות  מסכת  ].(עיין 

מיּ שׂ ראלּב ר וּ ר הרׁש עים – הּס יגים 
סד וֹ מית מלח יסוּ רין מתהדרן [ולרשעים ולרׁש עים  

סדומית], מלח כמו היסורים מסּמ איחזרו דּ איהי
העינים  ישיגו את לא  כי  העינים, את מעוור  [שהוא  

בהם  ויבעטו משיח בחבלי  היסורים מעלות את
ישראל ] מכלל בּ הוּ ויצאו מה לק יּ ימא בהם [לקיים 

כ ')שכתוב] יא  ּת כלינה"(איוב  רׁש עים [ולא "ועיני 
לנסות  הקב "ה  יעשה זה וענין ה', בטוב לראות יזכו
ידי  ועל באמונתו, היעמדו לראות ישראל את בהם

ויתלבנו]. יתבררו זה

ע "ב )ואינּ וּ ן קנ "ג ריעיּ יא(דף  רב הערבערב [ואותם 
הרשעים] זמנארב בּ ההוּ א בּ הוּ  [שיתקיים דּ יתקיּ ים 

שכתוב] מה המשיח ביאת י')קודם יב  יתבּ רר וּ (דניאל 
ר ׁש עים  והרׁש יעוּ  ר בּ ים ויצּ רפוּ  יהיה ויתלבּ נ וּ  אז  [כי  

בישראל, שיש הבחינות כל של  הגמור בירור 
מׁש נהומפרש ] מארי אינּ וּ ן בעלי יתלבּ נוּ : הם [אלו 

התורה]. לימוד ידי על שיתבררו  וי צּ רפ וּ :משנה
עּמ א דּ ׁש אר  קדי ׁש א זרעא זרע אינּ וּ ן הם [אלו 

מצות  ידי על שיתבררו העם שאר  של קודש 
וצדקה], טובים דכתיבומעשים הוּ א [זהו הדא  

ט 'שכתוב ] יג הּכ סף)(זכריה  את ּכ צּ ר וֹ ף  וּ צּ רפּת ים 
לצדקה ], שנותנים הכסף ידי על והר ׁש יעוּ [דהיינו

רב ערב אינּ וּ ן שיצאו רׁש עים , רב הערב הם [אלו  
ישראל]. מכלל

וּ להע וֹ סקים - נח ּב תבת להיּכ נס  יז ּכ וּ  הּק ד וֹ ׁש  הנּ צלּב ז וֹ הר 
וּ מגוֹ ג  גּ וֹ ג מּמ לחמת

שכתוב] יב )[ומה אינּ וּ ן(דניאל  יבינוּ ", "והמׂש ּכ ילים 
קבּ לה, העוסקים מארי הקבלה בעלי הם [אלו 

התורה] בּ הוֹ ן בסודות בהם]דּ אּת מר  [שנאמר 
ג') יב  הרקיע.(דניאל  ּכ זהר  יזהירוּ  והמׂש ּכ ילים 

זלאברה הר יא ְְַַָָ

עתולא יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה  אחר  !לק מע ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹ

ת מכת המרא ק ה האלה תא את אל אתם(נה)אני הרג ?[ד]מי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

דּ א,[והיינו] בּ זהר מׁש ּת דּ לין דּ קא אינּ וּ ן אּל ין
הזּ הר , ספר  הזה דּ אקרי באור שעוסקים הם [אלו 

להבין  עצמם שמייגים כלומר הזוהר, ספר הנקרא 
דבריו,] עומק  נחאת ּכ תיבת כתיבת דּ איהוּ  [שהוא 

כך  מעט, אלא  בה להכנס  זכו לא  נח שתיבת כמו נח,
וזה  מעט, אלא הזוהר ספר בהבנת להכנס  יוזכו לא

וׁש בעשאמר ] מעיר , ׁש נים  בּ ּה  דּ מתּכ נּ ׁש ין
מן מּמ לכוּ תא . ושבעה בעיר  שנים בו [שנאספים 

המדינה,] מכל דהיינו [ולפעמים וּ לזמניןהמלכות, 
רק ] אז  בדור , זכות וּ ׁש ניםכשאין מעיר, אחד 

את  להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר מּמ ׁש ּפ חה.
הזוהר ,] ספר דּ בהוֹ ןספר  את להבין שיזכו באלו [כי 

שכתוב]יתק יּ םהזוהר ] כב )[מה א  הבּ ן(שמות  ּכ ל 
קדישא ]היּ ּל וֹ ד מאימא הנולדות הנשמות כל [היינו 

ּת ׁש ליכוּ הוּ  ה',היּ אוֹ רה אור נוטריקון האור "ה  [דורש 
כל ' אחרונה  דהא  ליאו "ר  כמו  היאור"ה  לומר יש  (ועוד 

מצרימה , הבאים  עה "פ  רש "י  נוטריקוןבתחילתה , ולהיאו "ר 

זוהר בספר ומתגלה  בתורה , הגנוז  או "ר וזה או "ר  ליהי

דּ א].הקדוש ) דּ ספרא א וֹ רה ספר ודא  של האור  [וזהו 
באורו], לראות שיזכו דּ ילך הזה סיבּ ה על וכ ּל א

ע  הוא  שאתה [והכל לפי ובכחך, שלך סיבה ל
חכמים]. תלמידי  של בנשמות מתלבש 

הארץ ירבעם  ע ּמ י ׁש הם ה קצים  עם  ועסק הׁש ּת ּד ל  
י שׂ ראל את  להחזיר הׁש ּת ּד ל  ולא  ׁש ּל הם ה ּמ מוֹ ן ּב ׁש ביל 

ה גּ לוּ ת אריכת סּב ת וז וֹ הי – ּב ת ׁש וּ בה
שאמר ] דּ א[וזה גּ רים  אריכות וּ מאן את גרם [ומי 

את עוֹ רבהגלות], והחטיא  שחטא ירבעם [דהיינו 
כעורב פניהם והשחיר שלא ישראל כעורב  דהוא  (ועוד 

בשליחותו) ּכ יּ וֹ נה]נאמן זמנא, בּ ההוּ א ּת הא [כי דּ אנּת  
נח של כיונה ההיא בעת תהיה  מהימנא  רעיא אתה 

בנאמנות] שליחותה אחראשעשתה דּ ׁש ליח ,
בּ ׁש מ הנקרא דּ אקרי  ירבעם דהיינו אחר שליח [כי 

(ועודבשמך  השום  כקליפת  בפניו היו  ישראל  חכמי כל  (כי 

בישורון ויהי  בו  שנאמר  רבינו וכמשה  ישראל  מלך  שהיה 

אתהדר],מלך) ולא בּ קדמיתא , דּ אׁש ּת לח ּכ עוֹ רב
בתחילה בּ ׁש ליחוּ תא, נח ששלחו  לעורב נדמה  [הוא  

לילך  רצה לא  כי בשליחותו, חזר  ולא  התיבה מן
להחזיר  שליחותו עשה לא ירבעם וכן בשליחותו,

אלא] בתשובה, דּ אּת מרישראל בּ קצּ ים , דּ אׁש ּת דּ ל
ע "ב)בּ הוֹ ן, מט  דף פסחים הארץ(במסכת עּמ י 

עמי ׁש קץ . שהם השקצים עם ועסק  [שהשתדל  
לשקץ,] שנמשלים דּ להוֹ ן,הארץ  ממוֹ נא בּ גין

לו,] שנתנו  שלהם הממון א ׁש ּת דּ ל [בשביל ולא
בּ תי וּ בתא. לצּ דיקיּ יא לאהדרא  [ןלא בּ ׁש ליחוּ תי ּה  

שהם  ישראל את להחזיר  בשליחותו השתדל
בתשובה] ׁש ליחוּ תאאיּל וּ ּכ צדיקים  עביד  לא 

שליחות דּ מאריּה  עשה לא  כאילו לו נחשב [ולכן  
נגרם  לכן הזה, לעולם שנשלח מה  בשביל קונו

ידו]. על הגלות

הרי[ עביד, לא כאילו  אמר  מדוע להקשות, ויש 
ויש כאילו ? אמר ולמה שליחותו, עשה לא  ממש

שרומז בניניםלומר בונים הם שבאמת לרבנים 
הרבה  עם  טובים  מעשים עושים  ולכאורה  גדולים ,

הממון,פרסום, לחמדת רק הוא כוונתם  באמת אך
ישראלו עם את להחזיר שזה העיקר אילו 

לגאולה , ולדאוג עושים ,בתשובה לא אמר זה ולכן
ורק"כאילו " המון, שעושים חושבים חוץ דכלפי

כלום , עושים שלא  רואה  תעלומות ולאיודע
השכינה ומצער  ישראל מכלל להם איכפת

והרמח "ל )הקדושה המרח "ו  בשם  הזוהר  אור .](עיין 

דּ י וֹ נה רזא  יתקיּ ים מהימנא וּ ב רעיא משה [ובך 
הנביא ] יונה של הסוד בּ עמקיןיתקיים דּ עאל

יּמ א הים],דּ תה וֹ מי תהום בעמקי  הכי [שנכנס  
א וֹ רייתא דּ תהוֹ מי בּ עמיקוּ  אנ ּת  תיכנס ּת יעוּ ל [כך 

התורה], תהומות בעומקי דכתיבאתה  הוּ א הדא 
הנביא ], יונה  שאמר  ב )[זה מצּ וּ לה(יונה  וּת ׁש ליכני

יּמ ים  התורה ]בּ לבב  ים על מ דּ ב ׁש )[הרומז  .(מת וֹ ק  

חז"לד . אמרו  ע "א )הנה נ "ה  דף  מידת(שבת  אמרה 
מאלו. אלו נשתנו מה רבש"ע הקב "ה  לפני הדין
רשעים והללו  גמורים צדיקים הללו  לו  אמר
למחות בידם היה  רבש"ע לפניו אמרה  גמורים .
בהם מיחו שאם לפני וידוע  גלוי לו  אמר מיחו . ולא 
לפניך אם  רבש"ע לפניו  אמרה מהם . יקבלו לא
הזקנים , באנשים  ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי
התורה  את שמקיימין אדם  בני  אלו יוסף  ר' תנו 

תי "ו. ועד מא' כולה
שופטים ילקוט  ס "ח )עיין ו "כל(רמז לשונו: וזה ,

להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו  שסיפק  מי 
בישראל שנשפכים  דמים  כל למוטב, ישראל 
שנהרגו אלף ע"ב אותם א"ת ידיו ", על נשפכים 
לסנהדרי להם  היו  נהרגו מה מפני בנימין  בגבעת
אליעזר  בן ופנחס ויהושיע משה שהניח גדולה 



זלאברה הר ְְַַָָ יב 

חז "ליד ע א'),מאמר ע ד נ"ה ף עלם(ת ל  נ ר הקב"ה, לפני  ה ין מת אמרה  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . ר עים לוה מ רים  ציקים לה ל אמר .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.[ה]היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

עלאןם וכתבי  ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר למר ידם  היה  ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה כחה ". "מצות לם ספר  ה ה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהענין

במתניהם ברזל של חבלים שיקשרו עמהם 
בכל ויחזרו מארכובותיהם  למעלה בגדיהם  ויגביהו
אחד יום  ללכיש, אחד  יום  ישראל, של  עירותיהם 
אל, לבית אחד  יום לחברון, אחד  יום לעגלון,

דר  אותם וילמדו  לירושלים, אחד  הםיום  הארץ. ך 
לארצם ישראל שנכנסו  כיון אלא  כן עשו לא
בגבעת וכשעשו  ולזיתו , לכרמו  רץ  אחד כל
ראוים שאינם ודברים  מכוערים  דברים  בנימין
ונפלו כולה, עולם  כל את להחריב  הקב "ה יצא
גדולה  סנהדרי אותם הרג  ומי  אלף. ע"ב  מהם

עמהם. ופנחס

רבה מדרש  לשון ע "א )וזה  נ "ב  דף  "וממקדשי(איכה  :
כסא לפני  קטיגוריה קפצה שעה  באותו  תחלו "

העולמים, רבון לפניו  אמרה נהרג כבוד מהן איזה
מהן איזה שמך, על מוחו נפצע מהן איזה שמך, על

שמך. על נפשו נתן

הב "ח ט')והנה סי' ח "מ  מימות(חלק  מדוע הקשה,
מגדולי אחד  מצינו לא  עתה עד הנביא  שמואל
בדרכיו ולילך  כמעשיו  לעשות שקינא  ישראל 
ישראל ערי  וכל  ומצפה , גלגל, שנה , בכל לסבב
זו קושיא על תירוצים  לומר  יש ובאמת להדריכם .
על למעשה  הלכה לעשות לסמוך  מאד קשה אבל

זה . תירוץ

לסבב והיוצ  דרך  יש שאם  הוא  מזה  עכ "פ לנו א 
ולנהלם להדריכם  ישראל, ערי וכל ומצפה , גלגל ,
לא [שהרי  הנ "ל תירוץ  שייך  יהיה  לא זה  דרך  ועל
שלח ומי לאיש  שמך  ומי אתה , נביא  ולא מנהיג
שבטי ראשי אטו לכאן, לבוא  קראך ומי עבורך,
אנו ואין  ומנהיג, רב יש לנו  גם  הלא  אתה, ישראל 

לך] עליוצריכים שרמי ' ספק  שום  בלי בודאי
שאמר כמו  שמואל, שעשה כדרך ולילך לסבב

"נתתיך  "צופה שהבאנויחזקאל מה להלן [וראה
צופה  נקרא  בישראל רב דכל  זצ"ל, חיים  מהחפץ

בדור ](המעתיק) מכש"כ בזה, זה ערבים  ישראל וכל ,
בכמה  נתקיים  אשר בעוה"ר עתה לעת הזה  היתום 
נתמעטו ז"ל חכמינו ואמרו  יד, אזלת מקומות

רש"י ופירש כאלוהתלמידים  תלמידים  צ "ז  דף  (חלק

למוטב ) להחזירן  ישראל  ידי המחזיקין  לאנתמעטו ואם 
עבור הדין את ליתן עתיד  הוא בודאי כן יעשה
להוראה הגיע הרוגיה כל עצומים  בכלל שהוא

מורה, אחתואינו  פעם  לא זר, ולא  ראו  עיני כי
שדברתי מספר , אין פעמים  אלא  ושלש ושתים
בהם ניכר  היה לא  שכמעט  עד  כאלו  אדם  בני עם 
כשנכנסתי ולבסוף ישראלי צלם צורות שום 
[כמו ורכים וכבושים  רכים דברי בדברים  עמהם 

תורה  וארא )שצותה ישראל(בפ ' בני  אל ויצום 
בנחת]. להנהיגם רש"י  דמעות פירש עיניהם  זלגו

דברים על אותנו עוררו  לא שמימינו  לנו אוי ואמרו
עלינוכאלו . ומקבלים  ונשמע נעשה ומעתה 
לךלעשו נותנים ואנו  אלינו, שתאמר  מה  כל ת

עינינו להאיר  עצמך את שטרחת על תודות אלף
עכ"ל. בה , נלך  אשר הדרך אותנו  ולהורות

בעולםה . והפצתם ספרים  עריכת של הדבר
ע"ה  אברהם אומתינו  אבי בזה  הקדימנו  כבר
וכלשון השכינה כנפי  תחת הבריות את בקרבו

ג')הרמב "ם  הלכה  עכו "ם  מה ' והתחיל(פ "א  ... וז"ל:
ולהודיעם העולם  לכל גדול בקול ולקרוא  לעמוד
ראוי ולו  העולם  לכל אחד אלוה שם שיש
לעיר  מעיר העם ומקבץ וקורא  מהלך  והי' לעבוד
והוא כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה וממלכה
עולם אל ד ' בשם  שם ויקרא שנאמר קורא 
על לו ושואלין  אליו  מתקבצין העם  שהי ' וכיון 
דעתו כפי  ואחד אחד  לכל מודיע הי ' דבריו
אליו שנתקבצו עד  האמת לדרך שיחזירהו  עד 
ושתל אברהם בית אנשי והם ורבבות אלפי '
והודיעו ספרים  בו  וחבר הזה הגדול העיקר בלבם
ומזהיר, מלמד  בגרר יצחק וישב בנו , ליצחק 
מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב, הודיע ויצחק
בניו למד אבינו ויעקב אליו, הנלוים כל ומחזיק
בישיבה  והושיבו  ראש ומינהו לוי  והבדיל כולם 
עכ"ל. אברהם מצות ולשמור השם דרך  ללמד
בעניני  ספרים  חיבר  כבר ע"ה אבינו שאברהם  הרי
כך  ידי על ולהודיע להפיץ  כדי ושלחם  היהדות

עולם . אל שה'

זלאברה הר יגְְַַָָ

ור בתשובהבא המחזיר  שכר גדול  כמה אה
אבהו ר' ואמר וז"ל: לך  פרשת חדש בזוהר איתא
לאחר  העושה אדם של שכרו כמה  וראה בא 
צדק "ומלכי דכתיב ממה  מנ"ל בתשובה לחזור 
שנשמת בשעה רבה חייא ר' תני שלם". מלך 
הגוף  מן יוצא לאחרים , בתשובה המחזיר הצדיק
הצדיקים נפשות המקריב  הגדול  השר  מיכאל

בוראו  אותם לפני מקרב  שהוא  אלא  ממש  קרבן  ר"ל  (אינו

זכותם ) גודל  שם  ומספר  ה ' בהיכל  יוצאומביאם  הוא
שנאמר  צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים 
צדק שערי  שומרי  ראש מיכאל זה צדק " "ומלכי
לחם הוציא  מעלה של ירושלים זה  שלם" "מלך
בואך שלום  לו ואמר  לקראתו ויצא שהקדים  ויין
של חוט  עליו  שימשך יזכה בעוה"ז וגם עכ "ל.
הכל בעיני חן ימצא  וממילא  זה עבור חסד

כ"ח : דף בתמיד כדאמרינן 

אחרים את להזהיר  החובה
העבודה  ושורש יסוד  בספר שכתב  מה חזי  פוק

פ "ד ) ז ' בלבדוז"ל:(שער עצמו את להפקיע די ואין 
כולו הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות
למי  חלקו  ואשרי כן, גם  אחרים  להזהיר יצא

בזה. הרבים  לזכות לשונו .שמשתדל כאן  עד 

ו' פרק  השם אהבת שער הלבבות חובת ובספר
קדשו : לשון נפשווזהו אלא מתקן שאינו  מי וכן

נפשו שמתקן ומי מעוטה זכותו  תהיה בלבד 
שמתקן מי זכיות כפי  זכותו  תכפל רבות ונפשות

בסנהדריןלאלקים, ואמרינן לשונו . כאן (דף עד

יט :) סנהדרין  פה : ב "מ  ועי"ע חבירוצ "ט : בן המלמד  כל
"ואת  שנאמר עשאו כאלו הכתוב עליו  מעלה תורה

בחרן". עשו  אשר  הנפש 

יומא , בכל כריז כרוזא  ס"ב : דף חדש  בזוהר איתא
דמזכין ואינון באורייתא , דמשתדלין אינון  זכאין
ובזה  מדותיהן. על דמעבירין  ואינון לאחרנין, להון
אלקיך" ה' את ד "ואהבת הפסוק  כן גם יקיים 
כמדת בריותיו  על  אותו שתאהב כן  גם  שפירושו 
כנפי תחת הבריות את שקירב אבינו אברהם 
וברמב"ם. בספרי כדאיתא  ה' דרך  ולמדם השכינה

אחיו  את  להציל מישראל  איש כל  על  החיוב  נובע  ממה
שכתב מה ראה זה, על  נצטווינו היכן  - ה' מדרך מלסור

ישראל נפשות  להצלת החובה  זי"ע: הק' חיים  החפץ
אלקיך  ה ' את  מואהבת - בזריזות 

הרמב"ם וכתוב אלקיך  ד ' את ואהבת בתורה  כתוב
כולם אדם  לבני קוראים שנהיה כוללת זו שמצוה 
תאהב  שאם  כמו  בו  ולהאמין  יתעלה  ולעבודתו
בני ותקרא בהם ותרבה  בשבחיו תספר אחד איש 

יתעלה  אותו  כשתאהב כן אותו , לאהוב אדם 
והפתאים הסכלים ספק בלי קורא  אתה  באמת

ידעתו. אשר האמת לידיעת

על אהבהו  אלקיך  ד' את ואהבת וז "ל: בספרי 
אשר  הנפש  את שנאמר אביך כאברהם הבריות

בחרן. עשו

לקיום חבירו  את איש שהזריזות בעליל  רואה  הנך
קורין שאנו  ד' אהבת של המצוה  עצם  הוא  ד ' דת

ובערב . בבוקר יום  בכל

היצר  מצד  הרבים  בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
כאש ממש והוא  עבר בכל גדולות פירצות הרע
רבה  מצוה  טובה  חלקה כל לכלות ורוצה בוער
ה ' יראי של חבורה כנגדה עיר בכל שימצא

נפשם. בכל הדת זצ "ל )להחזיק להח "ח  .(חוה "ד 

נפשכמה להשיב  להתייגע  חייבים רבה ויגיעה עמל 
הדרך  מן  התועה ישראלי

תועה  חמורו או  אויבך  שור תפגע "כי  בתורה כתוב
תראה  "לא תצא בפרשת וכתיב  לו" תשיבנו השב
מהם וההתעלמת נדחים שיו את או אחיך  שור את

שנדחיםה  הרמב"ן וכתב  לאחיך ". תשיבם שב
אם להתבונן, נוכל  ומזה  לברוח שהרחיקו מורה 
אפילו ישראל של ממונו  על כך  כל התורה חסה
והוצרך הדרך מן והרחיק שתעה שיו או חמורו על 
על לרחם  צריך  כמה וכ"ש הדרך  להטותו  רב עמל 
יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה הישראלי  נפש

האמת. דרך אל  להשיבו  ולראות רב עמל

פעמים , מאה אפילו  רז"ל דרשו  תשיבם " "השב
עלינו יגיעות מאה  צריך  אפילו  בעניננו כן וכמו 
הבורא לידיעה אובדות צאן  להטות בהם לעסוק 

.(שם )ועבודתו 

להצילמאלה בכוחם והיה  ותבונה חכמה בלבם  נתן שה'
הנפשות יתבקשו ברבים הדרשה ידי על ההמון

האובדות
נתן שד' השם  ויראי תורה  מבעלי נמצאים  והנה
שבר  לרפאות בכחם  והי' ותבונה חכמה בלבם
להרים וכשופר בגרון לקרא עליהם והחיוב עמנו 
הזדונים ממים ההמון  להציל ברבים  לדרוש קולם
דסט "א שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי
לבם ולחזק יתברך השם  אמונת בלבם ולהשריש
הקדושה  תורה  ללימוד לחזקם העתים  בצוק 
יתבקשו ככה יעשו לא ואם המצוות ולקיום 

הנביא  רמז זה ועל האובדות נפשות (יחזקאל מהם

חזקתםל "ד) לא  הנחלות את וכו' הנבא אדם בן
.(שם )וכו'



זלאברה הר ְְַַָָ יב 

חז "ליד ע א'),מאמר ע ד נ"ה ף עלם(ת ל  נ ר הקב"ה, לפני  ה ין מת אמרה  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . ר עים לוה מ רים  ציקים לה ל אמר .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.[ה]היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

עלאןם וכתבי  ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר למר ידם  היה  ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה כחה ". "מצות לם ספר  ה ה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהענין

במתניהם ברזל של חבלים שיקשרו עמהם 
בכל ויחזרו מארכובותיהם  למעלה בגדיהם  ויגביהו
אחד יום  ללכיש, אחד  יום  ישראל, של  עירותיהם 
אל, לבית אחד  יום לחברון, אחד  יום לעגלון,

דר  אותם וילמדו  לירושלים, אחד  הםיום  הארץ. ך 
לארצם ישראל שנכנסו  כיון אלא  כן עשו לא
בגבעת וכשעשו  ולזיתו , לכרמו  רץ  אחד כל
ראוים שאינם ודברים  מכוערים  דברים  בנימין
ונפלו כולה, עולם  כל את להחריב  הקב "ה יצא
גדולה  סנהדרי אותם הרג  ומי  אלף. ע"ב  מהם

עמהם. ופנחס

רבה מדרש  לשון ע "א )וזה  נ "ב  דף  "וממקדשי(איכה  :
כסא לפני  קטיגוריה קפצה שעה  באותו  תחלו "

העולמים, רבון לפניו  אמרה נהרג כבוד מהן איזה
מהן איזה שמך, על מוחו נפצע מהן איזה שמך, על

שמך. על נפשו נתן

הב "ח ט')והנה סי' ח "מ  מימות(חלק  מדוע הקשה,
מגדולי אחד  מצינו לא  עתה עד הנביא  שמואל
בדרכיו ולילך  כמעשיו  לעשות שקינא  ישראל 
ישראל ערי  וכל  ומצפה , גלגל, שנה , בכל לסבב
זו קושיא על תירוצים  לומר  יש ובאמת להדריכם .
על למעשה  הלכה לעשות לסמוך  מאד קשה אבל

זה . תירוץ

לסבב והיוצ  דרך  יש שאם  הוא  מזה  עכ "פ לנו א 
ולנהלם להדריכם  ישראל, ערי וכל ומצפה , גלגל ,
לא [שהרי  הנ "ל תירוץ  שייך  יהיה  לא זה  דרך  ועל
שלח ומי לאיש  שמך  ומי אתה , נביא  ולא מנהיג
שבטי ראשי אטו לכאן, לבוא  קראך ומי עבורך,
אנו ואין  ומנהיג, רב יש לנו  גם  הלא  אתה, ישראל 

לך] עליוצריכים שרמי ' ספק  שום  בלי בודאי
שאמר כמו  שמואל, שעשה כדרך ולילך לסבב

"נתתיך  "צופה שהבאנויחזקאל מה להלן [וראה
צופה  נקרא  בישראל רב דכל  זצ"ל, חיים  מהחפץ

בדור ](המעתיק) מכש"כ בזה, זה ערבים  ישראל וכל ,
בכמה  נתקיים  אשר בעוה"ר עתה לעת הזה  היתום 
נתמעטו ז"ל חכמינו ואמרו  יד, אזלת מקומות

רש"י ופירש כאלוהתלמידים  תלמידים  צ "ז  דף  (חלק

למוטב ) להחזירן  ישראל  ידי המחזיקין  לאנתמעטו ואם 
עבור הדין את ליתן עתיד  הוא בודאי כן יעשה
להוראה הגיע הרוגיה כל עצומים  בכלל שהוא

מורה, אחתואינו  פעם  לא זר, ולא  ראו  עיני כי
שדברתי מספר , אין פעמים  אלא  ושלש ושתים
בהם ניכר  היה לא  שכמעט  עד  כאלו  אדם  בני עם 
כשנכנסתי ולבסוף ישראלי צלם צורות שום 
[כמו ורכים וכבושים  רכים דברי בדברים  עמהם 

תורה  וארא )שצותה ישראל(בפ ' בני  אל ויצום 
בנחת]. להנהיגם רש"י  דמעות פירש עיניהם  זלגו

דברים על אותנו עוררו  לא שמימינו  לנו אוי ואמרו
עלינוכאלו . ומקבלים  ונשמע נעשה ומעתה 
לךלעשו נותנים ואנו  אלינו, שתאמר  מה  כל ת

עינינו להאיר  עצמך את שטרחת על תודות אלף
עכ"ל. בה , נלך  אשר הדרך אותנו  ולהורות

בעולםה . והפצתם ספרים  עריכת של הדבר
ע"ה  אברהם אומתינו  אבי בזה  הקדימנו  כבר
וכלשון השכינה כנפי  תחת הבריות את בקרבו

ג')הרמב "ם  הלכה  עכו "ם  מה ' והתחיל(פ "א  ... וז"ל:
ולהודיעם העולם  לכל גדול בקול ולקרוא  לעמוד
ראוי ולו  העולם  לכל אחד אלוה שם שיש
לעיר  מעיר העם ומקבץ וקורא  מהלך  והי' לעבוד
והוא כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה וממלכה
עולם אל ד ' בשם  שם ויקרא שנאמר קורא 
על לו ושואלין  אליו  מתקבצין העם  שהי ' וכיון 
דעתו כפי  ואחד אחד  לכל מודיע הי ' דבריו
אליו שנתקבצו עד  האמת לדרך שיחזירהו  עד 
ושתל אברהם בית אנשי והם ורבבות אלפי '
והודיעו ספרים  בו  וחבר הזה הגדול העיקר בלבם
ומזהיר, מלמד  בגרר יצחק וישב בנו , ליצחק 
מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב, הודיע ויצחק
בניו למד אבינו ויעקב אליו, הנלוים כל ומחזיק
בישיבה  והושיבו  ראש ומינהו לוי  והבדיל כולם 
עכ"ל. אברהם מצות ולשמור השם דרך  ללמד
בעניני  ספרים  חיבר  כבר ע"ה אבינו שאברהם  הרי
כך  ידי על ולהודיע להפיץ  כדי ושלחם  היהדות

עולם . אל שה'

זלאברה הר יגְְַַָָ

ור בתשובהבא המחזיר  שכר גדול  כמה אה
אבהו ר' ואמר וז"ל: לך  פרשת חדש בזוהר איתא
לאחר  העושה אדם של שכרו כמה  וראה בא 
צדק "ומלכי דכתיב ממה  מנ"ל בתשובה לחזור 
שנשמת בשעה רבה חייא ר' תני שלם". מלך 
הגוף  מן יוצא לאחרים , בתשובה המחזיר הצדיק
הצדיקים נפשות המקריב  הגדול  השר  מיכאל

בוראו  אותם לפני מקרב  שהוא  אלא  ממש  קרבן  ר"ל  (אינו

זכותם ) גודל  שם  ומספר  ה ' בהיכל  יוצאומביאם  הוא
שנאמר  צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים 
צדק שערי  שומרי  ראש מיכאל זה צדק " "ומלכי
לחם הוציא  מעלה של ירושלים זה  שלם" "מלך
בואך שלום  לו ואמר  לקראתו ויצא שהקדים  ויין
של חוט  עליו  שימשך יזכה בעוה"ז וגם עכ "ל.
הכל בעיני חן ימצא  וממילא  זה עבור חסד

כ"ח : דף בתמיד כדאמרינן 

אחרים את להזהיר  החובה
העבודה  ושורש יסוד  בספר שכתב  מה חזי  פוק

פ "ד ) ז ' בלבדוז"ל:(שער עצמו את להפקיע די ואין 
כולו הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות
למי  חלקו  ואשרי כן, גם  אחרים  להזהיר יצא

בזה. הרבים  לזכות לשונו .שמשתדל כאן  עד 

ו' פרק  השם אהבת שער הלבבות חובת ובספר
קדשו : לשון נפשווזהו אלא מתקן שאינו  מי וכן

נפשו שמתקן ומי מעוטה זכותו  תהיה בלבד 
שמתקן מי זכיות כפי  זכותו  תכפל רבות ונפשות

בסנהדריןלאלקים, ואמרינן לשונו . כאן (דף עד

יט :) סנהדרין  פה : ב "מ  ועי"ע חבירוצ "ט : בן המלמד  כל
"ואת  שנאמר עשאו כאלו הכתוב עליו  מעלה תורה

בחרן". עשו  אשר  הנפש 

יומא , בכל כריז כרוזא  ס"ב : דף חדש  בזוהר איתא
דמזכין ואינון באורייתא , דמשתדלין אינון  זכאין
ובזה  מדותיהן. על דמעבירין  ואינון לאחרנין, להון
אלקיך" ה' את ד "ואהבת הפסוק  כן גם יקיים 
כמדת בריותיו  על  אותו שתאהב כן  גם  שפירושו 
כנפי תחת הבריות את שקירב אבינו אברהם 
וברמב"ם. בספרי כדאיתא  ה' דרך  ולמדם השכינה

אחיו  את  להציל מישראל  איש כל  על  החיוב  נובע  ממה
שכתב מה ראה זה, על  נצטווינו היכן  - ה' מדרך מלסור

ישראל נפשות  להצלת החובה  זי"ע: הק' חיים  החפץ
אלקיך  ה ' את  מואהבת - בזריזות 

הרמב"ם וכתוב אלקיך  ד ' את ואהבת בתורה  כתוב
כולם אדם  לבני קוראים שנהיה כוללת זו שמצוה 
תאהב  שאם  כמו  בו  ולהאמין  יתעלה  ולעבודתו
בני ותקרא בהם ותרבה  בשבחיו תספר אחד איש 

יתעלה  אותו  כשתאהב כן אותו , לאהוב אדם 
והפתאים הסכלים ספק בלי קורא  אתה  באמת

ידעתו. אשר האמת לידיעת

על אהבהו  אלקיך  ד' את ואהבת וז "ל: בספרי 
אשר  הנפש  את שנאמר אביך כאברהם הבריות

בחרן. עשו

לקיום חבירו  את איש שהזריזות בעליל  רואה  הנך
קורין שאנו  ד' אהבת של המצוה  עצם  הוא  ד ' דת

ובערב . בבוקר יום  בכל

היצר  מצד  הרבים  בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
כאש ממש והוא  עבר בכל גדולות פירצות הרע
רבה  מצוה  טובה  חלקה כל לכלות ורוצה בוער
ה ' יראי של חבורה כנגדה עיר בכל שימצא

נפשם. בכל הדת זצ "ל )להחזיק להח "ח  .(חוה "ד 

נפשכמה להשיב  להתייגע  חייבים רבה ויגיעה עמל 
הדרך  מן  התועה ישראלי

תועה  חמורו או  אויבך  שור תפגע "כי  בתורה כתוב
תראה  "לא תצא בפרשת וכתיב  לו" תשיבנו השב
מהם וההתעלמת נדחים שיו את או אחיך  שור את

שנדחיםה  הרמב"ן וכתב  לאחיך ". תשיבם שב
אם להתבונן, נוכל  ומזה  לברוח שהרחיקו מורה 
אפילו ישראל של ממונו  על כך  כל התורה חסה
והוצרך הדרך מן והרחיק שתעה שיו או חמורו על 
על לרחם  צריך  כמה וכ"ש הדרך  להטותו  רב עמל 
יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה הישראלי  נפש

האמת. דרך אל  להשיבו  ולראות רב עמל

פעמים , מאה אפילו  רז"ל דרשו  תשיבם " "השב
עלינו יגיעות מאה  צריך  אפילו  בעניננו כן וכמו 
הבורא לידיעה אובדות צאן  להטות בהם לעסוק 

.(שם )ועבודתו 

להצילמאלה בכוחם והיה  ותבונה חכמה בלבם  נתן שה'
הנפשות יתבקשו ברבים הדרשה ידי על ההמון

האובדות
נתן שד' השם  ויראי תורה  מבעלי נמצאים  והנה
שבר  לרפאות בכחם  והי' ותבונה חכמה בלבם
להרים וכשופר בגרון לקרא עליהם והחיוב עמנו 
הזדונים ממים ההמון  להציל ברבים  לדרוש קולם
דסט "א שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי
לבם ולחזק יתברך השם  אמונת בלבם ולהשריש
הקדושה  תורה  ללימוד לחזקם העתים  בצוק 
יתבקשו ככה יעשו לא ואם המצוות ולקיום 

הנביא  רמז זה ועל האובדות נפשות (יחזקאל מהם

חזקתםל "ד) לא  הנחלות את וכו' הנבא אדם בן
.(שם )וכו'



זלאברה הר ְְַַָָ יד

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר אלגאחד  לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

בזמננו  החוטאים רוב - הדרך  את להם (בזמן והודעת 
או  כשה  תועים  רק עליהםהח"ח ) לרחם רבה מצוה - בד

לבעליהם להשיבם 
ברובן מצוי  בזמננו החוטאים אפילו  ובאמת
פושעים ידי  על תועים  רק ח"ו  להכעיס שאינם 
יודע שאינו  אובד  כשה הם והרי  אותם  שמתעים 
על לרחם רבה  ומצוה בעליו  לבית לשוב  הדרך 
וכמו הנכונה  הדרך  להורותם  התועות נפשות
בה . ילכו אשר  הדרך את להם  והודעת שכתוב

.(שם )

תעמודגודל לא  מטעם  בזה החיוב
בנהר  טובע חבירו  את שרואה  למי דומה והדבר 
לעמוד ואסור להצילו שמצוה  סכנה  שאר  או 
אין ואם רעך ", דם  על תעמוד "לא  דמו על 
להציל אנשים  לשכור מחויב בעצמו  להצילו בכחו

תע דלא  בלאו עובר בזה נתעצל וכו'ואם  מוד 
שנחלה  לחבירו  רואה אם  או  תכ"ו ] בחו "מ [כמו"ש
לאכול רוצה  דעתו  חלישת ומרוב עצומה במחלה 
כחו בכל מחויב בוודאי  מיתתו  הגורמים דברים
שמרוב  אנשים  רואים כשאנו  כן  וכמו מזה  למנעו 
נשתכח הזמן  בהבלי  טרדותם  וגודל דעתם  חלישת
ועי"ז מצותיו  קיום חיוב וגודל ה' תורת מהם
נפשם לכרות שיגמרו דברים  על לעבור באים 
מלזרזם להתעצל לנו  אסור בודאי החיים מארץ 
חרון עליהם יחול  שלא  כדי  ד ' דברי את לקיים
גבי לבסוף אבל אפיה מאריך  הקב"ה כי ד' אף

.(שם )דיליה

בזה להשתדל  צריך כמה ערבות  מדין
על לא  ד' מאת התורה שקבלנו  שבעת ידוע הנה 
שיהי' מה כל שנקיים אם  כי קבלנו בלבד  עצמנו
ישראל בני  שאר  אצל התורה  קיום לחזק ביכלתנו
אלקינו לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה  ערבים  וכלנו 
שכל הדין לכן  וכפירש"י , וכו' ולבנינו  לנו  והנגלות
הוא אפילו חבירו  את להוציא יכול מישראל אחד 

שופר . ותקיעת קידוש כגון  יצא  בעצמו

אחיו , לשמעון  ערב  נעשה  ראובן  אם נתבונן ועתה
רוצה  ששמעון  ורואה  כתרים , אלפים  כמה על 
העסק את מכבר  מכיר והוא עסק איזה  ליקח 

כמה  מעותיו, כל  בזה ויפסיד  ומר רע הוא כי  ההוא 
שמעון את למנוע עושה ראובן הי' מההשתדלות
וכן אליו , החוב  יחזור שעי "ז הרע מהעסק אחיו
את למנוע יכול דאם לידע האדם צריך בעניננו
את או  וכדומה  תוכחה ידי על  עון מאיזה  חבירו

עון. באותו יתפש בזה  מתעצל והוא  עירו  אנשי

עצמו  כחפצי ותחבולות עצות לבקש צריך שמים בחפצי
שלא במה עצמו  שיפטור האדם  יחשוב ואל
דבריו היו שלא  מפני התורה בקיום  החזיק
לחשוב  צריך  שמים  חפצי  כי רושם , עושין
אפילו ידוע עצמו ובחפצי  עצמו כחפצי  עכ "פ
אלא ממנו  מתייאש אינו רע בענין הולך  עסקו 
ועושה  בעצתם ושואל  ומבינים  ליודעים הולך
ומצוי לו , עוזר והקב "ה עסקו, לתקן תחבולות
הי' אלו  בזה  ואף  מהעסק, ירויח  שלבסוף הדבר
הי' כרצונו , אצלו וחשובים  שקולים שמים חפצי
שלא הדת להקים איך ותחבולות  עצות מחפש
ועזר, עצה  לו ממציא הקב "ה  הי' ובודאי יתמוטט,
באותן ר "ל  וכו', דעהו  דרכיך בכל שאמר וזה
תתנהג עצמך , בעניני  מתנהג  שאתה הדרכים
הקב"ה  ואז ותחבולות, עצות לחפש שמים  בחפצי 
התורה  קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד עיניך יאיר

ידך על ישראל חיים וקרן החפץ  דברי תוכן  כאן  (עד 

הדת ). חומת  בספר 

נקראיםאסור הדוחים  - ליום מיום הכלל  הצלת לדחות
מרצחים : בשם 

אפשר  הכוונה  נאמנה " קרי' לזונה  היתה "איכה
ישעי' כי ידילומר ועל איך ואמר, תמה הנביא

הנאמנה  עיר ירושלים  קדשנו עיר הגיע  מה
בה " ילין "צדיק אמר זה  על  כזונה, להיות
ולתקן וצדק טוב דבר לעשות שהגיע שבעת
שאמר  וזה  יום  אל  מיום הדבר דחו אז מכשולים,
אליהם שבאה המצוה במעשה  אבל בה " "ילין
אותה  לעשות עצמם  זרזו רע דבר על  המצוה
כן על  מרצחים " "ועתה שאמר וזה ומיד תיכף
הבאה  מצוה כי התחתונה , מדריגה  עד הגיעו 
כמ"ש תיכף ולקיימה בה  לזרז צריך  האדם ליד

תחמיצנה  אל לידך  הבאה  בשם מצוה  הנפש  (רפואת 

לאנדא ) .ר "י

זלאברה הר טו ְְַַָָ

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין[ו]מ לתא" י כל יהדי  ל די דה לן  ההר  לתרם התחיל  , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

להיע  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה ונגמרה מלה להרע ל ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהיה 

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי  דה ההר  ספר את מס העלמי " ההר "מפעל אנ י י ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם תא הנה, חדי  לי"ב רכים  בי "ב הד ס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס "ט סלו [מל' נים  ג' לפני טבת  חד עה , יצקה  ע פרת ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

דצמ ר  27 ין למס רם  – טבת ל 18כ"ב 2008[2009 מלין.בינואר  וחזר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  לביתם , ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָאנים 

הי אחר הערבים רק הילים  רב ,מ בית ,"חד" ע ן תב, היה ב ע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

וכל ,מ לבית להיע אניםה לה צריכים ה אצלנ  עבד הא ב עת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מ 2630 לער ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  עת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

הּק ד וֹ ׁש ו . הזוֹ הר  ּב לּמ וּ ד להתח זּ ק התע וֹ רר וּ 
ויתּב וֹ ננוּ ה 'אחינוּ ו'ּט הוֹ ריםה י'ׂש ראל ידע וּ  'נבוֹ נים , 

את מטהר ׁש ּכ יּ דוּ ע הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ּב לּמ וּ ד  לעסק
ׁש ּכ תב  ּכ מוֹ  וט וֹ בה ּב רכה לכל וּ מסגּ ל  הנּ ׁש מה 

ּב אצ ּב ע" "מוֹ רה  ּב ספר וֹ  זלה"ה מד)החיד"א  וזה (ב , 
ּל יּמ וּ ד, ּכ ל על מרוֹ מם הזוֹ הר ספר "ּל יּמ וּ ד ל ׁש וֹ נוֹ :
ּב קריאתוֹ , ׁש יּ טעה  ואף קאמר מאי  ידע  לא ּב ׁש גּ ם
ּכ ן על  זלה "ה. עּכ "ל לנּ ׁש מה...", גּ ד וֹ ל ּת יק וּ ן  והוּ א 
ּכ מוֹ  הּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר ּב לּמ וּ ד להתחזּ ק התעוֹ ררוּ 

קיט )ׁש ּכ תוּ ב תוֹ רת",(ּת ה ּל ים  הפרוּ  לה' לעׂש וֹ ת "עת 
עלינ וּ  מ וּ טל  ה ּת וֹ רה  את  מפירים  רב  כּ שהערב  (וּ בא וּ רוֹ :

וּ ליחדא  ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה  לכב וֹ ד  וּ זמן  עת  ולעשׂ וֹ ת  להתח זּ ק

וּ ׁש כינ ּת י ּה ) ּכ לקב "ה  וכ יּ ד וּ ע ה גּ אוּ לה, זמן  ׁש זּ הוּ  מוּ ם , 
וּ כמוֹ  הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר בלימוּ ד ּת לוּ יה הגּ א וּ לה 

הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר מ :)ׁש אמר וּ  ח "ב  "זכוּ (ז וֹ ה"ח  דּ וֹ רוֹ : על 
מׁש יחא" מלּכ א דּ ייתי עד עלמא יקיּ ם דּ א  דדרא 
והאדרוֹ ת ה ּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר  ּל י ּמ וּ ד  ׁש ּב זכוּ ת וכיּ דוּ ע
לנּס יוֹ ן. יצטרכוּ  לא  ועוֹ ד  ּב רחמים גלוּ תא מן יפקוּ ן

וּ בּת ּק וּ נים. הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר כמ"ש
יתּפ רנ  לתּת א נׁש א ּב ני  "וכּמ ה איתא : ו ' ס וּ ןוּ בּת ּק וּ ן 

ּב תראה  ּב דרא  לתּת א  יתגלי ּכ ד דּ יל חיב וּ רא מהאי
וּ גו'". ּב ארץ דּ ר וֹ ר וקראת וּ בגיניּה  יוֹ מיּ א , ּב סוֹ ף
דּ א "ּב ספרא  מהימנא רעיא  אמר נׂש א  וּ בפר ׁש ת

ּב רחמי". גלוּ תא  מן יפקוּ ן



זלאברה הר ְְַַָָ יד

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר אלגאחד  לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

בזמננו  החוטאים רוב - הדרך  את להם (בזמן והודעת 
או  כשה  תועים  רק עליהםהח"ח ) לרחם רבה מצוה - בד

לבעליהם להשיבם 
ברובן מצוי  בזמננו החוטאים אפילו  ובאמת
פושעים ידי  על תועים  רק ח"ו  להכעיס שאינם 
יודע שאינו  אובד  כשה הם והרי  אותם  שמתעים 
על לרחם רבה  ומצוה בעליו  לבית לשוב  הדרך 
וכמו הנכונה  הדרך  להורותם  התועות נפשות
בה . ילכו אשר  הדרך את להם  והודעת שכתוב

.(שם )

תעמודגודל לא  מטעם  בזה החיוב
בנהר  טובע חבירו  את שרואה  למי דומה והדבר 
לעמוד ואסור להצילו שמצוה  סכנה  שאר  או 
אין ואם רעך ", דם  על תעמוד "לא  דמו על 
להציל אנשים  לשכור מחויב בעצמו  להצילו בכחו

תע דלא  בלאו עובר בזה נתעצל וכו'ואם  מוד 
שנחלה  לחבירו  רואה אם  או  תכ"ו ] בחו "מ [כמו"ש
לאכול רוצה  דעתו  חלישת ומרוב עצומה במחלה 
כחו בכל מחויב בוודאי  מיתתו  הגורמים דברים
שמרוב  אנשים  רואים כשאנו  כן  וכמו מזה  למנעו 
נשתכח הזמן  בהבלי  טרדותם  וגודל דעתם  חלישת
ועי"ז מצותיו  קיום חיוב וגודל ה' תורת מהם
נפשם לכרות שיגמרו דברים  על לעבור באים 
מלזרזם להתעצל לנו  אסור בודאי החיים מארץ 
חרון עליהם יחול  שלא  כדי  ד ' דברי את לקיים
גבי לבסוף אבל אפיה מאריך  הקב"ה כי ד' אף

.(שם )דיליה

בזה להשתדל  צריך כמה ערבות  מדין
על לא  ד' מאת התורה שקבלנו  שבעת ידוע הנה 
שיהי' מה כל שנקיים אם  כי קבלנו בלבד  עצמנו
ישראל בני  שאר  אצל התורה  קיום לחזק ביכלתנו
אלקינו לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה  ערבים  וכלנו 
שכל הדין לכן  וכפירש"י , וכו' ולבנינו  לנו  והנגלות
הוא אפילו חבירו  את להוציא יכול מישראל אחד 

שופר . ותקיעת קידוש כגון  יצא  בעצמו

אחיו , לשמעון  ערב  נעשה  ראובן  אם נתבונן ועתה
רוצה  ששמעון  ורואה  כתרים , אלפים  כמה על 
העסק את מכבר  מכיר והוא עסק איזה  ליקח 

כמה  מעותיו, כל  בזה ויפסיד  ומר רע הוא כי  ההוא 
שמעון את למנוע עושה ראובן הי' מההשתדלות
וכן אליו , החוב  יחזור שעי "ז הרע מהעסק אחיו
את למנוע יכול דאם לידע האדם צריך בעניננו
את או  וכדומה  תוכחה ידי על  עון מאיזה  חבירו

עון. באותו יתפש בזה  מתעצל והוא  עירו  אנשי

עצמו  כחפצי ותחבולות עצות לבקש צריך שמים בחפצי
שלא במה עצמו  שיפטור האדם  יחשוב ואל
דבריו היו שלא  מפני התורה בקיום  החזיק
לחשוב  צריך  שמים  חפצי  כי רושם , עושין
אפילו ידוע עצמו ובחפצי  עצמו כחפצי  עכ "פ
אלא ממנו  מתייאש אינו רע בענין הולך  עסקו 
ועושה  בעצתם ושואל  ומבינים  ליודעים הולך
ומצוי לו , עוזר והקב "ה עסקו, לתקן תחבולות
הי' אלו  בזה  ואף  מהעסק, ירויח  שלבסוף הדבר
הי' כרצונו , אצלו וחשובים  שקולים שמים חפצי
שלא הדת להקים איך ותחבולות  עצות מחפש
ועזר, עצה  לו ממציא הקב "ה  הי' ובודאי יתמוטט,
באותן ר "ל  וכו', דעהו  דרכיך בכל שאמר וזה
תתנהג עצמך , בעניני  מתנהג  שאתה הדרכים
הקב"ה  ואז ותחבולות, עצות לחפש שמים  בחפצי 
התורה  קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד עיניך יאיר

ידך על ישראל חיים וקרן החפץ  דברי תוכן  כאן  (עד 

הדת ). חומת  בספר 

נקראיםאסור הדוחים  - ליום מיום הכלל  הצלת לדחות
מרצחים : בשם 

אפשר  הכוונה  נאמנה " קרי' לזונה  היתה "איכה
ישעי' כי ידילומר ועל איך ואמר, תמה הנביא

הנאמנה  עיר ירושלים  קדשנו עיר הגיע  מה
בה " ילין "צדיק אמר זה  על  כזונה, להיות
ולתקן וצדק טוב דבר לעשות שהגיע שבעת
שאמר  וזה  יום  אל  מיום הדבר דחו אז מכשולים,
אליהם שבאה המצוה במעשה  אבל בה " "ילין
אותה  לעשות עצמם  זרזו רע דבר על  המצוה
כן על  מרצחים " "ועתה שאמר וזה ומיד תיכף
הבאה  מצוה כי התחתונה , מדריגה  עד הגיעו 
כמ"ש תיכף ולקיימה בה  לזרז צריך  האדם ליד

תחמיצנה  אל לידך  הבאה  בשם מצוה  הנפש  (רפואת 

לאנדא ) .ר "י

זלאברה הר טו ְְַַָָ

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין[ו]מ לתא" י כל יהדי  ל די דה לן  ההר  לתרם התחיל  , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

להיע  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה ונגמרה מלה להרע ל ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהיה 

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי  דה ההר  ספר את מס העלמי " ההר "מפעל אנ י י ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם תא הנה, חדי  לי"ב רכים  בי "ב הד ס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס "ט סלו [מל' נים  ג' לפני טבת  חד עה , יצקה  ע פרת ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

דצמ ר  27 ין למס רם  – טבת ל 18כ"ב 2008[2009 מלין.בינואר  וחזר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  לביתם , ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָאנים 

הי אחר הערבים רק הילים  רב ,מ בית ,"חד" ע ן תב, היה ב ע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

וכל ,מ לבית להיע אניםה לה צריכים ה אצלנ  עבד הא ב עת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מ 2630 לער ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  עת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

הּק ד וֹ ׁש ו . הזוֹ הר  ּב לּמ וּ ד להתח זּ ק התע וֹ רר וּ 
ויתּב וֹ ננוּ ה 'אחינוּ ו'ּט הוֹ ריםה י'ׂש ראל ידע וּ  'נבוֹ נים , 

את מטהר ׁש ּכ יּ דוּ ע הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ּב לּמ וּ ד  לעסק
ׁש ּכ תב  ּכ מוֹ  וט וֹ בה ּב רכה לכל וּ מסגּ ל  הנּ ׁש מה 

ּב אצ ּב ע" "מוֹ רה  ּב ספר וֹ  זלה"ה מד)החיד"א  וזה (ב , 
ּל יּמ וּ ד, ּכ ל על מרוֹ מם הזוֹ הר ספר "ּל יּמ וּ ד ל ׁש וֹ נוֹ :
ּב קריאתוֹ , ׁש יּ טעה  ואף קאמר מאי  ידע  לא ּב ׁש גּ ם
ּכ ן על  זלה "ה. עּכ "ל לנּ ׁש מה...", גּ ד וֹ ל ּת יק וּ ן  והוּ א 
ּכ מוֹ  הּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר ּב לּמ וּ ד להתחזּ ק התעוֹ ררוּ 

קיט )ׁש ּכ תוּ ב תוֹ רת",(ּת ה ּל ים  הפרוּ  לה' לעׂש וֹ ת "עת 
עלינ וּ  מ וּ טל  ה ּת וֹ רה  את  מפירים  רב  כּ שהערב  (וּ בא וּ רוֹ :

וּ ליחדא  ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה  לכב וֹ ד  וּ זמן  עת  ולעשׂ וֹ ת  להתח זּ ק

וּ ׁש כינ ּת י ּה ) ּכ לקב "ה  וכ יּ ד וּ ע ה גּ אוּ לה, זמן  ׁש זּ הוּ  מוּ ם , 
וּ כמוֹ  הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר בלימוּ ד ּת לוּ יה הגּ א וּ לה 

הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר מ :)ׁש אמר וּ  ח "ב  "זכוּ (ז וֹ ה"ח  דּ וֹ רוֹ : על 
מׁש יחא" מלּכ א דּ ייתי עד עלמא יקיּ ם דּ א  דדרא 
והאדרוֹ ת ה ּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר  ּל י ּמ וּ ד  ׁש ּב זכוּ ת וכיּ דוּ ע
לנּס יוֹ ן. יצטרכוּ  לא  ועוֹ ד  ּב רחמים גלוּ תא מן יפקוּ ן

וּ בּת ּק וּ נים. הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר כמ"ש
יתּפ רנ  לתּת א נׁש א ּב ני  "וכּמ ה איתא : ו ' ס וּ ןוּ בּת ּק וּ ן 

ּב תראה  ּב דרא  לתּת א  יתגלי ּכ ד דּ יל חיב וּ רא מהאי
וּ גו'". ּב ארץ דּ ר וֹ ר וקראת וּ בגיניּה  יוֹ מיּ א , ּב סוֹ ף
דּ א "ּב ספרא  מהימנא רעיא  אמר נׂש א  וּ בפר ׁש ת

ּב רחמי". גלוּ תא  מן יפקוּ ן



זלאברה הר ְְַַָָ טז 

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מי י ם  בר המח ק" ה "הר  את  נ נ ים אם  הר )מה, המי" בפרט("ף  , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

יכל אחד  ל ד לת אתת עם  רכים  10 רם  עם  דה הזהר דס ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהם 

להבטחת נז ה  מ קר ב אז  אחת, נה  דה הזהר ל את לסם  ללמ ד  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָקל

ספר האי   איה ח י מאילנא  למטעם  י ראל דעתידין  "בגין לעיל האמ רה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהר"י

רחמי ". גלתא  מן  י יפקן ְְֲִִֵֵַַַָָֹההר 

ליה צריכים הא לה  וכל  העלם ל זה בר בפרט  טב, בר  ל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ויכלים הל, על לעבר יכלים  חזק רצן עם  אבל מניע ת , הרה י נן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה ,

דה זהר תב מ מא, סיעא  עם  אמת רצים  מה לכל "דלהיע ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

לי ,"עי דמזמנין  אן ה  לאתדכייא נ לההרוהר,ר ר צה  אדם ן אר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

, ל עזרים מלאכים א ת ה  ללת קד ים מלאכים   ל לח  רית הם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

.עד ְֲֵַַַלסע

ונ מתול מדי  נ מתם  מטהרים הם עלם ד לים  הכי  הר ים  מזי  נקראים  הזהר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ר חנ ת ורעת קת  זר ת מל יראל עם  את מ ילים  י ראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלל

נמעת. פתם  רת עה ברתם ועצם  רב חם ודאי  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹבג מת,

אהר ז ספרי  טירת לפני  הכין ז"ל , הפטר ל נרצ חינם ,לחלק ונע ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אזה ונאמר] מתנ לט בת ים  ל ל ב זכר הביא  האל תח  ונלמד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

יעתר למעלה, הר"י  י יבת עת והא  והי ת י ם ]. וחצי  ה  לער רק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלקח 

.אבינ אברהם  את הקב"ה ר הרכת לכל זה עדינְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לביתהפרים לקחת מצוה  ם  חינם , לקחת יכל  אחד וכל  מתנ לטבת ס נד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הנסת. לבית מק ולכב תלים , דרְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻה

אחריםבואי לזת וגם  דה זהר ללמד עליו  יקל מהר  אחד ל עה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הכי  עי זה יהיה ההרה.ד לללמד, מת לנ להי ת כל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אמירתי "סגת  עם ה באר" האל "תח  ספרים , ועד זהר ", "יקני  ספרים, אן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻ

.מת נ לעי  הדפסנ "האל ְְְְְִִִִֵַַָָָתח 

זלאברה הר יז ְְַַָָ

לקיים הפטר צוה זכה סקים, ועד  יעץ" ה "לא יה דיסק ל על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מציים אינם  ספרים  בפרט הם, למד די  דק ספרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָלקנת

וכן  אחד , ל אתאצל בפרט מים , לאביהם  י ראל את קרבים  ספרים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

,דה ההר  עזרספר  חיו  הפטר עה וזה רחמים, נאל  יד על  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מחה רכים, חמה  ה ת זהר וספרי וזטא, רבא הארא את ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלהד יס

מהימנא  הרעיא ברי לקיים לה יג , לתאר אפ ר  אי ,ז מ ה דלה  [הא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ע"ה] נ ריט.)ר נחס רת ,(זהר דוקא, דה זהר ללמ ד  תנא צה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ה א ר ד ל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד  מאיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהר"י

.גאלנ ְִֵֶַָעד

כלהראש את לקרב ישראל עם על  חושב רק  שהיה מקודם, אמר שליט"א  ישיבה
קצת: זה את ונסביר שבשמים , לאבינו היהודים

ה'"האלשיך  בעיני  חן מצא  "ונח מעידה התורה הרי מקשה, ח')הקדוש ו' (בראשית 

נח  בפרשת כתוב ט')ועוד  את(שם  בדורותיו  היה תמים  צדיק  איש "נח 
נקראים מה מפני  ועוד  נח "? "בני נקראים אנו אין למה כן אם נח ". התהלך האלוקים

ויעקב"? יצחק אברהם  "בני  רק נקראים אנו ואילו נח ", "בני  הגויים

והיה ומתרץ, לעולם , שיבא המבול מפני  תיבה לעשות לנח אמר  יתברך השם  שהרי 
עשה  לא הוא ואילו ולהוכיחם , בתשובה  האנשים  את להשיב נח  על  מוטל
מבול לבוא  עתיד  לו אמר  אותו, לשאול שבא מי ורק התבה, את בנה רק אלא כן,
להחזירם למקום וממקום לעיר מעיר ללכת עצמו את  הטריח  לא  אבל העולם , על
תחת שהכניסן בחרן" עשו אשר  הנפש "את כתוב אבינו  אברהם  אצל ואילו בתשובה,
זה  ובגלל הנשים, את מגיירת ושרה האנשים את מגייר  אבינו אברהם  השכינה , כנפי 

ויעקב. יצחק אברהם  בני  אנו נקראים 

זורקיםוהרמב"ם היו דורו  את להוכיח  כשהלך  אבינו שאברהם  ספק שום  שאין  כתב 
חובשת היתה אמנו שרה לביתו וכשחזר בראשו, ובליסטראות  חיצים לו 
להוכיח ותמשיך בעבודתך הלאה להמשיך יכול אתה עכשיו  לו ואומרת  ראשו  את

כנפי תחת  ולהכניסם  ולקרבם  הרבים השכינה.את

פ"ו )הלבבות ובחובת השם  אהבת  בלבד(שער  נפשו אלא  מתקן שאינו מי  וכן לשונו: וזה 
זכויות כפי  זכותו תכפל רבות  ונפשות נפשו שמתקן ומי  מעוטה, זכותו  תהיה 

עכ"ל. לאלוקים , שמתקן מי 

פעמיםהנפטר כמה  הטבע . מדרך למעלה  מאוד  גדולה  למדרגה והתעלה  זכה הגדול
הרבים , את ויותר  יותר ואזכה אתעורר אני  שגם  בשבילי ודאג השתדל ַהוא 

ה  דברי  את לי אמר  פעמים חיים וכמה  חכמתחפץ  בעיון ללמוד שהשתוקק זצ"ל



זלאברה הר ְְַַָָ טז 

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מי י ם  בר המח ק" ה "הר  את  נ נ ים אם  הר )מה, המי" בפרט("ף  , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

יכל אחד  ל ד לת אתת עם  רכים  10 רם  עם  דה הזהר דס ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהם 

להבטחת נז ה  מ קר ב אז  אחת, נה  דה הזהר ל את לסם  ללמ ד  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָקל

ספר האי   איה ח י מאילנא  למטעם  י ראל דעתידין  "בגין לעיל האמ רה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהר"י

רחמי ". גלתא  מן  י יפקן ְְֲִִֵֵַַַָָֹההר 

ליה צריכים הא לה  וכל  העלם ל זה בר בפרט  טב, בר  ל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ויכלים הל, על לעבר יכלים  חזק רצן עם  אבל מניע ת , הרה י נן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה ,

דה זהר תב מ מא, סיעא  עם  אמת רצים  מה לכל "דלהיע ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

לי ,"עי דמזמנין  אן ה  לאתדכייא נ לההרוהר,ר ר צה  אדם ן אר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

, ל עזרים מלאכים א ת ה  ללת קד ים מלאכים   ל לח  רית הם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

.עד ְֲֵַַַלסע

ונ מתול מדי  נ מתם  מטהרים הם עלם ד לים  הכי  הר ים  מזי  נקראים  הזהר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ר חנ ת ורעת קת  זר ת מל יראל עם  את מ ילים  י ראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלל

נמעת. פתם  רת עה ברתם ועצם  רב חם ודאי  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹבג מת,

אהר ז ספרי  טירת לפני  הכין ז"ל , הפטר ל נרצ חינם ,לחלק ונע ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אזה ונאמר] מתנ לט בת ים  ל ל ב זכר הביא  האל תח  ונלמד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

יעתר למעלה, הר"י  י יבת עת והא  והי ת י ם ]. וחצי  ה  לער רק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלקח 

.אבינ אברהם  את הקב"ה ר הרכת לכל זה עדינְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לביתהפרים לקחת מצוה  ם  חינם , לקחת יכל  אחד וכל  מתנ לטבת ס נד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הנסת. לבית מק ולכב תלים , דרְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻה

אחריםבואי לזת וגם  דה זהר ללמד עליו  יקל מהר  אחד ל עה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הכי  עי זה יהיה ההרה.ד לללמד, מת לנ להי ת כל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אמירתי "סגת  עם ה באר" האל "תח  ספרים , ועד זהר ", "יקני  ספרים, אן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻ

.מת נ לעי  הדפסנ "האל ְְְְְִִִִֵַַָָָתח 

זלאברה הר יז ְְַַָָ

לקיים הפטר צוה זכה סקים, ועד  יעץ" ה "לא יה דיסק ל על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מציים אינם  ספרים  בפרט הם, למד די  דק ספרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָלקנת

וכן  אחד , ל אתאצל בפרט מים , לאביהם  י ראל את קרבים  ספרים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

,דה ההר  עזרספר  חיו  הפטר עה וזה רחמים, נאל  יד על  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מחה רכים, חמה  ה ת זהר וספרי וזטא, רבא הארא את ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלהד יס

מהימנא  הרעיא ברי לקיים לה יג , לתאר אפ ר  אי ,ז מ ה דלה  [הא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ע"ה] נ ריט.)ר נחס רת ,(זהר דוקא, דה זהר ללמ ד  תנא צה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ה א ר ד ל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד  מאיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהר"י

.גאלנ ְִֵֶַָעד

כלהראש את לקרב ישראל עם על  חושב רק  שהיה מקודם, אמר שליט"א  ישיבה
קצת: זה את ונסביר שבשמים , לאבינו היהודים

ה'"האלשיך  בעיני  חן מצא  "ונח מעידה התורה הרי מקשה, ח')הקדוש ו' (בראשית 

נח  בפרשת כתוב ט')ועוד  את(שם  בדורותיו  היה תמים  צדיק  איש "נח 
נקראים מה מפני  ועוד  נח "? "בני נקראים אנו אין למה כן אם נח ". התהלך האלוקים

ויעקב"? יצחק אברהם  "בני  רק נקראים אנו ואילו נח ", "בני  הגויים

והיה ומתרץ, לעולם , שיבא המבול מפני  תיבה לעשות לנח אמר  יתברך השם  שהרי 
עשה  לא הוא ואילו ולהוכיחם , בתשובה  האנשים  את להשיב נח  על  מוטל
מבול לבוא  עתיד  לו אמר  אותו, לשאול שבא מי ורק התבה, את בנה רק אלא כן,
להחזירם למקום וממקום לעיר מעיר ללכת עצמו את  הטריח  לא  אבל העולם , על
תחת שהכניסן בחרן" עשו אשר  הנפש "את כתוב אבינו  אברהם  אצל ואילו בתשובה,
זה  ובגלל הנשים, את מגיירת ושרה האנשים את מגייר  אבינו אברהם  השכינה , כנפי 

ויעקב. יצחק אברהם  בני  אנו נקראים 

זורקיםוהרמב"ם היו דורו  את להוכיח  כשהלך  אבינו שאברהם  ספק שום  שאין  כתב 
חובשת היתה אמנו שרה לביתו וכשחזר בראשו, ובליסטראות  חיצים לו 
להוכיח ותמשיך בעבודתך הלאה להמשיך יכול אתה עכשיו  לו ואומרת  ראשו  את

כנפי תחת  ולהכניסם  ולקרבם  הרבים השכינה.את

פ"ו )הלבבות ובחובת השם  אהבת  בלבד(שער  נפשו אלא  מתקן שאינו מי  וכן לשונו: וזה 
זכויות כפי  זכותו תכפל רבות  ונפשות נפשו שמתקן ומי  מעוטה, זכותו  תהיה 

עכ"ל. לאלוקים , שמתקן מי 

פעמיםהנפטר כמה  הטבע . מדרך למעלה  מאוד  גדולה  למדרגה והתעלה  זכה הגדול
הרבים , את ויותר  יותר ואזכה אתעורר אני  שגם  בשבילי ודאג השתדל ַהוא 

ה  דברי  את לי אמר  פעמים חיים וכמה  חכמתחפץ  בעיון ללמוד שהשתוקק זצ"ל



זלאברה הר ְְַַָָ יח

הרוחנית עליותו את עזב אך בעולם יעודו זהו  נשמתו שורש שמצד  ואמר [ז]הקבלה,

שכמו  על מוטל היה הדור של הרבים  זיכוי  שמשא בגלל תורה, .[ח]בסתרי 

ה מובא של הפסוקבעש"טמשמו על יג)זי"ע צב ארז (תהלים יפרח  מר ְְִִֶֶַַָָָ"ציק

התמר כמו צדיק שיש לצדיק צדיק בין ההבדל מתבטא  שכאן י ה" ְְִֶַָבנן

אך ונישא , רם  הוא הארז ואילו הבריות, בין המעורב לצדיק ומשול פרי , נושא שהוא
חכמתו  את הבריות  עם  חולק שאינו  לצדיק נמשל רות, נותן שאינו  סרק עץ ֵהוא

תורתו. ואת

ה ומסופר מקוצקעל מענדל איןרבי צדיק "א שהוא אחד  רבי  על פעם  שאמר זי "ע,
בחורף המתעטף הרבי  על כמשל וביאורו פרווה". במעיל "צדיק – פעלץ"

החדר: את  המסיק הרבי  לעומת ואילו בפרווה בלבד , עצמו  את להחם רוצה  הראשון 
לאחרים. גם להחם רוצה השני

אמצעים .ומסביר  בשני  לנקוט ניתן הקור, ועמו החורף מגיע כאשר  מקוצק: הרבי
המקרים בשני  פרווה. במעיל להתעטף לחילופין  או מדורה, להדליק אפשר
הם , אף יתחממו סביב הנאספים  כל מדורה, מדליק כשהוא אך לאדם . לו חם  הללו,

הדבר כך  מתחמם . הוא רק פרווה, מעיל לובש כשהוא רוחניואילו לחום  באשר אף
הזולת... על  להשפיע מבלי  – פרווה במעיל אך צדיק, להיות אדם  יכול –

י ׂש ראלז. רּב י ה גּ אוֹ ן ׁש ל  קד ׁש וֹ  דּ ברי  וכיּ ד וּ ע
להי וֹ ת אפׁש רוּ ת אין  אנ וּ  דּ בדוֹ רנוּ  זי "ע, סלנטר
על ואפילוּ  הרּב ים , זּכ וּ י ה וּ א דּ העּק ר נס ּת ר צדּ יק
ה גּ א וֹ ן מאמר ידוּ ע וא דּ רּב ה, רוּ חניּ וֹ ת. עליּ וֹ ת ח ׁש ּב וֹ ן 
ר ּב י הרב מוֹ רנוּ  היׁש יבוֹ ת דּ רא ׁש י מרנא  העצוּ ם 
עליּ תוֹ  דּ כל זצוקללה "ה, ׁש קאּפ  הּכ הן י וּ דא ׁש מע וֹ ן
מזּ מנּ וֹ  מעׂש ר ׁש נּ תן ידי  על היתה הרוּ חנית
מבטח ּב זה  ׁש גּ ם וכ נּ ראה  – רוּ חני מעׂש ר – לאחרים
לספרוֹ  ּב הקדּ מה  ּכ ּמ וּ בא  ׁש ּת תער, ּב ׁש ביל ער 

י ׁש ר ׁש ם )ׁש ערי  על(עיּ ן מוּ בא  ּב ּק וֹ דׁש  למעלה  וּ כבר . 
ּפ ז ּכ תם  ּב על  זיע"א , לביא  ׁש מעוֹ ן רּב י  הּק ד וֹ ׁש 
לארץ  ה ּל וּ כוֹ  ׁש ּב דר היּ דוּ ע, י וֹ חאי  ּב ר היר וּ מחּב ר
ּב קה ּל ת עבר ּב קד תּה , להתעּל וֹ ת יּ ׂש ראל 
את גּ נז רוּ חני, מוֹ רה ללא נבוֹ כים  וּ מצאם טריּפ וֹ לי
וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה  לל ּמ דם ׁש ם  ונ ׁש אר הּק דוֹ ׁש  רצוֹ נ וֹ 
יאמר  ּכ עת ּכ ן, על א ׁש ר - הּק ד ׁש . ארוֹ ן  נגנז ו ׁש ם 
לא ּכ י  חוּ ׁש ים , והחלץ ּכ גּ בר אזר ויׂש ראל, ליהוּ דא

מחׁש ים. עת

והעירקיםח. המפרץ  מלחמת בזמן תש"נ  ובשנת
גדול היה והפחד ישראל, לארץ  טילים  39 שלחו 
שום נפגע שלא  כמעט  שמים  ובחסדי  ונורא ,

גדולה  מאוד לתשובה התעוררות והייתה יהודי ,
לגאולה  מסוגל הזמן היה  כידוע  כי  זה , בזמן
אלפייה  יצחק  רבי  האלוקי המקובל שכתב כמו
הנכד עם תחיה , ביתי  חתונת זמן היה ואז זי"ע,
גאב"ד שליט"א  הלפרין אלחנן  רבי  הגה"צ של
החתונה  את קבעו וכבר לונדון, - גולדנסגרין
התחילה  וכאשר הזמנות  ושלחו  ישראל  בארץ 
במטוס, ישראל לארץ לבא  הסכמתי לא  המלחמה
שיכולים לו  ואמרתי באוויר, עפים שהטילים בזמן
וביקש הפציר  הוא  בלעדי , החתונה את לעשות
כבודו למה ואמר  לחתונה, שאבוא  מאוד ממני
לא שאני  לו, עניתי  מפחד !!! לא  אני מפחד?
מי שאין  מפחד, אני  רק שלי, מהחיים  מפחד
ועתה  הרבים , בזיכוי שלי  העבודה את שיחליף
את להציל למען  ביותר נצרך  מלחמה בשעת
אני כי ממון של  ענין לא וזה  ישראל. עם 
בכל החתונה  לעשות להמחותנים  לשלם מוכן
לטוס הצליחו  ובס "ד רוצים . שהם  בעולם מקום 
ללונדון, ישראל מארץ אז  שיצא האחרון במטוס
בעיתון כתוב והיה הטיסות. כל נסגרו  מכן ולאחר
האלמין - נדבורנא  האדמורי "ם  של  שהחתונה 

ללונדון. נסעו 

זלאברה הר יטְְַַָָ

פרווה ובזה במעיל צדיק היה שנח לנח , אבינו אברהם  בין החילוק שישיובן  [הגם
אבינו] אברהם  כמו נפשו מסר לא אך דורו , בני  את הוכיח  שנח  ואילו מדרש

כולו. העולם לכל  ומאיר שמחמם צדיק היה אבינו אברהם

ללכתומזה  וצריכים ויעקב יצחק אברהם  בני  נקראים שאנו השכל מוסר  נלמד 
תורה  יותר  לך ואין ישראל בעם  תורה ולהרבות הרבים את  לזכות בדרכיהם 
תורת לימוד  כמו הקליפות את ושורף הנשמות את ומטהרת  הלבבות את  שמלהיבה
לימוד בשבת אחת  ששעה רבותינו שלימדו  ממה עוד  וזאת הקדוש, הזוהר הרשב"י
ידי על בקל לקיים אפשר  וזה תורה. שנה מיליון ממאה  יותר שווה  הקדוש  זוהר
על אופנים ובעוד  ספרים  בחלוקת אם ישראל לכל הזוהר לימוד מעלת את שיפרסמו
שמיד ספק אין ועונש בשכר  שמאמין מי  וכל העולמי . הזוהר למפעל  שיתקשרו ידי 

קודש. בשבת אחת שעה הפחות לכל  יקבע ובוודאי  זוה"ק  ילמוד 

לשעה ואספר מקבלים  שבשבת ראה  הוא בטלסטון, הגר חשמל בעניני  עסקים  מאיש
שעות 13 אחת בשבת ולמד  הנגלה, תורת  שנה אלף של שכר  זוה "ק לימוד
תורה, שנה אלף 13 אחת בשבת ללמוד שזכיתי  תודה, לי  ואמר  אלי וטילפן  זוה"ק,
האמיתי והסכום תורה, שנה אלפי יותר הרבה שלך בבנק לך שיש זכית לו אמרתי
תורה. שנה מיליון  מאה סך הוא שעה כל כי  תורה , שנה אלף מאות שלש ביליון הוא

ולמדעוד  בשבת, הקדוש הזוהר  לימוד מעלת את שראה מחולון אחת  יהודי  לי  סיפר 
ברצף. שעות 11 בבוקר , 6 עד  שבת בליל 7 משעה

שעות.אחד  8 בשבת שלמד  סיפר  מאלעד

רה איתא ח י ר ת ע"ב)זהר מ (ק"ל עדן בגן הקמת כל נימי  מקם  אין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

 וא ... רית ם  להבק וי דעים הד  את דעים  לא הנז ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהקם

להב  הםעמלים  י ם, כל הם  מ ח   רית הם  א הם הד ... רת את ין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

העלין עדן ן ל הערים כל נכנסים והם הד ים  העלינים  ין עלים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא

הא. בע לם הה עלם  זכתם חלקיהם ד ל ה ידם , חה מי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָואין 

ו ראנצט ר ת זהר  ת ב מה  דה ע"ב ):לן צט ואמר ,(ף תח  אא ר י  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

כד) קד ".(תהלים מקם  יקם מי  ה' בהר יעלה העלם "מי ני ל  ראה , א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ל הקב"ה לפני ועמדים ועלים ה לכים  וה מים עלם, ע מדים מה  על ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹלא

הה , ע לם  הם עמדים אדם ני ימים עמדיםאתם וכם  נברא ם  הרי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻ

תב ?ברא לנ מין קלט)למעלה. י ר ".(תהלים "ימים  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

הה,כיעים העלם  מן לעלת העלין.ה מים   לה לפני קרבים המים זהל  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ב)תב א וקרב"ימי""וקרב(מלכים למ ת". למת."ימי"דוד  י ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עמד , הא מה  על  מתנן  ולא מיח אינ ה ה, עלם הא אדם ן א ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמם 

העלם  מן יצאת ה מה  הרי ריקנת, ל ה ה א א ח ב  וים  ים ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאא

.תא מעלים דר לאיז ידעת לא  ארה ה , למקם  למעלה  לעל ת   רה הרי  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ



זלאברה הר ְְַַָָ יח

הרוחנית עליותו את עזב אך בעולם יעודו זהו  נשמתו שורש שמצד  ואמר [ז]הקבלה,

שכמו  על מוטל היה הדור של הרבים  זיכוי  שמשא בגלל תורה, .[ח]בסתרי 

ה מובא של הפסוקבעש"טמשמו על יג)זי"ע צב ארז (תהלים יפרח  מר ְְִִֶֶַַָָָ"ציק

התמר כמו צדיק שיש לצדיק צדיק בין ההבדל מתבטא  שכאן י ה" ְְִֶַָבנן

אך ונישא , רם  הוא הארז ואילו הבריות, בין המעורב לצדיק ומשול פרי , נושא שהוא
חכמתו  את הבריות  עם  חולק שאינו  לצדיק נמשל רות, נותן שאינו  סרק עץ ֵהוא

תורתו. ואת

ה ומסופר מקוצקעל מענדל איןרבי צדיק "א שהוא אחד  רבי  על פעם  שאמר זי "ע,
בחורף המתעטף הרבי  על כמשל וביאורו פרווה". במעיל "צדיק – פעלץ"

החדר: את  המסיק הרבי  לעומת ואילו בפרווה בלבד , עצמו  את להחם רוצה  הראשון 
לאחרים. גם להחם רוצה השני

אמצעים .ומסביר  בשני  לנקוט ניתן הקור, ועמו החורף מגיע כאשר  מקוצק: הרבי
המקרים בשני  פרווה. במעיל להתעטף לחילופין  או מדורה, להדליק אפשר
הם , אף יתחממו סביב הנאספים  כל מדורה, מדליק כשהוא אך לאדם . לו חם  הללו,

הדבר כך  מתחמם . הוא רק פרווה, מעיל לובש כשהוא רוחניואילו לחום  באשר אף
הזולת... על  להשפיע מבלי  – פרווה במעיל אך צדיק, להיות אדם  יכול –

י ׂש ראלז. רּב י ה גּ אוֹ ן ׁש ל  קד ׁש וֹ  דּ ברי  וכיּ ד וּ ע
להי וֹ ת אפׁש רוּ ת אין  אנ וּ  דּ בדוֹ רנוּ  זי "ע, סלנטר
על ואפילוּ  הרּב ים , זּכ וּ י ה וּ א דּ העּק ר נס ּת ר צדּ יק
ה גּ א וֹ ן מאמר ידוּ ע וא דּ רּב ה, רוּ חניּ וֹ ת. עליּ וֹ ת ח ׁש ּב וֹ ן 
ר ּב י הרב מוֹ רנוּ  היׁש יבוֹ ת דּ רא ׁש י מרנא  העצוּ ם 
עליּ תוֹ  דּ כל זצוקללה "ה, ׁש קאּפ  הּכ הן י וּ דא ׁש מע וֹ ן
מזּ מנּ וֹ  מעׂש ר ׁש נּ תן ידי  על היתה הרוּ חנית
מבטח ּב זה  ׁש גּ ם וכ נּ ראה  – רוּ חני מעׂש ר – לאחרים
לספרוֹ  ּב הקדּ מה  ּכ ּמ וּ בא  ׁש ּת תער, ּב ׁש ביל ער 

י ׁש ר ׁש ם )ׁש ערי  על(עיּ ן מוּ בא  ּב ּק וֹ דׁש  למעלה  וּ כבר . 
ּפ ז ּכ תם  ּב על  זיע"א , לביא  ׁש מעוֹ ן רּב י  הּק ד וֹ ׁש 
לארץ  ה ּל וּ כוֹ  ׁש ּב דר היּ דוּ ע, י וֹ חאי  ּב ר היר וּ מחּב ר
ּב קה ּל ת עבר ּב קד תּה , להתעּל וֹ ת יּ ׂש ראל 
את גּ נז רוּ חני, מוֹ רה ללא נבוֹ כים  וּ מצאם טריּפ וֹ לי
וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה  לל ּמ דם ׁש ם  ונ ׁש אר הּק דוֹ ׁש  רצוֹ נ וֹ 
יאמר  ּכ עת ּכ ן, על א ׁש ר - הּק ד ׁש . ארוֹ ן  נגנז ו ׁש ם 
לא ּכ י  חוּ ׁש ים , והחלץ ּכ גּ בר אזר ויׂש ראל, ליהוּ דא

מחׁש ים. עת

והעירקיםח. המפרץ  מלחמת בזמן תש"נ  ובשנת
גדול היה והפחד ישראל, לארץ  טילים  39 שלחו 
שום נפגע שלא  כמעט  שמים  ובחסדי  ונורא ,

גדולה  מאוד לתשובה התעוררות והייתה יהודי ,
לגאולה  מסוגל הזמן היה  כידוע  כי  זה , בזמן
אלפייה  יצחק  רבי  האלוקי המקובל שכתב כמו
הנכד עם תחיה , ביתי  חתונת זמן היה ואז זי"ע,
גאב"ד שליט"א  הלפרין אלחנן  רבי  הגה"צ של
החתונה  את קבעו וכבר לונדון, - גולדנסגרין
התחילה  וכאשר הזמנות  ושלחו  ישראל  בארץ 
במטוס, ישראל לארץ לבא  הסכמתי לא  המלחמה
שיכולים לו  ואמרתי באוויר, עפים שהטילים בזמן
וביקש הפציר  הוא  בלעדי , החתונה את לעשות
כבודו למה ואמר  לחתונה, שאבוא  מאוד ממני
לא שאני  לו, עניתי  מפחד !!! לא  אני מפחד?
מי שאין  מפחד, אני  רק שלי, מהחיים  מפחד
ועתה  הרבים , בזיכוי שלי  העבודה את שיחליף
את להציל למען  ביותר נצרך  מלחמה בשעת
אני כי ממון של  ענין לא וזה  ישראל. עם 
בכל החתונה  לעשות להמחותנים  לשלם מוכן
לטוס הצליחו  ובס "ד רוצים . שהם  בעולם מקום 
ללונדון, ישראל מארץ אז  שיצא האחרון במטוס
בעיתון כתוב והיה הטיסות. כל נסגרו  מכן ולאחר
האלמין - נדבורנא  האדמורי "ם  של  שהחתונה 

ללונדון. נסעו 

זלאברה הר יטְְַַָָ

פרווה ובזה במעיל צדיק היה שנח לנח , אבינו אברהם  בין החילוק שישיובן  [הגם
אבינו] אברהם  כמו נפשו מסר לא אך דורו , בני  את הוכיח  שנח  ואילו מדרש

כולו. העולם לכל  ומאיר שמחמם צדיק היה אבינו אברהם

ללכתומזה  וצריכים ויעקב יצחק אברהם  בני  נקראים שאנו השכל מוסר  נלמד 
תורה  יותר  לך ואין ישראל בעם  תורה ולהרבות הרבים את  לזכות בדרכיהם 
תורת לימוד  כמו הקליפות את ושורף הנשמות את ומטהרת  הלבבות את  שמלהיבה
לימוד בשבת אחת  ששעה רבותינו שלימדו  ממה עוד  וזאת הקדוש, הזוהר הרשב"י
ידי על בקל לקיים אפשר  וזה תורה. שנה מיליון ממאה  יותר שווה  הקדוש  זוהר
על אופנים ובעוד  ספרים  בחלוקת אם ישראל לכל הזוהר לימוד מעלת את שיפרסמו
שמיד ספק אין ועונש בשכר  שמאמין מי  וכל העולמי . הזוהר למפעל  שיתקשרו ידי 

קודש. בשבת אחת שעה הפחות לכל  יקבע ובוודאי  זוה"ק  ילמוד 

לשעה ואספר מקבלים  שבשבת ראה  הוא בטלסטון, הגר חשמל בעניני  עסקים  מאיש
שעות 13 אחת בשבת ולמד  הנגלה, תורת  שנה אלף של שכר  זוה "ק לימוד
תורה, שנה אלף 13 אחת בשבת ללמוד שזכיתי  תודה, לי  ואמר  אלי וטילפן  זוה"ק,
האמיתי והסכום תורה, שנה אלפי יותר הרבה שלך בבנק לך שיש זכית לו אמרתי
תורה. שנה מיליון  מאה סך הוא שעה כל כי  תורה , שנה אלף מאות שלש ביליון הוא

ולמדעוד  בשבת, הקדוש הזוהר  לימוד מעלת את שראה מחולון אחת  יהודי  לי  סיפר 
ברצף. שעות 11 בבוקר , 6 עד  שבת בליל 7 משעה

שעות.אחד  8 בשבת שלמד  סיפר  מאלעד

רה איתא ח י ר ת ע"ב)זהר מ (ק"ל עדן בגן הקמת כל נימי  מקם  אין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

 וא ... רית ם  להבק וי דעים הד  את דעים  לא הנז ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהקם

להב  הםעמלים  י ם, כל הם  מ ח   רית הם  א הם הד ... רת את ין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

העלין עדן ן ל הערים כל נכנסים והם הד ים  העלינים  ין עלים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא

הא. בע לם הה עלם  זכתם חלקיהם ד ל ה ידם , חה מי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָואין 

ו ראנצט ר ת זהר  ת ב מה  דה ע"ב ):לן צט ואמר ,(ף תח  אא ר י  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

כד) קד ".(תהלים מקם  יקם מי  ה' בהר יעלה העלם "מי ני ל  ראה , א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ל הקב"ה לפני ועמדים ועלים ה לכים  וה מים עלם, ע מדים מה  על ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹלא

הה , ע לם  הם עמדים אדם ני ימים עמדיםאתם וכם  נברא ם  הרי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻ

תב ?ברא לנ מין קלט)למעלה. י ר ".(תהלים "ימים  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

הה,כיעים העלם  מן לעלת העלין.ה מים   לה לפני קרבים המים זהל  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ב)תב א וקרב"ימי""וקרב(מלכים למ ת". למת."ימי"דוד  י ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עמד , הא מה  על  מתנן  ולא מיח אינ ה ה, עלם הא אדם ן א ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמם 

העלם  מן יצאת ה מה  הרי ריקנת, ל ה ה א א ח ב  וים  ים ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאא

.תא מעלים דר לאיז ידעת לא  ארה ה , למקם  למעלה  לעל ת   רה הרי  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ



זלאברה הר ְְַַָָ כ 

עליו  י ממ הא מ הרי המת, לכל נן  לא מאירת, העלי נת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהמ ת

.מ צא לאחר  נמ  הה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעלם 

זהראה,א אחרי הה , עלם אחריו קתת הקב"ה אחר נמ אדם ן אם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

תא אחר למעלה לעל ת ר ל ונתנים אחריו,  נמ ה א מהעלם, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָצא

הה . עלם ים ל רצן   מ ְְְִִֶֶַָָָָָָמיכה 

אן:מב אר הז הר דברי  ְְְִֵַַָָ

הקרא. הבר  עם  אתם  למאות  י ולכן מלאים,  יהי העלם  זה מיו  ריְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

.ארנ אר ההר  לד  הינ ְְְְֲִֵֵֶַַַַַֹי תר

יתקרב. וכא ר ,טירת אחרי נמ  ח יו האדם  מ מה ל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחרי 

הא עלם זה דה הזהר יד ידי  על הר"י  לנמת ח יו  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָויתק

להבק  זכה ההר  ספרי את מדיס כה מי  בפרט זי "ע. הר "י  ייבת ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָללמ ד

.ת מח ע להי ת ויזה  ְְְְִִִִִֶָברשב "י 

יקרים!מרי יהדים העלםור תי, ריאת נ ת אלפים ת  וא זל ,  לה המן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

נח ה  להת נן, לעצר אנ ח בים  יעף, חלפים  עברים מסיימים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהלכים 

הלמדת , הרה מע ?מחבר ר ע עבר  י ם  ל ולה  מה על ונחקרה, רכינְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מי לת כה הכינה לה  הרעים. הגעים  מ ל מילה מגינה אינ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָביכל

?עננ לא   ואנחנ ְְְֲֶֶַַָֹוצעקת

זהראיתא מג')ת ני ועד(יק ן  והחכמה: הלה  סק רם נימת מי  (ז הר , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ואמרהרה) , ל י א  וגרם  כתב, מרה  ה על מ רה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

במרא  רה  ט א א והמראין הרה ט רק  יבין )(למדים  והבין  הם, ל ,א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

נברא א טב ,ל ואבי  א י  ן, מהה א  נהר מההא הים את יסק הא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹואי

ה, ועל כתב רה תא ילמד ולא העלם ע לם, את החזיר   איל ל ונחב ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה ל ת!!! ואר עלם ענת וג רם  , ובה איתא:לתה ל' עבדים בן לאה "אי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

ענת, רמים להם אבי ה לה , חכמת לימד  מ לים ולא י בש, הכינה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת

בה  היח ".(מלחמת)וחרב רח  את מס קים  ע לם, ואבן והרג ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ם ,ימים  ילד  מה י דע  אי ואין , ילנ י ה' י ראל לל על העברים  הא הים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ות ה עצה מבים  אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים

ה"י . קת ריזר ת  האלקי ה א ל  קד דברי וללמד להתח ק צריכים ואי  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ה הר ספר  ה ריאה זכ ת ה בטיח זיע"א , יחאי ר דעמען  לל הבנה ללא  (אף ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(תינ ר עת מ ברי עליו  סמך מע ן  רי הא דאי  רחמים, ה ל ת  מן נצא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הזהר ה חק. ספר  וה ד הריאה זכת  רק עליל מה ונאלור אים זה  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וירים צרת לא רח "ל.רחמים ְְְֲִִִַָֹ

זהרמרי  מדים  א מורתי !!! מה ל  צללחמת ימ צלוי בה , נח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

מגג נ א)ג  הר  ע "ד, ע"ב  רעים.(תיקז"ח געים מל הרק )(ת נ לים  גן .קי"ז, ְְִִִִִַַַָָָָָָָֹ

זלאברה הר כא ְְַַָָ

היח  את מביאים הלת את  מבלים  הטרגים , להתת אבןזכים   (הגר"א ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מיני) דגמ"א לאברהם , חסד הפלמה, מק יעץ)מטהר את(לא  מקרבים  . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לי צרם  דל ר ח נחת  ועים לתיקו "ז )האה  פתיהם(מק "מ  זכים לבד הם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מתקלת הרד")נמעת "גדי  א חצירא  לם(ר"י ה' עבדי נקראים  הם רק . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

 לה ני מר אי  כינה, ני  לקל וזכים  רס. לקל מנת על א (רי מים , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אבת) רקי אזלאי, עליהם :אברהם  יאמר  היח , בא ה עי!. תזכ"י ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

העם !". גא ת ְִֵֶַָָֻחלק

ערדה זהר  אחת עה לד ִֵֶַַַַָָָֹ

נגלה ,ח ל: לד למה נה  מ: מחה.נה אלף מ:צעראלף מאה מ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

רה.ת:נה , נה אלף  מ:צער נה . מלין מ מאה מחה : מ ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

רה נה  אבדר "נ)מלין ציקים, ארחת הב , .(הרי"ח ְְֲִִִֵַַַָָָ

ללמדמ הדרת, בי  הנס ת י כל יהדים תא פים לרא ת  ענג  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

.דה זהר דק ת ֶַַַָָָֹל

מה בלד וכל ריא, כינא  ערה י  ל י  אלף, פל כר מקלים  מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אלף נ תנים ממא א')דיהבי  עד קס"א  ף ו צא רת .(זוה"ק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ והזה  ל עלה עה,  דק ת  ד ה זהר צר  למד הרים את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נת טרילי ן מאה במ ים, נה, 100,000,000,000,000 הגלה רת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָלד 

אה].רה  נפ על אם  קת לזה לזת  א ה [ויכל  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יד)מ לי ה ר"א  אם מבאר(יב , ,חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת גדל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ל מקל  אז  מע, לא אם וגם לדרת, עה מה ל  על  כר מקל  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמע,

. ה יה ם חלק  את מ לקח מע א וזה  ה ב,  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחלק

רה,ואם נת למיליני זה הרי  הזהר רת אחד יהדי  אפיל ילמד  תזכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאת!!! ת לזכ יזקפ הצחי  הכר דל את לח ב י כל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמי

הד יהי הזהר ספר זכת זיע"א, י חאי ר  מען ר י  האל קי  הא  כת  רצ ן  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

רה  האמר ת  הרכת לכל  ז החה לכל גן חיו  להד יס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָעזר 

, צדקנ מיח  ני  לקל הרא נים מן להית ויז עלם עד בגמ ת  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָרחנת

כבא מ יח , ני לקל  הראנים   יהי הם  , דה זהר  מד א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָדע

הלם . נ על בא  קם, העלם  בזכתכם  האה , רזם חכם  יי ר להם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיאמר

ימטרא 717 = מנין  "עיה י אברהם  "ח ים  ל ה ימטר א  קדם רנהז מְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הלם .  נ על בא   דה הז הר י ד  זכ ת העלם ", ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"יקן

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  המארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן , על ה עי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

, ננפ לפד ת  לגרם  ,צרנ לי רח  נחת לעת הד ה, הכינה למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמדתיכם



זלאברה הר ְְַַָָ כ 

עליו  י ממ הא מ הרי המת, לכל נן  לא מאירת, העלי נת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהמ ת

.מ צא לאחר  נמ  הה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעלם 

זהראה,א אחרי הה , עלם אחריו קתת הקב"ה אחר נמ אדם ן אם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

תא אחר למעלה לעל ת ר ל ונתנים אחריו,  נמ ה א מהעלם, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָצא

הה . עלם ים ל רצן   מ ְְְִִֶֶַָָָָָָמיכה 

אן:מב אר הז הר דברי  ְְְִֵַַָָ

הקרא. הבר  עם  אתם  למאות  י ולכן מלאים,  יהי העלם  זה מיו  ריְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

.ארנ אר ההר  לד  הינ ְְְְֲִֵֵֶַַַַַֹי תר

יתקרב. וכא ר ,טירת אחרי נמ  ח יו האדם  מ מה ל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחרי 

הא עלם זה דה הזהר יד ידי  על הר"י  לנמת ח יו  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָויתק

להבק  זכה ההר  ספרי את מדיס כה מי  בפרט זי "ע. הר "י  ייבת ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָללמ ד

.ת מח ע להי ת ויזה  ְְְְִִִִִֶָברשב "י 

יקרים!מרי יהדים העלםור תי, ריאת נ ת אלפים ת  וא זל ,  לה המן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

נח ה  להת נן, לעצר אנ ח בים  יעף, חלפים  עברים מסיימים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהלכים 

הלמדת , הרה מע ?מחבר ר ע עבר  י ם  ל ולה  מה על ונחקרה, רכינְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מי לת כה הכינה לה  הרעים. הגעים  מ ל מילה מגינה אינ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָביכל

?עננ לא   ואנחנ ְְְֲֶֶַַָֹוצעקת

זהראיתא מג')ת ני ועד(יק ן  והחכמה: הלה  סק רם נימת מי  (ז הר , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ואמרהרה) , ל י א  וגרם  כתב, מרה  ה על מ רה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

במרא  רה  ט א א והמראין הרה ט רק  יבין )(למדים  והבין  הם, ל ,א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

נברא א טב ,ל ואבי  א י  ן, מהה א  נהר מההא הים את יסק הא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹואי

ה, ועל כתב רה תא ילמד ולא העלם ע לם, את החזיר   איל ל ונחב ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה ל ת!!! ואר עלם ענת וג רם  , ובה איתא:לתה ל' עבדים בן לאה "אי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

ענת, רמים להם אבי ה לה , חכמת לימד  מ לים ולא י בש, הכינה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת

בה  היח ".(מלחמת)וחרב רח  את מס קים  ע לם, ואבן והרג ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ם ,ימים  ילד  מה י דע  אי ואין , ילנ י ה' י ראל לל על העברים  הא הים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ות ה עצה מבים  אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים

ה"י . קת ריזר ת  האלקי ה א ל  קד דברי וללמד להתח ק צריכים ואי  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ה הר ספר  ה ריאה זכ ת ה בטיח זיע"א , יחאי ר דעמען  לל הבנה ללא  (אף ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(תינ ר עת מ ברי עליו  סמך מע ן  רי הא דאי  רחמים, ה ל ת  מן נצא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הזהר ה חק. ספר  וה ד הריאה זכת  רק עליל מה ונאלור אים זה  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וירים צרת לא רח "ל.רחמים ְְְֲִִִַָֹ

זהרמרי  מדים  א מורתי !!! מה ל  צללחמת ימ צלוי בה , נח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

מגג נ א)ג  הר  ע "ד, ע"ב  רעים.(תיקז"ח געים מל הרק )(ת נ לים  גן .קי"ז, ְְִִִִִַַַָָָָָָָֹ

זלאברה הר כא ְְַַָָ

היח  את מביאים הלת את  מבלים  הטרגים , להתת אבןזכים   (הגר"א ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מיני) דגמ"א לאברהם , חסד הפלמה, מק יעץ)מטהר את(לא  מקרבים  . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לי צרם  דל ר ח נחת  ועים לתיקו "ז )האה  פתיהם(מק "מ  זכים לבד הם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מתקלת הרד")נמעת "גדי  א חצירא  לם(ר"י ה' עבדי נקראים  הם רק . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

 לה ני מר אי  כינה, ני  לקל וזכים  רס. לקל מנת על א (רי מים , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אבת) רקי אזלאי, עליהם :אברהם  יאמר  היח , בא ה עי!. תזכ"י ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

העם !". גא ת ְִֵֶַָָֻחלק

ערדה זהר  אחת עה לד ִֵֶַַַַָָָֹ

נגלה ,ח ל: לד למה נה  מ: מחה.נה אלף מ:צעראלף מאה מ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

רה.ת:נה , נה אלף  מ:צער נה . מלין מ מאה מחה : מ ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

רה נה  אבדר "נ)מלין ציקים, ארחת הב , .(הרי"ח ְְֲִִִֵַַַָָָ

ללמדמ הדרת, בי  הנס ת י כל יהדים תא פים לרא ת  ענג  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

.דה זהר דק ת ֶַַַָָָֹל

מה בלד וכל ריא, כינא  ערה י  ל י  אלף, פל כר מקלים  מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אלף נ תנים ממא א')דיהבי  עד קס"א  ף ו צא רת .(זוה"ק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ והזה  ל עלה עה,  דק ת  ד ה זהר צר  למד הרים את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נת טרילי ן מאה במ ים, נה, 100,000,000,000,000 הגלה רת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָלד 

אה].רה  נפ על אם  קת לזה לזת  א ה [ויכל  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יד)מ לי ה ר"א  אם מבאר(יב , ,חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת גדל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ל מקל  אז  מע, לא אם וגם לדרת, עה מה ל  על  כר מקל  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמע,

. ה יה ם חלק  את מ לקח מע א וזה  ה ב,  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחלק

רה,ואם נת למיליני זה הרי  הזהר רת אחד יהדי  אפיל ילמד  תזכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאת!!! ת לזכ יזקפ הצחי  הכר דל את לח ב י כל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמי

הד יהי הזהר ספר זכת זיע"א, י חאי ר  מען ר י  האל קי  הא  כת  רצ ן  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

רה  האמר ת  הרכת לכל  ז החה לכל גן חיו  להד יס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָעזר 

, צדקנ מיח  ני  לקל הרא נים מן להית ויז עלם עד בגמ ת  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָרחנת

כבא מ יח , ני לקל  הראנים   יהי הם  , דה זהר  מד א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָדע

הלם . נ על בא  קם, העלם  בזכתכם  האה , רזם חכם  יי ר להם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיאמר

ימטרא 717 = מנין  "עיה י אברהם  "ח ים  ל ה ימטר א  קדם רנהז מְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הלם .  נ על בא   דה הז הר י ד  זכ ת העלם ", ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"יקן

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  המארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן , על ה עי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

, ננפ לפד ת  לגרם  ,צרנ לי רח  נחת לעת הד ה, הכינה למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמדתיכם



זלאברה הר ְְַַָָ כב 

היח . מל ני  אר את לק ל יחד  אחד   נ נל וכ  דה זהר ים  כל  דְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻול

 לת בסג ," י אתגליא  האי  רא "זאה הר"י  נב את נ קם נזה אחד  נְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻֻוכ

והדר "עז" , ויגאלנ יבא  יפי  מל יחנמ וד ן , עינינ ותחזינה ר ר ", ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ"קראתם 

בד י לה  ,נ מג רנצ ה' ר ח עליו ונחה , חלקנ חי  אל זאת בכר , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאלקינ

.נמל יעת  ,ננפ ותגל ,נל י מח  ואז ,עלינ תְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמלכ

חלקיה נת ל ל על הד ה ה רה את  ללמ ד  הנה ם   לנ עזר להקב"ה יחד  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וענוה, הכנעה  מ אחד ת,  מ הב, טהרת מ  מחד הד  רת  ְְֲֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָעם 

 צנ וק" לברת נזה  ה ה, דה מה ץ הצא  והרא  הד ל הם  ק ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָועל

אמן.  ימינ מהרה   צדקינ מיח  ביאת  ,"לארצנ הארץ  נפת מאר ע  מהרה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָיחד

ואמן  אמן לעֹולם ה ' ּבר ּו



"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



ֵסֶפר

ֶמׁש ֹזַהר ַהּׁשֶ

ְדָרָׁשה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש
מכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

 ְּביֹום ד' ִניָסן יֹוָמא ְּדִהילּוָלא דהצה"ק ֵנר ַהַּמֲעָרִבי ַהָּמאֹור
 ַהָּגדֹול ַרֵּבנּו ָׁשלֹום ָמָׁשאׁש זצ"ל ֲאֶׁשר ִחֵּבר ִחּבּור ָּגדֹול ְּבֵׁשם
 'ִמְזַרח ֶׁשֶמ"ׁש', ְוַגם ִחֵּבר ֶאת ַהֵּסֶפר ֵּבית ֶׁשֶמ"ׁש - ַעל ַהָיד

ַהֲחָזָקה ְלַרְמַּב"ם, ְועֹוד

ד' ִניָסן תשע"ב לפ"ק

ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִּתְפֶאֶרת ַרִּבי יֹוָנָתן ֶּבן עּוִזיֵאל
ְּבִעיר ַהּתֹוָרה ֵּבית ֶׁשֶמׁש תובב"א

  ְּבָראׁשּות ַהָגַה"צ ָמָרא ְּדַאְתָרא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִביטֹון ְׁשִליָט"א
 והרה"ג ַרִּבי ֵאִלָּיהּו אברג'ל ְׁשִליָט"א אב"ד ְירּוָׁשַלִים, ְוָנִׂשיא ַהַעמּוָתה, והרה"ג

 ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ְסִויָסיה ְׁשִליָט"א ַרב ְׁשכּוַנת ִּגְבַעת ֵׁשֵרת ְועֹוד ַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים,
ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ְׁשִליָט"א

 

ָיָצא ָלאֹור ע"י ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי, עיה"ק ֵּבית ֶׁשֶמׁש תובב"א
חֹוֶדׁש ניסן ְׁשַנת תשע"ב לפ"ק
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מה אזהר ֶֶַַ

 

הגדול נתאספנו  המאור  המערבי  נר  דהצה"ק  דהילולא יומא ניסן ד' היום
משאשרבינו  ובעשרים שלום  במרוקו, הראשי  הרב  היה זצ "ל,

של  הראשי ורבה הדין בתי אבות ראש היה האחרונות שנותיו ושש
ובשנתו  להפליא, היתה  בתורה העצומה ושקדנותו גאונתו ירושלים.
את  חיבר וגם שמ "ש ', 'מזרח  בשם  גדול חיבור  כתב  כבר  עשרה השבע 
בכל  ספרים  הרבה  ועוד לרמב "ם, החזקה היד על - שמ "ש " "בית הספר
אדם  לכל פניו והארת ענותנותו בתורה, גדלותו כל עם התורה . מקצועות

להפליא. היתה
נביא התורה  עוד קם "ולא כנאמר גדלותו כל שעם רבנו משה על מעידה

על  אשר האדם מכל מאוד עניו  משה "והאיש היה וגו' כמשה"
לשון  כי האדם ", "מכל זה  מה הזוה "ק, פי על לפרש ויש  האדמה", פני 

פנים לשני משמע לעלי וֹ ןא .'אדם' לאדם,ב.אדּ ּמ ה  ואוֹ מר  אדמה, לׁש וֹ ן 
עפר ואל אּת ה עפר  "כּ י ּת זכּ וֹ ר  עליוֹ ן וקדוֹ ׁש  אלוֹ קים צ לּ ם  ׁש אּת ה זה כּ ל עם 

הפירוש וזה האדםּת ׁש וּ ב", "מכל זאת  למד מאוד" עניו משה "והאיש 
לאדמה שחוזר  האדם כל סוף כי האדמה", פני על משה אשר  כתב  ולכן  ,

"ויקר עצמו,ארבנו שמיעט זעירא, א' עם לכלום" עצמו  החשיב כמו ולא 
מה ". "ונחנו  שאמר 

לאמר",ועוד מוֹ עד מאהל אליו ה' וידבּ ר מׁש ה אל "ויּ קרא בזוה"ק : כתוב 
אוֹ  ׁש אלה העמק אלקי ה' מעם א וֹ ת ל "ׁש אל פתח: אלעזר  רבי

למעלה " יא )הג בּ ּה  ז, ובדורות (ישעיהו הראשונים בדורות הסתכלתי , 
הראשוניםהאחרונים, דורות האחרונים , לדורות הראשונים  דורות  בין מה 

שנמסרו האותיות  לצרף  וידעו  העליונה , בחכמה ומסתכלים  יודעים  היו
בסיני... למשה

ע "ב )בסנהדריןהגמרא  צ "ד סבּ לוֹ (דף  יס וּ ר ההוּ א בּ יּ וֹ ם "והיה אומרת:
ׁש מן" מּפ ני על וחבּ ל צוּ אר מעל ועלּ וֹ  ׁש כמ פרקמעל (ישעיה 

כ"ז) חזק יּ הוּ י ' ׁש ל ׁש מנ וֹ  מּפ ני סנחריב ׁש ל על ח וּ בל נפחא, יצחק  רבי אמר .
פתח על חרב  נעץ ע שׂ ה מה מדר ׁש וֹ ת, וּ בב ּת י  כּ נס יּ וֹ ת בּ בּת י דּ וֹ לק ׁש היה
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הגדול נתאספנו  המאור  המערבי  נר  דהצה"ק  דהילולא יומא ניסן ד' היום
משאשרבינו  ובעשרים שלום  במרוקו, הראשי  הרב  היה זצ "ל,

של  הראשי ורבה הדין בתי אבות ראש היה האחרונות שנותיו ושש
ובשנתו  להפליא, היתה  בתורה העצומה ושקדנותו גאונתו ירושלים.
את  חיבר וגם שמ "ש ', 'מזרח  בשם  גדול חיבור  כתב  כבר  עשרה השבע 
בכל  ספרים  הרבה  ועוד לרמב "ם, החזקה היד על - שמ "ש " "בית הספר
אדם  לכל פניו והארת ענותנותו בתורה, גדלותו כל עם התורה . מקצועות

להפליא. היתה
נביא התורה  עוד קם "ולא כנאמר גדלותו כל שעם רבנו משה על מעידה

על  אשר האדם מכל מאוד עניו  משה "והאיש היה וגו' כמשה"
לשון  כי האדם ", "מכל זה  מה הזוה "ק, פי על לפרש ויש  האדמה", פני 

פנים לשני משמע לעלי וֹ ןא .'אדם' לאדם,ב.אדּ ּמ ה  ואוֹ מר  אדמה, לׁש וֹ ן 
עפר ואל אּת ה עפר  "כּ י ּת זכּ וֹ ר  עליוֹ ן וקדוֹ ׁש  אלוֹ קים צ לּ ם  ׁש אּת ה זה כּ ל עם 

הפירוש וזה האדםּת ׁש וּ ב", "מכל זאת  למד מאוד" עניו משה "והאיש 
לאדמה שחוזר  האדם כל סוף כי האדמה", פני על משה אשר  כתב  ולכן  ,

"ויקר עצמו,ארבנו שמיעט זעירא, א' עם לכלום" עצמו  החשיב כמו ולא 
מה ". "ונחנו  שאמר 

לאמר",ועוד מוֹ עד מאהל אליו ה' וידבּ ר מׁש ה אל "ויּ קרא בזוה"ק : כתוב 
אוֹ  ׁש אלה העמק אלקי ה' מעם א וֹ ת ל "ׁש אל פתח: אלעזר  רבי

למעלה " יא )הג בּ ּה  ז, ובדורות (ישעיהו הראשונים בדורות הסתכלתי , 
הראשוניםהאחרונים, דורות האחרונים , לדורות הראשונים  דורות  בין מה 

שנמסרו האותיות  לצרף  וידעו  העליונה , בחכמה ומסתכלים  יודעים  היו
בסיני... למשה

ע "ב )בסנהדריןהגמרא  צ "ד סבּ לוֹ (דף  יס וּ ר ההוּ א בּ יּ וֹ ם "והיה אומרת:
ׁש מן" מּפ ני על וחבּ ל צוּ אר מעל ועלּ וֹ  ׁש כמ פרקמעל (ישעיה 

כ"ז) חזק יּ הוּ י ' ׁש ל ׁש מנ וֹ  מּפ ני סנחריב ׁש ל על ח וּ בל נפחא, יצחק  רבי אמר .
פתח על חרב  נעץ ע שׂ ה מה מדר ׁש וֹ ת, וּ בב ּת י  כּ נס יּ וֹ ת בּ בּת י דּ וֹ לק ׁש היה



המב זהר ֶֶַַ

מדן  בדקו  זו, בחרב  ידקר בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר , המדרש  בית
מצאו  ולא אנטיפרס  ועד מגבת הארץ , עם מצאו ולא  שבע  באר ועד
וטהרה, טומאה בהלכות בקיאין היו שלא ואשה איש ותינוקת תינוק

קמא  בבא ע "ב )ובגמרא ט "ז שהושיבו:(דף מלמד במותו ", לו עשו  "וכבוד 
שהרבה לפי - קברו  על  ישיבה שהושיבו  בתוספות  וכתוב  קברו , על ישיבה 

בישראל. תורה 

את ואפשר ההילולא  ביום להספיד עומדים  אנו  כאן דהנה לענינינו לומר 
בגמרא כדאיתא זצ"ל, ע "א )הצה"ק  קנ"ג דף  בהספידא(שבת "אחים 

ההספד. בשעת  נמצא שהנפטר  קאימנא", בדרכו דהתם  לילך אנו ומצווים
שבני וכידוע תמימה, ה' תורת בישראל  להפיץ  כימים לילות שם שהיה
הפנים, אל הפנים כמים  נפש, באהבת אליו  קשורים היו  המרוקאית העדה
מתפללים  מדרשי שבבית  זכיתי אני גם  ויהודי . יהודי כל אוהב שהיה

מרוקו , מיהדות מקוריים שנה ,יהודים משמונים למעלה  יהודי לי וסיפר
וקטעים הקדוש זוהר  חבורות לומדים היו  המדרש בית  שבכל איך שזוכר
בתי  בכל היום  ועד  לשונם. פה על שגורים  היו  הקדוש  מהזוהר  שלמים 
מוצאי  של ערבית  תפילת אחרי ישראל  ארץ בכל מרוקו  יהדות של הכנסת 
כדי  הקדוש , זוהר  ללמוד קדושה  בחבורה  כשעה  עוד נשארים  שבת 
ואפילו הזוהר קדושת עם  החול לימות השבת  קדושת את  להמשיך
תגן יוחאי בר  שמעון  רבי שזכות  לשונם  על שגור היה  תמיד האימהות
בעל  הקדוש הזוהר כל ידע  סאלי שהבאבא מעובדה  שידענו וכמו  עליהם,
עם תורה  ספר של היכל כמו הקדוש, הזוהר  מקום לכבד נוהגים והיו  פה ,
מרבי  ובקשו  הפרוכת את מנשקים היו  שיצאו  לפני פעם וכל  פרוכת ,

עליהם . שיתפלל יוחאי בר הקדוששמעון זוהר שלומד  יהודי כל ובאמת
ויושב בא יוחאי בר שמעון ורבי יוחאי, בר שמעון לרבי ומתקשר זוכה 

בפיו. ומנשקו ידו  על

מאששהקדוש הצדיק שלום תורהזצ "ל,רבי להרבות דרכו  כל היה
ולהמשיך  רצונו , למלאות צריכים  אנו  ולכן  ישראל, בעם 
ישראל  בני אחינו  את ולקרב להאיר ישראל בעם תורה להרבות  כדרכו

שבשמים . לאבינו

תנחומאאמרו כה )במדרש  פרק  ישראל",(בשלח  עם  וילחם עמלק ,"ויבא 
ידי על ה וּ א וּ מפר ׁש  ר ׁש וּ ם זה מקרא אומר, חסמא בן אליעזר  רבי

ׁש נּ אמר ח )איּ וֹ ב כּ (א יּ וֹ ב אפ ׁש ר , ׁש אי כּ ׁש ם וגו ' בּ צּ ה" בּ לא גּ וֹ מא "היגאה 

מה גזהר ֶֶַַ

ּת וֹ רה, בּ דברי  מתע ּס קין כּ ן אם אלּ א לחיּ וֹ ת לישׂ ראל אפׁש ר ׁש ּפ רׁש וּ אי  וּ לפי 
בּ א הוֹ נא  אין  וּ לעוֹ לם עליהם, בּ א  ה וֹ נא   לפיכ ּת וֹ רה , מדּ ברי  ישׂ ראל 

עמלק . ו יּ בא נאמר לכ העבירה , ועל  החטא  על  אלּ א 
אוֹ מרים,... וּ לפיכאחרים הּת וֹ רה, מן  ידיהם  ׁש רפוּ  אלּ א  רפידים  אין  

רפיוֹ ן ידי על א לּ א בּ א ה וֹ נא אין  מוֹ צא , את וכן  עליהם, בּ א עמלק
ה ּת וֹ רה מן ׁש נּ אמר ידים  י "ב ), ב' וּ כחזקתוֹ (ד"ה רחבעם מלכוּ ת כּ הכין  "ויהי 

ענׁש וֹ  וּ מה עּמ וֹ " ישׂ ראל וכל ה' ּת וֹ רת  את מצרים עזב  מל ׁש י ׁש ק  "עלה 
הכּ ל  ואת ,הּמ ל בּ ית  אוֹ צר וֹ ת ואת  ה' בּ ית אוֹ צרוֹ ת את ויּ ּק ח ירוּ ׁש לים  על

ׁש למה" ע שׂ ה  אׁש ר הזּ הב  מג נּ י  כּ ל את ו יּ ּק ח  י"ד)לקח א' .(מלכים  

המןחז"ל,אמרו  לאוכלי אלא תורה  ניתנה  ד)לא  ל"א  ב' ד"ה  ובזוהר(רש"י
סב )הקדוש דף  בשלח  המןכתוב ,(פרשת באוכלי מיוחד  שכאשרמה

שלמעלה מה וראו  רוחני אור  וקיבלו  במעיים מתברך היה  המן  את אכלו 
עליונה . לחכמה  וזכו 

התורהועל ניתנה  ולהם האמונה , בני היו והם  דעה', 'דור נקראו זה
הקדוש מהזוהר רואים  דרכיה . ולדעת בפנימיותה  בה להסתכל 

סודותיה . את שלומדים  לאלו ניתנה  התורה  נתינת שעיקר
ויחיכתוב י"א )בפרשת מ "ט  פרק  בּ ני(בראשית ולרקה  עירה לגּ פן "אסרי

ס וּ תה" ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין כּ בּ ס  הקדוש,[א]אתנוֹ  החיים  ובאור 
שיתעסקו שצריך  הוא  המשיח מלך העצום  הגואל של שכוחו כתב: שם,



    
       

      
      
      
        
      

   
      

        
       

      
     

      
      

     
    

      
     


      

       
      
     

    
     

      
    

    
     



המב זהר ֶֶַַ

מדן  בדקו  זו, בחרב  ידקר בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר , המדרש  בית
מצאו  ולא אנטיפרס  ועד מגבת הארץ , עם מצאו ולא  שבע  באר ועד
וטהרה, טומאה בהלכות בקיאין היו שלא ואשה איש ותינוקת תינוק

קמא  בבא ע "ב )ובגמרא ט "ז שהושיבו:(דף מלמד במותו ", לו עשו  "וכבוד 
שהרבה לפי - קברו  על  ישיבה שהושיבו  בתוספות  וכתוב  קברו , על ישיבה 

בישראל. תורה 

את ואפשר ההילולא  ביום להספיד עומדים  אנו  כאן דהנה לענינינו לומר 
בגמרא כדאיתא זצ"ל, ע "א )הצה"ק  קנ"ג דף  בהספידא(שבת "אחים 

ההספד. בשעת  נמצא שהנפטר  קאימנא", בדרכו דהתם  לילך אנו ומצווים
שבני וכידוע תמימה, ה' תורת בישראל  להפיץ  כימים לילות שם שהיה
הפנים, אל הפנים כמים  נפש, באהבת אליו  קשורים היו  המרוקאית העדה
מתפללים  מדרשי שבבית  זכיתי אני גם  ויהודי . יהודי כל אוהב שהיה

מרוקו , מיהדות מקוריים שנה ,יהודים משמונים למעלה  יהודי לי וסיפר
וקטעים הקדוש זוהר  חבורות לומדים היו  המדרש בית  שבכל איך שזוכר
בתי  בכל היום  ועד  לשונם. פה על שגורים  היו  הקדוש  מהזוהר  שלמים 
מוצאי  של ערבית  תפילת אחרי ישראל  ארץ בכל מרוקו  יהדות של הכנסת 
כדי  הקדוש , זוהר  ללמוד קדושה  בחבורה  כשעה  עוד נשארים  שבת 
ואפילו הזוהר קדושת עם  החול לימות השבת  קדושת את  להמשיך
תגן יוחאי בר  שמעון  רבי שזכות  לשונם  על שגור היה  תמיד האימהות
בעל  הקדוש הזוהר כל ידע  סאלי שהבאבא מעובדה  שידענו וכמו  עליהם,
עם תורה  ספר של היכל כמו הקדוש, הזוהר  מקום לכבד נוהגים והיו  פה ,
מרבי  ובקשו  הפרוכת את מנשקים היו  שיצאו  לפני פעם וכל  פרוכת ,

עליהם . שיתפלל יוחאי בר הקדוששמעון זוהר שלומד  יהודי כל ובאמת
ויושב בא יוחאי בר שמעון ורבי יוחאי, בר שמעון לרבי ומתקשר זוכה 

בפיו. ומנשקו ידו  על

מאששהקדוש הצדיק שלום תורהזצ "ל,רבי להרבות דרכו  כל היה
ולהמשיך  רצונו , למלאות צריכים  אנו  ולכן  ישראל, בעם 
ישראל  בני אחינו  את ולקרב להאיר ישראל בעם תורה להרבות  כדרכו

שבשמים . לאבינו

תנחומאאמרו כה )במדרש  פרק  ישראל",(בשלח  עם  וילחם עמלק ,"ויבא 
ידי על ה וּ א וּ מפר ׁש  ר ׁש וּ ם זה מקרא אומר, חסמא בן אליעזר  רבי

ׁש נּ אמר ח )איּ וֹ ב כּ (א יּ וֹ ב אפ ׁש ר , ׁש אי כּ ׁש ם וגו ' בּ צּ ה" בּ לא גּ וֹ מא "היגאה 

מה גזהר ֶֶַַ

ּת וֹ רה, בּ דברי  מתע ּס קין כּ ן אם אלּ א לחיּ וֹ ת לישׂ ראל אפׁש ר ׁש ּפ רׁש וּ אי  וּ לפי 
בּ א הוֹ נא  אין  וּ לעוֹ לם עליהם, בּ א  ה וֹ נא   לפיכ ּת וֹ רה , מדּ ברי  ישׂ ראל 

עמלק . ו יּ בא נאמר לכ העבירה , ועל  החטא  על  אלּ א 
אוֹ מרים,... וּ לפיכאחרים הּת וֹ רה, מן  ידיהם  ׁש רפוּ  אלּ א  רפידים  אין  

רפיוֹ ן ידי על א לּ א בּ א ה וֹ נא אין  מוֹ צא , את וכן  עליהם, בּ א עמלק
ה ּת וֹ רה מן ׁש נּ אמר ידים  י "ב ), ב' וּ כחזקתוֹ (ד"ה רחבעם מלכוּ ת כּ הכין  "ויהי 

ענׁש וֹ  וּ מה עּמ וֹ " ישׂ ראל וכל ה' ּת וֹ רת  את מצרים עזב  מל ׁש י ׁש ק  "עלה 
הכּ ל  ואת ,הּמ ל בּ ית  אוֹ צר וֹ ת ואת  ה' בּ ית אוֹ צרוֹ ת את ויּ ּק ח ירוּ ׁש לים  על

ׁש למה" ע שׂ ה  אׁש ר הזּ הב  מג נּ י  כּ ל את ו יּ ּק ח  י"ד)לקח א' .(מלכים  

המןחז"ל,אמרו  לאוכלי אלא תורה  ניתנה  ד)לא  ל"א  ב' ד"ה  ובזוהר(רש"י
סב )הקדוש דף  בשלח  המןכתוב ,(פרשת באוכלי מיוחד  שכאשרמה

שלמעלה מה וראו  רוחני אור  וקיבלו  במעיים מתברך היה  המן  את אכלו 
עליונה . לחכמה  וזכו 

התורהועל ניתנה  ולהם האמונה , בני היו והם  דעה', 'דור נקראו זה
הקדוש מהזוהר רואים  דרכיה . ולדעת בפנימיותה  בה להסתכל 

סודותיה . את שלומדים  לאלו ניתנה  התורה  נתינת שעיקר
ויחיכתוב י"א )בפרשת מ "ט  פרק  בּ ני(בראשית ולרקה  עירה לגּ פן "אסרי

ס וּ תה" ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין כּ בּ ס  הקדוש,[א]אתנוֹ  החיים  ובאור 
שיתעסקו שצריך  הוא  המשיח מלך העצום  הגואל של שכוחו כתב: שם,



    
       

      
      
      
        
      

   
      

        
       

      
     

      
      

     
    

      
     


      

       
      
     

    
     

      
    

    
     



המד זהר ֶֶַַ

שזה התורה  פנימיות את שילמדו  הדברים  וביאור תורה , של ביינה ישראל 
תורה של "סוד ".[ב ]יינה  גימטריא יין  גם ,



      
     
       
       
       

     
      

      
     
      
     

     

      
      

        
      
      
      
     

 

      
      
      

     
      
     

      
     

     
 

     
       
    

   
     

      
    

      
     

    
      

       
     

      
     
       

      
     

     
   

     
    

      
       
    


     

       
     
       
    
       
      

      
      
      
      

       

      
      
      

מה הזהר ֶֶַַ

לּמ וּ ד ויׁש  ידי  על יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן לרבּ י  לרוּ ץ  וּ ברוּ רה , אחת עצה לנ וּ  ְ◌ֵ◌
ׁש נּ צא  הר ׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח  ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר ועסק 

עני]. ׁש ל נּס יוֹ ן [ולא נ ּס יוֹ ן   צרי ולא  מהגּ לוּ ת, זוֹ הרבּ רחמים הּת יקוּ ני  (כּ דברי  

נ"ג ) דּ ף כ"א ויטאל,ּת יק וּ ן ח יּ ים ר בּ י  הרב  מוֹ רנ וּ  המקבּ לים, דּ ברי  וכיּ דוּ ע  
להתּפ רסם  זה לּמ וּ ד דּ עתיד וע וֹ ד, חי איׁש  והבּ ן ט וֹ ב , ׁש ם הבּ על הרׁש "ש,
גּ ם  דּ ברי  ֹוּ בתו הגּ אלּ ה. ותב וֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה ּת גּ אל ידוֹ  ועל וּ להגּ לוֹ ת,
דּ רזי ׁש מ וּ אל ר בּ י המק וּ בל הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן מ וֹ רנוּ  דּ ברי אזכּ ירה, זאת

בּ תוֹ רתזצללה "ה, ילמד כּ לוֹ מר הח יּ ים , בּ עץ  יחזיק ימים  להארי דּ הרוֹ צה 
ר בּ י מרנא  מ ּפ י ז וֹ  וקבּ לה ימיו, יאריכוּ  וּ בזה זי"עה ּס וֹ "ד ּפ תי"ה יא וּ דה 

ּפ עמים וכּמ ה כּ ּמ ה למעשׂ ה גּ ם  הוה  וכ בּ ק וּ נטרסנאמרה דּ בריו [הוּ בא 
ימים  כּ ּמ ה לאחר ואכן לׁש מע , אבה ולא  ׁש חלה אחד בּ חכם וּ מע שׂ ה  זכּ רוֹ ן].

ליצלן . רחמנא חי לכל ח יּ ים רחב ׁש בק  היה  ׁש לּ בּ ם ה ּס פר דּ ים גּ ד וֹ לי וכל 
כּ סדרם . ּת מידים  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי על מעלתם  כּ ל היגוּ  – כּ אוּ לם

ּת מיד וכ יּ ד וּ ע וע וֹ ד, מרוֹ קוֹ  מצרים עירק, בּ חאלבּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת הּק הלּ וֹ ת ׁש כּ ל ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ זּ הר יוֹ ם וּ בכל לילה בּ כל ׁש ע וֹ ת ׁש לּ מדוּ  חבוּ רוֹ ת חב וּ ר וֹ ת  היוּ 



      
      
       
      
      
      
      
     
      

  
       

      

      
      
       
       
     
      

      

      
      
      
     
        
       
     
     

     
      
       
    
    
      
     
     
        
       

    



המד זהר ֶֶַַ

שזה התורה  פנימיות את שילמדו  הדברים  וביאור תורה , של ביינה ישראל 
תורה של "סוד ".[ב ]יינה  גימטריא יין  גם ,



      
     
       
       
       

     
      

      
     
      
     

     

      
      

        
      
      
      
     

 

      
      
      

     
      
     

      
     

     
 

     
       
    

   
     

      
    

      
     

    
      

       
     

      
     
       

      
     

     
   

     
    

      
       
    


     

       
     
       
    
       
      

      
      
      
      

       

      
      
      

מה הזהר ֶֶַַ

לּמ וּ ד ויׁש  ידי  על יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן לרבּ י  לרוּ ץ  וּ ברוּ רה , אחת עצה לנ וּ  ְ◌ֵ◌
ׁש נּ צא  הר ׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח  ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר ועסק 

עני]. ׁש ל נּס יוֹ ן [ולא נ ּס יוֹ ן   צרי ולא  מהגּ לוּ ת, זוֹ הרבּ רחמים הּת יקוּ ני  (כּ דברי  

נ"ג ) דּ ף כ"א ויטאל,ּת יק וּ ן ח יּ ים ר בּ י  הרב  מוֹ רנ וּ  המקבּ לים, דּ ברי  וכיּ דוּ ע  
להתּפ רסם  זה לּמ וּ ד דּ עתיד וע וֹ ד, חי איׁש  והבּ ן ט וֹ ב , ׁש ם הבּ על הרׁש "ש,
גּ ם  דּ ברי  ֹוּ בתו הגּ אלּ ה. ותב וֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה ּת גּ אל ידוֹ  ועל וּ להגּ לוֹ ת,
דּ רזי ׁש מ וּ אל ר בּ י המק וּ בל הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן מ וֹ רנוּ  דּ ברי אזכּ ירה, זאת

בּ תוֹ רתזצללה "ה, ילמד כּ לוֹ מר הח יּ ים , בּ עץ  יחזיק ימים  להארי דּ הרוֹ צה 
ר בּ י מרנא  מ ּפ י ז וֹ  וקבּ לה ימיו, יאריכוּ  וּ בזה זי"עה ּס וֹ "ד ּפ תי"ה יא וּ דה 

ּפ עמים וכּמ ה כּ ּמ ה למעשׂ ה גּ ם  הוה  וכ בּ ק וּ נטרסנאמרה דּ בריו [הוּ בא 
ימים  כּ ּמ ה לאחר ואכן לׁש מע , אבה ולא  ׁש חלה אחד בּ חכם וּ מע שׂ ה  זכּ רוֹ ן].

ליצלן . רחמנא חי לכל ח יּ ים רחב ׁש בק  היה  ׁש לּ בּ ם ה ּס פר דּ ים גּ ד וֹ לי וכל 
כּ סדרם . ּת מידים  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי על מעלתם  כּ ל היגוּ  – כּ אוּ לם

ּת מיד וכ יּ ד וּ ע וע וֹ ד, מרוֹ קוֹ  מצרים עירק, בּ חאלבּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת הּק הלּ וֹ ת ׁש כּ ל ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ זּ הר יוֹ ם וּ בכל לילה בּ כל ׁש ע וֹ ת ׁש לּ מדוּ  חבוּ רוֹ ת חב וּ ר וֹ ת  היוּ 



      
      
       
      
      
      
      
     
      

  
       

      

      
      
       
       
     
      

      

      
      
      
     
        
       
     
     

     
      
       
    
    
      
     
     
        
       

    



המו זהר ֶֶַַ

כּ ל הּק דוֹ ׁש , על זיע "א, חי איׁש  ה בּ ן מרנא  ׁש ל בּ ד וֹ ר וֹ  האחרוֹ ן , בּ דּ וֹ ר וּ בפרט 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת  סע דּ ה  וּ בכל לּמ צוה , ה ּק ׁש וּ ר  הזּ הר עניני למדוּ  מצוה  מע שׂ ה 
סבּ א ה ּק דוֹ ׁש  זהר  למדוּ  נפטרים, על  בּ אז כּ רוֹ ת וכן  טוֹ בים, וּ בימים
לנ וּ  ׁש אין ידעוּ , זאת כּ י – שׂ מחה וכל מילה  וּ בברית והאדרוֹ ת, דּ מׁש ּפ טים
ּפ תח – ּת פלּ ה  כּ ל ולפני הנּ ׁש מה, וּ לטהרת ה לּ ב  לפ ּת ח הר ׁש בּ "י כּ תוֹ רת 

לטוֹ ב  זכוּ ר  מתע וֹ ררים אל יּ ה וּ  אנוּ  ולכן לּת ּק וּ נים]. בּ הק דּ מה [ׁש הוּ בא 
והוּ א  הּפ וֹ תח הוּ א כּ י הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר לוֹ מדים וע וֹ ד עוֹ ד להוֹ סיף  וּ מתחזּ קים

כּ יּ דוּ עהּס וֹ גר, ה נּ גלה  בּ ל ּמ וּ ד בּ רכה רוֹ אים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד ידי ועל 
מּמ נּ וּ  כּ י החכמה מעינ וֹ ת ונפּת חים  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י וּ מתר בּ ים בּ חוּ ׁש , וכּמ רגּ ׁש 

חיּ ים . בּ ּת וֹ צא וֹ ת ויטאל כּ מבאר חיּ ים  חיד"אוה גּ ר "אוה רמח"ל וּ ברבּ י 
בּ אריכוּ ת. הזּ הר" בּ "אוֹ ר ע וֹ ד ועיּ ן  הּק דוֹ ׁש ים,

"אגורה והנה  המלך, דוד תפילת  את  בו לקיים ליה, זכו קא השמים מן
גם  עז וביתר  שאת  ביתר הקדוש  מפעלו שימשיך עולמים", באהלך

וצדיקים  מבחייהם , יותר  במיתתם צדיקים גדולים כי פטירתו, אין אחרי
אל  מחיל "ילכו כנאמר הבא, בעולם ולא  הזה בעולם  לא מנוחה להם
שתהיה  קברו, על ישיבה לעשות  התארגנו הצדיקים ותלמידיו חיל",

כמותה. שאין  בעולם הגדולה הכי הישיבה
ישראל על כלל את מזמין  אשר - העולמי  הזוהר מפעל של התכנית פי

בזכות  כי הקדוש , הזוהר ספר  של האדיר  בלימוד חלק וליטול לזכות 
לגאולה  ולבא ברחמים, מהגלות לצאת יזכה ישראל, עם הקדוש , הזוהר 

הדורהשלמה, כל את  שמצילה  נוח, לתיבת נמשל הקדוש  הזוהר  כידוע
הקדוש , הזוהר  בלימוד מהכלל כחלק המשתתף  אדם  כל קשות , מגזרות
והחזקה הטובה  חיים, ביטוח תעודת  שהיא  עליון, ממקור לברכה  זוכה 
עוונותיו קשים , ויסורים גזרות ממנו  מסירים  אדמות, עלי הקיימת ביותר
לצדיקים , הצפון  הבא  לעולם  זוכה  ומתעלה, מזדככת  נשמתו  נמחלים,
בחייך ". תראה "ועולמך ככתוב  חיים , בעץ להאחז  הזה, בעולם  עוד וזוכה 

אלפיאנחנו  לארגן ישראל לעם שקראו הדור  גדולי קריאת לקול נשמעים
זה  ועם שלמה ", לך "האלף בבחינת הקדוש , הזוהר של סיומים
יהודים  אלפי התארגנו  כבר  השם. בעזרת ברחמים המשיח את נביא 
אומות  שבעים קליפת את להכניע כדי סיום לכל איש שבעים של בקבוצות 

בזוה"ק כדאמרו לישראל, אבותינו,(שמות )הּמ צרים ירדו נפש בשבעים 
את להכניע יכולים  ובזה נפש , שבעים  של אב נקרא אבינו ויעקב למצרים,

העולם . אומות שרי השבעים 

מה ז זהר ֶֶַַ

את כבר  ולסיים ללמוד בשמחה יהודים אלפי שהתקבצו בס"ד זכינו 
המחולק הזוה"ק ספרי לצערינו אך בחדשו, חודש  מידי  הזוה"ק
בדחיפות  ומוכרחים  השוק, מן אזלו  כיס , בפורמט כרכים לשבעים
בגבורים, ה' לעזרת בואו מבקש , אנוכי אחי את כן  על מחדש , להדפיסם
להושיב חז "ל מצוות את ולקיים צדיק רצון  ולעשות באהבה, שמו  למען
תורת  את ולפרסם להפיץ הקדושה  בדרכו ולהמשיך קברו, על ישיבה
ידח לבלתי  מחשבות ולחשוב  ואתר, אתר בכל די  יהודי לכל הרשב "י
כסף בוזו אני , גיבור יאמר  והחלש  בזה. תלויה הגאולה כל כי נידח ממנו 
בעשרה  & 1600 סך הדפוס  לבית ישר לתרום יכול אחד וכל זהב , בוזו
שירבו  וככל הקדוש  זוהר של  סטים  עשרה עוד ידפיסו וכך תשלומים,

כיה  ישראל, לכלל בחינם לחלוקה ויותר יותר  להדפיס נוכל כך תורמים,
ולהמשיך  החיים, בעץ  לאחוז רוצים  קדושים ישראל ועם  גדול הצמאון
הרי"ח עינינו  מאור שחיבר הפיוט  וכמו לדורינו, כאן הרשב "י  נשמת  את

- זי"ע  הלּ חוּ צים ,הטוב  והצּ יל ה ּק וֹ צים , את  והכרית עריצים, ז ּמ ר  ק וֹ לוֹ 
הוּ א עינינ וּ , מאירת  היא  לנ וּ , מגן  לּת וֹ רתוֹ  נזכה  ובזה  יוֹ חאי. בּ ר  אד וֹ ננ וּ 
הטוב: הרי"ח תפילת  בנו  ויקויים - יוֹ חאי. בּ ר אדוֹ ננ וּ  בּ עדנ וּ , ט וֹ ב ימליץ
מצ ּפ ים כּ לּ נוּ  צבי. לעיר  תביא. ּת ׁש בּ י וּ בנּ גלה: בּ נּ סּת ר  מׁש יח. עת ישׂ יח. ּפ ה 

ונעלה : נ שׂ מח ׁש ם , קדׁש הר ציּ וֹ ן לעיר  ליּה :

ז:)הרשב"יומבטיח שמות  המשיח ,,(זוהר התגלות בזמן שיזדמן  מי אשרי
לשכינה וסיוע עזר שיתן  ומי באמונה זמן  באותו  שיהיה  מי כי
ה ' ישמח שאז  הוא, ברוך  המלך שמחת של  האור לאותו  יזכה  הקדושה ,

עכ "ל.במעשיו ,

בכל והעוסק שלו בפמליא בו  משתבח הקב"ה האריז "ל, ובתורת בזוה "ק
ומכריזין  המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין  למעלה נרשם ודיוקנו  יום ,
לו  יש  גזירות, גוזר הקב "ה ואפילו דפלוני" בדיוקנא זהירין "הוו לפניו 

לבטלם. ה')רשות משיחא (סוד מלכא בימי להתגלות היה עתיד זה  וספר  .
זו  עבודה כי לגאולה , יזכו אליו  שיזכו אותן כל והנה לכינה, סעד לּת ן
בית  כשהיה  נביות אילי מכל חשובה יותר היא ההוא , בזמן המועטת

קיים זיע "א )המקדש  אזולאי אברהם  רבי לאברהם , .(חסד

שזכה ונכיר על שליט"א  אבוטבול משה רבי הרב העיר לראש טובה
בבתי סטים הרבה וחילק סטים, מאלף יותר בהדפסת לעזור
מהטילים. העיר  כל את ומציל הציל זה ידי  ועל שמש, בבית מדרשים



המו זהר ֶֶַַ

כּ ל הּק דוֹ ׁש , על זיע "א, חי איׁש  ה בּ ן מרנא  ׁש ל בּ ד וֹ ר וֹ  האחרוֹ ן , בּ דּ וֹ ר וּ בפרט 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת  סע דּ ה  וּ בכל לּמ צוה , ה ּק ׁש וּ ר  הזּ הר עניני למדוּ  מצוה  מע שׂ ה 
סבּ א ה ּק דוֹ ׁש  זהר  למדוּ  נפטרים, על  בּ אז כּ רוֹ ת וכן  טוֹ בים, וּ בימים
לנ וּ  ׁש אין ידעוּ , זאת כּ י – שׂ מחה וכל מילה  וּ בברית והאדרוֹ ת, דּ מׁש ּפ טים
ּפ תח – ּת פלּ ה  כּ ל ולפני הנּ ׁש מה, וּ לטהרת ה לּ ב  לפ ּת ח הר ׁש בּ "י כּ תוֹ רת 

לטוֹ ב  זכוּ ר  מתע וֹ ררים אל יּ ה וּ  אנוּ  ולכן לּת ּק וּ נים]. בּ הק דּ מה [ׁש הוּ בא 
והוּ א  הּפ וֹ תח הוּ א כּ י הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר לוֹ מדים וע וֹ ד עוֹ ד להוֹ סיף  וּ מתחזּ קים

כּ יּ דוּ עהּס וֹ גר, ה נּ גלה  בּ ל ּמ וּ ד בּ רכה רוֹ אים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד ידי ועל 
מּמ נּ וּ  כּ י החכמה מעינ וֹ ת ונפּת חים  ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י וּ מתר בּ ים בּ חוּ ׁש , וכּמ רגּ ׁש 

חיּ ים . בּ ּת וֹ צא וֹ ת ויטאל כּ מבאר חיּ ים  חיד"אוה גּ ר "אוה רמח"ל וּ ברבּ י 
בּ אריכוּ ת. הזּ הר" בּ "אוֹ ר ע וֹ ד ועיּ ן  הּק דוֹ ׁש ים,

"אגורה והנה  המלך, דוד תפילת  את  בו לקיים ליה, זכו קא השמים מן
גם  עז וביתר  שאת  ביתר הקדוש  מפעלו שימשיך עולמים", באהלך

וצדיקים  מבחייהם , יותר  במיתתם צדיקים גדולים כי פטירתו, אין אחרי
אל  מחיל "ילכו כנאמר הבא, בעולם ולא  הזה בעולם  לא מנוחה להם
שתהיה  קברו, על ישיבה לעשות  התארגנו הצדיקים ותלמידיו חיל",

כמותה. שאין  בעולם הגדולה הכי הישיבה
ישראל על כלל את מזמין  אשר - העולמי  הזוהר מפעל של התכנית פי

בזכות  כי הקדוש , הזוהר ספר  של האדיר  בלימוד חלק וליטול לזכות 
לגאולה  ולבא ברחמים, מהגלות לצאת יזכה ישראל, עם הקדוש , הזוהר 

הדורהשלמה, כל את  שמצילה  נוח, לתיבת נמשל הקדוש  הזוהר  כידוע
הקדוש , הזוהר  בלימוד מהכלל כחלק המשתתף  אדם  כל קשות , מגזרות
והחזקה הטובה  חיים, ביטוח תעודת  שהיא  עליון, ממקור לברכה  זוכה 
עוונותיו קשים , ויסורים גזרות ממנו  מסירים  אדמות, עלי הקיימת ביותר
לצדיקים , הצפון  הבא  לעולם  זוכה  ומתעלה, מזדככת  נשמתו  נמחלים,
בחייך ". תראה "ועולמך ככתוב  חיים , בעץ להאחז  הזה, בעולם  עוד וזוכה 

אלפיאנחנו  לארגן ישראל לעם שקראו הדור  גדולי קריאת לקול נשמעים
זה  ועם שלמה ", לך "האלף בבחינת הקדוש , הזוהר של סיומים
יהודים  אלפי התארגנו  כבר  השם. בעזרת ברחמים המשיח את נביא 
אומות  שבעים קליפת את להכניע כדי סיום לכל איש שבעים של בקבוצות 

בזוה"ק כדאמרו לישראל, אבותינו,(שמות )הּמ צרים ירדו נפש בשבעים 
את להכניע יכולים  ובזה נפש , שבעים  של אב נקרא אבינו ויעקב למצרים,

העולם . אומות שרי השבעים 

מה ז זהר ֶֶַַ

את כבר  ולסיים ללמוד בשמחה יהודים אלפי שהתקבצו בס"ד זכינו 
המחולק הזוה"ק ספרי לצערינו אך בחדשו, חודש  מידי  הזוה"ק
בדחיפות  ומוכרחים  השוק, מן אזלו  כיס , בפורמט כרכים לשבעים
בגבורים, ה' לעזרת בואו מבקש , אנוכי אחי את כן  על מחדש , להדפיסם
להושיב חז "ל מצוות את ולקיים צדיק רצון  ולעשות באהבה, שמו  למען
תורת  את ולפרסם להפיץ הקדושה  בדרכו ולהמשיך קברו, על ישיבה
ידח לבלתי  מחשבות ולחשוב  ואתר, אתר בכל די  יהודי לכל הרשב "י
כסף בוזו אני , גיבור יאמר  והחלש  בזה. תלויה הגאולה כל כי נידח ממנו 
בעשרה  & 1600 סך הדפוס  לבית ישר לתרום יכול אחד וכל זהב , בוזו
שירבו  וככל הקדוש  זוהר של  סטים  עשרה עוד ידפיסו וכך תשלומים,

כיה  ישראל, לכלל בחינם לחלוקה ויותר יותר  להדפיס נוכל כך תורמים,
ולהמשיך  החיים, בעץ  לאחוז רוצים  קדושים ישראל ועם  גדול הצמאון
הרי"ח עינינו  מאור שחיבר הפיוט  וכמו לדורינו, כאן הרשב "י  נשמת  את

- זי"ע  הלּ חוּ צים ,הטוב  והצּ יל ה ּק וֹ צים , את  והכרית עריצים, ז ּמ ר  ק וֹ לוֹ 
הוּ א עינינ וּ , מאירת  היא  לנ וּ , מגן  לּת וֹ רתוֹ  נזכה  ובזה  יוֹ חאי. בּ ר  אד וֹ ננ וּ 
הטוב: הרי"ח תפילת  בנו  ויקויים - יוֹ חאי. בּ ר אדוֹ ננ וּ  בּ עדנ וּ , ט וֹ ב ימליץ
מצ ּפ ים כּ לּ נוּ  צבי. לעיר  תביא. ּת ׁש בּ י וּ בנּ גלה: בּ נּ סּת ר  מׁש יח. עת ישׂ יח. ּפ ה 

ונעלה : נ שׂ מח ׁש ם , קדׁש הר ציּ וֹ ן לעיר  ליּה :

ז:)הרשב"יומבטיח שמות  המשיח ,,(זוהר התגלות בזמן שיזדמן  מי אשרי
לשכינה וסיוע עזר שיתן  ומי באמונה זמן  באותו  שיהיה  מי כי
ה ' ישמח שאז  הוא, ברוך  המלך שמחת של  האור לאותו  יזכה  הקדושה ,

עכ "ל.במעשיו ,

בכל והעוסק שלו בפמליא בו  משתבח הקב"ה האריז "ל, ובתורת בזוה "ק
ומכריזין  המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין  למעלה נרשם ודיוקנו  יום ,
לו  יש  גזירות, גוזר הקב "ה ואפילו דפלוני" בדיוקנא זהירין "הוו לפניו 

לבטלם. ה')רשות משיחא (סוד מלכא בימי להתגלות היה עתיד זה  וספר  .
זו  עבודה כי לגאולה , יזכו אליו  שיזכו אותן כל והנה לכינה, סעד לּת ן
בית  כשהיה  נביות אילי מכל חשובה יותר היא ההוא , בזמן המועטת

קיים זיע "א )המקדש  אזולאי אברהם  רבי לאברהם , .(חסד

שזכה ונכיר על שליט"א  אבוטבול משה רבי הרב העיר לראש טובה
בבתי סטים הרבה וחילק סטים, מאלף יותר בהדפסת לעזור
מהטילים. העיר  כל את ומציל הציל זה ידי  ועל שמש, בבית מדרשים



המח זהר ֶֶַַ

חילו  יישר שיש . בטוחה  והיותר  גדולה היותר וההגנה השמירה וזוהי
שיהא  הקדוש  מהצדיק מבקשים אנו  יעשו. וכן ילמדו וממנו  לאורייתא
בעולם  הגדולה הכי בישיבה נשמתו  לזכות הלומדים  כל בעד טוב מליץ
שהיה  כמו  ישראל כלל ובעד הקדוש  הזוהר  לומדי של הרשב "י ישיבת
צדיק , של רצונו  שנעשה זה ובזכות חיותו. בחיים  בהיותו למענם פועל
במהרה  האמיתי  הגואל  לנו ישלח שהשי"ת עלינו  טוב ימליץ  הוא

אמן. בימינו





קונטרס

ישיבת הזוהר
 -

בו יבוא הספד שדרש כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א 
  בבית המדרש של הצה"ק המקובל
רבי ניסים פרץ זצוללה"ה בבני ברק

 -

יצא לאור יום ג' לסדר "ויקרא אל משה"
כו אדר תשע"ב לפ"ק

על ידי מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 8/24 בית שמש
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קונטרס 
הזוהר ישיבת 

זצוללה "ה פרץ ניסים רבי המקובל הצה"ק לפטירת השלושים הספד

רבי "ויּ קרא  הפרשה, על  בזוה"ק לאמר", מוֹ עד  מאהל  אליו ה' וידבּ ר מׁש ה אל 
הגבּ ּה  אוֹ  ׁש אלה העמק  אלהי ה' מעם אוֹ ת ל "ׁש אל פתח , אלעזר 

יא)למעלה" ז, בין(ישעיהו  מה האחרונים, ובדורות  הראשונים בדורות הסתכלתי , 
ומסתכלים יודעים היו הראשונים דורות  האחרונים , לדורות הראשונים דורות 

בסיני... למשה שנמסרו  האותיות  לצרף וידעו העליונה , בחכמה

דורותרבינו של בדרכם ילך אחד שכל כדי היה ורובו ראשו חייו ימי כל זצ "ל 
תורת ללימוד גדולה  ישיבה פתח  וכן התורה, סודות וללמוד  הראשונים 

ח לימי  האחרוֹ נים  ובשבועות ביקרנו הקבלה, חברי יּ יו, הזוהראצלו "מפעל  
לכל  וראוי נפלאים דברים כאן שנעשים וכתב מאוד אותנו וחיזק העולמי ",
של  רצונו לעשות כן גם עלינו ורבותי, מורי ולכן בזה, שותפים  להיות ישראל
בידו  עלתה  ולא ה ', ודבר הקדוש הזוהר את להפיץ שרצה הזה  הקדוש  הצדיק
בעיניו  יקר היה הזה שענין ומאחר שנותיו, באמצע שנסתלק  מחמת הדבר, לגמור
הזה, התיקון לעשות ודרש לנצח, מאתנו היפרדו טרם האחרונים, בעתותיו מאוד

בדרכיו. להמשיך עלינו מוטל כן על

ב)בסנהדריןהגמרא עמוד צד ׁש כמ(דף  מעל סבּ ל וֹ  יסוּ ר  ההוּ א  בּ יּ וֹ ם "והיה  אומרת:
ׁש מן" מּפ ני  על  וח בּ ל צוּ אר מעל כז)וע לּ וֹ  י פרק נפחא,(ישעיה  יצחק רבי אמר . 

וּ בבּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ בּת י דּ וֹ לק ׁש היה  חזק יּ הוּ  ׁש ל  ׁש מנ וֹ  מּפ ני סנחריב ׁש ל  על  חוּ בל
בתורה עוסק שאינו מי כל ואמר, המדרש  בית פתח על  חרב נעץ עשׂ ה  מה  מדרׁש וֹ ת,

הארץ, עם מצאו ולא  שבע  באר ועד מדן בדקו זו, בחרב אנטיפרסידקר ועד  מגבת
וטהרה, טומאה בהלכות  בקיאין היו  שלא ואשה איש  ותינוקת תינוק מצאו ולא

קמא בבא ב)ובגמרא  עמוד טז על(דף  ישיבה  שהושיבו מלמד במותו  לו  עשו  וכבוד :
בישראל. תורה  שהרבה לפי - קברו על ישיבה שהושיבו  בתוספות וכתוב קברו,

בירושלמי ואמרו  ז"ל פ "א)חכמינו  ועתה(ברכות כבודו. זהו אדם  של רצונו ,
רצונו. לעשות עלינו האחרון , כבוד  לו לחלק  שנתאספנו

אתואפשר  השלושים ביום להספיד עומדים אנו כאן דהנה לענינינו לומר
בגמרא כדאיתא זצ"ל , ע "א)הצה"ק קנ "ג דף  דהתם(שבת בהספידא "אחים
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בגמרא כדאיתא זצ"ל , ע "א)הצה"ק קנ "ג דף  דהתם(שבת בהספידא "אחים



הזוהר ישיבת  ב 

לילות שם שהיה בדרכו לילך  אנו  ומצווים  ההספד. בשעת נמצא שהנפטר קאימנא ",
הסוד, תורת ילמדו ישראל  שכל תקנות ולתקן  הזוה"ק, תורת  בישראל להפיץ כימים
שעיקר בידעו ח"ו , שפתים " "ערל בבחינת ישראל יהיו  שלא  ופועל עושה  והיה
עיקר תלוי שבזה  היטב  וידע  הסוד , תורת  לימוד  אי בגלל הוא בעוה "ר הגלות  עיכוב
בפתע לעולמו הלך  זה וצדיק זה, כוח  מאתנו נחסר וכעת נפשינו , ופדות גאולתינו

הדור. בעון נתפס צדיק  כי  הדור בעון  זה כל  ובודאי פתאום,

שימשיכו ולכן הקדושים במוסדותיו להחזיק קודם רצונו, למלאות צריכים אנו
את הניף והנה שבשמים, לאבינו ישראל את ולקרב ישראל עם את להאיר 
"אגורה המלך, דוד תפילת את בו לקיים ליה, זכו קא  השמים ומן  שנית, ידו
אחרי  גם עז וביתר  שאת  ביתר הקדוש מפעלו  שימשיך עולמים", באהלך
מנוחה להם אין וצדיקים מבחייהם, יותר במיתתם צדיקים גדולים כי  פטירתו,
ותלמידיו  חיל", אל מחיל  "ילכו כנאמר הבא, בעולם  ולא הזה בעולם לא
בעולם הגדולה הכי הישיבה שתהיה  קברו, על ישיבה לעשות התארגנו הצדיקים

כמותה. שאין

לזכותעל ישראל כלל את מזמין  אשר - העולמי" הזוהר "מפעל  של התכנית פי 
הקדוש, הזוהר  בזכות כי  הקדוש, הזוהר ספר  של האדיר בלימוד  חלק  וליטול
הזוהר כידוע  השלמה, לגאולה ולבא ברחמים , מהגלות לצאת יזכה ישראל , עם
אדם כל  קשות, מגזרות הדור כל את  שמצילה נוח , לתיבת  נמשל הקדוש 

ה בלימוד  מהכלל  כחלק עליון,המשתתף  ממקור לברכה זוכה הקדוש, זוהר 
מסירים אדמות , עלי  הקיימת ביותר  והחזקה הטובה חיים, ביטוח תעודת שהיא
זוכה ומתעלה, מזדככת נשמתו נמחלים, עוונותיו קשים, ויסורים גזרות  ממנו
ככתוב  חיים, בעץ להאחז הזה, בעולם עוד וזוכה לצדיקים, הצפון הבא לעולם

בחייך" תראה "ועולמך 

אלפי אנחנו  לארגן ישראל לעם שקראו  הדור גדולי  קריאת לקול נשמעים
את נביא זה ועם שלמה", לך  "האלף בבחינת הקדוש, הזוהר  של סיומים

השם. בעזרת ברחמים המשיח 

להכניע כבר  כדי  סיום לכל איש שבעים של בקבוצות יהודים אלפי התארגנו
בזוה"ק כדאמרו לישראל , ה ּמ צרים  אומות שבעים  קליפת ,(שמות)את 

ובזה נפש , שבעים  של  אב  נקרא  אבינו ויעקב למצרים, אבותינו ירדו  נפש בשבעים
אלפי שהתקבצו  בס"ד זכינו כבר העולם, אומות  שרי השבעים את להכניע יכולים 
ספרי לצערינו אך  בחדשו , חודש  מידי הזוה "ק את ולסיים ללמוד  בשמחה  יהודים 
בדחיפות ומוכרחים  השוק, מן אזלו כיס, בפורמט כרכים לשבעים  המחולק  הזוה"ק
שמו למען  בגבורים , ה' לעזרת בואו  מבקש , אנוכי אחי את  כן על  מחדש, להדפיסם
קברו, על  ישיבה להושיב חז"ל מצוות את ולקיים  צדיק רצון ולעשות  באהבה ,

הזוהר גישיבת 

אתר בכל די יהודי לכל  הרשב"י  תורת  את ולפרסם להפיץ הקדושה בדרכו ולהמשיך
והחלש בזה. תלויה הגאולה כל כי נידח  ממנו  ידח  לבלתי מחשבות ולחשוב ואתר,
סך הדפוס לבית ישר לתרום יכול אחד וכל זהב, בוזו  כסף בוזו  אני, גיבור יאמר
וככל הקדוש  זוהר של  סטים עשרה  עוד ידפיסו וכך תשלומים, בעשרה ש "ח 1600
כי ישראל, לכלל בחינם לחלוקה ויותר יותר להדפיס  נוכל כך התורמים, שירבו 
נשמת את  ולהמשיך החיים , בעץ לאחוז רוצים קדושים ישראל ועם גדול הצמאון

זי"ע. הטוב הרי "ח עינינו  מאור שחיבר הפיוט וכמו לדורינו , כאן הרשב"י

ובזהק וֹ לוֹ  יוֹ חאי . בּ ר אדוֹ ננוּ  הלּ ח וּ צים, והצּ יל  הּק וֹ צים, את  והכרית עריצים, זּמ ר 
אדוֹ ננוּ  בּ עדנוּ , ט וֹ ב ימליץ הוּ א עינינוּ , מאירת היא לנ וּ , מגן לּת וֹ רתוֹ  נזכה

יוֹ חאי . בּ ר 

וּ בנּ גלה.ויקויים בּ נּ סּת ר מׁש יח, עת ישׂ יח. "ּפ ה הטוב : הרי"ח  תפילת בנו
ׁש ם , קדׁש הר ציּ וֹ ן לעיר  ליּה . מצ ּפ ים כּ לּ נוּ  צבי, לעיר תביא, ּת ׁש בּ י

ונעלה". נשׂ מח 

ז:)הרשב"י ומבטיח שמות מי(זוהר כי המשיח, התגלות בזמן שיזדמן  מי  אשרי ,
יזכה הקדושה, לשכינה וסיוע עזר שיתן ומי באמונה זמן באותו  שיהיה 
והעוסק עכ"ל . במעשיו, ה ' ישמח שאז  הוא, ברוך המלך שמחת  של האור לאותו
נרשם ודיוקנו יום, בכל שלו בפמליא  בו משתבח הקב"ה האריז"ל , ובתורת  בזוה"ק
דפלוני" בדיוקנא זהירין  "הוו  לפניו  ומכריזין המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין למעלה 

לבטלם . רשות לו יש  גזירות, גוזר הקב"ה ה')ואפילו היה(סוד עתיד  זה וספר .
יזכו אליו שיזכו אותן כל והנה ל כינה, סעד  ל ּת ן משיחא  מלכא  בימי להתגלות
נביות אילי מכל חשובה יותר היא  ההוא, בזמן המועטת זו  עבודה  כי לגאולה,

קיים המקדש בית זיע "א)כשהיה אזולאי אברהם  רבי לאברהם , .(חסד

מסורהאנו שהיתה החשובה זוגתו בעד  טוב מליץ  שיהא מהנפטר  מבקשים
עזרתה ידי  ועל חוליו, בעת ובפרט נפשה בכל  באמונה אותו לשמש אליו
הרבנים הבנים ובעד עבורה טוב  וימליץ הטובות, הפעולות כל לעשות זכה
בהיותו  למענם פועל שהיה כמו ישראל  כלל ובעד משפחתו כל ובעד  החשובים 

חיותו. בחיים

לנו ובזכות  ישלח שהשי"ת עלינו טוב ימליץ הוא צדיק, של רצונו שנעשה זה 
אמן. בימינו במהרה האמיתי  הגואל





הזוהר ישיבת  ב 

לילות שם שהיה בדרכו לילך  אנו  ומצווים  ההספד. בשעת נמצא שהנפטר קאימנא ",
הסוד, תורת ילמדו ישראל  שכל תקנות ולתקן  הזוה"ק, תורת  בישראל להפיץ כימים
שעיקר בידעו ח"ו , שפתים " "ערל בבחינת ישראל יהיו  שלא  ופועל עושה  והיה
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הדור. בעון נתפס צדיק  כי  הדור בעון  זה כל  ובודאי פתאום,

שימשיכו ולכן הקדושים במוסדותיו להחזיק קודם רצונו, למלאות צריכים אנו
את הניף והנה שבשמים, לאבינו ישראל את ולקרב ישראל עם את להאיר 
"אגורה המלך, דוד תפילת את בו לקיים ליה, זכו קא  השמים ומן  שנית, ידו
אחרי  גם עז וביתר  שאת  ביתר הקדוש מפעלו  שימשיך עולמים", באהלך
מנוחה להם אין וצדיקים מבחייהם, יותר במיתתם צדיקים גדולים כי  פטירתו,
ותלמידיו  חיל", אל מחיל  "ילכו כנאמר הבא, בעולם  ולא הזה בעולם לא
בעולם הגדולה הכי הישיבה שתהיה  קברו, על ישיבה לעשות התארגנו הצדיקים

כמותה. שאין

לזכותעל ישראל כלל את מזמין  אשר - העולמי" הזוהר "מפעל  של התכנית פי 
הקדוש, הזוהר  בזכות כי  הקדוש, הזוהר ספר  של האדיר בלימוד  חלק  וליטול
הזוהר כידוע  השלמה, לגאולה ולבא ברחמים , מהגלות לצאת יזכה ישראל , עם
אדם כל  קשות, מגזרות הדור כל את  שמצילה נוח , לתיבת  נמשל הקדוש 

ה בלימוד  מהכלל  כחלק עליון,המשתתף  ממקור לברכה זוכה הקדוש, זוהר 
מסירים אדמות , עלי  הקיימת ביותר  והחזקה הטובה חיים, ביטוח תעודת שהיא
זוכה ומתעלה, מזדככת נשמתו נמחלים, עוונותיו קשים, ויסורים גזרות  ממנו
ככתוב  חיים, בעץ להאחז הזה, בעולם עוד וזוכה לצדיקים, הצפון הבא לעולם

בחייך" תראה "ועולמך 

אלפי אנחנו  לארגן ישראל לעם שקראו  הדור גדולי  קריאת לקול נשמעים
את נביא זה ועם שלמה", לך  "האלף בבחינת הקדוש, הזוהר  של סיומים

השם. בעזרת ברחמים המשיח 

להכניע כבר  כדי  סיום לכל איש שבעים של בקבוצות יהודים אלפי התארגנו
בזוה"ק כדאמרו לישראל , ה ּמ צרים  אומות שבעים  קליפת ,(שמות)את 

ובזה נפש , שבעים  של  אב  נקרא  אבינו ויעקב למצרים, אבותינו ירדו  נפש בשבעים
אלפי שהתקבצו  בס"ד זכינו כבר העולם, אומות  שרי השבעים את להכניע יכולים 
ספרי לצערינו אך  בחדשו , חודש  מידי הזוה "ק את ולסיים ללמוד  בשמחה  יהודים 
בדחיפות ומוכרחים  השוק, מן אזלו כיס, בפורמט כרכים לשבעים  המחולק  הזוה"ק
שמו למען  בגבורים , ה' לעזרת בואו  מבקש , אנוכי אחי את  כן על  מחדש, להדפיסם
קברו, על  ישיבה להושיב חז"ל מצוות את ולקיים  צדיק רצון ולעשות  באהבה ,

הזוהר גישיבת 

אתר בכל די יהודי לכל  הרשב"י  תורת  את ולפרסם להפיץ הקדושה בדרכו ולהמשיך
והחלש בזה. תלויה הגאולה כל כי נידח  ממנו  ידח  לבלתי מחשבות ולחשוב ואתר,
סך הדפוס לבית ישר לתרום יכול אחד וכל זהב, בוזו  כסף בוזו  אני, גיבור יאמר
וככל הקדוש  זוהר של  סטים עשרה  עוד ידפיסו וכך תשלומים, בעשרה ש "ח 1600
כי ישראל, לכלל בחינם לחלוקה ויותר יותר להדפיס  נוכל כך התורמים, שירבו 
נשמת את  ולהמשיך החיים , בעץ לאחוז רוצים קדושים ישראל ועם גדול הצמאון

זי"ע. הטוב הרי "ח עינינו  מאור שחיבר הפיוט וכמו לדורינו , כאן הרשב"י

ובזהק וֹ לוֹ  יוֹ חאי . בּ ר אדוֹ ננוּ  הלּ ח וּ צים, והצּ יל  הּק וֹ צים, את  והכרית עריצים, זּמ ר 
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קיים המקדש בית זיע "א)כשהיה אזולאי אברהם  רבי לאברהם , .(חסד
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חיותו. בחיים

לנו ובזכות  ישלח שהשי"ת עלינו טוב ימליץ הוא צדיק, של רצונו שנעשה זה 
אמן. בימינו במהרה האמיתי  הגואל
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ֵסֶפר

ֹאֶהל ִמְרָים
ֵדיֶקת  ה ַהֲחׁשּוָבה ַהּצַ ָ ד ַעל ָהִאּשׁ  ֶהְסּפֵ

 ָמַרת ִמְרָים ִמיְנִדיל 

ִעיר  י ֶזעִליק ַהּכֵֹהן ִמּפֹוִלין ּבְ ת הגה"צ ַרּבִ ּבַ

ת להבחל"ח הרה"צ  טשענסחוב ע"ה ֵאׁשֶ

ִליָט"א י ְראּוֵבן ַיֲעקֹב לאקאוויטש ׁשְ ַרּבִ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ

אייר תשע"ב לפ"ק



מרי  אה א

מרי  ֶֹאה◌ִ◌ְ◌ָ◌

 ּפ ּק וּ די ּפ רׁש ת  ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ּב ת מינדיל מרים  מרת הצּ דיקת החׁש וּ בה האה על ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהסּפ ד 
אׁש ת ע"ה טשענסחוב  ּב עיר  מּפ וֹ לין הּכ הן זעליק רּב י ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַהגה "צ

ׁש ליט"א לאקאוויטש  יעקב  ראוּ בן רּב י הרה"צ  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַלהבחל"ח

 מרים מרת  הצּ דיקת הח ׁש וּ בה האה את להסּפ יד יחד כּ לּ נ וּ  
טשענסחוב בּ עיר  מ ּפ וֹ לין הכּ הן זעליק  ר בּ י הגה"צ  בּ ת מינדיל

ׁש ליט "א. לאקאוויטש יעקב  ראוּ בן רבּ י הרה"צ להבחל "ח א ׁש ת ע"ה

-א-
: נאמר וגו '"הב וּ ע העדת מׁש כּ ן  הּמ ׁש כּ ן פקוּ די כא)"אלּ ה .(לח, 

 העווֹ נוֹ ת על מכּפ ר ׁש הּמ ׁש כּ ן "מׁש כּ ן בּ ּמ דר ׁש  הלּ ׁש וֹ ן  ק ׁש ה לכאוֹ רה 
כּ אן? יׁש  עדוּ ת איזה העדוּ ת ",

ׁש בּ ת בּ מּס כת  חז "ל דּ ברי נקדּ ים  בּ ן (נה:)הענין ׁש מעוֹ ן ר בּ י אמר  : 
על  דּ מע וֹ ת הּמ וֹ ריד כּ ל ק ּפ רא, בּ ר  מוּ ם  לוי בּ ן יהוֹ ׁש ע א"ר  ּפ זי
אּת ה  ספרּת ה "נדי  ׁש נּ אמר : גּ נזיו, בּ בית וּ מ נּ יחן ס וֹ פרן  הקב"ה כּ ׁש ר אדם

"בּ ספרת הלא בנאד דמעתי ט)שׂ ימה נו , מק וֹ מוֹ ת (תהלים "את [ּפ רוּ ׁש  . 
.[" עּמ ספ וּ רים הם הרי בּ אוֹ צר דּ מעתי את שׂ ים ה', אּת ה מנּ ית נדוּ די

אחרי ּפ רׁש ת נ"ז:)הּק ד וֹ ׁש  י ּס וּ רי(דּ ף על ׁש ּמ צטער  מי ׁש כּ ל כּ תב , 
הע וֹ לם  מן חטאיהם את  מעבירים ׁש ּמ צטערהצּ דּ יקים מי  וכל ... 

עליו  מכריז  הקב "ה דּ מעוֹ ת, עליהם מוֹ ריד  א וֹ  הצּ דּ יקים, ׁש ל אוֹ בדן על
ּת כּפ ר "  וחּט את ע וֹ נ "וסר  ז)ואוֹ מר: ו, ימוּ תוּ (ישעיהו  ׁש לּ א א לּ א ע וֹ ד ולא , 

ימים"  יארי זרע  "יראה  כּ תוּ ב: ועליו בּ ימיו , י)בּ ניו  נג, כּ אן.עד ,(ישעיהו  
הּק דוֹ ׁש  ב ')וּ בזוֹ הר  דמעתי(חלק שׂ ימה אּת ה ספרּת ה "נדי הּפ סוּ ק על ּפ רוּ ׁש  

ונסגּ רוּ , ננעלוּ  הערים  כּ ל למדנוּ  יוֹ סי, ר בּ י  אמר ."בּ ספרת הלא בנאד
אוֹ תן  וכל וע צּ ב וֹ ן, צער  ֹמּת ו אלּ א דּ מעה  ואין ננעלוּ , לא דּ מע וֹ ת וׁש ערי
וּ מכניסים  בּ רזל וּ מנע וּ לי קרח  הרי מׁש בּ רים כּ לּ ם  ההם, ׁש ערים על הּמ מ נּ ים 
הידוּ עה, מדרגה  וּ בכן הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני נכנסת זוּ  וּ תפ לּ ה ה דּ מעוֹ ת, אוֹ תן   
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אחרי ּפ רׁש ת נ"ז:)הּק ד וֹ ׁש  י ּס וּ רי(דּ ף על ׁש ּמ צטער  מי ׁש כּ ל כּ תב , 
הע וֹ לם  מן חטאיהם את  מעבירים ׁש ּמ צטערהצּ דּ יקים מי  וכל ... 

עליו  מכריז  הקב "ה דּ מעוֹ ת, עליהם מוֹ ריד  א וֹ  הצּ דּ יקים, ׁש ל אוֹ בדן על
ּת כּפ ר "  וחּט את ע וֹ נ "וסר  ז)ואוֹ מר: ו, ימוּ תוּ (ישעיהו  ׁש לּ א א לּ א ע וֹ ד ולא , 

ימים"  יארי זרע  "יראה  כּ תוּ ב: ועליו בּ ימיו , י)בּ ניו  נג, כּ אן.עד ,(ישעיהו  
הּק דוֹ ׁש  ב ')וּ בזוֹ הר  דמעתי(חלק שׂ ימה אּת ה ספרּת ה "נדי הּפ סוּ ק על ּפ רוּ ׁש  

ונסגּ רוּ , ננעלוּ  הערים  כּ ל למדנוּ  יוֹ סי, ר בּ י  אמר ."בּ ספרת הלא בנאד
אוֹ תן  וכל וע צּ ב וֹ ן, צער  ֹמּת ו אלּ א דּ מעה  ואין ננעלוּ , לא דּ מע וֹ ת וׁש ערי
וּ מכניסים  בּ רזל וּ מנע וּ לי קרח  הרי מׁש בּ רים כּ לּ ם  ההם, ׁש ערים על הּמ מ נּ ים 
הידוּ עה, מדרגה  וּ בכן הּק דוֹ ׁש , הּמ ל לפני נכנסת זוּ  וּ תפ לּ ה ה דּ מעוֹ ת, אוֹ תן



מרי  אה  ב 

צרתם  "בּ כל ׁש כּ תוּ ב : כּ מוֹ  ההוּ א, איׁש  ׁש ל והצּ רה הע צּ ב וֹ ן  מן צער  לּה , יׁש 
וגו'" צר  ט)לוֹ  סג, הה וּ א,(ישעיהו האיׁש  ׁש ל ה דּ מעוֹ ת עם ההיא  והּת פלּ ה . 

ׁש ּמ וֹ ריד  האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי עליו . מרחם והקב"ה ריקם, חוֹ זרת אינּה 
בּ תפלּ תוֹ . הקב"ה לפני דּ מע וֹ ת 


."צ דּ יק" כּ תבוּ  ולא כּ ׁש ר" "אדם חז"ל נקטוּ  למה

.םמ אוֹ תן יגנוֹ ב מי  הלא גּ נזיו, בּ בית וּ מנּ יחן  סוֹ פרן  הקב"ה למה

 לּס טרא יהיה ׁש לּ א כּ די ה גּ נזים  בּ בית הדּ מע וֹ ת  דּ נׁש מרים לפרׁש , 
ׁש וֹ ברים  הדּ מעוֹ ת וכח סוֹ ד וזה בּ הם, חלק וׁש וּ ם ׁש ליטה  אחרא
הכּ ל, ׁש וֹ ברוֹ ת והדּ מעוֹ ת מעו וֹ נוֹ ת, ׁש נּ גרמים והמחיצוֹ ת הּמ נעוּ לים כּ ל את
עם  ורוֹ חץ  וּ בוֹ כה בּ תׁש וּ בה  חוֹ זר  אדם ׁש כּ אׁש ר בזוה"ק  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 
ׁש וּ ם  נׁש אר  ולא  העברה  רוֹ ׁש ם את  למחק זוֹ כה גּ ם אז מצחוֹ , את דּ מע וֹ תיו 

הּמ צח. על רוֹ ׁש ם

העני לפרׁש  ׁש ּמ וֹ רידים אפ ׁש ר דּ מעוֹ ת ס וּ גי ׁש ני ׁש יּ ׁש  זה , בּ אפן ן 
הצּ דּ יק. בּ עצמוֹ .א)בּ מיתת  הכּ ׁש ר  האדם הצּ דּ יק, הע דּ ר על ב )על 

ּפ ׁש ע . וכּפ רת עוֹ ן סליחת

 הּמ דרׁש דּ ברי פ"ה)בּ זה ר בּ ה וגו'",(ו יּ קרא ישׂ ראל ּפ זוּ רה "שׂ ה 
אם  בּ יחד, צאן מאוֹ ת  לרע וֹ ת  ׁש כּ ׁש מוֹ ליכין לשׂ ה. נמׁש לוּ  ׁש יּ שׂ ראל
ולא  ע וֹ מדים בּ יחד כּ לּ ם אז ללכת, יכוֹ ל ואינוֹ  בּ רגל וֹ , נלקה אחד שׂ ה

.ליל יכוֹ ל ׁש אינ וֹ  לה ׁש יּ ׁש  ה יּ ּס וּ רים להן כּ וֹ אב כּ י הלאה, הוֹ לכים 

,רח"ל נע דּ ר אחד כּ ׁש יּ הוּ די ישׂ ראל. כּ לל הוּ א כּ כה הּמ דרׁש , אוֹ מר כן 
וזהוּ : מאבריו . אחד ׁש חסר מּפ ני י שׂ ראל, לכל כּ וֹ אב הזּ ה "בּ כל ה כּ אב  

צר" לוֹ  הזוה"ק:צרתם כּ לׁש וֹ ן מּמ ׁש .. ה וּ א  חד וישׂ ראל  קוב"ה  אוֹ ריתא 

להבין אפ ׁש ר והזוה"ק  הּמ דר ׁש  צר ׁש לּ וּ ב  לוֹ  צרתם  בּ כל  מוּ ם למה  
ׁש מוֹ תיו  מּמ ׁש  היא ׁש הּת וֹ רה  מ ּמ ׁש , הוּ א  חד וישׂ ראל וקוב"ה ׁש אוֹ ריתא
זי"ע , הרמח"ל ׁש אמר וּ כמ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה חקוּ קים וישׂ ראל הקב"ה, ׁש ל
אם  מ ּמ ילא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ וֹ הר כּ לוּ לים הם ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ר בּ וֹ א ׁש ים ׁש כּ ל

לוֹ . כּ וֹ אב בּ ו דּ אי אחד, אבר  ח"ו לאדם חסר

 ֹלו צרתם  ׁש בּ כל מּפ ני  ה דּ מעוֹ ת, מ וֹ נה הקב "ה למה  להבין, אפׁש ר 
על  בּ וֹ כה  גּ ם ׁש הוּ א ועוֹ ד הוּ א, חד וי שׂ ראל וקוב "ה ואוֹ ריתא צר ,

גּ נזיו. בּ בית וּ מנּ יחן ס וֹ פרן  כּ ן  על הקב "ה, ׁש ל הצּ ער

מרי  אה ג

לסליח הוּ א ה צּ דּ יק  מיתת  על מוֹ רידים ׁש אנוּ  הדּ מעוֹ ת ׁש ל  ת הני 
מכּפ ר הוּ א הצּ דּ יק , את מסּפ ידים ׁש אנוּ  זה וּ  כּ י ּפ ׁש ע , וּ לכ ּפ רת ע וֹ ן

הכּ ּפ וּ רים. כּ יוֹ ם

יהוּ דא כּ ר בּ י  לן  קיימא ה כּ ּפ וּ רים כּ ר בּ י)בּ יוֹ ם  הכּ ּפ וּ רים ׁש (ולא אינוֹ יוֹ ם 
אין ּת ׁש וּ בה ע שׂ וּ  לא  אם אבל ּת ׁש וּ בה, עם רק הכּ ּפ וּ רים מכּפ ר  י וֹ ם 

מכּפ ר , ׁש ההס ּפ ד הוּ א אמת  כּ ן . הוּ א הצּ דּ יק מיתת י וֹ ם גּ ם כּ ן ואם מכ ּפ ר,
אם  אלּ א מכּפ ר אינוֹ  לב כּ וֹ ת , ירבּ וּ  אם ואף ּת ׁש וּ בה. בּ לא מכ ּפ ר אינ וֹ  אבל
העבר על מתחרטים לא ואם  וּ פׁש ע , ע וֹ ן  על חרטה דּ מע וֹ ת  מוֹ רידים כּ ן

אין העתיד על הכּ ּפ וּ רים וקבּ לה מכּפ ר .י וֹ ם 

-ב-
ג')ז"ל הכּ וּ נה (בּ רכוֹ ת מת. ׁש ל דּ בריו אלּ א הּמ ת בּ פני אוֹ מרים אין : 

את  בּ ח יּ יו, הׁש ּת דּ ל דּ בר וּ לאיזה חפץ, היה הּמ ת מה ׁש ר וֹ אים  בּ זה ,
על  גּ דוֹ ל ר וֹ ׁש ם הלּ לוּ  הדּ ברים יעשׂ וּ  אז  כּ י הּמ ת, בּ פני אוֹ מרים  זה
הק דּ יׁש  לנצח , מהם יּפ רד בּ קר וֹ ב  אׁש ר האיׁש  זה כּ י בּ ידעם הּמ ק ׁש יבים.

לק יּ מם. יוֹ תר יׁש ּת דּ לוּ  מ ּמ ילא זה, לדבר כּ חוֹ תיו

 בּ ראׁש מקנּ ח ה וּ א בּ קלמוּ ס וֹ , ׁש נּ ׁש אר וּ דיוֹ  כּ וֹ תב הקב"ה בּ ּמ דר ׁש : 
חז"ל  ׁש אמר וּ  וּ כמוֹ  הע וֹ לם , מן לה ּפ טר  ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה  הצּ דּ יקים 
ׁש ל  א' מא וֹ ת ׁש נּ ׁש אר ה דּ י וֹ  מארית  ּפ ניו א וֹ ר  ׁש ּק רן  רבּ נ וּ , מׁש ה אצל

זעירא. א' ׁש כּ תב  ויּ קרא ,

יקר דּ בר  הוּ א  העיר  לתּק וּ ן בּ עיר  נּ עשׂ ה מה כּ ל בּ זה: הכּ וּ נה  כּ י 
"וכל  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  י וֹ ם. כּ ל הקב"ה ׁש ל בּ פנקסוֹ  נכּת ב  וזה מאד,
הדּ יוֹ  זהוּ  בּ עיר לתּק ן עוֹ ד ׁש חסר דּ בר אוּ לם  נכּת בים". בּ ּס פר  מעשׂ י
הזּ ה  והדּ יוֹ  בּ פנקס וֹ , זאת כּ תב  ׁש ּט רם כּ ביכוֹ ל, הקב "ה ׁש ל בּ קלמ וּ ס  ׁש נּ ׁש אר 
בּ זה  הכּ וּ נה הע וֹ לם . מן להּפ טר זמ נּ ם ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש עה הצּ דּ יקים, בּ ראׁש  מק נּ ח

הרע להצּ דּ יק וכדאיתא ׁש נּ וֹ תן ה זּ ה. הענין  ׁש יּ גמר להׁש ּת דּ ל ׁש יּ ׁש  יוֹ ן 
ׁש לּ אבּ ּמ דר ׁש : דּ וֹ מה למיתתוֹ   ּסמו מצוה העוֹ שׂ ה כּ ל בּ יד ּת היה  מסרת 

וה ׁש לימּה  מצוה אוֹ תּה  אם  כּ י חסרה הצּ דּ יקים  מדּ ת  .היתה  

זעליג רבּ י הרב  הצּ דּ יק לכּ הן בּ ת מינדיל מרים  מרת ה זּ את הצּ דיקת 
היּ ּס וּ רים  כּ ל אחר ואפילוּ  הּפ ליטה, מ ארית היתה זצ"ל הכּ הן
ׁש ל  בּ ית היה ה בּ ית וכל ּפ ארק  בּ בּ ארא הּמ יחד חדׁש  בּ ית בּ נתה ׁש עברה
הבּ רכוֹ ת  ׁש כּ ל זכתה לחנּ ם ולא בּ ע וֹ לם, דּ גמתּה  רוֹ אים ׁש לּ א  וחסד צדקה



מרי  אה  ב 

צרתם  "בּ כל ׁש כּ תוּ ב : כּ מוֹ  ההוּ א, איׁש  ׁש ל והצּ רה הע צּ ב וֹ ן  מן צער  לּה , יׁש 
וגו'" צר  ט)לוֹ  סג, הה וּ א,(ישעיהו האיׁש  ׁש ל ה דּ מעוֹ ת עם ההיא  והּת פלּ ה . 

ׁש ּמ וֹ ריד  האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי עליו . מרחם והקב"ה ריקם, חוֹ זרת אינּה 
בּ תפלּ תוֹ . הקב"ה לפני דּ מע וֹ ת 


."צ דּ יק" כּ תבוּ  ולא כּ ׁש ר" "אדם חז"ל נקטוּ  למה

.םמ אוֹ תן יגנוֹ ב מי  הלא גּ נזיו, בּ בית וּ מנּ יחן  סוֹ פרן  הקב"ה למה

 לּס טרא יהיה ׁש לּ א כּ די ה גּ נזים  בּ בית הדּ מע וֹ ת  דּ נׁש מרים לפרׁש , 
ׁש וֹ ברים  הדּ מעוֹ ת וכח סוֹ ד וזה בּ הם, חלק וׁש וּ ם ׁש ליטה  אחרא
הכּ ל, ׁש וֹ ברוֹ ת והדּ מעוֹ ת מעו וֹ נוֹ ת, ׁש נּ גרמים והמחיצוֹ ת הּמ נעוּ לים כּ ל את
עם  ורוֹ חץ  וּ בוֹ כה בּ תׁש וּ בה  חוֹ זר  אדם ׁש כּ אׁש ר בזוה"ק  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ 
ׁש וּ ם  נׁש אר  ולא  העברה  רוֹ ׁש ם את  למחק זוֹ כה גּ ם אז מצחוֹ , את דּ מע וֹ תיו 

הּמ צח. על רוֹ ׁש ם

העני לפרׁש  ׁש ּמ וֹ רידים אפ ׁש ר דּ מעוֹ ת ס וּ גי ׁש ני ׁש יּ ׁש  זה , בּ אפן ן 
הצּ דּ יק. בּ עצמוֹ .א)בּ מיתת  הכּ ׁש ר  האדם הצּ דּ יק, הע דּ ר על ב )על 

ּפ ׁש ע . וכּפ רת עוֹ ן סליחת

 הּמ דרׁש דּ ברי פ"ה)בּ זה ר בּ ה וגו'",(ו יּ קרא ישׂ ראל ּפ זוּ רה "שׂ ה 
אם  בּ יחד, צאן מאוֹ ת  לרע וֹ ת  ׁש כּ ׁש מוֹ ליכין לשׂ ה. נמׁש לוּ  ׁש יּ שׂ ראל
ולא  ע וֹ מדים בּ יחד כּ לּ ם אז ללכת, יכוֹ ל ואינוֹ  בּ רגל וֹ , נלקה אחד שׂ ה

.ליל יכוֹ ל ׁש אינ וֹ  לה ׁש יּ ׁש  ה יּ ּס וּ רים להן כּ וֹ אב כּ י הלאה, הוֹ לכים 

,רח"ל נע דּ ר אחד כּ ׁש יּ הוּ די ישׂ ראל. כּ לל הוּ א כּ כה הּמ דרׁש , אוֹ מר כן 
וזהוּ : מאבריו . אחד ׁש חסר מּפ ני י שׂ ראל, לכל כּ וֹ אב הזּ ה "בּ כל ה כּ אב  

צר" לוֹ  הזוה"ק:צרתם כּ לׁש וֹ ן מּמ ׁש .. ה וּ א  חד וישׂ ראל  קוב"ה  אוֹ ריתא 

להבין אפ ׁש ר והזוה"ק  הּמ דר ׁש  צר ׁש לּ וּ ב  לוֹ  צרתם  בּ כל  מוּ ם למה  
ׁש מוֹ תיו  מּמ ׁש  היא ׁש הּת וֹ רה  מ ּמ ׁש , הוּ א  חד וישׂ ראל וקוב"ה ׁש אוֹ ריתא
זי"ע , הרמח"ל ׁש אמר וּ כמ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה חקוּ קים וישׂ ראל הקב"ה, ׁש ל
אם  מ ּמ ילא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ וֹ הר כּ לוּ לים הם ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ר בּ וֹ א ׁש ים ׁש כּ ל

לוֹ . כּ וֹ אב בּ ו דּ אי אחד, אבר  ח"ו לאדם חסר

 ֹלו צרתם  ׁש בּ כל מּפ ני  ה דּ מעוֹ ת, מ וֹ נה הקב "ה למה  להבין, אפׁש ר 
על  בּ וֹ כה  גּ ם ׁש הוּ א ועוֹ ד הוּ א, חד וי שׂ ראל וקוב "ה ואוֹ ריתא צר ,

גּ נזיו. בּ בית וּ מנּ יחן ס וֹ פרן  כּ ן  על הקב "ה, ׁש ל הצּ ער

מרי  אה ג

לסליח הוּ א ה צּ דּ יק  מיתת  על מוֹ רידים ׁש אנוּ  הדּ מעוֹ ת ׁש ל  ת הני 
מכּפ ר הוּ א הצּ דּ יק , את מסּפ ידים ׁש אנוּ  זה וּ  כּ י ּפ ׁש ע , וּ לכ ּפ רת ע וֹ ן

הכּ ּפ וּ רים. כּ יוֹ ם

יהוּ דא כּ ר בּ י  לן  קיימא ה כּ ּפ וּ רים כּ ר בּ י)בּ יוֹ ם  הכּ ּפ וּ רים ׁש (ולא אינוֹ יוֹ ם 
אין ּת ׁש וּ בה ע שׂ וּ  לא  אם אבל ּת ׁש וּ בה, עם רק הכּ ּפ וּ רים מכּפ ר  י וֹ ם 

מכּפ ר , ׁש ההס ּפ ד הוּ א אמת  כּ ן . הוּ א הצּ דּ יק מיתת י וֹ ם גּ ם כּ ן ואם מכ ּפ ר,
אם  אלּ א מכּפ ר אינוֹ  לב כּ וֹ ת , ירבּ וּ  אם ואף ּת ׁש וּ בה. בּ לא מכ ּפ ר אינ וֹ  אבל
העבר על מתחרטים לא ואם  וּ פׁש ע , ע וֹ ן  על חרטה דּ מע וֹ ת  מוֹ רידים כּ ן

אין העתיד על הכּ ּפ וּ רים וקבּ לה מכּפ ר .י וֹ ם 

-ב-
ג')ז"ל הכּ וּ נה (בּ רכוֹ ת מת. ׁש ל דּ בריו אלּ א הּמ ת בּ פני אוֹ מרים אין : 

את  בּ ח יּ יו, הׁש ּת דּ ל דּ בר וּ לאיזה חפץ, היה הּמ ת מה ׁש ר וֹ אים  בּ זה ,
על  גּ דוֹ ל ר וֹ ׁש ם הלּ לוּ  הדּ ברים יעשׂ וּ  אז  כּ י הּמ ת, בּ פני אוֹ מרים  זה
הק דּ יׁש  לנצח , מהם יּפ רד בּ קר וֹ ב  אׁש ר האיׁש  זה כּ י בּ ידעם הּמ ק ׁש יבים.

לק יּ מם. יוֹ תר יׁש ּת דּ לוּ  מ ּמ ילא זה, לדבר כּ חוֹ תיו

 בּ ראׁש מקנּ ח ה וּ א בּ קלמוּ ס וֹ , ׁש נּ ׁש אר וּ דיוֹ  כּ וֹ תב הקב"ה בּ ּמ דר ׁש : 
חז"ל  ׁש אמר וּ  וּ כמוֹ  הע וֹ לם , מן לה ּפ טר  ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה  הצּ דּ יקים 
ׁש ל  א' מא וֹ ת ׁש נּ ׁש אר ה דּ י וֹ  מארית  ּפ ניו א וֹ ר  ׁש ּק רן  רבּ נ וּ , מׁש ה אצל

זעירא. א' ׁש כּ תב  ויּ קרא ,

יקר דּ בר  הוּ א  העיר  לתּק וּ ן בּ עיר  נּ עשׂ ה מה כּ ל בּ זה: הכּ וּ נה  כּ י 
"וכל  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  י וֹ ם. כּ ל הקב"ה ׁש ל בּ פנקסוֹ  נכּת ב  וזה מאד,
הדּ יוֹ  זהוּ  בּ עיר לתּק ן עוֹ ד ׁש חסר דּ בר אוּ לם  נכּת בים". בּ ּס פר  מעשׂ י
הזּ ה  והדּ יוֹ  בּ פנקס וֹ , זאת כּ תב  ׁש ּט רם כּ ביכוֹ ל, הקב "ה ׁש ל בּ קלמ וּ ס  ׁש נּ ׁש אר 
בּ זה  הכּ וּ נה הע וֹ לם . מן להּפ טר זמ נּ ם ׁש ּמ גּ יע  בּ ׁש עה הצּ דּ יקים, בּ ראׁש  מק נּ ח

הרע להצּ דּ יק וכדאיתא ׁש נּ וֹ תן ה זּ ה. הענין  ׁש יּ גמר להׁש ּת דּ ל ׁש יּ ׁש  יוֹ ן 
ׁש לּ אבּ ּמ דר ׁש : דּ וֹ מה למיתתוֹ   ּסמו מצוה העוֹ שׂ ה כּ ל בּ יד ּת היה  מסרת 

וה ׁש לימּה  מצוה אוֹ תּה  אם  כּ י חסרה הצּ דּ יקים  מדּ ת  .היתה  

זעליג רבּ י הרב  הצּ דּ יק לכּ הן בּ ת מינדיל מרים  מרת ה זּ את הצּ דיקת 
היּ ּס וּ רים  כּ ל אחר ואפילוּ  הּפ ליטה, מ ארית היתה זצ"ל הכּ הן
ׁש ל  בּ ית היה ה בּ ית וכל ּפ ארק  בּ בּ ארא הּמ יחד חדׁש  בּ ית בּ נתה ׁש עברה
הבּ רכוֹ ת  ׁש כּ ל זכתה לחנּ ם ולא בּ ע וֹ לם, דּ גמתּה  רוֹ אים ׁש לּ א  וחסד צדקה



מרי  אה  ד 

הבּ ית  עקרת היתה היא קט נּ וֹ ת, דּ גמאוֹ ת כּ ּמ ה רק  וּ נס ּפ ר  התקיּ מ וּ , ׁש לּ ּה 
החסיד  להבחל"ח  בּ עלּה  את וּ לח זּ ק ׁש לּ ּה  להילדים לבד כּ מעט ׁש דּ אגה

הּק דוֹ ׁש ה בּ עב וֹ דת וֹ  ׁש ליט"א הכּ הן יעקב  רא וּ בן  ר בּ י לא -ל הצּ דּ יק כּ הן  וה וּ א  
ּת הלּ ים,עליוֹ ן , ספר כּ ל ּפ עמים 3 וגוֹ מר  בּ בּ קר 3 בּ ׁש עה קם יוֹ ם ׁש בּ כל 

לכל  לעזוֹ ר חוֹ לים בּ ב ּק וּ ר בּ יּ וֹ ם עוֹ בד הוּ א כּ י החוֹ לים, כּ ל על וּ מתּפ לּ ל 
ישׂ ראל, ארץ  עניּ י אוֹ  ּפ ארק  בּ ארא  מהעיר  בּ ין  נצר לכל וע וֹ זר בּ עיר , חוֹ לה
ועוֹ ד, מאכלים מיני  וכל מצּ וֹ ת להם ׁש וֹ לח כּ סף , להם נּ וֹ תן מּמ ה וחוּ ץ
נׁש ארה  היד וּ עה, מהּמ חלה הר בּ ה  ּכ כּ ל ׁש ּס בלה  האחרוֹ נ וֹ ת בּ נים ואפילוּ 
ישׂ ראל, לחוֹ לי לעזוֹ ר   ּׁש ל לעבוֹ דה ּת ל אּת ה לבעלּה , ואמרה בּ בּ ית , לבד
בּ בית  היתה  בּ לּ ילה הזּ ה  ּפ וּ רים ׁש בּ י וֹ ם עד סבלה, וכ לי, יעזר  והקב "ה
ׁש ּק ראוּ  נ ׁש מה, יציאת בּ עת ׁש ם ׁש היתה ׁש ּת חיה, מדּ וֹ דתי וׁש מעּת י החוֹ לים,
נׁש מתּה  יצאה  הּמ ג לּ ה  קריאת וּ בגמר  חיּ וּ תּה , בּ חיּ ים והיתה  הּמ ג לּ ה  את לּה 

הּמ דר ׁש : לעיל ׁש הזכּ רנוּ  וּ כמוֹ  מרוֹ מים. הע וֹ שׂ הלגנזי כּ ל  בּ יד ּת היה  מסרת 
א וֹ תּה  אם כּ י חסרה  ה צּ דּ יקים  מדּ ת היתה ׁש לּ א דּ וֹ מה  למיתת וֹ   ּסמו מצוה 

וה ׁש לימּה  .מצוה 

 הּמ ׁש כּ ןלפרׁש ּפ ּק וּ די  בּ גימטר יּ ה א לּ ה "אלּ ה " העדוּ ת מׁש כּ ן 
בּ תבת הרמז  ונקדּ ים ,36 ה כּ וֹ לל אחי,וכי עם  ּימו 

בספה"קוכי כּ תוּ ב  מה ּפ י על י "ל, בּ זה והרמז ל"ו . בּ גימטר יּ א 
ׁש אמר זי"ע, מליסקא תב וּ אה ּפ רי א בּ על להרה"ק והּט וֹ ב  היּ ׁש ר
ׁש היה  וז"ל: עליו ׁש ם  ׁש כּ תב  אחד ח ׁש וּ ב  איׁש  על בּ הס ּפ ד

ּפ נוּ י, ׁש היה בּ עת ולוֹ מד ּת וֹ רה בּ יתוֹ אוֹ הב אוֹ רחים הכנסת וּ בעל 
ו ׁש בים , לעוֹ ברים וּ בפרט לרוחה  ּפ תוּ ח אחד היה  מצּ דּ יק ו ׁש מעּת י 

ה ּפ סוּ ק  על א ')ׁש אמר ל"ג , ישׂ ראל "(בּ ּמ דבּ ר  בני  מסעי דּ הינוּ אלּ ה  ," 
למקוֹ ם מּמ קוֹ ם לנסע דּ רכים להוֹ לכי ׁש עוֹ זרין בּ בחינת[א]א וֹ תן הם 

צריךא. מישראל  אחד דכל מספה"ק וידוע
חייו, ימי במשך  מסעות  מ"ב של זו פרשה לעבור 
בספה "ק  ועיין דיליה, דרגא לפום ואחד אחד כל

מזה. מסעי פרשת אפרים מחנה דגל

עה"פ זי"ע מהבעש"ט ל "ז)וכידוע מה'(תהלים 
"מצעדי " כפל  הוא יחפץ , ודרכו כוננו גבר  מצעדי
גבר מצעדי מה' כי ז"ל הבעש"ט  ואמר ו"דרכו",
האדם  את יתברך  השם שמוליך מה כי  כוננו ,
לזה לאדם שיש מבוקש ידי על מקום לאיזה

רוצה יתברך השם כי יחפץ, ודרכו אבל המקום ,
הקדושות ניצוצות  להעלות  שם, האדם לתקן 
יתברך השם כי יחפץ, ודרכו וזהו זה. שבמקום
שם, לאדם שיש מבוקש  ולא דרכו, חפץ
יחוד נעשה אז הקדושות, הניצוצות וכשמעלה

וכו' ואדנ "י הוי"ה שמות  שני זהבין כל (כמבואר

ויקהל) פרשת עינים  מאור .בספר

התולדות לבעל  פענח  צפנת  בספר  איתא וכן
מבואר כי וזת"ד : הבעש "ט, בשם יוסף יעקב

מרי  אה ה

צדּ יקים , ישׂ ראל,א לּ "הדּ הינוּ הל "ו בּ ני  בּ גימטר יּ א א לּ "המסעי  
עיי"ש .[ב]ל"ו  ,

נפלו הראשון אדם חטא  שע"י האריז"ל בכתבי
בתוך קדושות הנשמות של הניצוצות  כל
ע"י  לבררן וצריך  ברע , טוב ונתערב  הקליפות
ולכן אדם. בני של והמצוות  והעבודה התורה
שנפלו אומות  שבעים בכל ישראל גלות  הוצרך
לגלות מישראל אחד כל וצריך הניצוצות , שם
נשמתו משורש  הניצוצות שיש  במקום שם
האדם  נסיעת ענין וזהו ולבררן . להוציאן
וכיוצא, פרנסתו עבור  אחר  למקום זה ממקום
להוציאן וצריך שלו ניצוצות  שם שיש  משום

ולבררן. משם

קדישין פתגמין בספר מובא הרה "קוכן  (בשם 

שבהיותמברדיטשוב) אמר , זי "ע הבעש "ט וזת"ד: ,
להיות מוכרח  אזי מקום, באיזה אחד פעם  אדם
נותן אינו ובאם שני, פעם מקום באותו שם
השם  אזי ב', פעם שם  להיות לבו אל בעצמו
שם  להיות שמוכרח באופן הדבר  מגלגל  יתברך 
לאיזה האדם והליכות נסיעות כל כי שנית. פעם
מאת רק חלילה, הוא  במקרה לא  הכל  מקומות,
לאדם  לו שיש  פרטיית , ובהשגחה זאת היתה ה'
בתורה הן  הזה, במקום שם לתקן  חלק שום זה
שמים, לשם ושינה ושתי' באכילה הן ותפילה,
משם  להוציא שמים, לשם עבודות  בשאר והן 
אחדותן, לשורש להעלותן הקדושות  הניצוצות
מביא  המרובים וחסדיו ברחמיו יתברך  השם ואזי

ועל  זה. המקום  אל האדם  האדם את חייב כן
מקום  איזה אל בא בהיותו עצמו את לראות 
אותו הביא זה מה ועל זה מה לבו, אל וליתן
שצריך מה שכלו בעיני ויבין ויראה לכאן, השי"ת
לעשות זוכה אדם כל  לאו אמנם שם . לתקן 
הוא  חייב ולכן אחת, בפעם בשלימות תיקונו

וכו'. שנית  פעם עוד שם להיות ומוכרח

החכמה אור וירא)ובספר בשם (פ' כתב
הכל  לעשות  צריך  שהאדם וזת"ד, הבעש "ט,
להשלים  צריך אינו ולפעמים שלם, שיהי' כדי
ואינו בלבד, בעירו במקומו, אלא עצמו את 
שצריך מי  ויש  אחרים, למקומות לנסוע צריך

בכל  לתקן כדי למקומות  עצמו את  לטלטל
לשם. שבא מקום

שנסיעת למוצאיהם, מסעיהם ואלה וזהו
הפסוק, שבתחילת  כסדר  לא היא הצדיקים
מותרות , על הוצאות  מוצאיהם, הי' שתחילה
למסעיהם, בגלות, השי"ת  אותם שלח  שלכן
הסדר צדיקים אצל אם כי העון , את  לתקן כדי
היא  הצדיקים שנסיעת  מסעיהם, תחילה הוא
גבר מצעדי "מה' כי מפני  ולכתחילה בעיקר
כדי  המקום לאותו שיבוא יחפץ ", ודרכו כוננו
של  לבם את ולקרב הניצוצות  את שם לברר
מזה כתוצאה ורק שבשמים, לאביהם  ישראל
למוצאיהם, ענין שם  להם בא צדדי דבר  ובתור 
שלהם. ההוצאות  על להם נותנים שיהודים 
יצחק  יוסף מוהר "ר אדמו"ר כ"ק פתגם  וכידוע
שד"ר של בואו שסיבת  זצ"ל, מליובאוויטש 

דרחמנא) רוחניות(שלוחא  לזרוע הוא  מקום באיזה
ומצוותי') התורה  בזה(להפיץ וידוע גשמיות, ולקצור 

התניא, בעל ליהודי תורת נותן שהקב"ה
רוחניות מזה  עושה והוא .גשמיות 

וז"ל:ב. שהביא המו "ל  בהערת  שם ועיין
פעמים  כמה מוזזלה"ה של מפ"ק שמעתי
במדינת למד קטן נער בהיותו כי  פלא, מעשה
אברהם  ר ' הג' הרב אצל  יצ"ו דעמביץ בעיר פולין

ישראלז "ל בני נערי עם  לומד  שהי' מאוד  בשבחו (הרבה

מס"ק (כמעט) שו"ע חלקי בכל  בקי והי' שכר, קבלת בלי

והי' ארעי, אכילת ביום  פ "א  רק  אכל ולא  בע "פ לס"ק 

ז "ל) אברהם  ר' רבי דער הזה בלשון  רבי פעם קוראו .
הרב דדהבי צנתרי תרי הני הנ"ל לעיר  באו אחת
מו"ה הצדיק והרב ז"ל, לשמים אור בעל הצדיק
רבו כי להיות  והנה זי"ע . מראפשיץ  ז"ל נפתלי
בגדי  בכנף  אחוז הירשלי א"ל מאוד אוהבו הי'
כבואם  והיה האלו . צדיקים פני לקבל עמי ותבוא
עומד ז "ל נפתלי מו"ה הה"צ והנה הפתח , לפני 

על ע  למעלה פרושה הטהורה וידו הפתח , ל
אור בעל והרה"צ הבאים, כמכניס הפתח,



מרי  אה  ד 

הבּ ית  עקרת היתה היא קט נּ וֹ ת, דּ גמאוֹ ת כּ ּמ ה רק  וּ נס ּפ ר  התקיּ מ וּ , ׁש לּ ּה 
החסיד  להבחל"ח  בּ עלּה  את וּ לח זּ ק ׁש לּ ּה  להילדים לבד כּ מעט ׁש דּ אגה

הּק דוֹ ׁש ה בּ עב וֹ דת וֹ  ׁש ליט"א הכּ הן יעקב  רא וּ בן  ר בּ י לא -ל הצּ דּ יק כּ הן  וה וּ א  
ּת הלּ ים,עליוֹ ן , ספר כּ ל ּפ עמים 3 וגוֹ מר  בּ בּ קר 3 בּ ׁש עה קם יוֹ ם ׁש בּ כל 

לכל  לעזוֹ ר חוֹ לים בּ ב ּק וּ ר בּ יּ וֹ ם עוֹ בד הוּ א כּ י החוֹ לים, כּ ל על וּ מתּפ לּ ל 
ישׂ ראל, ארץ  עניּ י אוֹ  ּפ ארק  בּ ארא  מהעיר  בּ ין  נצר לכל וע וֹ זר בּ עיר , חוֹ לה
ועוֹ ד, מאכלים מיני  וכל מצּ וֹ ת להם ׁש וֹ לח כּ סף , להם נּ וֹ תן מּמ ה וחוּ ץ
נׁש ארה  היד וּ עה, מהּמ חלה הר בּ ה  ּכ כּ ל ׁש ּס בלה  האחרוֹ נ וֹ ת בּ נים ואפילוּ 
ישׂ ראל, לחוֹ לי לעזוֹ ר   ּׁש ל לעבוֹ דה ּת ל אּת ה לבעלּה , ואמרה בּ בּ ית , לבד
בּ בית  היתה  בּ לּ ילה הזּ ה  ּפ וּ רים ׁש בּ י וֹ ם עד סבלה, וכ לי, יעזר  והקב "ה
ׁש ּק ראוּ  נ ׁש מה, יציאת בּ עת ׁש ם ׁש היתה ׁש ּת חיה, מדּ וֹ דתי וׁש מעּת י החוֹ לים,
נׁש מתּה  יצאה  הּמ ג לּ ה  קריאת וּ בגמר  חיּ וּ תּה , בּ חיּ ים והיתה  הּמ ג לּ ה  את לּה 

הּמ דר ׁש : לעיל ׁש הזכּ רנוּ  וּ כמוֹ  מרוֹ מים. הע וֹ שׂ הלגנזי כּ ל  בּ יד ּת היה  מסרת 
א וֹ תּה  אם כּ י חסרה  ה צּ דּ יקים  מדּ ת היתה ׁש לּ א דּ וֹ מה  למיתת וֹ   ּסמו מצוה 

וה ׁש לימּה  .מצוה 

 הּמ ׁש כּ ןלפרׁש ּפ ּק וּ די  בּ גימטר יּ ה א לּ ה "אלּ ה " העדוּ ת מׁש כּ ן 
בּ תבת הרמז  ונקדּ ים ,36 ה כּ וֹ לל אחי,וכי עם  ּימו 

בספה"קוכי כּ תוּ ב  מה ּפ י על י "ל, בּ זה והרמז ל"ו . בּ גימטר יּ א 
ׁש אמר זי"ע, מליסקא תב וּ אה ּפ רי א בּ על להרה"ק והּט וֹ ב  היּ ׁש ר
ׁש היה  וז"ל: עליו ׁש ם  ׁש כּ תב  אחד ח ׁש וּ ב  איׁש  על בּ הס ּפ ד

ּפ נוּ י, ׁש היה בּ עת ולוֹ מד ּת וֹ רה בּ יתוֹ אוֹ הב אוֹ רחים הכנסת וּ בעל 
ו ׁש בים , לעוֹ ברים וּ בפרט לרוחה  ּפ תוּ ח אחד היה  מצּ דּ יק ו ׁש מעּת י 

ה ּפ סוּ ק  על א ')ׁש אמר ל"ג , ישׂ ראל "(בּ ּמ דבּ ר  בני  מסעי דּ הינוּ אלּ ה  ," 
למקוֹ ם מּמ קוֹ ם לנסע דּ רכים להוֹ לכי ׁש עוֹ זרין בּ בחינת[א]א וֹ תן הם 

צריךא. מישראל  אחד דכל מספה"ק וידוע
חייו, ימי במשך  מסעות  מ"ב של זו פרשה לעבור 
בספה "ק  ועיין דיליה, דרגא לפום ואחד אחד כל

מזה. מסעי פרשת אפרים מחנה דגל

עה"פ זי"ע מהבעש"ט ל "ז)וכידוע מה'(תהלים 
"מצעדי " כפל  הוא יחפץ , ודרכו כוננו גבר  מצעדי
גבר מצעדי מה' כי ז"ל הבעש"ט  ואמר ו"דרכו",
האדם  את יתברך  השם שמוליך מה כי  כוננו ,
לזה לאדם שיש מבוקש ידי על מקום לאיזה

רוצה יתברך השם כי יחפץ, ודרכו אבל המקום ,
הקדושות ניצוצות  להעלות  שם, האדם לתקן 
יתברך השם כי יחפץ, ודרכו וזהו זה. שבמקום
שם, לאדם שיש מבוקש  ולא דרכו, חפץ
יחוד נעשה אז הקדושות, הניצוצות וכשמעלה

וכו' ואדנ "י הוי"ה שמות  שני זהבין כל (כמבואר

ויקהל) פרשת עינים  מאור .בספר

התולדות לבעל  פענח  צפנת  בספר  איתא וכן
מבואר כי וזת"ד : הבעש "ט, בשם יוסף יעקב

מרי  אה ה

צדּ יקים , ישׂ ראל,א לּ "הדּ הינוּ הל "ו בּ ני  בּ גימטר יּ א א לּ "המסעי  
עיי"ש .[ב]ל"ו  ,

נפלו הראשון אדם חטא  שע"י האריז"ל בכתבי
בתוך קדושות הנשמות של הניצוצות  כל
ע"י  לבררן וצריך  ברע , טוב ונתערב  הקליפות
ולכן אדם. בני של והמצוות  והעבודה התורה
שנפלו אומות  שבעים בכל ישראל גלות  הוצרך
לגלות מישראל אחד כל וצריך הניצוצות , שם
נשמתו משורש  הניצוצות שיש  במקום שם
האדם  נסיעת ענין וזהו ולבררן . להוציאן
וכיוצא, פרנסתו עבור  אחר  למקום זה ממקום
להוציאן וצריך שלו ניצוצות  שם שיש  משום

ולבררן. משם

קדישין פתגמין בספר מובא הרה "קוכן  (בשם 

שבהיותמברדיטשוב) אמר , זי "ע הבעש "ט וזת"ד: ,
להיות מוכרח  אזי מקום, באיזה אחד פעם  אדם
נותן אינו ובאם שני, פעם מקום באותו שם
השם  אזי ב', פעם שם  להיות לבו אל בעצמו
שם  להיות שמוכרח באופן הדבר  מגלגל  יתברך 
לאיזה האדם והליכות נסיעות כל כי שנית. פעם
מאת רק חלילה, הוא  במקרה לא  הכל  מקומות,
לאדם  לו שיש  פרטיית , ובהשגחה זאת היתה ה'
בתורה הן  הזה, במקום שם לתקן  חלק שום זה
שמים, לשם ושינה ושתי' באכילה הן ותפילה,
משם  להוציא שמים, לשם עבודות  בשאר והן 
אחדותן, לשורש להעלותן הקדושות  הניצוצות
מביא  המרובים וחסדיו ברחמיו יתברך  השם ואזי

ועל  זה. המקום  אל האדם  האדם את חייב כן
מקום  איזה אל בא בהיותו עצמו את לראות 
אותו הביא זה מה ועל זה מה לבו, אל וליתן
שצריך מה שכלו בעיני ויבין ויראה לכאן, השי"ת
לעשות זוכה אדם כל  לאו אמנם שם . לתקן 
הוא  חייב ולכן אחת, בפעם בשלימות תיקונו

וכו'. שנית  פעם עוד שם להיות ומוכרח

החכמה אור וירא)ובספר בשם (פ' כתב
הכל  לעשות  צריך  שהאדם וזת"ד, הבעש "ט,
להשלים  צריך אינו ולפעמים שלם, שיהי' כדי
ואינו בלבד, בעירו במקומו, אלא עצמו את 
שצריך מי  ויש  אחרים, למקומות לנסוע צריך

בכל  לתקן כדי למקומות  עצמו את  לטלטל
לשם. שבא מקום

שנסיעת למוצאיהם, מסעיהם ואלה וזהו
הפסוק, שבתחילת  כסדר  לא היא הצדיקים
מותרות , על הוצאות  מוצאיהם, הי' שתחילה
למסעיהם, בגלות, השי"ת  אותם שלח  שלכן
הסדר צדיקים אצל אם כי העון , את  לתקן כדי
היא  הצדיקים שנסיעת  מסעיהם, תחילה הוא
גבר מצעדי "מה' כי מפני  ולכתחילה בעיקר
כדי  המקום לאותו שיבוא יחפץ ", ודרכו כוננו
של  לבם את ולקרב הניצוצות  את שם לברר
מזה כתוצאה ורק שבשמים, לאביהם  ישראל
למוצאיהם, ענין שם  להם בא צדדי דבר  ובתור 
שלהם. ההוצאות  על להם נותנים שיהודים 
יצחק  יוסף מוהר "ר אדמו"ר כ"ק פתגם  וכידוע
שד"ר של בואו שסיבת  זצ"ל, מליובאוויטש 

דרחמנא) רוחניות(שלוחא  לזרוע הוא  מקום באיזה
ומצוותי') התורה  בזה(להפיץ וידוע גשמיות, ולקצור 

התניא, בעל ליהודי תורת נותן שהקב"ה
רוחניות מזה  עושה והוא .גשמיות 

וז"ל:ב. שהביא המו "ל  בהערת  שם ועיין
פעמים  כמה מוזזלה"ה של מפ"ק שמעתי
במדינת למד קטן נער בהיותו כי  פלא, מעשה
אברהם  ר ' הג' הרב אצל  יצ"ו דעמביץ בעיר פולין

ישראלז "ל בני נערי עם  לומד  שהי' מאוד  בשבחו (הרבה

מס"ק (כמעט) שו"ע חלקי בכל  בקי והי' שכר, קבלת בלי

והי' ארעי, אכילת ביום  פ "א  רק  אכל ולא  בע "פ לס"ק 

ז "ל) אברהם  ר' רבי דער הזה בלשון  רבי פעם קוראו .
הרב דדהבי צנתרי תרי הני הנ"ל לעיר  באו אחת
מו"ה הצדיק והרב ז"ל, לשמים אור בעל הצדיק
רבו כי להיות  והנה זי"ע . מראפשיץ  ז"ל נפתלי
בגדי  בכנף  אחוז הירשלי א"ל מאוד אוהבו הי'
כבואם  והיה האלו . צדיקים פני לקבל עמי ותבוא
עומד ז "ל נפתלי מו"ה הה"צ והנה הפתח , לפני 

על ע  למעלה פרושה הטהורה וידו הפתח , ל
אור בעל והרה"צ הבאים, כמכניס הפתח,



מרי  אה  ו

,"העדוּ ת מׁש כּ ן ה ּמ ׁש כּ ן  ּפ ּק וּ די "א לּ "ה לפרׁש  אפׁש ר  הל"ו א לּ "הכּ ן  
" מ ּמ נּ וּ ּפ ּק וּ די צדּ יקים נפקד "ולא ׁש כּ תוּ ב: [כּ מ וֹ  חּס רוֹ ן  מ לּ ׁש וֹ ן " 

ארץ לעניּ י וּ בפרט ישׂ ראל בּ ני לאחינ וּ  לעזוֹ ר  וּ ממ וֹ נוֹ  מ זּ מנּ וֹ  ׁש ּמ ח ּס ר  איׁש "],
" העדוּ תישׂ ראל, בּ דּ וֹ ר .מ ׁש כּ ן צדּ יקים מהל"ו ׁש הם  עליהם עדוּ ת הּמ ׁש כּ ן  " 

עצמם  ׁש ּמ מׁש כּ נים העדוּ ת, על ממ ׁש כּ נים ׁש הן  מׁש כּ ן  לפר ׁש , אפ ׁש ר ועוֹ ד
העדת ". "לחת  ׁש נּ אמר: כּ מ וֹ  עדוּ ת, הנּ קראת הּת וֹ רה ק יּ וּ ם על 

 אלפיה יצחק  רבּ י האלקי הּמ ק בּ ל  ׁש אמר  הּמ זלג : קצה על זה  את  
עם  וי וּ ב  יוּ ב בּ כל ׁש נּ וֹ הגים  כּ פי ה דּ בּ וּ ר ׁש ּת ענית מק בּ לנוּ  זי"ע :

ּת עניּ וֹ ת  ל-65,000 ׁש וה ּפ עמים 3 ה ּת הלּ ים דּ בריו )(קריאת וּ לפי . 
זאת  ּת ענ יּ וֹ ת, 195.000 י וֹ צא ּפ עמים ג' ימים ׁש ל ׁש ה הּת הלּ ים בּ אמירת

ּת עניּ וֹ ת. ׁש נה 550 אוֹ מרת

 י שׂ ראל רבּ י  ה ּמ קבּ ל הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק ׁש ל הּפ יּ וּ ט את להמליץ  אפׁש ר זה 
זי "ע  לערך )נג'ארה 1625 שפ"ה ה' עזה – 1550 ש"י ה' מזּ מירוֹ תיו (צפת . 
" הּק דוֹ ׁש  ועלמיּ אהּפ יּ וּ ט  עלם  ר בּ וֹ ן  בּ ׁש בּ ת,יּה  א וֹ תוֹ  ׁש רים  בּ ארּמ ית, לוּ " 

בּ חוּ ׁש בּ נ יּ א,  גּ בוּ ר ּת יעוֹ ל לא  אלפין . ׁש נין גּ בר עד יחיה  לדעת אפ ׁש ר ׁש אי 
בּ ח ׁש בּ וֹ ן  ע וֹ לה ׁש אמירת ּה  הּת הלּ ים אמירת  יתבּ ר הם לפני  חׁש וּ ב כּ ּמ ה
ּת ענית  עם בּ רצף ּת ה לּ ים  ּפ עמים ׁש לׁש  אוֹ מר ּפ ׁש וּ ט אדם בּ ן אם ׁש נים. אלף
1101 התע נּ ה כּ אלּ וּ  לוֹ  ע וֹ לה  רצ וּ פים] לא  [גּ ם ּפ עמים ׁש ׁש  כּ ן וע וֹ שׂ ה דּ בּ וּ ר 
להבין, יכוֹ ל אּת ה ׁש אי – בּ חוּ ׁש בּ ניּ א"  גּ בוּ ר ּת יע וֹ ל "לא  ׁש אוֹ מר וּ כמוֹ  ׁש נה .
ּת תמ ּה  [ואל אלפין", ׁש נין גּ בר  יחיה "לוּ  כּ מוֹ  ׁש וה כּ די עד – הּמ עלה אבל
וידוּ ע עליוֹ נה, בּ קדוּ ׁש ה נאמרוּ  ׁש כּ יּ דוּ ע  - בּ ּפ יּ וּ ט, רמזים מ וֹ צאים כּ יצד
מעט הפ ׁש יט  היּ וֹ ם וּ כחוֹ ם להשי"ת ותׁש בּ ח וֹ ת ׁש יר וֹ ת ר  הּמ ע שׂ ה 
כּ י – העלי וֹ נים בּ גדים ללבּ ׁש  ׁש יּ ׁש וּ ב  האר"י  ר בּ נוּ  לוֹ  וׁש לח  – ׁש רווּ ליו
וּ מיּ ד  להם. ּפ רחוּ  הרווּ לים הרים וכאׁש ר ׁש ירתוֹ  לׁש מוֹ ע  ירדוּ  הּמ לאכים

לקדמוּ ת וֹ ]. וׁש ב הענין  ּת ּק ן

 ּפ עמים ׁש לׁש  ׁש גּ וֹ מר ׁש נים הר בּ ה זוּ   בּ דר ׁש הוֹ ל ה צּ דּ יק  הרב 
ע "ה. הצּ דקנית אׁש ּת וֹ  בּ זכוּ ת בּ ו דּ אי זה וכל ויוֹ ם, יוֹ ם בּ כל ּת ה לּ ים 

'ד ׁש ל הּמ צוה גּ ם מקיּ ם  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים 
אי כּ זה והדוּ ר  יקר  אתר וֹ ג  רבּ וֹ תי, הדוּ ר, אתרוֹ ג  לוֹ  וּ בוֹ חר  מינים,

ויהי  בבית, הפתח  מלפני הי' ז"ל לשמים
קדשו פה פתח  מיד ז"ל, מוהר"נ הה"צ כראותם

די  מיט אברהם  ר ' הבא ברוך  בזה"ל, זעקס ואמר
דרייסיג  ע"כ.און שניהם, רק היו ולא תלמידים,

מרי  אה  ז

הרבּ ה  יׁש  וחסד , צדקה בּ עלי הר בּ ה יׁש  הע וֹ לם, בּ כל למצוֹ א אפׁש ר 
יוֹ ם, בּ כל ּת ה לּ ים ּפ עמים 3 גּ וֹ מרים האלּ וּ  הּמ צווֹ ת  כּ ל לפני אבל ארגּ וּ נים ,
בּ מסירוּ ת  לבעלּה  עזרה הזּ את והנּ פטרת ע וֹ מד, העוֹ לם כּ אלּ וּ  צ דּ יקים על
את  ועוֹ דדה איּ וֹ ב, יּס וּ רי האחרוֹ נוֹ ת בּ נים ׁש ּס בלה אף  ׁש על כּ זה, נפׁש 

רבּ וֹ תי הּק דוֹ ׁש ה, בּ דרכּ וֹ  להמׁש י אתרוֹ גבּ עלּה  לוֹ  בּ רר  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  
כּ זה  וּ מהדּ ר יקר 

 בּ ּמ דר ׁש איתא מת. ׁש ל דּ בריו  אלּ א הּמ ת בּ פני א וֹ מרים אין לעיל 
כּ דאי ה צּ דּ יקים. בּ ראׁש  מקנּ ח ׁש נּ ׁש אר וּ די וֹ  כּ וֹ תב שהקב "ה
מע שׂ ה  על ט וֹ בה מחׁש בה לאדם מח בים מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית כּ י להזכּ יר,
הׁש לים  ׁש לּ א ׁש נּ ׁש אר, בּ דּ יוֹ , כּ וֹ תב  שהקב "ה מה וזה וּ  לעשׂ וֹ ת. ׁש ח ׁש ב  טוֹ ב 
עשׂ אּה . כּ א לּ וּ  הכּ תוּ ב  עליו מעלה מצוה לע שׂ וֹ ת וחב ה זּ את ה ּמ צוה ע וֹ ד

וּ בפרט וחסד בּ צדקה לעסק  בּ זה , רצ וֹ נ ּה  לעשׂ וֹ ת  עלינוּ  ורבּ וֹ תי, מוֹ רי  
הזּ ה. הּת ּק וּ ן  לע שׂ וֹ ת ודר וּ ׁש  ישׂ ראל, ארץ לעניּ י

 בּ יר וּ ׁש למי ז "ל פ"א)חכמינוּ  כּ בוֹ דוֹ .(בּ רכ וֹ ת  זה וּ  אדם ׁש ל רצ וֹ נוֹ  
רצ וֹ נּה . לע שׂ וֹ ת עליכם  האחרוֹ ן, כּ בוֹ ד לּה  לחלק  ׁש התאּס פנ וּ  ועּת ה

, בּ עלּה עטרת חיל אׁש ת הצּ דיקת מהנּ פטרת ׁש ּת היה מבקׁש ים 
לׁש  אליו  מסוּ רה  ׁש היתה החׁש וּ ב בּ עלּה  בּ עד טוֹ בה  ּמ ׁש מליצה 

הּפ ע לּ וֹ ת  כּ ל לע שׂ וֹ ת זכה עזרתּה  ידי  ועל נפׁש ּה . בּ כל בּ אמוּ נה  אוֹ ת וֹ 
ׁש היתה  עירנוּ  כּ לל וּ בעד מ ׁש ּפ חּת וֹ  וּ בעד עבוּ רוֹ  ט וֹ ב  וימליץ  הּט וֹ ב וֹ ת.

חיּ וּ תּה . בּ חיּ ים בּ היוֹ ת ּה  למענם  ּפ וֹ עלת

 בּ עלּה על ׁש ּת ב ּק ׁש  ּפ ניה, לקבּ ל לקראתּה  בּ א בּ ודּ אי  הּמ ל ודוד 
טוֹ בים  וׁש נים ימים לאריכת הּמ ׁש ּפ חה וּ לכל ולילדיה ה צּ דּ יק 
גּ אלּ ת  לגאלנוּ  בּ מהרה ׁש יּ ב וֹ א הּמ ל מאת וּ להתחנּ ן וּ לב ּק ׁש  בּ בריאוּ ת,

אמן.ע וֹ למים בּ ימינ וּ  בּ מהרה 





מרי  אה  ו

,"העדוּ ת מׁש כּ ן ה ּמ ׁש כּ ן  ּפ ּק וּ די "א לּ "ה לפרׁש  אפׁש ר  הל"ו א לּ "הכּ ן  
" מ ּמ נּ וּ ּפ ּק וּ די צדּ יקים נפקד "ולא ׁש כּ תוּ ב: [כּ מ וֹ  חּס רוֹ ן  מ לּ ׁש וֹ ן " 

ארץ לעניּ י וּ בפרט ישׂ ראל בּ ני לאחינ וּ  לעזוֹ ר  וּ ממ וֹ נוֹ  מ זּ מנּ וֹ  ׁש ּמ ח ּס ר  איׁש "],
" העדוּ תישׂ ראל, בּ דּ וֹ ר .מ ׁש כּ ן צדּ יקים מהל"ו ׁש הם  עליהם עדוּ ת הּמ ׁש כּ ן  " 

עצמם  ׁש ּמ מׁש כּ נים העדוּ ת, על ממ ׁש כּ נים ׁש הן  מׁש כּ ן  לפר ׁש , אפ ׁש ר ועוֹ ד
העדת ". "לחת  ׁש נּ אמר: כּ מ וֹ  עדוּ ת, הנּ קראת הּת וֹ רה ק יּ וּ ם על 

 אלפיה יצחק  רבּ י האלקי הּמ ק בּ ל  ׁש אמר  הּמ זלג : קצה על זה  את  
עם  וי וּ ב  יוּ ב בּ כל ׁש נּ וֹ הגים  כּ פי ה דּ בּ וּ ר ׁש ּת ענית מק בּ לנוּ  זי"ע :

ּת עניּ וֹ ת  ל-65,000 ׁש וה ּפ עמים 3 ה ּת הלּ ים דּ בריו )(קריאת וּ לפי . 
זאת  ּת ענ יּ וֹ ת, 195.000 י וֹ צא ּפ עמים ג' ימים ׁש ל ׁש ה הּת הלּ ים בּ אמירת

ּת עניּ וֹ ת. ׁש נה 550 אוֹ מרת

 י שׂ ראל רבּ י  ה ּמ קבּ ל הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק ׁש ל הּפ יּ וּ ט את להמליץ  אפׁש ר זה 
זי "ע  לערך )נג'ארה 1625 שפ"ה ה' עזה – 1550 ש"י ה' מזּ מירוֹ תיו (צפת . 
" הּק דוֹ ׁש  ועלמיּ אהּפ יּ וּ ט  עלם  ר בּ וֹ ן  בּ ׁש בּ ת,יּה  א וֹ תוֹ  ׁש רים  בּ ארּמ ית, לוּ " 

בּ חוּ ׁש בּ נ יּ א,  גּ בוּ ר ּת יעוֹ ל לא  אלפין . ׁש נין גּ בר עד יחיה  לדעת אפ ׁש ר ׁש אי 
בּ ח ׁש בּ וֹ ן  ע וֹ לה ׁש אמירת ּה  הּת הלּ ים אמירת  יתבּ ר הם לפני  חׁש וּ ב כּ ּמ ה
ּת ענית  עם בּ רצף ּת ה לּ ים  ּפ עמים ׁש לׁש  אוֹ מר ּפ ׁש וּ ט אדם בּ ן אם ׁש נים. אלף
1101 התע נּ ה כּ אלּ וּ  לוֹ  ע וֹ לה  רצ וּ פים] לא  [גּ ם ּפ עמים ׁש ׁש  כּ ן וע וֹ שׂ ה דּ בּ וּ ר 
להבין, יכוֹ ל אּת ה ׁש אי – בּ חוּ ׁש בּ ניּ א"  גּ בוּ ר ּת יע וֹ ל "לא  ׁש אוֹ מר וּ כמוֹ  ׁש נה .
ּת תמ ּה  [ואל אלפין", ׁש נין גּ בר  יחיה "לוּ  כּ מוֹ  ׁש וה כּ די עד – הּמ עלה אבל
וידוּ ע עליוֹ נה, בּ קדוּ ׁש ה נאמרוּ  ׁש כּ יּ דוּ ע  - בּ ּפ יּ וּ ט, רמזים מ וֹ צאים כּ יצד
מעט הפ ׁש יט  היּ וֹ ם וּ כחוֹ ם להשי"ת ותׁש בּ ח וֹ ת ׁש יר וֹ ת ר  הּמ ע שׂ ה 
כּ י – העלי וֹ נים בּ גדים ללבּ ׁש  ׁש יּ ׁש וּ ב  האר"י  ר בּ נוּ  לוֹ  וׁש לח  – ׁש רווּ ליו
וּ מיּ ד  להם. ּפ רחוּ  הרווּ לים הרים וכאׁש ר ׁש ירתוֹ  לׁש מוֹ ע  ירדוּ  הּמ לאכים

לקדמוּ ת וֹ ]. וׁש ב הענין  ּת ּק ן

 ּפ עמים ׁש לׁש  ׁש גּ וֹ מר ׁש נים הר בּ ה זוּ   בּ דר ׁש הוֹ ל ה צּ דּ יק  הרב 
ע "ה. הצּ דקנית אׁש ּת וֹ  בּ זכוּ ת בּ ו דּ אי זה וכל ויוֹ ם, יוֹ ם בּ כל ּת ה לּ ים 

'ד ׁש ל הּמ צוה גּ ם מקיּ ם  הוּ א  ּבּ ר ו ׁש הּק דוֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש ים בּ ּס פרים 
אי כּ זה והדוּ ר  יקר  אתר וֹ ג  רבּ וֹ תי, הדוּ ר, אתרוֹ ג  לוֹ  וּ בוֹ חר  מינים,

ויהי  בבית, הפתח  מלפני הי' ז"ל לשמים
קדשו פה פתח  מיד ז"ל, מוהר"נ הה"צ כראותם

די  מיט אברהם  ר ' הבא ברוך  בזה"ל, זעקס ואמר
דרייסיג  ע"כ.און שניהם, רק היו ולא תלמידים,

מרי  אה  ז

הרבּ ה  יׁש  וחסד , צדקה בּ עלי הר בּ ה יׁש  הע וֹ לם, בּ כל למצוֹ א אפׁש ר 
יוֹ ם, בּ כל ּת ה לּ ים ּפ עמים 3 גּ וֹ מרים האלּ וּ  הּמ צווֹ ת  כּ ל לפני אבל ארגּ וּ נים ,
בּ מסירוּ ת  לבעלּה  עזרה הזּ את והנּ פטרת ע וֹ מד, העוֹ לם כּ אלּ וּ  צ דּ יקים על
את  ועוֹ דדה איּ וֹ ב, יּס וּ רי האחרוֹ נוֹ ת בּ נים ׁש ּס בלה אף  ׁש על כּ זה, נפׁש 

רבּ וֹ תי הּק דוֹ ׁש ה, בּ דרכּ וֹ  להמׁש י אתרוֹ גבּ עלּה  לוֹ  בּ רר  הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  
כּ זה  וּ מהדּ ר יקר 

 בּ ּמ דר ׁש איתא מת. ׁש ל דּ בריו  אלּ א הּמ ת בּ פני א וֹ מרים אין לעיל 
כּ דאי ה צּ דּ יקים. בּ ראׁש  מקנּ ח ׁש נּ ׁש אר וּ די וֹ  כּ וֹ תב שהקב "ה
מע שׂ ה  על ט וֹ בה מחׁש בה לאדם מח בים מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית כּ י להזכּ יר,
הׁש לים  ׁש לּ א ׁש נּ ׁש אר, בּ דּ יוֹ , כּ וֹ תב  שהקב "ה מה וזה וּ  לעשׂ וֹ ת. ׁש ח ׁש ב  טוֹ ב 
עשׂ אּה . כּ א לּ וּ  הכּ תוּ ב  עליו מעלה מצוה לע שׂ וֹ ת וחב ה זּ את ה ּמ צוה ע וֹ ד

וּ בפרט וחסד בּ צדקה לעסק  בּ זה , רצ וֹ נ ּה  לעשׂ וֹ ת  עלינוּ  ורבּ וֹ תי, מוֹ רי  
הזּ ה. הּת ּק וּ ן  לע שׂ וֹ ת ודר וּ ׁש  ישׂ ראל, ארץ לעניּ י

 בּ יר וּ ׁש למי ז "ל פ"א)חכמינוּ  כּ בוֹ דוֹ .(בּ רכ וֹ ת  זה וּ  אדם ׁש ל רצ וֹ נוֹ  
רצ וֹ נּה . לע שׂ וֹ ת עליכם  האחרוֹ ן, כּ בוֹ ד לּה  לחלק  ׁש התאּס פנ וּ  ועּת ה

, בּ עלּה עטרת חיל אׁש ת הצּ דיקת מהנּ פטרת ׁש ּת היה מבקׁש ים 
לׁש  אליו  מסוּ רה  ׁש היתה החׁש וּ ב בּ עלּה  בּ עד טוֹ בה  ּמ ׁש מליצה 

הּפ ע לּ וֹ ת  כּ ל לע שׂ וֹ ת זכה עזרתּה  ידי  ועל נפׁש ּה . בּ כל בּ אמוּ נה  אוֹ ת וֹ 
ׁש היתה  עירנוּ  כּ לל וּ בעד מ ׁש ּפ חּת וֹ  וּ בעד עבוּ רוֹ  ט וֹ ב  וימליץ  הּט וֹ ב וֹ ת.

חיּ וּ תּה . בּ חיּ ים בּ היוֹ ת ּה  למענם  ּפ וֹ עלת

 בּ עלּה על ׁש ּת ב ּק ׁש  ּפ ניה, לקבּ ל לקראתּה  בּ א בּ ודּ אי  הּמ ל ודוד 
טוֹ בים  וׁש נים ימים לאריכת הּמ ׁש ּפ חה וּ לכל ולילדיה ה צּ דּ יק 
גּ אלּ ת  לגאלנוּ  בּ מהרה ׁש יּ ב וֹ א הּמ ל מאת וּ להתחנּ ן וּ לב ּק ׁש  בּ בריאוּ ת,

אמן.ע וֹ למים בּ ימינ וּ  בּ מהרה 
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על ידי מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 8/24 בית שמש



המזל  אזוהר 

המזל זוהר

ליחלׁש ם וּ רחימ וּ . בּ דחילוּ  וּ ׁש כינ ּת ּה . הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א  י"היחוּ ד ׁש ם ד 
ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים בּ יחוּ דא  בו"ה

ידינ וּ ויהי וּ מעשׂ ה עלינוּ . כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינ וּ . אלהינ וּ  אדני  נ וֹ עם 
ונצליח נעשׂ ה ה' בּ ׁש ם  כּ וֹ ננהוּ .

ה '.בּ רוּ כים בּ ׁש ם ה בּ אים 

חכמיםבּ רׁש וּ ת  תלמידי ׁש ליט"א , יׁש יב וֹ ת רא ׁש י הגּ א וֹ נים, הרבּ נים 
וכל  הזּ ה, ה גּ דוֹ ל הּק בּ וּ ץ את  ׁש אר גּ נ וּ  הרבּ ים וּ מז כּ י ועסקנים 

ׁש ליט"א . הזּ ה  ה ּק דוֹ ׁש  הּק הל

היּ וֹ צאאנחנ וּ  הגּ דוֹ ל הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  הקדושמקוּ ים במקום ה זּ ה ה ּק בּ וּ ץ מן  
אתהזה בּ מהרה הם  בּ עזרת יביא ׁש הבטיח, כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ 

בּ רחמי מ גּ לוּ תא יפקוּ ן  דּ א  בּ ספרא  בב "א.הרׁש בּ "י צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

בלוריה נתאספנו מרת הצדיקת האשה של הזכרון יום תמוז ח' היום
נפש במסירת עבדה גדולה, צדיקת היתה היא  ע"ה , מזל בת
מדברת  אורחים מכנסת הייתה  הפלות, יעשו שלא  רבות נשים להציל
לנשים  מדרבנת היית  לארץ  ובחוץ  צניעות, על ונשים בחורות  עם 
בית, שלום לעשות בשביל נפשה ומסרה המשפחה. טהרת לקיים
פניה  והארת וענותנותה  גדלותה  ראש , כיסוי  בלי  הייתה לא מעולם

להפליא. היה אדם לכל

לאחים נפטרה ואמרה ידיים, ליטול מים ביקשה שבת, במוצאי בביתה
את  שאמרו עד ישנה  כך ואחר גדולה, באחדות שיהיו  ואחיות 
נשמתה  יצאה  אחד ה' ה"א ישראל שמע וכשאמרו שמע , וקריאת הווידוי

המורחבת. בסנהדריה בירושלים ונקברה באחד,

הטובים.בואו מדרכיה השכל מוסר  ונלמד

בגמרא הנה ע "א)איתא קנ"ג  דף קאימנא",(שבת  דהתם  בהספידא  "אחים
ההספד. בשעת  נמצא  שהייתה שהנפטר בדרכה לילך אנו ומצווים    
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המזל  אזוהר 

המזל זוהר

ליחלׁש ם וּ רחימ וּ . בּ דחילוּ  וּ ׁש כינ ּת ּה . הוּ א  בּ רי קוּ דׁש א  י"היחוּ ד ׁש ם ד 
ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים בּ יחוּ דא  בו"ה

ידינ וּ ויהי וּ מעשׂ ה עלינוּ . כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינ וּ . אלהינ וּ  אדני  נ וֹ עם 
ונצליח נעשׂ ה ה' בּ ׁש ם  כּ וֹ ננהוּ .

ה '.בּ רוּ כים בּ ׁש ם ה בּ אים 

חכמיםבּ רׁש וּ ת  תלמידי ׁש ליט"א , יׁש יב וֹ ת רא ׁש י הגּ א וֹ נים, הרבּ נים 
וכל  הזּ ה, ה גּ דוֹ ל הּק בּ וּ ץ את  ׁש אר גּ נ וּ  הרבּ ים וּ מז כּ י ועסקנים 

ׁש ליט"א . הזּ ה  ה ּק דוֹ ׁש  הּק הל

היּ וֹ צאאנחנ וּ  הגּ דוֹ ל הם ׁש ּק דּ וּ ׁש  הקדושמקוּ ים במקום ה זּ ה ה ּק בּ וּ ץ מן  
אתהזה בּ מהרה הם  בּ עזרת יביא ׁש הבטיח, כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ 

בּ רחמי מ גּ לוּ תא יפקוּ ן  דּ א  בּ ספרא  בב "א.הרׁש בּ "י צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

בלוריה נתאספנו מרת הצדיקת האשה של הזכרון יום תמוז ח' היום
נפש במסירת עבדה גדולה, צדיקת היתה היא  ע"ה , מזל בת
מדברת  אורחים מכנסת הייתה  הפלות, יעשו שלא  רבות נשים להציל
לנשים  מדרבנת היית  לארץ  ובחוץ  צניעות, על ונשים בחורות  עם 
בית, שלום לעשות בשביל נפשה ומסרה המשפחה. טהרת לקיים
פניה  והארת וענותנותה  גדלותה  ראש , כיסוי  בלי  הייתה לא מעולם

להפליא. היה אדם לכל

לאחים נפטרה ואמרה ידיים, ליטול מים ביקשה שבת, במוצאי בביתה
את  שאמרו עד ישנה  כך ואחר גדולה, באחדות שיהיו  ואחיות 
נשמתה  יצאה  אחד ה' ה"א ישראל שמע וכשאמרו שמע , וקריאת הווידוי

המורחבת. בסנהדריה בירושלים ונקברה באחד,

הטובים.בואו מדרכיה השכל מוסר  ונלמד

בגמרא הנה ע "א)איתא קנ"ג  דף קאימנא",(שבת  דהתם  בהספידא  "אחים
ההספד. בשעת  נמצא  שהייתה שהנפטר בדרכה לילך אנו ומצווים 



המזל  זוהר  ב 

תמימה, ה ' תורת  בישראל וקדושה  טהרה להפיץ  כימים לילות שמה
כמים  נפש , באהבת  אליה  קשורים היו המרוקאית העדה שבני וכידוע

ויהודי. יהודי כל אוהבת שהייתה הפנים, אל הפנים

איך סיפר שזוכר שנה, משמונים  למעלה שמש , בבית כאן שגר יהודי לי
וקטעים הקדוש  זוהר חבורות לומדים  היו המדרש בית שבכל
בתי  בכל היום  ועד  לשונם. פה על שגורים  היו  הקדוש  מהזוהר  שלמים 
מוצאי  של ערבית  תפילת אחרי ישראל  ארץ בכל מרוקו  יהדות של הכנסת 
כדי  הקדוש , זוהר  ללמוד קדושה  בחבורה  כשעה  עוד נשארים  שבת 
ואפילו הזוהר קדושת עם  החול לימות השבת  קדושת את  להמשיך
תגן יוחאי בר  שמעון רבי שזכות לשונן  על  שגור היה תמיד האימהות
בעל  הקדוש  הזוהר כל  ידע סאלי שהבאבא  מעובדה שידענו וכמו עליהן,
עם תורה  ספר של היכל כמו הקדוש, הזוהר  מקום לכבד נוהגים והיו  פה ,
מרבי  ובקשו  הפרוכת את מנשקים היו  שיצאו  לפני פעם וכל  פרוכת ,

עליהם שיתפלל  יוחאי בר הקדוששמעון  זוהר  שלומד יהודי כל ובאמת .
ויושב בא יוחאי בר שמעון ורבי יוחאי, בר שמעון לרבי ומתקשר זוכה 

בפיו ומנשקו ידו מוהר "ן)על .(ליקוטי 

מגמתם ואין שכל כאלו, צדקניות ובנות בנים שיוצאים  חידוש 
ישראל  בני אחינו את  ולקרב להאיר ישראל  בעם תורה  להרבות

שבשמים .לאבינו

המןאמרו  לאוכלי אלא תורה ניתנה לא  ד)חז"ל, ל"א  ב' ד"ה  ברש "י ובזוהר(הובא  ,
סב)הקדוש  דף בשלח  המן(פרשת באוכלי מיוחד מה  שכאשרכתוב, ?

שלמעלה מה וראו  רוחני אור  וקיבלו  במעיים מתברך היה  המן  את אכלו 
ולהם האמונה , בני היו והם  דעה', 'דור  נקראו  זה ועל עליונה. לחכמה וזכו 
מהזוהר רואים דרכיה . ולדעת בפנימיותה  בה להסתכל התורה ניתנה

סודותיה . את שלומדים  לאלו ניתנה  התורה  נתינת שעיקר הקדוש

ויחיכתוב י "א)בפרשת מ"ט פרק אתנוֹ (בראשית בּ ני ולרקה עירה לגּ פן "אסרי
ס וּ תה" ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין שם,אכּ בּ ס הקדוש החיים ובאור 

ויחיא. פרשת תנחומא  י')ובמדרש  ...(פרק 
ענבים "ובדם  יין  מרוב לבושו" ביין "כבס

שנאמר  תורה, אלא יין אין א)סותו"... "כי (שיר
היין" בית  אל הביאני  מיין  דודיך  טובים
Łהõôרה  למד ô א מכאן  מיין" עינים  ְֶַַַָָ"חכלילי 

ולבן  õôרה, Łל ãינç מ לי לי üçח õאצל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהר àה
éנים חטאיכם äיהי אם  הõôרה àזכäת Łְְֲִִִִִֵֶַַָָָָנים

äינà יל א)éלג .(ישעיה ְִֶֶַַ
הקדוש החיים פסוקובאור מט פרק  (בראשית

אומרםיא) דרך על יתבאר  וגו' ביין" "כבס ,

המזל  גזוהר 

ישראל  שיתעסקו  שצריך  הוא המשיח מלך העצום  הגואל של  שכוחו  כתב,

בראשית)ז"ל פרשת חדש  שבו(בזוהר ד' גלות כי
ישראל  ביד  שתהיה צריך העצום הגואל  יגלה 
מבוא , יתעכב זה  וזולת  התורה, עסק מצות

פירוש  וגו ', כבס  באומרו רמז של ולזה כוחו כי
עסק בחינת הוא  שמו, שילה  המצופה המלך
תורה, של ביינה ישראל שיתעסקו התורה,

שפירשתי  מה ב)ועיין "הביאני (שהש "ר בפסוק
יהיה  באמצעותה כי ואמר היין", בית אל
אליו  נכון למלכות , כינוי  שהוא  לבושו

ללובשו.

לומר, נתכוון  וגו' ענבים" "ובדם כי ואומרו
פירוש יין , ימצא ולא  הגאולה  זמן יגיע אם 
עול  באמצעות הגאולה  תהיה תורה , בנו  שאין
לישראל  האומות  יצירון אשר  הגלות  ,ותוקף

ז"ל צז:)כאומרם  קץ(סנהדרין כשיגיע כי
יעמיד לגואלם זכות בישראל יהיה ולא הנחתם

כהמן  קשה  מלך ובדםלהם אומרו והוא וכו ',
הנפשותענבים , יזדככו  היסורין באמצעות  כי

שיתבררו כדרך הקדושה, ניצוצי ויתבררו
התורה בחינת מלאכתו באמצעות שזו אלא ,

"ענבים" ואומרו נאה, בלתי מלאכתו וזו נאה
כגמר הכנתה תגמר  היסורין באמצעות כי
לא כי רמז  גם  הענבים , שהם  הגפן פרי בישול
ענף או אילן  לזמור  דם  לשפוך האומות  ישלטו

גרגרין. פירוש ענבים, אלא אשכול או

מד לרמוז "סותה", למטה ואמר  קטנה רגה 
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה הסות כי  מהסותא

מסוה, יהיהלשון  גדול הפרש כי בזה והכוונה
התורה באמצעות  הגאולה תהיה  אם  בין
לאם  עליון, מלכות בגילוי יגלה אז והמצוה ,
בישראל  תהיה אשר הנקמה  באמצעות  תהיה

ורוכב  עני בבחינת ט')וגו 'יהיה ט ' .(זכריה 

לציון  ראשון  בפירושו הקדוש החיים  ובאור 
השירים  שיר  ד)על  ב  àית(פרק אל ֱִִֵֶַ"הביאני

ביין  כי  דע  וז"ל : פירש, אהבה ", עלי  õ ודגל ְְֲִִַַַָָָהçין 
ביין  אשר  דברים  ד' וכנגד דברים ... ארבעה  יש
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד "ס... בתורה הם 
חדש  בזוהר  שכתוב מה  כאן שרמז  נראה

הצדיקים עם  הקב "ה  שמשתעשע בשעשוע
עכ"ל. עדן, בגן 

סוטה  ע"א)ובמסכת כ"א  עבירה (דף  ד"א ,
שנאמר תורה מכבה עבירה  ואין  מצוה  מכבה
האהבה. את לכבות יוכלו  לא רבים  מים 

פירש: שם האהבהוברש"י את זו לכבות 
דכתיב  ב)תורה  היין (שיר בית אל הביאני

מסכת על  ובתוי"ט סוד. יין אהבה, עלי  ודגלו
כ')אבות משנה ד המפרשים(פרק ורוב כתב : ,

שבתורה. הפשט חלק כנגד  שהענבים פירשו
אמרו וכן הנסתר חלק  כנגד ל"ח.)והיין (סנהדרין

סוד. בגמטריא  יין

השירים ד')ובשיר ד' âויד(פרק  ְְִִַָ"éמ áדל
éל  עליו ôלäי הëגן אלף לתלõçïת  àנäי ü ארäְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹצ
וריש  פירש : יונתן ובתרגום  הõàáרים ", Łְִִִֵַלטי 

עסק,מתיבתא... דהוה  דאורייתא ובאולפן
בקרבא ומנצחין ישראל, בית עמא  רחיצין
דגיברין  זינין מיני  כל בידיהון  אחדין ,כאילו

הגבורים", "שלטי פירש : מגן וברש"י שהתורה
עפריםלישראל . Łéני üדיŁ "Łני  ה ' ְְֳִִִֵֵַָָובפסוק

ובתרגום ìŁõàים", הרõעים צב çה ôְְִִִֵַַָָאõמי
למפרקך דעתידין פריקיך תרין פירש: יונתן

אפרים  בר ומשיח דוד  בר ובפסוק משיח וכו'.
אל  לי  üê א הðללים äונס הõçם çŁפäח "עד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָו'

הêב õנה", áבעת ואל הõëר ב "צרורהר  פירש ְְְִֶַַַַָ
המור המור ": הר אל לי סיני ,אלך הר  זה

כמו  כי מור , מקוטרת ישראל  לעשות
על  כן  רעים , רוחות  כל מבריח מור שהקטרת

זוהמתן, פסקה סיני, הר  גבעתידי "ואל
החטאיםהלבונה " כל ולהפוך אותך ללבן  ,

במדרש  שכתוב  כמו וזהו עכ "ל . לזכיות,
לעיל, בזכות(ויחי)תנחומא  שנים" "ולבן 

כשלג כשנים  חטאיכם  יהיו "אם  התורה,
א)ילבינו" עכ"ל.(ישעיה ניתן , הכוח שזה 

על  כן כמו לזכויות, שמהפך מאהבה  לתשובה
התורה סודות  שהם תורה של יינה לימוד ידי
הכול  ומהפכים  מאהבה , לתשובה  זוכים 

לזכויות.



המזל  זוהר  ב 

תמימה, ה ' תורת  בישראל וקדושה  טהרה להפיץ  כימים לילות שמה
כמים  נפש , באהבת  אליה  קשורים היו המרוקאית העדה שבני וכידוע

ויהודי. יהודי כל אוהבת שהייתה הפנים, אל הפנים

איך סיפר שזוכר שנה, משמונים  למעלה שמש , בבית כאן שגר יהודי לי
וקטעים הקדוש  זוהר חבורות לומדים  היו המדרש בית שבכל
בתי  בכל היום  ועד  לשונם. פה על שגורים  היו  הקדוש  מהזוהר  שלמים 
מוצאי  של ערבית  תפילת אחרי ישראל  ארץ בכל מרוקו  יהדות של הכנסת 
כדי  הקדוש , זוהר  ללמוד קדושה  בחבורה  כשעה  עוד נשארים  שבת 
ואפילו הזוהר קדושת עם  החול לימות השבת  קדושת את  להמשיך
תגן יוחאי בר  שמעון רבי שזכות לשונן  על  שגור היה תמיד האימהות
בעל  הקדוש  הזוהר כל  ידע סאלי שהבאבא  מעובדה שידענו וכמו עליהן,
עם תורה  ספר של היכל כמו הקדוש, הזוהר  מקום לכבד נוהגים והיו  פה ,
מרבי  ובקשו  הפרוכת את מנשקים היו  שיצאו  לפני פעם וכל  פרוכת ,

עליהם שיתפלל  יוחאי בר הקדוששמעון  זוהר  שלומד יהודי כל ובאמת .
ויושב בא יוחאי בר שמעון ורבי יוחאי, בר שמעון לרבי ומתקשר זוכה 

בפיו ומנשקו ידו מוהר "ן)על .(ליקוטי 

מגמתם ואין שכל כאלו, צדקניות ובנות בנים שיוצאים  חידוש 
ישראל  בני אחינו את  ולקרב להאיר ישראל  בעם תורה  להרבות

שבשמים .לאבינו

המןאמרו  לאוכלי אלא תורה ניתנה לא  ד)חז"ל, ל"א  ב' ד"ה  ברש "י ובזוהר(הובא  ,
סב)הקדוש  דף בשלח  המן(פרשת באוכלי מיוחד מה  שכאשרכתוב, ?

שלמעלה מה וראו  רוחני אור  וקיבלו  במעיים מתברך היה  המן  את אכלו 
ולהם האמונה , בני היו והם  דעה', 'דור  נקראו  זה ועל עליונה. לחכמה וזכו 
מהזוהר רואים דרכיה . ולדעת בפנימיותה  בה להסתכל התורה ניתנה

סודותיה . את שלומדים  לאלו ניתנה  התורה  נתינת שעיקר הקדוש

ויחיכתוב י "א)בפרשת מ"ט פרק אתנוֹ (בראשית בּ ני ולרקה עירה לגּ פן "אסרי
ס וּ תה" ענבים וּ בדם לב ׁש וֹ  בּ יּ ין שם,אכּ בּ ס הקדוש החיים ובאור 

ויחיא. פרשת תנחומא  י')ובמדרש  ...(פרק 
ענבים "ובדם  יין  מרוב לבושו" ביין "כבס

שנאמר  תורה, אלא יין אין א)סותו"... "כי (שיר
היין" בית  אל הביאני  מיין  דודיך  טובים
Łהõôרה  למד ô א מכאן  מיין" עינים  ְֶַַַָָ"חכלילי 

ולבן  õôרה, Łל ãינç מ לי לי üçח õאצל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהר àה
éנים חטאיכם äיהי אם  הõôרה àזכäת Łְְֲִִִִִֵֶַַָָָָנים

äינà יל א)éלג .(ישעיה ְִֶֶַַ
הקדוש החיים פסוקובאור מט פרק  (בראשית

אומרםיא) דרך על יתבאר  וגו' ביין" "כבס ,

המזל  גזוהר 

ישראל  שיתעסקו  שצריך  הוא המשיח מלך העצום  הגואל של  שכוחו  כתב,

בראשית)ז"ל פרשת חדש  שבו(בזוהר ד' גלות כי
ישראל  ביד  שתהיה צריך העצום הגואל  יגלה 
מבוא , יתעכב זה  וזולת  התורה, עסק מצות

פירוש  וגו ', כבס  באומרו רמז של ולזה כוחו כי
עסק בחינת הוא  שמו, שילה  המצופה המלך
תורה, של ביינה ישראל שיתעסקו התורה,

שפירשתי  מה ב)ועיין "הביאני (שהש "ר בפסוק
יהיה  באמצעותה כי ואמר היין", בית אל
אליו  נכון למלכות , כינוי  שהוא  לבושו

ללובשו.

לומר, נתכוון  וגו' ענבים" "ובדם כי ואומרו
פירוש יין , ימצא ולא  הגאולה  זמן יגיע אם 
עול  באמצעות הגאולה  תהיה תורה , בנו  שאין
לישראל  האומות  יצירון אשר  הגלות  ,ותוקף

ז"ל צז:)כאומרם  קץ(סנהדרין כשיגיע כי
יעמיד לגואלם זכות בישראל יהיה ולא הנחתם

כהמן  קשה  מלך ובדםלהם אומרו והוא וכו ',
הנפשותענבים , יזדככו  היסורין באמצעות  כי

שיתבררו כדרך הקדושה, ניצוצי ויתבררו
התורה בחינת מלאכתו באמצעות שזו אלא ,

"ענבים" ואומרו נאה, בלתי מלאכתו וזו נאה
כגמר הכנתה תגמר  היסורין באמצעות כי
לא כי רמז  גם  הענבים , שהם  הגפן פרי בישול
ענף או אילן  לזמור  דם  לשפוך האומות  ישלטו

גרגרין. פירוש ענבים, אלא אשכול או

מד לרמוז "סותה", למטה ואמר  קטנה רגה 
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה הסות כי  מהסותא

מסוה, יהיהלשון  גדול הפרש כי בזה והכוונה
התורה באמצעות  הגאולה תהיה  אם  בין
לאם  עליון, מלכות בגילוי יגלה אז והמצוה ,
בישראל  תהיה אשר הנקמה  באמצעות  תהיה

ורוכב  עני בבחינת ט')וגו 'יהיה ט ' .(זכריה 

לציון  ראשון  בפירושו הקדוש החיים  ובאור 
השירים  שיר  ד)על  ב  àית(פרק אל ֱִִֵֶַ"הביאני

ביין  כי  דע  וז"ל : פירש, אהבה ", עלי  õ ודגל ְְֲִִַַַָָָהçין 
ביין  אשר  דברים  ד' וכנגד דברים ... ארבעה  יש
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד "ס... בתורה הם 
חדש  בזוהר  שכתוב מה  כאן שרמז  נראה

הצדיקים עם  הקב "ה  שמשתעשע בשעשוע
עכ"ל. עדן, בגן 

סוטה  ע"א)ובמסכת כ"א  עבירה (דף  ד"א ,
שנאמר תורה מכבה עבירה  ואין  מצוה  מכבה
האהבה. את לכבות יוכלו  לא רבים  מים 

פירש: שם האהבהוברש"י את זו לכבות 
דכתיב  ב)תורה  היין (שיר בית אל הביאני

מסכת על  ובתוי"ט סוד. יין אהבה, עלי  ודגלו
כ')אבות משנה ד המפרשים(פרק ורוב כתב : ,

שבתורה. הפשט חלק כנגד  שהענבים פירשו
אמרו וכן הנסתר חלק  כנגד ל"ח.)והיין (סנהדרין

סוד. בגמטריא  יין

השירים ד')ובשיר ד' âויד(פרק  ְְִִַָ"éמ áדל
éל  עליו ôלäי הëגן אלף לתלõçïת  àנäי ü ארäְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹצ
וריש  פירש : יונתן ובתרגום  הõàáרים ", Łְִִִֵַלטי 

עסק,מתיבתא... דהוה  דאורייתא ובאולפן
בקרבא ומנצחין ישראל, בית עמא  רחיצין
דגיברין  זינין מיני  כל בידיהון  אחדין ,כאילו

הגבורים", "שלטי פירש : מגן וברש"י שהתורה
עפריםלישראל . Łéני üדיŁ "Łני  ה ' ְְֳִִִֵֵַָָובפסוק

ובתרגום ìŁõàים", הרõעים צב çה ôְְִִִֵַַָָאõמי
למפרקך דעתידין פריקיך תרין פירש: יונתן

אפרים  בר ומשיח דוד  בר ובפסוק משיח וכו'.
אל  לי  üê א הðללים äונס הõçם çŁפäח "עד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָו'

הêב õנה", áבעת ואל הõëר ב "צרורהר  פירש ְְְִֶַַַַָ
המור המור ": הר אל לי סיני ,אלך הר  זה

כמו  כי מור , מקוטרת ישראל  לעשות
על  כן  רעים , רוחות  כל מבריח מור שהקטרת

זוהמתן, פסקה סיני, הר  גבעתידי "ואל
החטאיםהלבונה " כל ולהפוך אותך ללבן  ,

במדרש  שכתוב  כמו וזהו עכ "ל . לזכיות,
לעיל, בזכות(ויחי)תנחומא  שנים" "ולבן 

כשלג כשנים  חטאיכם  יהיו "אם  התורה,
א)ילבינו" עכ"ל.(ישעיה ניתן , הכוח שזה 

על  כן כמו לזכויות, שמהפך מאהבה  לתשובה
התורה סודות  שהם תורה של יינה לימוד ידי
הכול  ומהפכים  מאהבה , לתשובה  זוכים 

לזכויות.



המזל  זוהר  ד

של  יינה  שזה  התורה פנימיות את שילמדו  הדברים וביאור תורה , של ביינה 
"סוד".ב תורה גימטריא יין גם ,

לּמ וּ ד ויׁש  ידי על יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  לרבּ י לר וּ ץ וּ ברוּ רה, אחת עצה  לנ וּ  
ׁש נּ צא  הר ׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר  ועסק 

עני]. ׁש ל נ ּס יוֹ ן [ולא נּס יוֹ ן צרי ולא  מה גּ לוּ ת , ôיקäןבּ רחמים  ז õהר הôיק äני  (éדברי ְְִִִֵֵַַ

נ"ג) âף הרׁש "ש ,כ"א ויטאל, חיּ ים רבּ י הרב  מוֹ רנ וּ  המקבּ לים, דּ ברי וכיּ דוּ ע ַ
וּ להגּ לוֹ ת, להתּפ רסם זה לּמ וּ ד דּ עתיד  וע וֹ ד, חי איׁש  והבּ ן טוֹ ב, ׁש ם הבּ על
זאת  גּ ם  דּ ברי  ֹוּ בתו הגּ אלּ ה. ותב וֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה ּת גּ אל ידוֹ  ועל
זצללה"ה, דּ רזי ׁש מוּ אל  רבּ י המק וּ בל הצּ דּ יק ה גּ אוֹ ן מוֹ רנוּ  דּ ברי אזכּ ירה,
וּ בזה ה ּס וֹ "ד בּ ת וֹ רת ילמד כּ לוֹ מר החיּ ים , בּ עץ יחזיק ימים  להארי דּ הר וֹ צה
הוה  וכ נאמרה זי"ע  ּפ תי"ה  יא וּ דה  רבּ י מרנא מּפ י זוֹ  וקבּ לה ימיו , יאריכוּ 

ּפ עמים וכּמ ה  כּ ּמ ה  למעשׂ ה וּ מע שׂ ה גּ ם ז כּ ר וֹ ן]. בּ קוּ נטרס  דּ בריו  [הוּ בא 

ויחי ב . בפרשת יא)כתוב מט  פרק (בראשית

çàין  àéס õאתנ àני ולfiרקה עירה לáפן  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"אסרי
החיים ובאור סäתה", ענבים äבדם  õŁְְֲִַָֹֻלב
הדרך זה על יאמר  או וז "ל: שם, הקדוש
המפורסמות, הגאולות בב ' מדבר שהכתוב 
גאולה  היא והב ' מצרים, של היא הא '
אמר הא' גאולה וכנגד השם בעזר העתידה 

אומרו  דרך  על לגפן , ט)אוסרי פ גפן (תהלים
בחינה  לפניהם  ה ' כפה שאז תסיע, ממצרים
וכנגד הגפן  לפני והוכנע עיר, הנקראת אחת
אמר בימינו שתהיה השם  בעזר  הב' גאולה
דכתיב  ה' ישרוק אשר  בעת פירוש  ולשורקה,

ח) י בני (זכריה אז ואקבצם, להם  אשרקה
בחינות כל לומר רבים , לשון אמר אתונו,
ה' הכניע  לא מצרים ביציאת  כי האומות 
וכנען , מצרים  שהם אומות  ראש אלא  לפניהם 
לכל  ותגבורת  ראש  היו שהם עממין, ז' שהם

ניתנוהאומות, ולא  הוכנעו לא  אומות  ע' אבל
יניח לא השם בעזר לבא לעתיד אבל להם,
תנתן  שלא  קטנה או  גדולה  אומה  מהאומות 
מלבד פירוש  אתונו בני  אומרו והוא  להם,
אנחנו ולכן אתונו: בני גם  אלא עירה,
איש שבעים  של  בחבורה  ללמוד מתקבצים 
השבעים  כל את להכניס  כדי  הזוהר לסיום

השם . בעזרת  אומות 

 וגו' ביין כבס שם: החיים האור ובהמשך
ז "ל אומרם דרך  על פ 'יתבאר  חדש  (בזוהר

העצום בראשית) הגואל יגלה שבו  ד' גלות  כי
התורה, עסק מצות ישראל ביד  שתהיה צריך
כבס באומרו  רמז ולזה מבוא, יתעכב  זה  וזולת
שילה המצופה  המלך של כוחו כי  פירוש וגו',
שיתעסקו התורה עסק  בחינת הוא  שמו
שפירשתי  מה  ועיין תורה, של  ביינה  ישראל 

ב) [ושם (שהש "ר היין, בית  אל הביאני בפסוק
התורה, פרד "ס חלקי  לכל מרמז שהיין פירש 
תורת על  מרמז  שיין כתב  בגמרא  וברש"י
לבושו יהיה באמצעותה  כי ואמר הסוד ],
ללובשו : אליו נכון למלכות, כינוי שהוא
אם  כי לומר, נתכוון  וגו' ענבים ובדם ואומרו
שאין  פירוש יין, ימצא ולא הגאולה זמן יגיע
ותוקף עול באמצעות הגאולה תהיה תורה , בנו
כאומרם  לישראל , האומות  יצירון  אשר  הגלות 

צז:)ז "ל ולא(סנהדרין הנחתם  קץ כשיגיע כי
מלך  להם יעמיד לגואלם  זכות בישראל יהיה 
כי  ענבים, ובדם אומרו והוא וכו', כהמן קשה 
ויתבררו הנפשות יזדככו היסורין באמצעות
באמצעות שיתבררו  כדרך הקדושה ניצוצי
וזו נאה  מלאכתו שזו אלא  התורה , בחינת
כי  "ענבים" ואומרו נאה  בלתי מלאכתו
בישול  כגמר הכנתה תגמר  היסורין באמצעות

המזל  הזוהר 

לכל  חיּ ים ׁש בק ימים כּ ּמ ה  לאחר  ואכן לׁש מע , אבה ולא  ׁש חלה אחד בּ חכם
ליצלן. רחמנא ה יג וּ חי – כּ אוּ לם רחב  היה ׁש לּ בּ ם  הּס פרדּ ים גּ ד וֹ לי וכל  

כּ סדרם . ּת מידים  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי על מעלתם  כּ ל

ּת מיד וכ יּ ד וּ ע ועוֹ ד, מרוֹ קוֹ  מצרים  עירק , בּ חאלבּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת הּק הלּ וֹ ת ׁש כּ ל 
חבוּ ר בּ זּ הרהיוּ  יוֹ ם  וּ בכל לילה בּ כל ׁש עוֹ ת ׁש לּ מדוּ  חבוּ רוֹ ת וֹ ת 

האחר וֹ ן, בּ דּ וֹ ר וּ בפרט  כּ ל הּק דוֹ ׁש , על זיע"א, חי איׁש  הבּ ן  מרנא  ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  
עניני למדוּ  מצוה וּ בכל מע שׂ ה  לּמ צוה , ה ּק ׁש וּ ר  ה זּ הר 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת  בּ אזכּ ר וֹ תסע דּ ה  וכן טוֹ בים, וּ בימים 
זהר למדוּ  נפטרים, דּ מׁש ּפ טיםעל סבּ א ה ּק דוֹ ׁש 
מילה וּ בברית ידעוּ ,והאדרוֹ ת, זאת כּ י – שׂ מחה  וכל
הרׁש בּ "י  כּ תוֹ רת לנוּ  וּ לטהרתׁש אין  הלּ ב לפּת ח
ּת פלּ ה כּ ל ולפני לטוֹ ב ה נּ ׁש מה , זכוּ ר אליּ ה וּ  ּפ תח –
בּ הקדּ מה  הרה"ג[ׁש ה וּ בא  בנה ולכן לּת ּק וּ נים].

עם שליט"א מרדכי רבי היקר  הספר את הדפיס
זכורה  הנביא אליהו  ותיקוןפתח  התפילות וכל לטוב ,

אבותיהם בדרכי ימשיכו  שכולם וּ מתחזּ קים מ"ח מתעוֹ ררים אנוּ  ולכן ,
ה ּס וֹ גר , והוּ א ה ּפ וֹ תח הוּ א  כּ י הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ל וֹ מדים וע וֹ ד עוֹ ד ועל להוֹ סיף  

בּ חוּ ׁש , וכּמ רגּ ׁש  כּ יּ דוּ ע הנּ גלה  בּ לּמ וּ ד  בּ רכה רוֹ אים  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי
חיּ ים . ּת וֹ צא וֹ ת  מּמ נּ וּ  כּ י החכמה  מעינ וֹ ת  ונפּת חים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י וּ מתר בּ ים 
ע וֹ ד  ועיּ ן הּק דוֹ ׁש ים, והחיד"א והגּ ר "א וּ ברמח"ל ויטאל ח יּ ים בּ רבּ י כּ מבאר

בּ אריכוּ ת. הזּ הר" בּ "אוֹ ר

ישראל על כלל את מזמין אשר  - העולמי הזוהר  מפעל של התכנית פי
בזכות  כי הקדוש , הזוהר ספר  של האדיר בלימוד חלק  וליטול לזכות
לגאולה  ולבא ברחמים, מהגלות לצאת יזכה ישראל, עם הקדוש , הזוהר 

הדורהשלמה, כל את  שמצילה  נוח, לתיבת נמשל הקדוש  הזוהר  כידוע
הקדוש , הזוהר  בלימוד מהכלל כחלק המשתתף  אדם  כל קשות , מגזרות
והחזקה הטובה  חיים, ביטוח תעודת  שהיא  עליון, ממקור לברכה  זוכה 
עוונותיו קשים , ויסורים גזרות ממנו  מסירים  אדמות, עלי הקיימת ביותר
לצדיקים , הצפון  הבא  לעולם  זוכה  ומתעלה, מזדככת  נשמתו  נמחלים,
בחייך ". תראה "ועולמך ככתוב  חיים , בעץ להאחז  הזה, בעולם  עוד וזוכה 

את כבר  ולסיים ללמוד בשמחה יהודים אלפי שהתקבצו בס"ד זכינו 
ח מידי  המחולקהזוה "ק הזוה"ק ספרי  לצערינו  אך בחדשו, ודש 

בדחיפות  ומוכרחים  השוק, מן אזלו  כיס , בפורמט כרכים לשבעים



המזל  זוהר  ד

של  יינה  שזה  התורה פנימיות את שילמדו  הדברים וביאור תורה , של ביינה 
"סוד".ב תורה גימטריא יין גם ,

לּמ וּ ד ויׁש  ידי על יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  לרבּ י לר וּ ץ וּ ברוּ רה, אחת עצה  לנ וּ  
ׁש נּ צא  הר ׁש בּ "י  לנוּ  מבטיח ׁש בּ זאת הּק דוֹ ׁש , הזּ הר בּ ספר  ועסק 

עני]. ׁש ל נ ּס יוֹ ן [ולא נּס יוֹ ן צרי ולא  מה גּ לוּ ת , ôיקäןבּ רחמים  ז õהר הôיק äני  (éדברי ְְִִִֵֵַַ

נ"ג) âף הרׁש "ש ,כ"א ויטאל, חיּ ים רבּ י הרב  מוֹ רנ וּ  המקבּ לים, דּ ברי וכיּ דוּ ע ַ
וּ להגּ לוֹ ת, להתּפ רסם זה לּמ וּ ד דּ עתיד  וע וֹ ד, חי איׁש  והבּ ן טוֹ ב, ׁש ם הבּ על
זאת  גּ ם  דּ ברי  ֹוּ בתו הגּ אלּ ה. ותב וֹ א הּק דוֹ ׁש ה הכינה ּת גּ אל ידוֹ  ועל
זצללה"ה, דּ רזי ׁש מוּ אל  רבּ י המק וּ בל הצּ דּ יק ה גּ אוֹ ן מוֹ רנוּ  דּ ברי אזכּ ירה,
וּ בזה ה ּס וֹ "ד בּ ת וֹ רת ילמד כּ לוֹ מר החיּ ים , בּ עץ יחזיק ימים  להארי דּ הר וֹ צה
הוה  וכ נאמרה זי"ע  ּפ תי"ה  יא וּ דה  רבּ י מרנא מּפ י זוֹ  וקבּ לה ימיו , יאריכוּ 

ּפ עמים וכּמ ה  כּ ּמ ה  למעשׂ ה וּ מע שׂ ה גּ ם ז כּ ר וֹ ן]. בּ קוּ נטרס  דּ בריו  [הוּ בא 

ויחי ב . בפרשת יא)כתוב מט  פרק (בראשית

çàין  àéס õאתנ àני ולfiרקה עירה לáפן  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"אסרי
החיים ובאור סäתה", ענבים äבדם  õŁְְֲִַָֹֻלב
הדרך זה על יאמר  או וז "ל: שם, הקדוש
המפורסמות, הגאולות בב ' מדבר שהכתוב 
גאולה  היא והב ' מצרים, של היא הא '
אמר הא' גאולה וכנגד השם בעזר העתידה 

אומרו  דרך  על לגפן , ט)אוסרי פ גפן (תהלים
בחינה  לפניהם  ה ' כפה שאז תסיע, ממצרים
וכנגד הגפן  לפני והוכנע עיר, הנקראת אחת
אמר בימינו שתהיה השם  בעזר  הב' גאולה
דכתיב  ה' ישרוק אשר  בעת פירוש  ולשורקה,

ח) י בני (זכריה אז ואקבצם, להם  אשרקה
בחינות כל לומר רבים , לשון אמר אתונו,
ה' הכניע  לא מצרים ביציאת  כי האומות 
וכנען , מצרים  שהם אומות  ראש אלא  לפניהם 
לכל  ותגבורת  ראש  היו שהם עממין, ז' שהם

ניתנוהאומות, ולא  הוכנעו לא  אומות  ע' אבל
יניח לא השם בעזר לבא לעתיד אבל להם,
תנתן  שלא  קטנה או  גדולה  אומה  מהאומות 
מלבד פירוש  אתונו בני  אומרו והוא  להם,
אנחנו ולכן אתונו: בני גם  אלא עירה,
איש שבעים  של  בחבורה  ללמוד מתקבצים 
השבעים  כל את להכניס  כדי  הזוהר לסיום

השם . בעזרת  אומות 

 וגו' ביין כבס שם: החיים האור ובהמשך
ז "ל אומרם דרך  על פ 'יתבאר  חדש  (בזוהר

העצום בראשית) הגואל יגלה שבו  ד' גלות  כי
התורה, עסק מצות ישראל ביד  שתהיה צריך
כבס באומרו  רמז ולזה מבוא, יתעכב  זה  וזולת
שילה המצופה  המלך של כוחו כי  פירוש וגו',
שיתעסקו התורה עסק  בחינת הוא  שמו
שפירשתי  מה  ועיין תורה, של  ביינה  ישראל 

ב) [ושם (שהש "ר היין, בית  אל הביאני בפסוק
התורה, פרד "ס חלקי  לכל מרמז שהיין פירש 
תורת על  מרמז  שיין כתב  בגמרא  וברש"י
לבושו יהיה באמצעותה  כי ואמר הסוד ],
ללובשו : אליו נכון למלכות, כינוי שהוא
אם  כי לומר, נתכוון  וגו' ענבים ובדם ואומרו
שאין  פירוש יין, ימצא ולא הגאולה זמן יגיע
ותוקף עול באמצעות הגאולה תהיה תורה , בנו
כאומרם  לישראל , האומות  יצירון  אשר  הגלות 

צז:)ז "ל ולא(סנהדרין הנחתם  קץ כשיגיע כי
מלך  להם יעמיד לגואלם  זכות בישראל יהיה 
כי  ענבים, ובדם אומרו והוא וכו', כהמן קשה 
ויתבררו הנפשות יזדככו היסורין באמצעות
באמצעות שיתבררו  כדרך הקדושה ניצוצי
וזו נאה  מלאכתו שזו אלא  התורה , בחינת
כי  "ענבים" ואומרו נאה  בלתי מלאכתו
בישול  כגמר הכנתה תגמר  היסורין באמצעות

המזל  הזוהר 

לכל  חיּ ים ׁש בק ימים כּ ּמ ה  לאחר  ואכן לׁש מע , אבה ולא  ׁש חלה אחד בּ חכם
ליצלן. רחמנא ה יג וּ חי – כּ אוּ לם רחב  היה ׁש לּ בּ ם  הּס פרדּ ים גּ ד וֹ לי וכל  

כּ סדרם . ּת מידים  הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי על מעלתם  כּ ל

ּת מיד וכ יּ ד וּ ע ועוֹ ד, מרוֹ קוֹ  מצרים  עירק , בּ חאלבּ , הּק דוֹ ׁש וֹ ת הּק הלּ וֹ ת ׁש כּ ל 
חבוּ ר בּ זּ הרהיוּ  יוֹ ם  וּ בכל לילה בּ כל ׁש עוֹ ת ׁש לּ מדוּ  חבוּ רוֹ ת וֹ ת 

האחר וֹ ן, בּ דּ וֹ ר וּ בפרט  כּ ל הּק דוֹ ׁש , על זיע"א, חי איׁש  הבּ ן  מרנא  ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  
עניני למדוּ  מצוה וּ בכל מע שׂ ה  לּמ צוה , ה ּק ׁש וּ ר  ה זּ הר 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת  בּ אזכּ ר וֹ תסע דּ ה  וכן טוֹ בים, וּ בימים 
זהר למדוּ  נפטרים, דּ מׁש ּפ טיםעל סבּ א ה ּק דוֹ ׁש 
מילה וּ בברית ידעוּ ,והאדרוֹ ת, זאת כּ י – שׂ מחה  וכל
הרׁש בּ "י  כּ תוֹ רת לנוּ  וּ לטהרתׁש אין  הלּ ב לפּת ח
ּת פלּ ה כּ ל ולפני לטוֹ ב ה נּ ׁש מה , זכוּ ר אליּ ה וּ  ּפ תח –
בּ הקדּ מה  הרה"ג[ׁש ה וּ בא  בנה ולכן לּת ּק וּ נים].

עם שליט"א מרדכי רבי היקר  הספר את הדפיס
זכורה  הנביא אליהו  ותיקוןפתח  התפילות וכל לטוב ,

אבותיהם בדרכי ימשיכו  שכולם וּ מתחזּ קים מ"ח מתעוֹ ררים אנוּ  ולכן ,
ה ּס וֹ גר , והוּ א ה ּפ וֹ תח הוּ א  כּ י הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ל וֹ מדים וע וֹ ד עוֹ ד ועל להוֹ סיף  

בּ חוּ ׁש , וכּמ רגּ ׁש  כּ יּ דוּ ע הנּ גלה  בּ לּמ וּ ד  בּ רכה רוֹ אים  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד ידי
חיּ ים . ּת וֹ צא וֹ ת  מּמ נּ וּ  כּ י החכמה  מעינ וֹ ת  ונפּת חים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י וּ מתר בּ ים 
ע וֹ ד  ועיּ ן הּק דוֹ ׁש ים, והחיד"א והגּ ר "א וּ ברמח"ל ויטאל ח יּ ים בּ רבּ י כּ מבאר

בּ אריכוּ ת. הזּ הר" בּ "אוֹ ר

ישראל על כלל את מזמין אשר  - העולמי הזוהר  מפעל של התכנית פי
בזכות  כי הקדוש , הזוהר ספר  של האדיר בלימוד חלק  וליטול לזכות
לגאולה  ולבא ברחמים, מהגלות לצאת יזכה ישראל, עם הקדוש , הזוהר 

הדורהשלמה, כל את  שמצילה  נוח, לתיבת נמשל הקדוש  הזוהר  כידוע
הקדוש , הזוהר  בלימוד מהכלל כחלק המשתתף  אדם  כל קשות , מגזרות
והחזקה הטובה  חיים, ביטוח תעודת  שהיא  עליון, ממקור לברכה  זוכה 
עוונותיו קשים , ויסורים גזרות ממנו  מסירים  אדמות, עלי הקיימת ביותר
לצדיקים , הצפון  הבא  לעולם  זוכה  ומתעלה, מזדככת  נשמתו  נמחלים,
בחייך ". תראה "ועולמך ככתוב  חיים , בעץ להאחז  הזה, בעולם  עוד וזוכה 

את כבר  ולסיים ללמוד בשמחה יהודים אלפי שהתקבצו בס"ד זכינו 
ח מידי  המחולקהזוה "ק הזוה"ק ספרי  לצערינו  אך בחדשו, ודש 

בדחיפות  ומוכרחים  השוק, מן אזלו  כיס , בפורמט כרכים לשבעים



המזל  זוהר  ו

בגבורים, ה' לעזרת בואו מבקש , אנוכי אחי את כן  על מחדש , להדפיסם
הרשב "י תורת  את ולפרסם להפיץ  להמשיך שנוכל באהבה, שמו למען
נידח ממנו  ידח לבלתי מחשבות ולחשוב ואתר , אתר בכל די יהודי לכל
זהב , בוזו  כסף בוזו אני, גיבור  יאמר  והחלש בזה. תלויה הגאולה כל כי
תשלומים, בעשרה  ש "ח  1600 סך הדפוס לבית ישר לתרום יכול אחד וכל
כך  התורמים , שירבו וככל הקדוש  זוהר  של סטים עשרה עוד ידפיסו  וכך
גדול  הצמאון  כי ישראל , לכלל בחינם  לחלוקה ויותר  יותר  להדפיס נוכל
נשמת  את  ולהמשיך החיים , בעץ לאחוז  רוצים  קדושים ישראל ועם

הרשב"י שמבטיח וכמו  לדורינו , כאן ז :)הרשב "י שמות מי ,(זוהר אשרי
שיתן ומי באמונה זמן  באותו  שיהיה מי כי המשיח, התגלות בזמן  שיזדמן 
ברוך  המלך  שמחת של  האור  לאותו  יזכה  הקדושה, לשכינה  וסיוע עזר 

במעשיו , ה' ישמח שאז עכ "ל.הוא ,

זה אחי וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר נתאחד בּ וֹ אוּ  !ורעי, 

וּ זכוּ ת מד בּ רים ה ּמ ׁש יח, את וּ מביא הגּ אוּ לה  את ׁש ּמ קרב דּ בר  על כּ אן  
- אט וֹ ם. ּפ צצת ח"ו  ישׂ ראל עם על מ לּ בוֹ א מע כּ ב הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר

י וֹ תר זמן  !!!אין 

הע וֹ לם ,יד וּ ע מלחמת לפני ׁש נה  עשׂ רים זצ"ל ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יבוֹ ת, וראׁש י הרבּ נים  לכל הל
מכלל  גּ דוֹ ל ׁש חלק  ישׂ ראל, כּ לל על ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה  גּ זירה
הרמח"ל  דּ ברי ואמר רח "ל, הע וֹ לם  מן יּמ חק וּ  ישׂ ראל
מן  אוֹ תנוּ  לה צּ יל יכוֹ ל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ׁש רק  היּ דוּ עים

הרע וֹ ת  רח"ל.ג הגּ זר וֹ ת  

ישלטו לא כי  רמז  גם הענבים, שהם  הגפן פרי 
או ענף או אילן לזמור דם  לשפוך האומות

גרגרין. פירוש  ענבים, אלא  אשכול

הּק ד וֹ ׁש ג. הזּ הר  לּמ וּ ד ידי על
היּ ּס וּ רים  מתמּת קים

נłא  קנ"ג .)àזהר  Łמעõן (âף ר àי [äפנה  : ְְִִַַַָָָֹֹ
"Łם éŁתäב מה õ ל Łפרä מהימנא  ְְֵֵֵֶַָָָלהרעיא 
ואמר] אחר , àאפן äמïŁט" חק õל łְְְִֵֶַַָָָֹֹם

מהימנא àתלמידי ורעיא מתנõצצת  ýמתŁìŁ] ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
õâר ], àŁכל üàחכמים אתקçים [Łםôמן ְְֲִִֶַָָָָָָָ

éŁתäב] מה ýà נתקçם  łם áàל äת  "Łם ְְִֵֶַַַָָָָ
äמïŁט חק õרה לõôה התלäŁàת  äהיינ] ְְְִִִַַָָָֹ

שבמט"ט, מŁנה  סדרי Łàה ְְְְִִִֵֶָָָָהעליõנה
וה  äמריר äת, äמחלקת קäשיא àהם ŁçŁאä ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

ההלכה ] ëŁתלàן עד àת õכם  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמתמרמר
."ä הíנ ה âעת[äמפר Ł]וŁם  עץ äבהאי ְְְִֵֵַַַַָָָ

והיôר איס äר äאיהâ ורע, [äבעץ טõב  ְְְִִֵֵֶָָ
א äíר ענין הäא  ëŁם ורע טõב ְִִִֶַַַַַָָהâעת 
ïה  àŁעל הõôרה ידי על  äהינâ ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָוהיôר ,
üמלא ðëŁד מŁנה סדרי Łה Łְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהיא
מחמת חכמים  הôלמידי äêיתע ְְֲֲִִִֵֵַַַַָמט "ט,

המזל  זזוהר 

ïה], àŁעל הõôרה àעסק עצמם  ä יגעçŁְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ü יד על âאתêáיין רזין הõíדõתäבאינ äן äê באä] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

[ýיד על äêáתìŁ" יםë ה äקôמç ו" [דהיינו], ְְְְִִִֶַַַַַָ
àרזייא יתמôקäן הכי  łàרא âממôקת ëéְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלח
äמחל õקõת קŁäיין איäìן éל  üיד על  âְְְְְְִִַַַָָָָאתêáיין
äקôיתמ üé הłàר , את  הממôקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[éמלח
äê א éל  ýיד על äêá תìŁ הõíדõת  àכח  ä בְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז"ל  מאמרי ëéה Ł י éי  וה ëחלקת , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהŁñי õת 

הõíד], üרâ על אêא  מתי בים  âמיין Łאינן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ïה âבעל âאõרייתא Łל מרירן הëרים  מים  [éי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

טעם õעמæŁ מה äהיינâ ïה , àŁעל  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָהõôרה
הŁñיõת] מחמת õôàרה מתיקן מר ä אתהדר ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֻ

א õרייתא מי מי להיõת חõזרים הõíדõת ידי [על ְְְְִִֵֵֵַַַָ
מת äקים ], âיל üהõôרה  [והäíçריםויäíרין ְְְִִִִִִַַָָ

להעõסקים áëŁיע הðער  äהינâ ,ýêŁ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָוהðער 
לõôàüרה ] יה õן üיד על âאתêáיין אêין àרזין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יהיäמתיקן  ýיד על ëŁתêáים äêהא [àסõדõת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מעלõת את  äיגfiי ה õíד ידי על  éי מתäקים, ýְְְֲִִִֵֶַַַַל
הäíçרים מעלõת  את מfiיג äכŁאדם ְֲִִִִִֶֶַַַַָָהäíçרים ,

àהם] âילüי łמח âחקין éל  ü ל ויהדר äן  , ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
âעברין Łעבר éäחלמין  הðרõת  éל  ýל äויחזר] ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ואינם], Łע õברים  חלõמõת õמé ýוחל ''ם עלי ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
łàרא ית  âממôקת מל ''ח אתוון üä היפàְְְְְְִִֶַַַַַָָ
מל"ח  היא  הא õתõçת üäïהà חל"ם  ְִִִִֶַַַָָ[äמ êת 

הłàר] את ממתקים הממôקת י äíרין א äף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
õמé äיהי éמלח ëŁמñôים  הäíçרים üé]ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

âאäקמäהחלõם] éמה  החכמים, ä ארà õמé] ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָ
ע"א) ה' âף  àרכ õת מíכת  ].(עçן  ְֵֶֶַַַָ

מיּ שׂ ראל  הרׁש עים  – הּס יגים  ּב ר וּ ר
סדõמית מלח יסäרין  מתהדרן  ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרŁעים
סדõמית] מלח õמé הäíçרים  äיחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָ[ולר Łעים 

העינים  את מס ëא  אתâאיהי מעäר [Łהäא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הäíçרים מעל õת  את  äיגfi י לא éי  ֲִִִִִֵֶַַַַָֹהעינים,
מéלל  äצאçו àהם äויבעט מŁיח àְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָחבלי

àה äי łראל] éŁת äב ]לקיימא מה àהם  [לקçם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ') יא ôכלינה "(אõçב  רŁעים יזäé"ועיני [ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

לנõíת הàñ"ה יעłה זה וענין ה', àטõב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָלראõת
,õנתäאמà ä היעמד לרא õת יłראל  את  àְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָהם

.[äנà ויתל ä ררàית זה  ידי ְְְְְְְִִֵֶַַָועל

ע''ב)ואינäן  קנ''ג  ריע çיא(âף רב [וא õתםערב  ְְִִֵֶַַַַָָ
הר Łעים ] רב זמנאהערב  àההäא  äהà âיתק çים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

éŁת äב ] מה ה Łëיח àיאת קדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ[çŁתקçם
י') יב  וי (âנ çאל äנàויתל ä ררàים "יתàר ä רפð ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

רŁעים  äיעŁל והרŁ הáמäר  àרäר  יהיה  אז [éי " ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
" [Ł מפרä àיłראל, ŁçŁ הàחינõת  יתלàנé"äל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מŁנה. מארי  מŁנה אינäן àעלי  הם äê א] ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
הõôרה,] לäëד ידי על ä ררàתçŁ ןäאינ :ä רפð וי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

עëא. Łâאר ק âיŁא  קõדŁזרעא זרע הם äêא] ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מצ õת ידי על ä ררà תçŁ העם  Łאר  Łְְְְְִִֵֶֶַָָָָל

äצדקה], טõבים  דכתיב äמעłים  הäא [זהäהדא  ְְֲֲִִִִֶַָָָ
ט')éŁת äב] יג את"(זכריה ðéרõף ðäרפ ôים  ְְְְְִִֶֶַַָָ

לצדקה ]הéסף õìŁתנים  הéסף ידי על  äהינâ] ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
רב  ערב אינäן  ר Łעים ", äיעŁהםוהר äêא] ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

יłראל]. מéלל äצאçŁ רב ְְְִִֵֶֶֶַָָָָהערב

נח ּב תבת להי ּכ נס יזּכ וּ  הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר העוֹ סקים 
וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג מ ּמ לחמת וּ להנּ צל -

éŁתäב] יב)[äמה יבינâ)""äנçאל וה éłëילים ְְִִִִֵֶַַַָָָ
קàלה מארי הàñלה אינ äן àעלי הם äê א] ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה] àסõדõת  àהõן העõסקים âאôמר  ְְְְְִִַַָָ
àהם] ג')[ìŁאמר יב יזהיר â)äנאל "והמéłילים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הרקיע", âקא[והיינו]éזהר  איäìן א êין ְְִִִֵַַָָָֹ
ה åהר  ספר  âאקרי âא , àזהר  [א äêמâôŁלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ה õåהר, ספר  הìקרא הåה  àא õר Łעõסקים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהם 
ע õמק  את להבין  עצמם ëŁיáעים  éְְְְְִִֶֶֶַַַָָלõמר

נחâבריו] éתיבת  ä איהâ,נח éתיבת  [Łהäא ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מעט, אêא ãà להéנס äזכ לא נח ôŁבת õמéְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אלא הõåהר ספר  àהבנת  לה éנס äé זä י לא üéְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

Łאמר ] וזה מעיר מעט, Łנים  ãà âמתŁìéין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מëלכäתא àעירוŁבע Łנים õà [ìŁאספים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה ëדינה], מéל äהינâ ה ëלכäת, מן ְְְְְְִִִִַַַַָָָוŁבעה 
רק]äלזמנין אז àדõר , זכäת Łéאין [ולפעמים  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

מïŁëחה Łäנים מעיר  מעæיםאחד  [éלõמר , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הõåהר], ספר את  להבין ה õåכים  äן יהיõבהâ יé] ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הõåהר ] ספר את להבין äéזçŁ äêאà םçיתק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
éŁת äב ] כב)[מה א ה õêçד"(Łמõת ה àן [הינéäל  ְְִֵֶַַַַָָ

ק âי Łא] מאëא  הõìלדõת הŁìמõת  היאõרהéל ְְִִֵַַַַָָָָָָ
"äהäליכŁô,'ה אõר  נõטריקõן הא õר "ה Łרõâ] ְְִִֵַָָ

éל ' אחרõנה דה"א לçאõ"ר õמé היאõר"ה  לõמר Łי ְְְְְְֲֵַַַַָָ(ועõד

,ãתêתחà(" מצרימה "הàאים  ה ïס äק על ,(ר Ł"י ְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
ה áנäז אõ"ר  וזה  אõ"ר  ליהי  נõטריקõן äְְְְִִִֶַַָלהçאõ"ר 

,[(Łõדñה ז õהר  àספר äמתêáה ודאõôàרה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
âא âספרא  הåה א õרה ספר Łל הא õר äוזה] ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ



המזל  זוהר  ו

בגבורים, ה' לעזרת בואו מבקש , אנוכי אחי את כן  על מחדש , להדפיסם
הרשב "י תורת  את ולפרסם להפיץ  להמשיך שנוכל באהבה, שמו למען
נידח ממנו  ידח לבלתי מחשבות ולחשוב ואתר , אתר בכל די יהודי לכל
זהב , בוזו  כסף בוזו אני, גיבור  יאמר  והחלש בזה. תלויה הגאולה כל כי
תשלומים, בעשרה  ש "ח  1600 סך הדפוס לבית ישר לתרום יכול אחד וכל
כך  התורמים , שירבו וככל הקדוש  זוהר  של סטים עשרה עוד ידפיסו  וכך
גדול  הצמאון  כי ישראל , לכלל בחינם  לחלוקה ויותר  יותר  להדפיס נוכל
נשמת  את  ולהמשיך החיים , בעץ לאחוז  רוצים  קדושים ישראל ועם

הרשב"י שמבטיח וכמו  לדורינו , כאן ז :)הרשב "י שמות מי ,(זוהר אשרי
שיתן ומי באמונה זמן  באותו  שיהיה מי כי המשיח, התגלות בזמן  שיזדמן 
ברוך  המלך  שמחת של  האור  לאותו  יזכה  הקדושה, לשכינה  וסיוע עזר 

במעשיו , ה' ישמח שאז עכ "ל.הוא ,

זה אחי וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר נתאחד בּ וֹ אוּ  !ורעי, 

וּ זכוּ ת מד בּ רים ה ּמ ׁש יח, את וּ מביא הגּ אוּ לה  את ׁש ּמ קרב דּ בר  על כּ אן  
- אט וֹ ם. ּפ צצת ח"ו  ישׂ ראל עם על מ לּ בוֹ א מע כּ ב הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר

י וֹ תר זמן  !!!אין 

הע וֹ לם ,יד וּ ע מלחמת לפני ׁש נה  עשׂ רים זצ"ל ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יבוֹ ת, וראׁש י הרבּ נים  לכל הל
מכלל  גּ דוֹ ל ׁש חלק  ישׂ ראל, כּ לל על ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה  גּ זירה
הרמח"ל  דּ ברי ואמר רח "ל, הע וֹ לם  מן יּמ חק וּ  ישׂ ראל
מן  אוֹ תנוּ  לה צּ יל יכוֹ ל ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד ׁש רק  היּ דוּ עים

הרע וֹ ת  רח"ל.ג הגּ זר וֹ ת  

ישלטו לא כי  רמז  גם הענבים, שהם  הגפן פרי 
או ענף או אילן לזמור דם  לשפוך האומות

גרגרין. פירוש  ענבים, אלא  אשכול

הּק ד וֹ ׁש ג. הזּ הר  לּמ וּ ד ידי על
היּ ּס וּ רים  מתמּת קים

נłא  קנ"ג .)àזהר  Łמעõן (âף ר àי [äפנה  : ְְִִַַַָָָֹֹ
"Łם éŁתäב מה õ ל Łפרä מהימנא  ְְֵֵֵֶַָָָלהרעיא 
ואמר] אחר , àאפן äמïŁט" חק õל łְְְִֵֶַַָָָֹֹם

מהימנא àתלמידי ורעיא מתנõצצת  ýמתŁìŁ] ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
õâר ], àŁכל üàחכמים אתקçים [Łםôמן ְְֲִִֶַָָָָָָָ

éŁתäב] מה ýà נתקçם  łם áàל äת  "Łם ְְִֵֶַַַָָָָ
äמïŁט חק õרה לõôה התלäŁàת  äהיינ] ְְְִִִַַָָָֹ

שבמט"ט, מŁנה  סדרי Łàה ְְְְִִִֵֶָָָָהעליõנה
וה  äמריר äת, äמחלקת קäשיא àהם ŁçŁאä ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

ההלכה ] ëŁתלàן עד àת õכם  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמתמרמר
."ä הíנ ה âעת[äמפר Ł]וŁם  עץ äבהאי ְְְִֵֵַַַַָָָ

והיôר איס äר äאיהâ ורע, [äבעץ טõב  ְְְִִֵֵֶָָ
א äíר ענין הäא  ëŁם ורע טõב ְִִִֶַַַַַָָהâעת 
ïה  àŁעל הõôרה ידי על  äהינâ ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָוהיôר ,
üמלא ðëŁד מŁנה סדרי Łה Łְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהיא
מחמת חכמים  הôלמידי äêיתע ְְֲֲִִִֵֵַַַַָמט "ט,

המזל  זזוהר 

ïה], àŁעל הõôרה àעסק עצמם  ä יגעçŁְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ü יד על âאתêáיין רזין הõíדõתäבאינ äן äê באä] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

[ýיד על äêáתìŁ" יםë ה äקôמç ו" [דהיינו], ְְְְִִִֶַַַַַָ
àרזייא יתמôקäן הכי  łàרא âממôקת ëéְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלח
äמחל õקõת קŁäיין איäìן éל  üיד על  âְְְְְְִִַַַָָָָאתêáיין
äקôיתמ üé הłàר , את  הממôקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[éמלח
äê א éל  ýיד על äêá תìŁ הõíדõת  àכח  ä בְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז"ל  מאמרי ëéה Ł י éי  וה ëחלקת , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהŁñי õת 

הõíד], üרâ על אêא  מתי בים  âמיין Łאינן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ïה âבעל âאõרייתא Łל מרירן הëרים  מים  [éי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

טעם õעמæŁ מה äהיינâ ïה , àŁעל  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָהõôרה
הŁñיõת] מחמת õôàרה מתיקן מר ä אתהדר ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֻ

א õרייתא מי מי להיõת חõזרים הõíדõת ידי [על ְְְְִִֵֵֵַַַָ
מת äקים ], âיל üהõôרה  [והäíçריםויäíרין ְְְִִִִִִַַָָ

להעõסקים áëŁיע הðער  äהינâ ,ýêŁ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָוהðער 
לõôàüרה ] יה õן üיד על âאתêáיין אêין àרזין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יהיäמתיקן  ýיד על ëŁתêáים äêהא [àסõדõת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מעלõת את  äיגfiי ה õíד ידי על  éי מתäקים, ýְְְֲִִִֵֶַַַַל
הäíçרים מעלõת  את מfiיג äכŁאדם ְֲִִִִִֶֶַַַַָָהäíçרים ,

àהם] âילüי łמח âחקין éל  ü ל ויהדר äן  , ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
âעברין Łעבר éäחלמין  הðרõת  éל  ýל äויחזר] ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ואינם], Łע õברים  חלõמõת õמé ýוחל ''ם עלי ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
łàרא ית  âממôקת מל ''ח אתוון üä היפàְְְְְְִִֶַַַַַָָ
מל"ח  היא  הא õתõçת üäïהà חל"ם  ְִִִִֶַַַָָ[äמ êת 

הłàר] את ממתקים הממôקת י äíרין א äף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
õמé äיהי éמלח ëŁמñôים  הäíçרים üé]ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

âאäקמäהחלõם] éמה  החכמים, ä ארà õמé] ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָ
ע"א) ה' âף  àרכ õת מíכת  ].(עçן  ְֵֶֶַַַָ

מיּ שׂ ראל  הרׁש עים  – הּס יגים  ּב ר וּ ר
סדõמית מלח יסäרין  מתהדרן  ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרŁעים
סדõמית] מלח õמé הäíçרים  äיחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָ[ולר Łעים 

העינים  את מס ëא  אתâאיהי מעäר [Łהäא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הäíçרים מעל õת  את  äיגfi י לא éי  ֲִִִִִֵֶַַַַָֹהעינים,
מéלל  äצאçו àהם äויבעט מŁיח àְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָחבלי

àה äי łראל] éŁת äב ]לקיימא מה àהם  [לקçם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ') יא ôכלינה "(אõçב  רŁעים יזäé"ועיני [ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

לנõíת הàñ"ה יעłה זה וענין ה', àטõב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָלראõת
,õנתäאמà ä היעמד לרא õת יłראל  את  àְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָהם

.[äנà ויתל ä ררàית זה  ידי ְְְְְְְִִֵֶַַָועל

ע''ב)ואינäן  קנ''ג  ריע çיא(âף רב [וא õתםערב  ְְִִֵֶַַַַָָ
הר Łעים ] רב זמנאהערב  àההäא  äהà âיתק çים ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

éŁת äב ] מה ה Łëיח àיאת קדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ[çŁתקçם
י') יב  וי (âנ çאל äנàויתל ä ררàים "יתàר ä רפð ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

רŁעים  äיעŁל והרŁ הáמäר  àרäר  יהיה  אז [éי " ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ
" [Ł מפרä àיłראל, ŁçŁ הàחינõת  יתלàנé"äל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מŁנה. מארי  מŁנה אינäן àעלי  הם äê א] ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ
הõôרה,] לäëד ידי על ä ררàתçŁ ןäאינ :ä רפð וי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

עëא. Łâאר ק âיŁא  קõדŁזרעא זרע הם äêא] ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
מצ õת ידי על ä ררà תçŁ העם  Łאר  Łְְְְְִִֵֶֶַָָָָל

äצדקה], טõבים  דכתיב äמעłים  הäא [זהäהדא  ְְֲֲִִִִֶַָָָ
ט')éŁת äב] יג את"(זכריה ðéרõף ðäרפ ôים  ְְְְְִִֶֶַַָָ

לצדקה ]הéסף õìŁתנים  הéסף ידי על  äהינâ] ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
רב  ערב אינäן  ר Łעים ", äיעŁהםוהר äêא] ְְְִִִִֵֵֵֶַָ

יłראל]. מéלל äצאçŁ רב ְְְִִֵֶֶֶַָָָָהערב

נח ּב תבת להי ּכ נס יזּכ וּ  הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר העוֹ סקים 
וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג מ ּמ לחמת וּ להנּ צל -

éŁתäב] יב)[äמה יבינâ)""äנçאל וה éłëילים ְְִִִִֵֶַַַָָָ
קàלה מארי הàñלה אינ äן àעלי הם äê א] ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה] àסõדõת  àהõן העõסקים âאôמר  ְְְְְִִַַָָ
àהם] ג')[ìŁאמר יב יזהיר â)äנאל "והמéłילים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הרקיע", âקא[והיינו]éזהר  איäìן א êין ְְִִִֵַַָָָֹ
ה åהר  ספר  âאקרי âא , àזהר  [א äêמâôŁלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ה õåהר, ספר  הìקרא הåה  àא õר Łעõסקים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהם 
ע õמק  את להבין  עצמם ëŁיáעים  éְְְְְִִֶֶֶַַַָָלõמר

נחâבריו] éתיבת  ä איהâ,נח éתיבת  [Łהäא ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מעט, אêא ãà להéנס äזכ לא נח ôŁבת õמéְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אלא הõåהר ספר  àהבנת  לה éנס äé זä י לא üéְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

Łאמר ] וזה מעיר מעט, Łנים  ãà âמתŁìéין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מëלכäתא àעירוŁבע Łנים õà [ìŁאספים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה ëדינה], מéל äהינâ ה ëלכäת, מן ְְְְְְִִִִַַַַָָָוŁבעה 
רק]äלזמנין אז àדõר , זכäת Łéאין [ולפעמים  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

מïŁëחה Łäנים מעיר  מעæיםאחד  [éלõמר , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הõåהר], ספר את  להבין ה õåכים  äן יהיõבהâ יé] ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הõåהר ] ספר את להבין äéזçŁ äêאà םçיתק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
éŁת äב ] כב)[מה א ה õêçד"(Łמõת ה àן [הינéäל  ְְִֵֶַַַַָָ

ק âי Łא] מאëא  הõìלדõת הŁìמõת  היאõרהéל ְְִִֵַַַַָָָָָָ
"äהäליכŁô,'ה אõר  נõטריקõן הא õר "ה Łרõâ] ְְִִֵַָָ

éל ' אחרõנה דה"א לçאõ"ר õמé היאõר"ה  לõמר Łי ְְְְְְֲֵַַַַָָ(ועõד

,ãתêתחà(" מצרימה "הàאים  ה ïס äק על ,(ר Ł"י ְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
ה áנäז אõ"ר  וזה  אõ"ר  ליהי  נõטריקõן äְְְְִִִֶַַָלהçאõ"ר 

,[(Łõדñה ז õהר  àספר äמתêáה ודאõôàרה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
âא âספרא  הåה א õרה ספר Łל הא õר äוזה] ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ



המזל  זוהר  ח

ללמד על צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, י ׁש יבה ורא ׁש  רב ׁש כּ ל היא , העצה  כּ ן  
הּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר

בּ קוֹ לוֹ ולא מליוֹ ן ׁש מע וּ  6-7 והרג וּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה   ּכ אחר  - ! 
בּ מּס כת  ה גּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אל אני כּ עת  יהוּ דים,

אוֹ תם (נה)ׁש בּ ת הרג ?דמי 

,[õ רäאà לרא õת äéזçŁüילâ סיàה  על  וכêא  ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
Łאôה  לפי ,ýבכחä ýêŁ סàה על  ה äא  ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹ[והéל

חכמים ]. ôלמידי Łל  àנŁמõת Łàְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמתל
עּמ י ׁש הם  ה קצים עם  ועסק  הׁש ּת ּד ל ירבעם
ה ׁש ּת ּד ל  ולא  ׁש ּל הם  ה ּמ מוֹ ן  ּב ׁש ביל הארץ
ס ּב ת וזוֹ הי – ּב תׁש וּ בה  ישׂ ראל את להחזיר 

הגּ לוּ ת אריכת
Łאמר ] âא [וזה  áרים  אתäמאן áרם [äמי  ְִִֶֶֶַַַָָָָ

הáלäת ], חטאעõרב אריכ äת  ירבעם äהינâ] ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
éעõרב  ïניהם  והŁחיר יłראל את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָוהחטיא

(õתäליחŁà נאמן êŁא éעõרב  âה äא âאנô](ועõד ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָֹ
õçéנה זמנא  àהה äא רעיאôהא אôה [éי ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

נח  Łל éי õנה ההיא àעת  ôהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמהימנא 
àנאמנäת] ãתäליחŁ אחראŁעłתה Łâליח ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָ

ýמŁà ירבעםâאקרי äהינâ אחר Łליח [éי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
ýמŁà àפניוהìקרא  äהי יłראל  חכמי éל  (éי ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

äנàר äכמŁה יłראל üמל Łהיה ועõד הäם, éְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקלïת

("ü מל àיŁרäן "ויהי õà âא ôŁלח]ìŁאמר éע õרב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
Łàליחäתא אתהדר ולא  נדמה àקדמיתא [הäא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

חזר ולא הôבה מן àתחêה נח õלחŁ ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעõרב 
וכן  ,õ תä ליחŁà üליל רצה  לא  éי  ,õתäליחŁàְְְִִִִִֵֵֵָָֹ
יłראל  להחזיר  õ תäליחŁ עłה לא ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹירבעם

א êא] âא ôמר àת äŁבה, Łàקצים, âא âôŁל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָ
ע"ב)àהõן מט  âף ïסחים הארץ (àמíכת  ע ëי ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ŁהםŁקץ הקצים עם  ועסק [Łה âôŁל  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לñŁץ] ìŁמ Łלים הארץ ממõנאעëי àגין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ל â,[õלה õן äתנìŁ êŁהם הëמõן ולא[Łàביל  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָ
לðדיק çיא לאהדרא ã תיäליחŁà ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָא âôŁל

להחזירàתיäבתא õתäליחŁà הâôŁל [ןלא ְְְְְְְִִִִִֵַַָֹ
àת äŁבה], צâיקים Łהם  יłראל  לאאת  äêאיé ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ãמאריâ Łליחäתא  éא äêעביד õל נחŁב [ולכן  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
Łìלח  מה Łàביל õנõ ק Łליחäת  עłה ְְְִִִִֶַַָָֹלא 

.[õיד על הáלäת נגרם לכן  ה åה, (ויŁלעõלם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

לא Łëמ הרי עביד", לא äê אé" אמר מäâע ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹלהק õŁת

אמר ולëה ,õ תäליחŁ לõמרéא äêעłה Łוי ? ְְְְִִֵַַָָָָָ
àנינים õàנים  הם àŁאמת  לרàנים Łְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָר õמז 
עם טõבים מעłים עłõים  ולכא õרה áְְְֲִִִִִִַָד õלים,

ïרסäם , רקהר àה  הäא  äéנתם  àאמת  ü א ְְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הëמõן, אתלחמâת  להחזיר  åŁה העñר  äê וא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לגאêה, ולדאג àת äŁבה יłראל לאעם  זה  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻ
אמרעłõים, חŁõבים"éאäê"ולכן חäץ éâל ïי ְְְְְִִִֵֵַַָָ

êŁא ר õאה ôעלäמõת יõדע ורק  המ õן, Łְֲִֵֶֶֶַַַָֹעłõים 
éלäם, יłראל עłõים מéלל  להם  אכ ïת ולא  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ה ñדŁõה הכינה  Łàםäמצער  הõåהר  אõר עçן ; ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
והרמח"ל) ä"רחëנה.הõיâ רזא  יתק çים ü בä ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

Łל  הõíד יתקçם מהימנא רעיא מŁה ýבä]ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הìביא] יëאיõנה âתה õמי  àעמקין âעאל ְְְְִִִִֵַַָָָָ

הçם ] ôהõם  àעמקי  אנìŁ]ôכנס ôיעäל הכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אõרייתא âתהõמי ä עמיקà הôא éôנס üé] ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
הõôרה ], ôהõמõת דכתיב àעäמקי הäא  הדא  ְְְְֲִִֵַָָ

הìביא] י õנה Łאמר ב)[זה וŁôליכני "(יõנה  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יëים " àלבב הõôרה ]מäðלה ים  על [הרõמז  ְְִִֵַַַַַָָָ

(Ł בâמ .(מתõק  ְִַָ

העוֹ לם  את החזיר  ּכ א ּל וּ  סוֹ ד , ּת וֹ רת ׁש ּמ וֹ נע מי 
ובה וּ  לתה וּ 

זõהר ע"א)äבתäñני ל"ח âף עłר Łôעה :(ôיק äן  ְְִִִֵַַָָָ

äê אé õôרõת, ôŁי Łל העñר ס õד õëŁנע  äְְִִִֵֵֶֶַָָמי
äובה ä לתה העõלם את אõתם ,...החזיר äê וא ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ãà ואין ,ã טŁ פé אêא õôרה Łאין Łְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים 
ïרצäפים äâ והם אחר , הõôרõת]ס õד ,[ôŁי ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים  ג"ן  ג"ן ה äא הäא àŁכתב  [õôרה ְְִִֶַַָָ
áן  כ êה", אחõתי  נעäל "áן õà ìŁאמר ïְֱֲִִֶֶַַַַַָָר õçŁת]
ŁŁàת נעäל ה äא  ו' סת äמה , ם' Łל  מðד  ְְִֵֶֶַָָָנע äל
éדי  äבàŁת  יïתח, הàת äביõם  הëעłה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ìŁאמר לõוים, àפני âלת éנõעל  ôהיה  êŁְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹא
אליהם, ïת äחה היא  õïרע, ואני עלי äלו àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהם

יתר õת. נ Łמõת Łְְֵֵֶָהם 
חז"ל ד. äאמר ע"א)ה ìה נ"ה  âף  אמרה (àŁת : ְְֲִֵַַַָָָָ

המזל  טזוהר 

חז "לידוּ ע א')מאמר ע äëד נ"ה âף ר בּ וֹ נוֹ (àŁת הקב "ה, לפני הדּ ין מ דּ ת אמרה  ַַַָ
גּ מוּ רים  צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נ ׁש ּת נּ וּ  מה ע וֹ לם ׁש ל

מה  עõלם  Łל õנõà ר ה àñ"ה, לפני ה âין ְִִִִֵֶַַַַָָָמ âת
צâיקים äלêה ,õל אמר  .äêמא äê א äìôŁְִִִֵֵֵַַַַָָנ
לפניו, אמרה áמäרים. רŁעים äלêוה áְְְְְְִִִַָָָָָָמ äרים
.äמח ולא  למחõת àידם  היה עõלם , Łל õנõà ְְְִִִֶָָָָָֹר
לא àהם äמח Łאם לפני וידäע áלäי ,õל ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
אם עõלם, Łל õנõà ר לפניו, אמרה מהם . ä לàְְְְִִֵֶֶַָָָָָיק
äêחçו" äכתיב äêáי, מי להם  áלäי  ýְְִִִֵֶֶַָָָָלפני
אדם àני äêא יõסף, ר ' äנô הåקנים", àְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאנŁים

תי"ו. ועד מא ' ãêäé הõôרה את ְְְְִֶַַַַָשמקיימין

ס"ח) רמז õŁפטים ילק äט  ו"כל (עçן :õנõŁל וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָ
להחזיר מõחה õואינ למחõת õידà ïíŁק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָמי 
àיłראל  ïŁìŁכים  âמים éל למ äטב, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיłראל 
אלף ע"ב  א õתם ôאמר אם  ידיו", על ְִִִֶֶַַָָָָֹנïŁכים 
äהי ,äנהרג מה  מïני àנימין  àגבעת  äהרגìְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ויהŁõיע מ Łה Łהìיח áדõלה לסנהדרי  ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהם 
Łל  חבלים äרŁקçŁ עëהם אליעזר  àן  äְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָפנחס
למעלה  àגדיהם äיהàויג àמתניהם àְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָרזל
Łל  עיר õתיהם àכל ä רåויח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמארõàéתיהם
יõם לעגלõן , אחד יõם ,Ł ללכי אחד יõם ְְְִִֵֶֶֶָָָָָיłראל ,
אחד י õם  אל, לבית  אחד יõם לחברõן, ְְְֵֵֶֶֶֶָָָאחד
לא הם  הארץ. ü רâ אõתם äדëויל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלירŁäלים ,
éל  לארצם יłראל  ä כנסìŁ éיון  אêא  éן äł ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע
àגבעת äłעŁכä ,õלזיתä õלכרמ רץ ְְְְְְִֵֶֶַַָָָאחד
ראäים Łאינם  äדברים  מכערים âברים  àְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹנימין 
äונפל ,ãêäé ע õלם  éל את  להחריב  הàñ"ה ְְְְִֶַַַָָָָָָָיצא
áדõלה  סנהדרי אõתם  הרג äמי אלף. ע"ב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמהם 

ע ëהם. äְִִֶָָפנחס 

רàה Ł מדר ל õŁן ע"א)וזה נ "ב  âף :(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

"äêחô ו)"äמëק Łâי ט , Łעה(יחזקאל  õתõ אà , ְְִִִֵָָָָ
לפניו אמרה éבõד íéא לפני  קטג õריה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָקפצה
איזה ,ýמŁ על נהרג מהן איזה  הע õלמים , ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרõàן
õŁ נפ נתן מהן איזה  ,ýמŁ על  õמח נפצע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

.ýמŁ ְֶַעל

הב"ח ט')והìה  סי' ח"מ מäâע(חלק  הקŁה , ְְִִֵֵֶַַָ
אחד äצינë לא  עôה  עד הìביא  Łמäאל  ְְִִִֵֶַַַָָָָֹמçמõת 
ü וליל éמעłיו לעõłת ìñŁא יłראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ áדõלי

ערי  וכל äמצïה áלáל  Łנה àכל  לסàב  àְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָדרכיו
ôר äצים לõמר  Łי äבאמת  להדריכם . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָיłראל 
לעõłת üלסמ מאד  קŁה  אבל ,äז קŁיא ְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֻעל 

זה. ôר äץ על למעłה ְֲֲֵֶֶַַָָהלכה

Łי Łאם הäא, מåה ïנים  éל על äלנ ְִִִֵֵֶֶַַָָָוהõçצא 
יłראל  ערי וכל äמצïה áלáל לסàב ü רâְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
üçŁ יהיה לא  זה  üרâ ועל  äלנהלם  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהדריכם 
אôה, נביא  ולא  מנהיג לא [Łהרי הì"ל ôְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹרäץ
üקרא äמי ,ýרäעב Łלח äמי Łלאי ýמł äְְְְֲִִִִַָָָָמי
אôה, י łראל Łבטי רא Łי äאט לכאן, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָלבõא
צריכים äאנ ואין äמנהיג, רב  Łי äלנ áם  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹהלא

[ýב לàלס עליו Łרמי' ספק  äŁם àלי àוâאי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
Łאמר  õמé Łמäאל , Łעłה  ü דרé ü ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָוליל

ýיô נת "צõפה מה יחזקאל  לה êן [äראה ," ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ
àיłראל  רב  âכל זצ "ל , חçים  מהחפץ äהבאנŁְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

צõפה, ו (הëעתיק)נקרא  זה ] ערבים  יłראל  כל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
עôה  לעת הåה  הçתõם àדõר éŁן  מéל àְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
מקõמõת àכëה נתקçם  א Łר  הר àים  äתינõנõעוàְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
äנתמעט ז"ל äחכמינ äואמר יד, ְְְְֲֲִֵַַָָָָָאזלת

ר Ł"י  Ł פרä ôלמידיםהôלמידים צ "ז  âף (חלק  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ

למ äטב) להחזירן  יłראל  ידי  המחזיקין äנתמעט äêאéְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

את לôן עתיד הäא  àוâאי כן יעłה לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
הר äגיה éל  עצ äמים àכלל  Łה äא  עב äר ְֲֲֲִִִֶֶַַָָה âין

מõרה, õואינ להõראה זר,הáיע ולא ä רא עיני éי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אין  ïעמים אêא ŁלŁ ו ôŁäים אחת  ïעם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא 
עד äאלé אדם àני עם àâרôי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמסïר ,
צלם צäרõת  äŁם àהם נéר היה לא éŁְִִֶֶֶֶַַָָָֹמעט
àדברים עëהם  ìŁéכנסôי äלבõíף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָיłראלי
õôרה  äðŁתה õמé] ור éים  äכבŁäים ר éים  âְְְְְִִִִִֵֶַַָָברי 

וארא) ïר à)Łפרשת י łראל" àני  אל "ויצ äם  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
àנחת]. להנהיגם âמעõתרŁ"י עיניהם  äזלג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

על  äתנõ א äררõע לא  äמינçëŁ ä לנ א õי äְְְִֵֶַָָָָֹואמר
.äêאé äמקàליםâברים ונŁמע נעłה äמעôה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

äואנ ,äאלינ ôŁאמר  מה éל לעõłת äְֲֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
ýעצמ את æŁרחת על õôדõת אלף ýל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָנõתנים 
ü נל אŁר üרâ ה äתנõא äלהõר õת äעינינ ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהאיר 

.õנõŁל éאן  עד  .ãàְַָָ



המזל  זוהר  ח

ללמד על צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, י ׁש יבה ורא ׁש  רב ׁש כּ ל היא , העצה  כּ ן  
הּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר

בּ קוֹ לוֹ ולא מליוֹ ן ׁש מע וּ  6-7 והרג וּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה   ּכ אחר  - ! 
בּ מּס כת  ה גּ מרא ׁש ּמ קׁש ה האלה אוֹ תּה  את ׁש וֹ אל אני כּ עת  יהוּ דים,

אוֹ תם (נה)ׁש בּ ת הרג ?דמי 

,[õ רäאà לרא õת äéזçŁüילâ סיàה  על  וכêא  ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
Łאôה  לפי ,ýבכחä ýêŁ סàה על  ה äא  ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹ[והéל

חכמים ]. ôלמידי Łל  àנŁמõת Łàְְְְֲִִִִֵֵֶַַָמתל
עּמ י ׁש הם  ה קצים עם  ועסק  הׁש ּת ּד ל ירבעם
ה ׁש ּת ּד ל  ולא  ׁש ּל הם  ה ּמ מוֹ ן  ּב ׁש ביל הארץ
ס ּב ת וזוֹ הי – ּב תׁש וּ בה  ישׂ ראל את להחזיר 

הגּ לוּ ת אריכת
Łאמר ] âא [וזה  áרים  אתäמאן áרם [äמי  ְִִֶֶֶַַַָָָָ

הáלäת ], חטאעõרב אריכ äת  ירבעם äהינâ] ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
éעõרב  ïניהם  והŁחיר יłראל את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָוהחטיא

(õתäליחŁà נאמן êŁא éעõרב  âה äא âאנô](ועõד ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָֹ
õçéנה זמנא  àהה äא רעיאôהא אôה [éי ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

נח  Łל éי õנה ההיא àעת  ôהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמהימנא 
àנאמנäת] ãתäליחŁ אחראŁעłתה Łâליח ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָ

ýמŁà ירבעםâאקרי äהינâ אחר Łליח [éי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
ýמŁà àפניוהìקרא  äהי יłראל  חכמי éל  (éי ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

äנàר äכמŁה יłראל üמל Łהיה ועõד הäם, éְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקלïת

("ü מל àיŁרäן "ויהי õà âא ôŁלח]ìŁאמר éע õרב ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ
Łàליחäתא אתהדר ולא  נדמה àקדמיתא [הäא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

חזר ולא הôבה מן àתחêה נח õלחŁ ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹלעõרב 
וכן  ,õ תä ליחŁà üליל רצה  לא  éי  ,õתäליחŁàְְְִִִִִֵֵֵָָֹ
יłראל  להחזיר  õ תäליחŁ עłה לא ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹירבעם

א êא] âא ôמר àת äŁבה, Łàקצים, âא âôŁל ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָ
ע"ב)àהõן מט  âף ïסחים הארץ (àמíכת  ע ëי ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

ŁהםŁקץ הקצים עם  ועסק [Łה âôŁל  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לñŁץ] ìŁמ Łלים הארץ ממõנאעëי àגין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ל â,[õלה õן äתנìŁ êŁהם הëמõן ולא[Łàביל  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָ
לðדיק çיא לאהדרא ã תיäליחŁà ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָא âôŁל

להחזירàתיäבתא õתäליחŁà הâôŁל [ןלא ְְְְְְְִִִִִֵַַָֹ
àת äŁבה], צâיקים Łהם  יłראל  לאאת  äêאיé ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ãמאריâ Łליחäתא  éא äêעביד õל נחŁב [ולכן  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
Łìלח  מה Łàביל õנõ ק Łליחäת  עłה ְְְִִִִֶַַָָֹלא 

.[õיד על הáלäת נגרם לכן  ה åה, (ויŁלעõלם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

לא Łëמ הרי עביד", לא äê אé" אמר מäâע ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹלהק õŁת

אמר ולëה ,õ תäליחŁ לõמרéא äêעłה Łוי ? ְְְְִִֵַַָָָָָ
àנינים õàנים  הם àŁאמת  לרàנים Łְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָר õמז 
עם טõבים מעłים עłõים  ולכא õרה áְְְֲִִִִִִַָד õלים,

ïרסäם , רקהר àה  הäא  äéנתם  àאמת  ü א ְְֱִֵֶֶַַַַָָָ
הëמõן, אתלחמâת  להחזיר  åŁה העñר  äê וא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לגאêה, ולדאג àת äŁבה יłראל לאעם  זה  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֻ
אמרעłõים, חŁõבים"éאäê"ולכן חäץ éâל ïי ְְְְְִִִֵֵַַָָ

êŁא ר õאה ôעלäמõת יõדע ורק  המ õן, Łְֲִֵֶֶֶַַַָֹעłõים 
éלäם, יłראל עłõים מéלל  להם  אכ ïת ולא  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ה ñדŁõה הכינה  Łàםäמצער  הõåהר  אõר עçן ; ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
והרמח"ל) ä"רחëנה.הõיâ רזא  יתק çים ü בä ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

Łל  הõíד יתקçם מהימנא רעיא מŁה ýבä]ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הìביא] יëאיõנה âתה õמי  àעמקין âעאל ְְְְִִִִֵַַָָָָ

הçם ] ôהõם  àעמקי  אנìŁ]ôכנס ôיעäל הכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אõרייתא âתהõמי ä עמיקà הôא éôנס üé] ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
הõôרה ], ôהõמõת דכתיב àעäמקי הäא  הדא  ְְְְֲִִֵַָָ

הìביא] י õנה Łאמר ב)[זה וŁôליכני "(יõנה  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יëים " àלבב הõôרה ]מäðלה ים  על [הרõמז  ְְִִֵַַַַַָָָ

(Ł בâמ .(מתõק  ְִַָ

העוֹ לם  את החזיר  ּכ א ּל וּ  סוֹ ד , ּת וֹ רת ׁש ּמ וֹ נע מי 
ובה וּ  לתה וּ 

זõהר ע"א)äבתäñני ל"ח âף עłר Łôעה :(ôיק äן  ְְִִִֵַַָָָ

äê אé õôרõת, ôŁי Łל העñר ס õד õëŁנע  äְְִִִֵֵֶֶַָָמי
äובה ä לתה העõלם את אõתם ,...החזיר äê וא ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ãà ואין ,ã טŁ פé אêא õôרה Łאין Łְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים 
ïרצäפים äâ והם אחר , הõôרõת]ס õד ,[ôŁי ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים  ג"ן  ג"ן ה äא הäא àŁכתב  [õôרה ְְִִֶַַָָ
áן  כ êה", אחõתי  נעäל "áן õà ìŁאמר ïְֱֲִִֶֶַַַַַָָר õçŁת]
ŁŁàת נעäל ה äא  ו' סת äמה , ם' Łל  מðד  ְְִֵֶֶַָָָנע äל
éדי  äבàŁת  יïתח, הàת äביõם  הëעłה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ìŁאמר לõוים, àפני âלת éנõעל  ôהיה  êŁְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹא
אליהם, ïת äחה היא  õïרע, ואני עלי äלו àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהם

יתר õת. נ Łמõת Łְְֵֵֶָהם 
חז"ל ד. äאמר ע"א)ה ìה נ"ה  âף  אמרה (àŁת : ְְֲִֵַַַָָָָ

המזל  טזוהר 

חז "לידוּ ע א')מאמר ע äëד נ"ה âף ר בּ וֹ נוֹ (àŁת הקב "ה, לפני הדּ ין מ דּ ת אמרה  ַַַָ
גּ מוּ רים  צדּ יקים הלּ לוּ  לוֹ  אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נ ׁש ּת נּ וּ  מה ע וֹ לם ׁש ל

מה  עõלם  Łל õנõà ר ה àñ"ה, לפני ה âין ְִִִִֵֶַַַַָָָמ âת
צâיקים äלêה ,õל אמר  .äêמא äê א äìôŁְִִִֵֵֵַַַַָָנ
לפניו, אמרה áמäרים. רŁעים äלêוה áְְְְְְִִִַָָָָָָמ äרים
.äמח ולא  למחõת àידם  היה עõלם , Łל õנõà ְְְִִִֶָָָָָֹר
לא àהם äמח Łאם לפני וידäע áלäי ,õל ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
אם עõלם, Łל õנõà ר לפניו, אמרה מהם . ä לàְְְְִִֵֶֶַָָָָָיק
äêחçו" äכתיב äêáי, מי להם  áלäי  ýְְִִִֵֶֶַָָָָלפני
אדם àני äêא יõסף, ר ' äנô הåקנים", àְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאנŁים

תי"ו. ועד מא ' ãêäé הõôרה את ְְְְִֶַַַַָשמקיימין

ס"ח) רמז õŁפטים ילק äט  ו"כל (עçן :õנõŁל וזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָ
להחזיר מõחה õואינ למחõת õידà ïíŁק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָמי 
àיłראל  ïŁìŁכים  âמים éל למ äטב, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיłראל 
אלף ע"ב  א õתם ôאמר אם  ידיו", על ְִִִֶֶַַָָָָֹנïŁכים 
äהי ,äנהרג מה  מïני àנימין  àגבעת  äהרגìְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ויהŁõיע מ Łה Łהìיח áדõלה לסנהדרי  ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהם 
Łל  חבלים äרŁקçŁ עëהם אליעזר  àן  äְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָפנחס
למעלה  àגדיהם äיהàויג àמתניהם àְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָרזל
Łל  עיר õתיהם àכל ä רåויח ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמארõàéתיהם
יõם לעגלõן , אחד יõם ,Ł ללכי אחד יõם ְְְִִֵֶֶֶָָָָָיłראל ,
אחד י õם  אל, לבית  אחד יõם לחברõן, ְְְֵֵֶֶֶֶָָָאחד
לא הם  הארץ. ü רâ אõתם äדëויל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלירŁäלים ,
éל  לארצם יłראל  ä כנסìŁ éיון  אêא  éן äł ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע
àגבעת äłעŁכä ,õלזיתä õלכרמ רץ ְְְְְְִֵֶֶַַָָָאחד
ראäים Łאינם  äדברים  מכערים âברים  àְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹנימין 
äונפל ,ãêäé ע õלם  éל את  להחריב  הàñ"ה ְְְְִֶַַַָָָָָָָיצא
áדõלה  סנהדרי אõתם  הרג äמי אלף. ע"ב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמהם 

ע ëהם. äְִִֶָָפנחס 

רàה Ł מדר ל õŁן ע"א)וזה נ "ב  âף :(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

"äêחô ו)"äמëק Łâי ט , Łעה(יחזקאל  õתõ אà , ְְִִִֵָָָָ
לפניו אמרה éבõד íéא לפני  קטג õריה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָקפצה
איזה ,ýמŁ על נהרג מהן איזה  הע õלמים , ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרõàן
õŁ נפ נתן מהן איזה  ,ýמŁ על  õמח נפצע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

.ýמŁ ְֶַעל

הב"ח ט')והìה  סי' ח"מ מäâע(חלק  הקŁה , ְְִִֵֵֶַַָ
אחד äצינë לא  עôה  עד הìביא  Łמäאל  ְְִִִֵֶַַַָָָָֹמçמõת 
ü וליל éמעłיו לעõłת ìñŁא יłראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ áדõלי

ערי  וכל äמצïה áלáל  Łנה àכל  לסàב  àְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָדרכיו
ôר äצים לõמר  Łי äבאמת  להדריכם . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָיłראל 
לעõłת üלסמ מאד  קŁה  אבל ,äז קŁיא ְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֻעל 

זה. ôר äץ על למעłה ְֲֲֵֶֶַַָָהלכה

Łי Łאם הäא, מåה ïנים  éל על äלנ ְִִִֵֵֶֶַַָָָוהõçצא 
יłראל  ערי וכל äמצïה áלáל לסàב ü רâְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
üçŁ יהיה לא  זה  üרâ ועל  äלנהלם  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהדריכם 
אôה, נביא  ולא  מנהיג לא [Łהרי הì"ל ôְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹרäץ
üקרא äמי ,ýרäעב Łלח äמי Łלאי ýמł äְְְְֲִִִִַָָָָמי
אôה, י łראל Łבטי רא Łי äאט לכאן, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָלבõא
צריכים äאנ ואין äמנהיג, רב  Łי äלנ áם  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹהלא

[ýב לàלס עליו Łרמי' ספק  äŁם àלי àוâאי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
Łאמר  õמé Łמäאל , Łעłה  ü דרé ü ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָוליל

ýיô נת "צõפה מה יחזקאל  לה êן [äראה ," ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ
àיłראל  רב  âכל זצ "ל , חçים  מהחפץ äהבאנŁְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

צõפה, ו (הëעתיק)נקרא  זה ] ערבים  יłראל  כל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
עôה  לעת הåה  הçתõם àדõר éŁן  מéל àְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
מקõמõת àכëה נתקçם  א Łר  הר àים  äתינõנõעוàְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
äנתמעט ז"ל äחכמינ äואמר יד, ְְְְֲֲִֵַַָָָָָאזלת

ר Ł"י  Ł פרä ôלמידיםהôלמידים צ "ז  âף (חלק  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ

למ äטב) להחזירן  יłראל  ידי  המחזיקין äנתמעט äêאéְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

את לôן עתיד הäא  àוâאי כן יעłה לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
הר äגיה éל  עצ äמים àכלל  Łה äא  עב äר ְֲֲֲִִִֶֶַַָָה âין

מõרה, õואינ להõראה זר,הáיע ולא ä רא עיני éי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אין  ïעמים אêא ŁלŁ ו ôŁäים אחת  ïעם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא 
עד äאלé אדם àני עם àâרôי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמסïר ,
צלם צäרõת  äŁם àהם נéר היה לא éŁְִִֶֶֶֶַַָָָֹמעט
àדברים עëהם  ìŁéכנסôי äלבõíף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָיłראלי
õôרה  äðŁתה õמé] ור éים  äכבŁäים ר éים  âְְְְְִִִִִֵֶַַָָברי 

וארא) ïר à)Łפרשת י łראל" àני  אל "ויצ äם  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
àנחת]. להנהיגם âמעõתרŁ"י עיניהם  äזלג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

על  äתנõ א äררõע לא  äמינçëŁ ä לנ א õי äְְְִֵֶַָָָָֹואמר
.äêאé äמקàליםâברים ונŁמע נעłה äמעôה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

äואנ ,äאלינ ôŁאמר  מה éל לעõłת äְֲֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
ýעצמ את æŁרחת על õôדõת אלף ýל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָנõתנים 
ü נל אŁר üרâ ה äתנõא äלהõר õת äעינינ ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהאיר 

.õנõŁל éאן  עד  .ãàְַָָ



המזל  זוהר  י 

ע וֹ לם  ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה  גּ מוּ רים . רׁש עים ולאוהלּ לוּ  למחוֹ ת בּ ידם היה 
ואכמ"ל.ה מחוּ  , 

éברה. àעõלם והפצתם ספרים  עריכת  ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָענין
עליו  אברהם  äמתינä א אבי àזה äְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהקדימנ
éנפי  ôחת הàר õçת את õקרבà ְְְְִֵֶַַַַַָָהלõם 

הרמà"ם  וכלõŁן  הלכההכינה, עכו"ם מה' (פ"א ְְְְֲִִַַַָָָָ

לכל ג') áדõל  àקõל ולקרא לעמõד והתחיל ..." :ְְְְְְֲִִִַָָֹ
לכל  אחד ãõאל Łם ŁçŁ äלהõדיעם  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָהעõלם 
וקõרא üêמה והיה לעב õד, ראäי õול ְְְְֲֵֵַַָָָָָהעõלם 
עד לממלכה äממלכה לעיר מעיר  העם  äְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמקàץ
ìŁאמר קõרא, וה äא  éנען לארץ Łְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָהáיע

לג) כא, אל (בראשית  ד' Łàם  Łם  ְְִֵֵַָָ"וçקרא
אליו  מתקàצין העם  Łהיה וכיון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָע õלם ",
אחד לכל מõדיע היה âבריו  על õל ְְְֲִִֶַַָָָָָָוõŁאלין 
האמת, ü לדר äחזירהçŁ עד õôעâ éפי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
אנŁי  והם  äרבבõת אלפים אליו äצàתקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעד
הåה  הáדõל  הע ñר  àלàם  וŁתל  אברהם  àְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָית

ספרים  õà וי Łב וחàר  ,õנà ליצחק õדיעõוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
הõדיע וçצחק äמזהיר , מלëד àגרר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיצחק
éל  äמחזיק מל ëד  ויŁב ללëד äהìמä ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹליעקב,
כ êäם àניו לëד äאבינ ויעקב אליו, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהìלוים
àיŁיבה  õיבŁõוה Ł רא äהì מä לוי ְְְִִִִִִִֵָָֹוהבâיל 
עד אברהם, מצות  ולŁמõר  הם ü רâ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹללמד

.õנõŁל ה לõם éאן עליו ä אבינ Łאברהם הרי  ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
éדי  וêŁחם הçהד äת àעניני ספרים חàר éְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

עõלם . אל Łה ' üé ידי  על äלהõדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפיץ

ּב תׁש וּ בה  ה ּמ חזיר שׂ כר  גּ דוֹ ל ּכ ּמ ה וּ ראה  ּב א
:õנõŁל וזה ýל ïרŁת Łחד àז õהר  ְְְְִֶַַָָָָָאי ôא
אדם Łל õכרfi ëéה äראה àא äהàא ר' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
מ ëה  ,ãלי מנא àתäŁבה, לחזר  לאחר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהעłõה
חçא ר ' ôני Łלם ". üמל צדק "äמל éי âְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָכתיב
הëחזיר הâðיק ŁìŁמת  Łàעה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָרבה ,
ה fiר מיכאל הäáף מן  יõצא  לאחרים, àְֲִִִִֵֵֵַַַַָָתäŁבה 
õ ראõà לפני ה âðיקים נפ õŁת הëקריב ְְְְִִִִֵַַַַַַָהáדõל
אõתם מקרב  Łהäא  אêא Łëמ קרàן  ר"ל õאינ)ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

זכ äתם) áדל  Łם äמס ïר ה' àהיכל י õצאäמביאם ה äא  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צâיק, õתõא Łל õ מתŁלנ Łלõם äְְְִִִֶַַָָמקâים 
õŁמרי  Ł רא מיכאל זה צדק" "äמלéי ìŁְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאמר 
Łל  ירŁäלים  זה Łלם" üמל" צדק  Łְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערי 

õ לקראת ויצא הקâים ויין לחם  ה õציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
הåה  àעõלם וגם עכ"ל. ,ý אõà Łל õם  õל ְְֲֶַַַָָָָואמר

חס Łל  חäט עליו üŁëçŁ זה çזéה  עבäר ד ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
àתמיד éדאמרינן ה éל àעיני חן  ימצא äְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמëילא

כ"ח: âַף

אחרים  את להזהיר  החוֹ בה 
Ł רŁו יסõד àספר  éŁתב  מה חזי äïְְְֲִֵֶֶֶַַָֹק

פ"ד)העבõדה  ז ' את(Łער להפקיע âי  ואין וז"ל : ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
,õעצמ על ההáŁחה  àזהיר äת  àלבד õְְְְְִִִַַַַַַָָעצמ
éן , áם אחרים להזהיר יצא  õêé הéלל  על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻא êא
הר àים לז õéת  âôŁëל למי õחלק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוא Łרי

.õנõŁל éאן  עד  àְֶַָָזה ,

הלבבות  חובת  פרקובספר  השם אהבת (שער

אלאו') מתקן שאינו מי "וכן קדשו: לשון  וזהו 
שמתקן  ומי  מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
מי  זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות  נפשו
ואמרינן  לשונו. כאן  עד לאלקים , שמתקן

יט :)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ ועי "ע צ"ט :; (דף

הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן  המלמד כל
äłע אŁר Ł פìה "ואת שנאמר עשאו, ְֲֶֶֶֶַָכאלו

ה)בחרן " יב , .(בראשית ְָָ

חדש בזוהר  ס"ב)איתא בכל (דף כריז כרוזא :
ואינון  באורייתא דמשתדלין  אינון זכאין  יומא 
על  דמעבירין ואינון לאחרנין  להון דמזכין
את דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים  ובזה מדותיהן.
על  אותו שתאהב ג"כ  שפירושו אלקיך ה'
את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
ה' דרך ולמדם  השכינה כנפי  תחת הבריות

וברמב "ם. בספרי כדאיתא 

מישראל  איש כל על החיוב נובע ממה
היכן   ה' מדרך מלסור  אחיו את להציל
חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו

זי "ע: הק '

ישראל  נפשות להצלת החובה
אלקיך  ה' את מואהבת - בזריזות

בתורה ה)כתוב  ו , ד'(דברים את ôואהב"ְְֵַָָ
כוללת זו שמצוה ברמב"ם וכתוב  ,"ýֱֶֹאלקי

המזל  יאזוהר 

ולעבודתו  כולם  אדם  לבני קוראים שנהיה
איש  תאהב שאם כמו בו ולהאמין יתעלה
בני  ותקרא בהם  ותרבה בשבחיו  תספר  אחד
יתעלה  אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת

ידעתו. אשר האמת  לידיעת והפתאים 
אלקיך", ד ' את "ואהבת וז "ל: בספרי
שנאמר אביך, כאברהם  הבריות על אהבהו

ה) יב , בחרן".(בראשית äł ע א Łר  Łפìה ְְֲֶֶֶֶַָָָ"ואת
חבירו  את איש  שהזריזות  בעליל רואה הנך
ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר יום  בכל קורין שאנו
הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד
חלקה  כל לכלות  ורוצה בוער כאש ממש  והוא
כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה  מצוה  טובה,
נפשם בכל  הדת להחזיק  ה' יראי  של חבורה

זצ"ל) להח"ח  .(חוה"ד

להתייגע חייבים רבה ויגיעה  עמל כמה
הדרך  מן התועה ישראלי נפש  להשיב 

בתורה כג ,ד)כתוב õŁר(שמות תפáע ְִִַ"éי
וכתיב  ,"õל äì יבŁô הŁב ôעה õ חמר õ א ý ְְֲִִֵֶֶָֹֹֹאיב

תצא כב,א)בפרשת õŁר(דברים את תראה ְִֶֶֹ"לא 
הŁב  מהם  ôמêוהתע נâחים  õיł את õ א ý ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחי
מורה  שנדחים הרמב"ן, וכתב ."ýלאחי Łôְְִִֵָיבם
אם להתבונן, נוכל ומזה לברוח. שהרחיקו
ישראל  של ממונו על כך כל התורה חסה 
מן  והרחיק  שתעה שיו  או חמורו על אפילו
וכל  הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך
הישראלי  נפש  על לרחם צריך כמה שכן 
רב  עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה

האמת. דרך  אל להשיבו ולראות 
Łôיבם " א)"ה Łב כב, רז"ל (דברים דרשו ְִֵֵָ

אפילו  בעניננו  כן וכמו פעמים , מאה אפילו
להטות בהם לעסוק עלינו יגיעות מאה  צריך

ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  .(שם)צאן

והיה  ותבונה  חכמה  בלבם  נתן שה' מאלה 
ברבים  הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם

האובדות הנפשות יתבקשו
שד' השם  ויראי  תורה  מבעלי נמצאים  והנה

ו  ותבונה חכמה  בלבם לרפאותנתן  בכחם היה

וכשופר בגרון לקרא עליהם  והחיוב  עמנו שבר
ההמון  להציל ברבים  לדרוש  קולם  להרים 
ממתעים רשע מאנשי הזדונים ממים 
בלבם ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים 
העתים בצוק לבם  ולחזק יתברך השם  אמונת
ולקיום הקדושה תורה ללימוד לחזקם 
מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות

הנביא רמז זה ועל האובדות  (יחזקאלנפשות

לאל"ד) הנחלות את וכו' הנבא אדם "בן
וכו'. .(שם)חזקתם "

בזמננו החוטאים  רוב - הדרך את  להם והודעת
הח"ח) רבה (בזמן מצוה  אובד  כשה תועים  רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם
ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת 
ידי  על תועים  רק ח"ו, להכעיס שאינם 
אובד כשה הם  והרי אותם, שמתעים פושעים
ומצוה  בעליו, לבית לשוב  הדרך יודע שאינו
להורותם התועות נפשות על לרחם  רבה 

שכתוב וכמו  הנכונה, יח,כ)הדרך  (שמות

."ãב äילכ ü רâה את להם  ôדעõוה"ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

תעמוד" "לא  מטעם בזה החיוב גודל
טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר

"ýרע âם  על תעמד "לא דמו על (ויקראלעמוד ֲֵֶַַַֹֹ
טז ) מחויב יט , בעצמו להצילו בכחו אין ואם  ,

עובר בזה נתעצל  ואם להציל, אנשים לשכור 
בחו"מ [כמו"ש וכו ' תעמוד " ד"לא  בלאו
במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו],
לאכול  רוצה  דעתו חלישת  ומרוב עצומה
בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים 
אנשים רואים  כשאנו  כן וכמו מזה, למנעו כחו
בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם  חלישת  שמרוב
קיום חיוב  וגודל ה ' תורת מהם  נשתכח הזמן 
דברים על  לעבור  באים זה ידי ועל  מצותיו
בודאי  החיים מארץ נפשם  לכרות שיגמרו
ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל  לנו  אסור
הקב "ה  כי ד' אף חרון עליהם יחול שלא כדי

דיליה גבי לבסוף  אבל אפיה  .(שם)מאריך

בזה  להשתדל צריך כמה  ערבות מדין 
ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע  הנה
כל  שנקיים אם  כי  קבלנו בלבד עצמנו על  לא 



המזל  זוהר  י 

ע וֹ לם  ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  לפניו אמרה  גּ מוּ רים . רׁש עים ולאוהלּ לוּ  למחוֹ ת בּ ידם היה 
ואכמ"ל.ה מחוּ  , 

éברה. àעõלם והפצתם ספרים  עריכת  ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָענין
עליו  אברהם  äמתינä א אבי àזה äְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהקדימנ
éנפי  ôחת הàר õçת את õקרבà ְְְְִֵֶַַַַַָָהלõם 

הרמà"ם  וכלõŁן  הלכההכינה, עכו"ם מה' (פ"א ְְְְֲִִַַַָָָָ

לכל ג') áדõל  àקõל ולקרא לעמõד והתחיל ..." :ְְְְְְֲִִִַָָֹ
לכל  אחד ãõאל Łם ŁçŁ äלהõדיעם  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָהעõלם 
וקõרא üêמה והיה לעב õד, ראäי õול ְְְְֲֵֵַַָָָָָהעõלם 
עד לממלכה äממלכה לעיר מעיר  העם  äְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמקàץ
ìŁאמר קõרא, וה äא  éנען לארץ Łְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָהáיע

לג) כא, אל (בראשית  ד' Łàם  Łם  ְְִֵֵַָָ"וçקרא
אליו  מתקàצין העם  Łהיה וכיון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָע õלם ",
אחד לכל מõדיע היה âבריו  על õל ְְְֲִִֶַַָָָָָָוõŁאלין 
האמת, ü לדר äחזירהçŁ עד õôעâ éפי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
אנŁי  והם  äרבבõת אלפים אליו äצàתקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעד
הåה  הáדõל  הע ñר  àלàם  וŁתל  אברהם  àְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָית

ספרים  õà וי Łב וחàר  ,õנà ליצחק õדיעõוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
הõדיע וçצחק äמזהיר , מלëד àגרר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיצחק
éל  äמחזיק מל ëד  ויŁב ללëד äהìמä ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹליעקב,
כ êäם àניו לëד äאבינ ויעקב אליו, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהìלוים
àיŁיבה  õיבŁõוה Ł רא äהì מä לוי ְְְִִִִִִִֵָָֹוהבâיל 
עד אברהם, מצות  ולŁמõר  הם ü רâ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹללמד

.õנõŁל ה לõם éאן עליו ä אבינ Łאברהם הרי  ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
éדי  וêŁחם הçהד äת àעניני ספרים חàר éְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

עõלם . אל Łה ' üé ידי  על äלהõדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפיץ

ּב תׁש וּ בה  ה ּמ חזיר שׂ כר  גּ דוֹ ל ּכ ּמ ה וּ ראה  ּב א
:õנõŁל וזה ýל ïרŁת Łחד àז õהר  ְְְְִֶַַָָָָָאי ôא
אדם Łל õכרfi ëéה äראה àא äהàא ר' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
מ ëה  ,ãלי מנא àתäŁבה, לחזר  לאחר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהעłõה
חçא ר ' ôני Łלם ". üמל צדק "äמל éי âְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָכתיב
הëחזיר הâðיק ŁìŁמת  Łàעה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָרבה ,
ה fiר מיכאל הäáף מן  יõצא  לאחרים, àְֲִִִִֵֵֵַַַַָָתäŁבה 
õ ראõà לפני ה âðיקים נפ õŁת הëקריב ְְְְִִִִֵַַַַַַָהáדõל
אõתם מקרב  Łהäא  אêא Łëמ קרàן  ר"ל õאינ)ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

זכ äתם) áדל  Łם äמס ïר ה' àהיכל י õצאäמביאם ה äא  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צâיק, õתõא Łל õ מתŁלנ Łלõם äְְְִִִֶַַָָמקâים 
õŁמרי  Ł רא מיכאל זה צדק" "äמלéי ìŁְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאמר 
Łל  ירŁäלים  זה Łלם" üמל" צדק  Łְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערי 

õ לקראת ויצא הקâים ויין לחם  ה õציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
הåה  àעõלם וגם עכ"ל. ,ý אõà Łל õם  õל ְְֲֶַַַָָָָואמר

חס Łל  חäט עליו üŁëçŁ זה çזéה  עבäר ד ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
àתמיד éדאמרינן ה éל àעיני חן  ימצא äְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמëילא

כ"ח: âַף

אחרים  את להזהיר  החוֹ בה 
Ł רŁו יסõד àספר  éŁתב  מה חזי äïְְְֲִֵֶֶֶַַָֹק

פ"ד)העבõדה  ז ' את(Łער להפקיע âי  ואין וז"ל : ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
,õעצמ על ההáŁחה  àזהיר äת  àלבד õְְְְְִִִַַַַַַָָעצמ
éן , áם אחרים להזהיר יצא  õêé הéלל  על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻא êא
הר àים לז õéת  âôŁëל למי õחלק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוא Łרי

.õנõŁל éאן  עד  àְֶַָָזה ,

הלבבות  חובת  פרקובספר  השם אהבת (שער

אלאו') מתקן שאינו מי "וכן קדשו: לשון  וזהו 
שמתקן  ומי  מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
מי  זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות  נפשו
ואמרינן  לשונו. כאן  עד לאלקים , שמתקן

יט :)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ ועי "ע צ"ט :; (דף

הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן  המלמד כל
äłע אŁר Ł פìה "ואת שנאמר עשאו, ְֲֶֶֶֶַָכאלו

ה)בחרן " יב , .(בראשית ְָָ

חדש בזוהר  ס"ב)איתא בכל (דף כריז כרוזא :
ואינון  באורייתא דמשתדלין  אינון זכאין  יומא 
על  דמעבירין ואינון לאחרנין  להון דמזכין
את דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים  ובזה מדותיהן.
על  אותו שתאהב ג"כ  שפירושו אלקיך ה'
את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
ה' דרך ולמדם  השכינה כנפי  תחת הבריות

וברמב "ם. בספרי כדאיתא 

מישראל  איש כל על החיוב נובע ממה
היכן   ה' מדרך מלסור  אחיו את להציל
חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו

זי "ע: הק '

ישראל  נפשות להצלת החובה
אלקיך  ה' את מואהבת - בזריזות

בתורה ה)כתוב  ו , ד'(דברים את ôואהב"ְְֵַָָ
כוללת זו שמצוה ברמב"ם וכתוב  ,"ýֱֶֹאלקי

המזל  יאזוהר 

ולעבודתו  כולם  אדם  לבני קוראים שנהיה
איש  תאהב שאם כמו בו ולהאמין יתעלה
בני  ותקרא בהם  ותרבה בשבחיו  תספר  אחד
יתעלה  אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת

ידעתו. אשר האמת  לידיעת והפתאים 
אלקיך", ד ' את "ואהבת וז "ל: בספרי
שנאמר אביך, כאברהם  הבריות על אהבהו

ה) יב , בחרן".(בראשית äł ע א Łר  Łפìה ְְֲֶֶֶֶַָָָ"ואת
חבירו  את איש  שהזריזות  בעליל רואה הנך
ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר יום  בכל קורין שאנו
הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד
חלקה  כל לכלות  ורוצה בוער כאש ממש  והוא
כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה  מצוה  טובה,
נפשם בכל  הדת להחזיק  ה' יראי  של חבורה

זצ"ל) להח"ח  .(חוה"ד

להתייגע חייבים רבה ויגיעה  עמל כמה
הדרך  מן התועה ישראלי נפש  להשיב 

בתורה כג ,ד)כתוב õŁר(שמות תפáע ְִִַ"éי
וכתיב  ,"õל äì יבŁô הŁב ôעה õ חמר õ א ý ְְֲִִֵֶֶָֹֹֹאיב

תצא כב,א)בפרשת õŁר(דברים את תראה ְִֶֶֹ"לא 
הŁב  מהם  ôמêוהתע נâחים  õיł את õ א ý ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחי
מורה  שנדחים הרמב"ן, וכתב ."ýלאחי Łôְְִִֵָיבם
אם להתבונן, נוכל ומזה לברוח. שהרחיקו
ישראל  של ממונו על כך כל התורה חסה 
מן  והרחיק  שתעה שיו  או חמורו על אפילו
וכל  הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך
הישראלי  נפש  על לרחם צריך כמה שכן 
רב  עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה

האמת. דרך  אל להשיבו ולראות 
Łôיבם " א)"ה Łב כב, רז"ל (דברים דרשו ְִֵֵָ

אפילו  בעניננו  כן וכמו פעמים , מאה אפילו
להטות בהם לעסוק עלינו יגיעות מאה  צריך

ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  .(שם)צאן

והיה  ותבונה  חכמה  בלבם  נתן שה' מאלה 
ברבים  הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם

האובדות הנפשות יתבקשו
שד' השם  ויראי  תורה  מבעלי נמצאים  והנה

ו  ותבונה חכמה  בלבם לרפאותנתן  בכחם היה

וכשופר בגרון לקרא עליהם  והחיוב  עמנו שבר
ההמון  להציל ברבים  לדרוש  קולם  להרים 
ממתעים רשע מאנשי הזדונים ממים 
בלבם ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים 
העתים בצוק לבם  ולחזק יתברך השם  אמונת
ולקיום הקדושה תורה ללימוד לחזקם 
מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות

הנביא רמז זה ועל האובדות  (יחזקאלנפשות

לאל"ד) הנחלות את וכו' הנבא אדם "בן
וכו'. .(שם)חזקתם "

בזמננו החוטאים  רוב - הדרך את  להם והודעת
הח"ח) רבה (בזמן מצוה  אובד  כשה תועים  רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם
ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת 
ידי  על תועים  רק ח"ו, להכעיס שאינם 
אובד כשה הם  והרי אותם, שמתעים פושעים
ומצוה  בעליו, לבית לשוב  הדרך יודע שאינו
להורותם התועות נפשות על לרחם  רבה 

שכתוב וכמו  הנכונה, יח,כ)הדרך  (שמות

."ãב äילכ ü רâה את להם  ôדעõוה"ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

תעמוד" "לא  מטעם בזה החיוב גודל
טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר

"ýרע âם  על תעמד "לא דמו על (ויקראלעמוד ֲֵֶַַַֹֹ
טז ) מחויב יט , בעצמו להצילו בכחו אין ואם  ,

עובר בזה נתעצל  ואם להציל, אנשים לשכור 
בחו"מ [כמו"ש וכו ' תעמוד " ד"לא  בלאו
במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו],
לאכול  רוצה  דעתו חלישת  ומרוב עצומה
בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים 
אנשים רואים  כשאנו  כן וכמו מזה, למנעו כחו
בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם  חלישת  שמרוב
קיום חיוב  וגודל ה ' תורת מהם  נשתכח הזמן 
דברים על  לעבור  באים זה ידי ועל  מצותיו
בודאי  החיים מארץ נפשם  לכרות שיגמרו
ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל  לנו  אסור
הקב "ה  כי ד' אף חרון עליהם יחול שלא כדי

דיליה גבי לבסוף  אבל אפיה  .(שם)מאריך

בזה  להשתדל צריך כמה  ערבות מדין 
ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע  הנה
כל  שנקיים אם  כי  קבלנו בלבד עצמנו על  לא 



המזל  זוהר  יב 

אמר וּ ,כּ אןגּ ם ולא  ונתעצּ ל וּ  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לּ צּ בּ וּ ר  לוֹ מר בּ ידם היה  
ה ּת וֹ כחה "מצות  ׁש לם  ספר הזּ ה  הענין  על ".וכתבּת י 

יכוֹ לים וידוּ ע ואי ימ "ש , מהיטלער  נצלה  ישׂ ראל ארץ   אי הּס ּפ וּ ר, 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  !!!לה נּ צל 

הּמ ק בּ לרב מהגה"צ ׁש מע לי ס ּפ ר  א ׁש לגאחד ליבּ  יהוּ דה רבּ י 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על הּס לּ ם ספר מחבּ ר  בּ על זצוקללה"ה 

ּפ רצה הגה"צ  ימ"ש  היטלער ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל אׁש לג  ליבּ  יהוּ דה רבּ י
להרוֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה  לארצנ וּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  הע וֹ לם, על

ח "ו. ונׁש ים  טף זקן ועד מנּ ער  היּ הוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד

אצל  התורה קיום  לחזק  ביכולתנו שיהיה מה 
כמו  לזה , זה ערבים וכולנו ישראל בני שאר 

כח)שכתוב  כט , אלקינä(דברים  לד' ְֱִֵַַָֹֹ"הìסôרת
לכן  רש"י, וכפירוש  וכו ' "äלבנינä äלנ ְְְִֵַָָֹוהìגלת
את להוציא יכול מישראל  אחד  שכל  הדין
קידוש  כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו

שופר. ותקיעת 

ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן , ועתה 
ורואה  כתרים, אלפים  כמה על אחיו, לשמעון
מכיר והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון 
ויפסיד ומר  רע הוא  כי ההוא העסק את  מכבר
היה  מההשתדלות  כמה מעותיו , כל בזה
מהעסק  אחיו שמעון את  למנוע עושה  ראובן
בעניננו  וכן אליו, החוב  יחזור  זה  ידי  שעל הרע
חבירו  את למנוע יכול דאם לידע האדם  צריך
את או וכדומה תוכחה  ידי  על עוון מאיזה
באותו  יתפש בזה מתעצל והוא עירו אנשי

עוון.

ותחבולות עצות לבקש צריך שמים  בחפצי 
עצמו כחפצי

שלא במה עצמו שיפטור האדם  יחשוב ואל 
דבריו  היו שלא  מפני התורה בקיום  החזיק
על  לחשוב  צריך שמים  חפצי כי רושם, עושין 
ידוע עצמו ובחפצי עצמו כחפצי פנים כל
מתייאש  אינו רע בענין  הולך עסקו אפילו
ושואל  ומבינים ליודעים הולך אלא  ממנו 
עסקו, לתקן תחבולות ועושה בעצתם 
ירויח  שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב"ה

שמים חפצי היה אלו בזה ואף  מהעסק,
מחפש  היה  כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא הדת להקים  איך ותחבולות  עצות 
עצה  לו ממציא  הקב "ה  היה ובודאי  יתמוטט,

שאמר וזה ג ,ו)ועזר, דעהä(משלי ýרכיâ ְְֵֶָָָ"àכל 
מתנהג שאתה הדרכים באותן ר "ל וכו', "
לחפש  שמים  בחפצי תתנהג עצמך, בעניני
עיניך יאיר  הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד

ידך. על חייםישראל  החפץ דברי תוכן כאן  (עד

הדת") "חומת .בספר

- ליום מיום  הכלל הצלת לדחות  אסור
מרצחים: בשם  נקראים הדוחים 

מלאתי  נאמנה קריה לז õנה היתה ְְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָָ"איכה
יל  צדק  מר ðחים מïŁט וע ôה ãà (ישעיהוין ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

הנביאא ,כא) ישעי ' כי לומר  אפשר הכוונה "
קדשנו  עיר הגיע מה ידי ועל איך ואמר, תמה
זה  על כזונה, להיות  הנאמנה עיר  ירושלים
לעשות שהגיע שבעת  בה" ילין "צדיק אמר
דחו  אז מכשולים , ולתקן וצדק טוב דבר 
אבל  בה" "ילין שאמר וזה יום  אל מיום הדבר 
על  המצוה אליהם  שבאה המצוה  במעשה
ומיד תיכף  אותה  לעשות עצמם זרזו  רע דבר 
עד הגיעו  כן על מרצחים " "ועתה שאמר  וזה
האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
מצוה  כמ"ש תיכף ולקיימה  בה לזרז צריך
הנפש  [רפואת תחמיצנה אל לידך הבאה

לאנדא ]. ר"י  בשם

המזל  יגזוהר 

אמר:על דּ אכּ ן  בּ ספרא  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב י וֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ור בּ י היוֹ ת 
מגּ לוּ תא הת ו יפקוּ ן  יהוּ די, ׁש כּ ל כּ די ה ּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר לתרגּ ם חיל 

הּס פר לאוֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ יוֹ ם ואמר  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין יוּ כל
ׁש יּ צא  בּ יוֹ ם  היה וכ גּ דוֹ לה, מּפ לה לר ׁש ע  יהיה  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן 
ונגמרה  מּפ לה להר ׁש ע  לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר , מּס פר הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר
הּק דוֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  הצליח ולא ימ "ש . היטלער ׁש ל הּמ לחמה 

ערבים וּ כמ וֹ  בּ ליוֹ ן  וחצי אחד כּ מעט  ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים  ׁש אנוּ  
בּ ט וּ חים, אנוּ  לכן ח"ו, יה וּ דים מלי וֹ ן 15 את לח ּס ל ר וֹ צים ׁש כּ לּ ם
כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד ע שׂ ר  ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את ילמדוּ  ׁש אם
ׁש כּ תב וּ  כּ מ וֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ו דּ אי אחת, בּ ׁש נה הזּ וֹ הר כּ ל יגמר אחד
בּ ׁש נת  עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי 
מן  יפק וּ ן דּ א  ׁש בּ ספרא  ע"ה י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ הבטחת תרפ "א

בּ רחמי. גלוּ תא
הּק דוֹ ׁש ואכן, ה זּ וֹ הר ספר את ס יּ מ וּ  העוֹ למי " הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנ ׁש י בּ יוֹ ם 

בּ אוֹ תוֹ  ה נה, חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  היּ וֹ מי, הדּ ף סדר  לפי
ג ' לפני  טבת בּ חדׁש  בּ ע זּ ה, יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה  מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם

טבת ח "י עד כּ סלו [מל' 2009)ׁש נים àינäאר ל–81 2008 àדצמàר 27 àין  וחזר וּ .](למסïרם  ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר ק ׁש ה בּ גלוּ ת ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן

ׁש זּ רק וּ אחר הּט ילים ׁש רב  ׁש מ ׁש , בּ בית 'חדׁש ', בּ עּת וֹ ן כּ ת וּ ב , היה ׁש ב וּ ע  
האלּ וּ  ׁש ב וּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית להגּ יע צריכים  היוּ  הערבים

מע 26-30 לער אנׁש ים  כּ ּמ ה אצלנוּ  את עבדוּ  לס דּ ר הפסק , בּ לי לעת ת 
כּ ל  את הצּ יל ה גּ דוֹ ל הנּ ס  לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר היּ וֹ מי, ללּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר

הñדŁõ:ו. הזõהר àלäëד להתחåק ä ררõְְְְְִִִֵַַַַָהתע
ידע äה'אחינäו'æהõרים ה'łראלי' נבõנים , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ

çéŁדäע Łõדñה הåהר  àל äëד לעסק äננõàְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית
וטõבה  àרכה לכל  äמסáל הŁìמה את ְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 
"מõרה  õספרà זלה"ה החיד"א éŁתב  õמéְְְִִֶֶַַָָ

מד)àאצ àע" הזõהר(ב , ספר "êי äëד  :õנõŁל וזה ְְְְִֵֶֶֶַַַ
מאי  ידע לא áŁàם  êיäëד, éל על ְְִַַַַַָָָֹמרõמם 
ôיקäן  וה äא  ,õקריאתà çŁטעה ואף ְְְְִִִִֶֶַַָָָקאמר
ä ררõ התע éן על  זלה"ה. עé"ל לŁìמה..." áְְְִֵַַַַָָָד õל
éŁתäב  õמé Łõדñה הזõהר  àלäëד ְְְְִִֵֶַַַַָָלהתחåק

קיט) תõרתô),"ýהêים äהפר לה' לעõłת "עת ְֲִִֵֵֵֶַַָ
äעלינ מäטל הõôרה את  מפירים רב  éשהערב  :õרä באä)ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הñדŁõה, הכינה לכב õד äזמן  עת ולעõłת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלהתחåק 

(ãיô כינŁä קב"ה זמן äליחדא  äהåŁ מäם  , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ
בלימ äד ôל äיה הáא äלה éל וכçדäע ְְְְְִַַַַָָָָָהáא äלה,
Łõדñה àזõהר ä אמרŁ õכמä ,Łõדñה ְְְֶַַַַַָָָהזõהר 

מ:) ח"ב  יקçם(זõה "ח âא  דדרא ä זכ" :õ רõâ על  ְְֵַַַָָָָ
וכçדäע מŁיחא " מלéא âייתי עד ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָעלמא 
יפקäן  והאדרõת Łõדñה הז õהר  êי äëד  àŁְְְְִִִֶַַַָָזכäת 
לנíי õן. ä יצטרכ לא ועõד àרחמים  גלäתא ְְְְְֲִִִִַָָָָֹמן 

äבäñôנים. Łõדñה àזõהר ְִִַַַָכמ"ש
לת ôא נŁא  àני "וכëה איתא: ו' äְְְִִֵַַַָָָָָבäñôן
לת ôא יתגלי éד üילâ חיב äרא מהאי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָיתïרנסäן
וקראת ã בגיניä יõמçא, àסõף àתראה àְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא
רעיא אמר  נłא  äבפרŁת äגו'". àארץ âְְְֲֶַַַָָָָָָָֹר õר
àרחמי". גלäתא  מן יפקäן âא "àספרא  ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמהימנא 



המזל  זוהר  יב 

אמר וּ ,כּ אןגּ ם ולא  ונתעצּ ל וּ  הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לּ צּ בּ וּ ר  לוֹ מר בּ ידם היה  
ה ּת וֹ כחה "מצות  ׁש לם  ספר הזּ ה  הענין  על ".וכתבּת י 

יכוֹ לים וידוּ ע ואי ימ "ש , מהיטלער  נצלה  ישׂ ראל ארץ   אי הּס ּפ וּ ר, 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  !!!לה נּ צל 

הּמ ק בּ לרב מהגה"צ ׁש מע לי ס ּפ ר  א ׁש לגאחד ליבּ  יהוּ דה רבּ י 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על הּס לּ ם ספר מחבּ ר  בּ על זצוקללה"ה 

ּפ רצה הגה"צ  ימ"ש  היטלער ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל אׁש לג  ליבּ  יהוּ דה רבּ י
להרוֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה  לארצנ וּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  הע וֹ לם, על

ח "ו. ונׁש ים  טף זקן ועד מנּ ער  היּ הוּ דים כּ ל את וּ לאבּ ד

אצל  התורה קיום  לחזק  ביכולתנו שיהיה מה 
כמו  לזה , זה ערבים וכולנו ישראל בני שאר 

כח)שכתוב  כט , אלקינä(דברים  לד' ְֱִֵַַָֹֹ"הìסôרת
לכן  רש"י, וכפירוש  וכו ' "äלבנינä äלנ ְְְִֵַָָֹוהìגלת
את להוציא יכול מישראל  אחד  שכל  הדין
קידוש  כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו

שופר. ותקיעת 

ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן , ועתה 
ורואה  כתרים, אלפים  כמה על אחיו, לשמעון
מכיר והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון 
ויפסיד ומר  רע הוא  כי ההוא העסק את  מכבר
היה  מההשתדלות  כמה מעותיו , כל בזה
מהעסק  אחיו שמעון את  למנוע עושה  ראובן
בעניננו  וכן אליו, החוב  יחזור  זה  ידי  שעל הרע
חבירו  את למנוע יכול דאם לידע האדם  צריך
את או וכדומה תוכחה  ידי  על עוון מאיזה
באותו  יתפש בזה מתעצל והוא עירו אנשי

עוון.

ותחבולות עצות לבקש צריך שמים  בחפצי 
עצמו כחפצי

שלא במה עצמו שיפטור האדם  יחשוב ואל 
דבריו  היו שלא  מפני התורה בקיום  החזיק
על  לחשוב  צריך שמים  חפצי כי רושם, עושין 
ידוע עצמו ובחפצי עצמו כחפצי פנים כל
מתייאש  אינו רע בענין  הולך עסקו אפילו
ושואל  ומבינים ליודעים הולך אלא  ממנו 
עסקו, לתקן תחבולות ועושה בעצתם 
ירויח  שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב"ה

שמים חפצי היה אלו בזה ואף  מהעסק,
מחפש  היה  כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא הדת להקים  איך ותחבולות  עצות 
עצה  לו ממציא  הקב "ה  היה ובודאי  יתמוטט,

שאמר וזה ג ,ו)ועזר, דעהä(משלי ýרכיâ ְְֵֶָָָ"àכל 
מתנהג שאתה הדרכים באותן ר "ל וכו', "
לחפש  שמים  בחפצי תתנהג עצמך, בעניני
עיניך יאיר  הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד

ידך. על חייםישראל  החפץ דברי תוכן כאן  (עד

הדת") "חומת .בספר

- ליום מיום  הכלל הצלת לדחות  אסור
מרצחים: בשם  נקראים הדוחים 

מלאתי  נאמנה קריה לז õנה היתה ְְְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָָ"איכה
יל  צדק  מר ðחים מïŁט וע ôה ãà (ישעיהוין ְְְְִִִֶֶַַָָָָ

הנביאא ,כא) ישעי ' כי לומר  אפשר הכוונה "
קדשנו  עיר הגיע מה ידי ועל איך ואמר, תמה
זה  על כזונה, להיות  הנאמנה עיר  ירושלים
לעשות שהגיע שבעת  בה" ילין "צדיק אמר
דחו  אז מכשולים , ולתקן וצדק טוב דבר 
אבל  בה" "ילין שאמר וזה יום  אל מיום הדבר 
על  המצוה אליהם  שבאה המצוה  במעשה
ומיד תיכף  אותה  לעשות עצמם זרזו  רע דבר 
עד הגיעו  כן על מרצחים " "ועתה שאמר  וזה
האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
מצוה  כמ"ש תיכף ולקיימה  בה לזרז צריך
הנפש  [רפואת תחמיצנה אל לידך הבאה

לאנדא ]. ר"י  בשם

המזל  יגזוהר 

אמר:על דּ אכּ ן  בּ ספרא  ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב י וֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ור בּ י היוֹ ת 
מגּ לוּ תא הת ו יפקוּ ן  יהוּ די, ׁש כּ ל כּ די ה ּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר לתרגּ ם חיל 

הּס פר לאוֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ יוֹ ם ואמר  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין יוּ כל
ׁש יּ צא  בּ יוֹ ם  היה וכ גּ דוֹ לה, מּפ לה לר ׁש ע  יהיה  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן 
ונגמרה  מּפ לה להר ׁש ע  לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר , מּס פר הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר
הּק דוֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממ וֹ  הצליח ולא ימ "ש . היטלער ׁש ל הּמ לחמה 

ערבים וּ כמ וֹ  בּ ליוֹ ן  וחצי אחד כּ מעט  ויׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים  ׁש אנוּ  
בּ ט וּ חים, אנוּ  לכן ח"ו, יה וּ דים מלי וֹ ן 15 את לח ּס ל ר וֹ צים ׁש כּ לּ ם
כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד ע שׂ ר  ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  את ילמדוּ  ׁש אם
ׁש כּ תב וּ  כּ מ וֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ו דּ אי אחת, בּ ׁש נה הזּ וֹ הר כּ ל יגמר אחד
בּ ׁש נת  עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי 
מן  יפק וּ ן דּ א  ׁש בּ ספרא  ע"ה י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י כּ הבטחת תרפ "א

בּ רחמי. גלוּ תא
הּק דוֹ ׁש ואכן, ה זּ וֹ הר ספר את ס יּ מ וּ  העוֹ למי " הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנ ׁש י בּ יוֹ ם 

בּ אוֹ תוֹ  ה נה, חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  היּ וֹ מי, הדּ ף סדר  לפי
ג ' לפני  טבת בּ חדׁש  בּ ע זּ ה, יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל הּמ לחמה נפסקה  מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם

טבת ח "י עד כּ סלו [מל' 2009)ׁש נים àינäאר ל–81 2008 àדצמàר 27 àין  וחזר וּ .](למסïרם  ְְְְְִֵֵֶֶַָָָ
ׁש בוּ עוֹ ת. כּ ּמ ה כּ בר ק ׁש ה בּ גלוּ ת ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנׁש ים מליוֹ ן

ׁש זּ רק וּ אחר הּט ילים ׁש רב  ׁש מ ׁש , בּ בית 'חדׁש ', בּ עּת וֹ ן כּ ת וּ ב , היה ׁש ב וּ ע  
האלּ וּ  ׁש ב וּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית להגּ יע צריכים  היוּ  הערבים

מע 26-30 לער אנׁש ים  כּ ּמ ה אצלנוּ  את עבדוּ  לס דּ ר הפסק , בּ לי לעת ת 
כּ ל  את הצּ יל ה גּ דוֹ ל הנּ ס  לנוּ  נוֹ דע   ּכ ואחר היּ וֹ מי, ללּ ּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר

הñדŁõ:ו. הזõהר àלäëד להתחåק ä ררõְְְְְִִִֵַַַַָהתע
ידע äה'אחינäו'æהõרים ה'łראלי' נבõנים , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ

çéŁדäע Łõדñה הåהר  àל äëד לעסק äננõàְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית
וטõבה  àרכה לכל  äמסáל הŁìמה את ְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 
"מõרה  õספרà זלה"ה החיד"א éŁתב  õמéְְְִִֶֶַַָָ

מד)àאצ àע" הזõהר(ב , ספר "êי äëד  :õנõŁל וזה ְְְְִֵֶֶֶַַַ
מאי  ידע לא áŁàם  êיäëד, éל על ְְִַַַַַָָָֹמרõמם 
ôיקäן  וה äא  ,õקריאתà çŁטעה ואף ְְְְִִִִֶֶַַָָָקאמר
ä ררõ התע éן על  זלה"ה. עé"ל לŁìמה..." áְְְִֵַַַַָָָד õל
éŁתäב  õמé Łõדñה הזõהר  àלäëד ְְְְִִֵֶַַַַָָלהתחåק

קיט) תõרתô),"ýהêים äהפר לה' לעõłת "עת ְֲִִֵֵֵֶַַָ
äעלינ מäטל הõôרה את  מפירים רב  éשהערב  :õרä באä)ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הñדŁõה, הכינה לכב õד äזמן  עת ולעõłת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָלהתחåק 

(ãיô כינŁä קב"ה זמן äליחדא  äהåŁ מäם  , ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ
בלימ äד ôל äיה הáא äלה éל וכçדäע ְְְְְִַַַַָָָָָהáא äלה,
Łõדñה àזõהר ä אמרŁ õכמä ,Łõדñה ְְְֶַַַַַָָָהזõהר 

מ:) ח"ב  יקçם(זõה "ח âא  דדרא ä זכ" :õ רõâ על  ְְֵַַַָָָָ
וכçדäע מŁיחא " מלéא âייתי עד ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָעלמא 
יפקäן  והאדרõת Łõדñה הז õהר  êי äëד  àŁְְְְִִִֶַַַָָזכäת 
לנíי õן. ä יצטרכ לא ועõד àרחמים  גלäתא ְְְְְֲִִִִַָָָָֹמן 

äבäñôנים. Łõדñה àזõהר ְִִַַַָכמ"ש
לת ôא נŁא  àני "וכëה איתא: ו' äְְְִִֵַַַָָָָָבäñôן
לת ôא יתגלי éד üילâ חיב äרא מהאי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָיתïרנסäן
וקראת ã בגיניä יõמçא, àסõף àתראה àְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא
רעיא אמר  נłא  äבפרŁת äגו'". àארץ âְְְֲֶַַַָָָָָָָֹר õר
àרחמי". גלäתא  מן יפקäן âא "àספרא  ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמהימנא 



המזל  זוהר  יד

היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ה ּס פר  ׁש בּ גמר  כּ ן וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית
צבאי מחנה ׁש ל למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד טיל רק  [והגּ יע הּמ לחמה . נגמרה מּמ ׁש 

- כּ לוּ ם]. קרה  ׁש לּ א גּ דוֹ ל נס היה וגם  אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש 

יצ וּ קה"בּ מלחמתוגם וראינוּ "עוֹ פרת כּ יּ דוּ ע . מאד גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  
ע וֹ ד  הזּ וֹ הר, ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  הנּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ 
כּ בר יׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים, אוֹ תם ׁש ח לּ קוּ  לפני 

גּ לוּ יים. נּס ים

מ גּ לוּ תא ",וּ בזכוּ ת יפק וּ ן דּ א  "בּ ספרא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  דּ ברי  יתקיּ מ וּ  זה, 
ׁש עברה  הּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן יצאוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר ׁש רק  דּ הינוּ ,
דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר  את  כּ לּ נ וּ  נ ּס ים ׁש אם מזּ ה, להבין נ וּ כל וּ כעת עלינ וּ ,

בּ יוֹ מוֹ  åàהר)יוֹ ם  הõçמי " â")10ף ּת ר גּ וּ ם עם הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש נּ דּפ ס  היּ וֹ ם וּ בפרט , ִַַַַֹ
הזוֹ הר כּ ל את וּ לס יּ ם ללמוֹ ד בּ קל יכוֹ ל אחד ׁש כּ ל גּ דוֹ לוֹ ת אוֹ ת יּ וֹ ת עם כּ רכים 
האמ וּ רה  הר ׁש בּ "י  להבטחת  נזכּ ה  מּמ ׁש  בּ קרוֹ ב  אז אחת, בּ ׁש נה הּק דוֹ ׁש 
הזּ הר ספר  האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין  "וּ בגין  לעיל

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן

הגּ אוּ לה צריכים וכל העוֹ לם ׁש כּ ל כּ זה דּ בר וּ בפרט  ט וֹ ב, דּ בר  ׁש כּ ל לדעת 
לעבר יכוֹ לים חזק רצ וֹ ן  עם  אבל מניע וֹ ת, הרבּ ה  יׁש נן  בּ זה, ּת לוּ יה 
כּ מ וֹ  דּ ׁש מ יּ א, סיּ יעּת א עם בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל להגּ יע  ויכוֹ לים  ה כּ ל, על

" ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ליּה ",ׁש כּ תוּ ב  דמזמנין אנּ וּ ן כּ ּמ ה  לאתדכייא  נ ׁש  בּ ר  בּ עי כּ ד 
לוֹ ,והּפ רוּ ׁש , עוֹ זרים מלאכים  כּ ּמ ה  להּט הר  ר וֹ צה אדם בּ ן ׁש הם כּ אׁש ר 

בּ עדוֹ . וּ לס יּ ע אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים  מלאכים לוֹ  ׁש וֹ לח יתבּ ר

מטהרים ולוֹ מדי ׁש הם בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי הרבּ ים מזכּ י נקראים  הז וֹ הר 
גּ זרוֹ ת  מכּ ל ישׂ ראל עם את וּ מצּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונׁש מת נׁש מתם
עוֹ שׂ ה  וּ ברכּ תם ועצוּ ם רב כּ חם בּ וודאי וּ בגׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת  ורע וֹ ת ק ׁש וֹ ת

נ ׁש מעת. וּ ּת פלּ תם ּפ ר וֹ ת

קדושמורי קהל בגלותא ורבותי שכינתא  תהא  מתי עד נחוס! לא היאך ?
שבשמים  אבינו  ?על

השםמלך  לבוא, רוצה  הוא  אלינו , ומתחנן  ביסורים מתגולל המשיח
בנו רק תלוי זה וכל לגאלנו , רוצה !!!יתברך 

עצה העצה ומה לנו נתנו  זיע "א והרשב"י הנביא  אליהו רבינו משה ?
שיבוא  נזכה  וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה קלה טובה

ומיד. תיכף 

המזל  טוזוהר 

כל העצה  סיום שנעשה המשיח , את יביא הזה שהכולל היא: הפשוטה
אברכים  26 לנו יש  אם מאוד, קל וזה ויום , יום  בכל הזוהר ספר
שבע ביום שעות שני ילמוד אברך שכל ידי על שבוע בכל לסיים יכולים
כולו  העולם  בכל אחד כל וכן  הקדוש , הזוהר סיום שבוע  כל לנו ויש  ימים
שמצטרף אחד וכל כולו, העולם בכל אלו חצות ללומדי להצטרף  יוכלו
ומתקשרים  הלומדים  האלו האברכים להצדיקים הגונה בצדקה יעזור 

מוהר"ן בליקוטי כמבואר פנים, אל פנים י "ב)להרשב"י תורה .(ח "א

השם.יקרים אחים בעזרת ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו !
ישראל.א . ואהבת תורה.ב.באחדות שעות מיליוני להרבות עלינו

הקדוש .ג . זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל ולזכות

המשיחבשתי את נביא אלו !!!שעות

ונורארבותי, גדול השם קידוש ב"ה  כאן  לנו  למעןיש מתאספים כולם !
שמים כבוד יתרמו !!!הרבות כולו  העולם בכל אחד כל כאשר 

יום  מידי סיום ונעשה  אברכים  50 נקח  כסף  די לנו  וכשיהיה להאברכים
הסיום  למפעל שותפים יהיה  ישראל בני אחינו שכל עד בעזהי "ת ביומו,

הקדושה. בארצינו  העולמי  הזוהר

את עתה מכפיל כי חיסרון  לידי יבואו  לא הרבים בזיכוי  איך מובן 
שכתוב וכמו קץ, אין  עד תורה  שעות למיליארדי זכויותינו
התורה  ובכוח בזכות רק תבוא האחרונה שהגאולה הקדוש  בזוהר
גוג ממלחמת להינצל היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה,

ותיכףז ומגוג בראשונה, הקדוש  הזוהר ולימוד הסוד תורת  ללמוד היא,
המשיח. מגיע  ומיד

הקדושז. בזוהר מתאחדים  בגימטריאישראל
["וענן  ימים. שבעה תשבו בסוכות  כמנין  1679
חופפת הקדושה  שהשכינה יומם", עליהם  ה'
ביום לראשי ל"סכותה וזוכים ישראל, על 
וכמו  ע"ח, יבמות ירושלמי  [עיין נשק",
מרן  כלה  לירחי  בפתיחה דורש היה שתמיד
סכנת על הזה, הפסוק את  עזרי" "אבי בעל
ישראל  עם התאחדות ובזכות האטום ],
גוג ממלחמת  נינצל הקדוש, הזוהר  בלימוד
עלינו  צוותה שהתורה כמו ועוד, ומגוג,
ללמוד חייבים  כך ימים , שבעת תשבו  בסוכות

הפסק]. בלי  השבוע כל הקדוש  הזוהר את
âמהימנäתא צילא Łדוñה הåהר  ְְִִֵַַַָָָֹֹלäëד

àתהêיםéס éה: ח')éתäב ק "מ 'אד ני (ïרק  "ה  ְְֲִִֶֶָָָֹֻ
נŁק". àיום  לראŁי  ס éתה יäŁעתי ְְִִֶַָָָֹֹֹֹעז

עח)äבירŁäלמי  âף אחר(יבמõת âבר :äאמר ְְְִִֵַַָָָ
הëקàלים äוכתב áוג. Łל õקŁנ זה נŁק" ְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹֻ"àיום
אם ה ìקראת  àינה, àבחינת הéíה Łל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻדהסכך
éäמו  âמהימנäתא, בצלא  הàנים על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
נחŁב  àינה, àבחינת äëêŁדו Ł דוñה הזãר  éְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹן
àיום äמגן  üé מסä âמהימנäתא , וצילא üְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹלסכ

äמגוג. áוג מëלחמת Łמðיל ערב õת)נŁק .(âàי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ



המזל  זוהר  יד

היּ וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ה ּס פר  ׁש בּ גמר  כּ ן וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית
צבאי מחנה ׁש ל למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד טיל רק  [והגּ יע הּמ לחמה . נגמרה מּמ ׁש 

- כּ לוּ ם]. קרה  ׁש לּ א גּ דוֹ ל נס היה וגם  אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש 

יצ וּ קה"בּ מלחמתוגם וראינוּ "עוֹ פרת כּ יּ דוּ ע . מאד גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  
ע וֹ ד  הזּ וֹ הר, ספרי הדּפ סת ידי על ׁש ּק רוּ  הנּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינוּ 
כּ בר יׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים, אוֹ תם ׁש ח לּ קוּ  לפני 

גּ לוּ יים. נּס ים

מ גּ לוּ תא ",וּ בזכוּ ת יפק וּ ן דּ א  "בּ ספרא ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  דּ ברי  יתקיּ מ וּ  זה, 
ׁש עברה  הּק טנּ ה הגּ לוּ ת מן יצאוּ  כּ לּ וֹ  הּס פר כּ ל בּ גמר ׁש רק  דּ הינוּ ,
דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר  את  כּ לּ נ וּ  נ ּס ים ׁש אם מזּ ה, להבין נ וּ כל וּ כעת עלינ וּ ,

בּ יוֹ מוֹ  åàהר)יוֹ ם  הõçמי " â")10ף ּת ר גּ וּ ם עם הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ׁש נּ דּפ ס  היּ וֹ ם וּ בפרט , ִַַַַֹ
הזוֹ הר כּ ל את וּ לס יּ ם ללמוֹ ד בּ קל יכוֹ ל אחד ׁש כּ ל גּ דוֹ לוֹ ת אוֹ ת יּ וֹ ת עם כּ רכים 
האמ וּ רה  הר ׁש בּ "י  להבטחת  נזכּ ה  מּמ ׁש  בּ קרוֹ ב  אז אחת, בּ ׁש נה הּק דוֹ ׁש 
הזּ הר ספר  האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דעתידין  "וּ בגין  לעיל

בּ רחמי". גלוּ תא מן בּ יּה  יפקוּ ן

הגּ אוּ לה צריכים וכל העוֹ לם ׁש כּ ל כּ זה דּ בר וּ בפרט  ט וֹ ב, דּ בר  ׁש כּ ל לדעת 
לעבר יכוֹ לים חזק רצ וֹ ן  עם  אבל מניע וֹ ת, הרבּ ה  יׁש נן  בּ זה, ּת לוּ יה 
כּ מ וֹ  דּ ׁש מ יּ א, סיּ יעּת א עם בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל להגּ יע  ויכוֹ לים  ה כּ ל, על

" ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ליּה ",ׁש כּ תוּ ב  דמזמנין אנּ וּ ן כּ ּמ ה  לאתדכייא  נ ׁש  בּ ר  בּ עי כּ ד 
לוֹ ,והּפ רוּ ׁש , עוֹ זרים מלאכים  כּ ּמ ה  להּט הר  ר וֹ צה אדם בּ ן ׁש הם כּ אׁש ר 

בּ עדוֹ . וּ לס יּ ע אוֹ תוֹ  ללוּ וֹ ת קדוֹ ׁש ים  מלאכים לוֹ  ׁש וֹ לח יתבּ ר

מטהרים ולוֹ מדי ׁש הם בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי הרבּ ים מזכּ י נקראים  הז וֹ הר 
גּ זרוֹ ת  מכּ ל ישׂ ראל עם את וּ מצּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונׁש מת נׁש מתם
עוֹ שׂ ה  וּ ברכּ תם ועצוּ ם רב כּ חם בּ וודאי וּ בגׁש מיּ וּ ת, בּ ר וּ חניּ וּ ת  ורע וֹ ת ק ׁש וֹ ת

נ ׁש מעת. וּ ּת פלּ תם ּפ ר וֹ ת

קדושמורי קהל בגלותא ורבותי שכינתא  תהא  מתי עד נחוס! לא היאך ?
שבשמים  אבינו  ?על

השםמלך  לבוא, רוצה  הוא  אלינו , ומתחנן  ביסורים מתגולל המשיח
בנו רק תלוי זה וכל לגאלנו , רוצה !!!יתברך 

עצה העצה ומה לנו נתנו  זיע "א והרשב"י הנביא  אליהו רבינו משה ?
שיבוא  נזכה  וכיצד הגאולה, לקירוב לעשות מה ומועילה קלה טובה

ומיד. תיכף 

המזל  טוזוהר 

כל העצה  סיום שנעשה המשיח , את יביא הזה שהכולל היא: הפשוטה
אברכים  26 לנו יש  אם מאוד, קל וזה ויום , יום  בכל הזוהר ספר
שבע ביום שעות שני ילמוד אברך שכל ידי על שבוע בכל לסיים יכולים
כולו  העולם  בכל אחד כל וכן  הקדוש , הזוהר סיום שבוע  כל לנו ויש  ימים
שמצטרף אחד וכל כולו, העולם בכל אלו חצות ללומדי להצטרף  יוכלו
ומתקשרים  הלומדים  האלו האברכים להצדיקים הגונה בצדקה יעזור 

מוהר"ן בליקוטי כמבואר פנים, אל פנים י "ב)להרשב"י תורה .(ח "א

השם.יקרים אחים בעזרת ומיד תיכף אותו, להביא יכולים ביחד כולנו !
ישראל.א . ואהבת תורה.ב.באחדות שעות מיליוני להרבות עלינו

הקדוש .ג . זוהר בלימוד רק יכולים זה, לכל ולזכות

המשיחבשתי את נביא אלו !!!שעות

ונורארבותי, גדול השם קידוש ב"ה  כאן  לנו  למעןיש מתאספים כולם !
שמים כבוד יתרמו !!!הרבות כולו  העולם בכל אחד כל כאשר 

יום  מידי סיום ונעשה  אברכים  50 נקח  כסף  די לנו  וכשיהיה להאברכים
הסיום  למפעל שותפים יהיה  ישראל בני אחינו שכל עד בעזהי "ת ביומו,

הקדושה. בארצינו  העולמי  הזוהר

את עתה מכפיל כי חיסרון  לידי יבואו  לא הרבים בזיכוי  איך מובן 
שכתוב וכמו קץ, אין  עד תורה  שעות למיליארדי זכויותינו
התורה  ובכוח בזכות רק תבוא האחרונה שהגאולה הקדוש  בזוהר
גוג ממלחמת להינצל היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה,

ותיכףז ומגוג בראשונה, הקדוש  הזוהר ולימוד הסוד תורת  ללמוד היא,
המשיח. מגיע  ומיד

הקדושז. בזוהר מתאחדים  בגימטריאישראל
["וענן  ימים. שבעה תשבו בסוכות  כמנין  1679
חופפת הקדושה  שהשכינה יומם", עליהם  ה'
ביום לראשי ל"סכותה וזוכים ישראל, על 
וכמו  ע"ח, יבמות ירושלמי  [עיין נשק",
מרן  כלה  לירחי  בפתיחה דורש היה שתמיד
סכנת על הזה, הפסוק את  עזרי" "אבי בעל
ישראל  עם התאחדות ובזכות האטום ],
גוג ממלחמת  נינצל הקדוש, הזוהר  בלימוד
עלינו  צוותה שהתורה כמו ועוד, ומגוג,
ללמוד חייבים  כך ימים , שבעת תשבו  בסוכות

הפסק]. בלי  השבוע כל הקדוש  הזוהר את
âמהימנäתא צילא Łדוñה הåהר  ְְִִֵַַַָָָֹֹלäëד

àתהêיםéס éה: ח')éתäב ק "מ 'אד ני (ïרק  "ה  ְְֲִִֶֶָָָֹֻ
נŁק". àיום  לראŁי  ס éתה יäŁעתי ְְִִֶַָָָֹֹֹֹעז

עח)äבירŁäלמי  âף אחר(יבמõת âבר :äאמר ְְְִִֵַַָָָ
הëקàלים äוכתב áוג. Łל õקŁנ זה נŁק" ְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹֻ"àיום
אם ה ìקראת  àינה, àבחינת הéíה Łל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻדהסכך
éäמו  âמהימנäתא, בצלא  הàנים על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
נחŁב  àינה, àבחינת äëêŁדו Ł דוñה הזãר  éְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹן
àיום äמגן  üé מסä âמהימנäתא , וצילא üְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹלסכ

äמגוג. áוג מëלחמת Łמðיל ערב õת)נŁק .(âàי ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ



המזל  זוהר  טז

בכל והעוסק שלו בפמליא בו  משתבח הקב "ה האריז"ל, ובתורת בזוה"ק
ומכריזין  המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין  למעלה נרשם ודיוקנו יום,
לו  יש  גזירות, גוזר הקב "ה ואפילו דפלוני" בדיוקנא זהירין "הוו לפניו 

לבטלם . ה')רשות  משיחא,(סוד מלכא בימי להתגלות היה עתיד זה וספר  .
זו  עבודה כי לגאולה , יזכו אליו  שיזכו אותן כל והנה לכינה, סעד לּת ן
בית  כשהיה  נביות אילי מכל חשובה יותר היא ההוא , בזמן המועטת

קיים זיע "א)המקדש  אזולאי  אברהם  רבי  לאברהם , .(חסד

המשפחה אנו כל בעד טובה  מליצה שתהא הקדושה מהצדיקת מבקשים 
בית  בכל הקדוש  הזוהר  את לפרסם להמשיך  שנזכה  ישראל  עם  וכל
זה  ובזכות חיותה. בחיים בהיותה למענם  פועלת שהייתה כמו יהודי,

אמן. בימינו במהרה האמיתי הגואל לנו ישלח  השי"ת





המזל  זוהר  טז

בכל והעוסק שלו בפמליא בו  משתבח הקב "ה האריז"ל, ובתורת בזוה"ק
ומכריזין  המלך, ואה וּ בי אוֹ הבי בּ ין  למעלה נרשם ודיוקנו יום,
לו  יש  גזירות, גוזר הקב "ה ואפילו דפלוני" בדיוקנא זהירין "הוו לפניו 

לבטלם . ה')רשות  משיחא,(סוד מלכא בימי להתגלות היה עתיד זה וספר  .
זו  עבודה כי לגאולה , יזכו אליו  שיזכו אותן כל והנה לכינה, סעד לּת ן
בית  כשהיה  נביות אילי מכל חשובה יותר היא ההוא , בזמן המועטת

קיים זיע "א)המקדש  אזולאי  אברהם  רבי  לאברהם , .(חסד

המשפחה אנו כל בעד טובה  מליצה שתהא הקדושה מהצדיקת מבקשים 
בית  בכל הקדוש  הזוהר  את לפרסם להמשיך  שנזכה  ישראל  עם  וכל
זה  ובזכות חיותה. בחיים בהיותה למענם  פועלת שהייתה כמו יהודי,

אמן. בימינו במהרה האמיתי הגואל לנו ישלח  השי"ת



מוגןאני
לומד זוהר



חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
מסובסד,  במחיר  הספרים  רכישת  תקדים, 
הידברות,  כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים 
ערכים, יד לאחים, שובו בנים ועוד, וכן למזכי 

הרבים המתנדבים לקרב ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
0527-651911

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'!
לא ידח ממנו נדח



ֵסֶפר
ַחִּיים ְּבזֹוַהר

ּדְ�ׁש�ה לִסְעּודַת הַּי�א�צַייט 
ׁש�ל הַּבָחּור אֶ�ז ּכֹהֵן עָלָיו הַּׁש�לֹום

 ּבְׁש�ּלּוב עִם ׂש�מְחַת הַכְנָסַת סֵפֶר ּתֹו�ה 
לְעִּלּוי נִׁש�מָתֹו ּבְ�אׁשֹון לְצִּיֹון
 ּבְבֵית הַּמִדְ�ׁש אֹור הַחַּי�ים

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"א  חֹוֶדׁש ִסיָון ֶעֶרב ַחג 

בּועֹות תשע"א  ַהּׁשָ
ועתה יוצא לאור מחדש חשוון תשע"ג



  

 

  :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 

ְלַבד  ְקִריָאה  ּבִ ֲאִפילּו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֶאת  ִלְקרֹא  ָדל  ַתּ ְדִאׁשְ ִמי  ְוָכל 
ּבֹו ַלֲעׂשֹות  ּכֹוַח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם,  ֵ ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהּשׁ הֹוֶגה  ּכְ ּוְבִגְמגּום, ֲהֵרי הּוא 
הֹות  א ]ַהּגָ ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ לֹא ְיִדיָעה, ְוָיֵגן ָעָליו ּבָ ים ֲאִפילּו ּבְ ִנּסִ

ף קע"ח ע"ב[. ה ְזכּוָתא ְזָיָע"א( ּדַ י מֹשֶׁ ָהַרָמ"ז )ַהַצַה"ק ַרּבִ

 

 
           
            

                                                                           
                                                                   

                                                         

                                   



בזוהר  אחיים 

ספר
בּ זוֹ הר  [א]חיּ ים 

בּ ׁש לּ וּ ב הלוֹ ם עליו ּכ הן ארז ה בּ ח וּ ר ׁש ל  ה יּ ארצייט לסע וּ דת  ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדּ רׁש ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ בית לצ יּ וֹ ן  בּ ראׁש וֹ ן נׁש מתוֹ  לעלּ וּ י ּת וֹ רה  ספר  הכנסת  שׂ מחת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִעם 

לפ"ק תשע "א  סיון ד ' החיּ ים  אוֹ ר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דרׁש 
הרּביםרת מזּכי ּברׁשּות  ׁשליט "א, יׁשיבֹות וראׁשי החׁשּובים הּגאֹונים הרּבנים ְִָ ַ ָ ִ ַ ְ ִ ַ ֲ ִ ְ ָ ֵ ְ ִ ְ ִ ָ ִ ְ ְ ַ ֵ ָ ַ ִ 

ה ּזֹוהר  לּמּוד ידי על ׁשּבּׁשמים  לאבינּו יׂשראל ּבני אחינּו את   ַ ַ ִ ֵ ְ ַ ִ ַ ָ ַ ֶ ִ ָ ְ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ֵ ַ ֶ ִ ְ ָ ְ ַהמקרבים 
ּובר ׁשּות ה ּזה , הּקדֹוׁש הקּבּוץ  את  ׁשארּגנה הח ׁשּובה ּכהן מׁשּפחת  ּובר ׁשּות   ְ ִ ֶ ַ ָ ַ ִ ַ ֶ ָ ְ ְ ִ ֶ ָ ֲ ַ ֵֹ ַ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ַהּקדֹוׁש,

הּזה. הּקדֹוׁש הּקהל  ֶ ַ ָ ַ ָ ָ ַ ָּכל

פנארז התא הח ׁשּוב  הּבחּור  נׁשמת  לעּלּוי ּתֹורה ספר  הכנסת  לרגל הּיֹום ּכאן ְְִַַָ ַ ְ ֶ ֶ ַ ְ ָ ַ ֵ ֶ ָ ְ ִ ִ ְ ַ ַ ָ ֶ ָ ֶ ֶ 
הח ּיים ּבצרֹור צרּורה נ ׁשמתֹו ּתהא לברכה , זכרֹונֹו חּיים ּכהן  ּבן (להבחל"ח ֵֹ ִ ְ ִ ְ ָ ָ ְ ֵ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ַ ַ ִ ֶ ַ ִ 

שליט"א) .ה ּכהן ַ ֵֹ 

א')ּבּגמראאיתא  עּמּוד קנ"ג ּדף  ּולהתחּזק(ׁשּבת  להתעֹורר אֹותנ ּו מצּוה ׁשהּנפטר  , ִַָ ְ ָ ָ ַ ָ ַ ַ ֶ ַ ִ ְ ָ ְ ַ ֶ ָ ְ ִ ְ ֵ ְ ִ ְ ַ ֵ 
ּכעת. ּבינינּו ׁשרּוי והּנפטר  קאימנא", ּדהתם ּבהסּפידא "אחים   ֵ ָ ֵ ֵ ָ ָ ְ ִ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ָ ָ ְ ָ ֵ ְ ֶ ְ ִ ַ ָ ָ ְ ִּבדרׁשה,

מּדֹותיובר היׁשרים, ּפעּלֹותיו  הּטֹובים, מעׂשיו את  ּכעת  להזּכיר טֹוב מה ּבעּתֹו ְָָ ִ ַ ְ ַ ְ ִ ָ ֵ ֶ ַ ֲ ָ ַ ִ ְ ֻ ָ ַ ְ ָ ִ ִ ָ 
הּקר ֹובים. הּמׁשּפחה ּבני ּכל ּבמעמד לטֹובה, זכרֹונֹו ּולהעלֹות   ִ ְ ַ ָ ָ ְ ִ ַ ֵ ְ ָ ָ ֲ ַ ְ ָ ְ ְ ִ ֲ ַ ְ ָ ֱ ֶ ַהּנאצלֹות,

ילמ  ּומּמּנּו לנׁשמת ֹו. רּוח נחת  יהיה זה ּבת ּקּון ּובוּדאי להתחּזק  יע ׂשּו וכן דּו ְ ַ ַ ֶ ִ ְ ֶ ַ ַ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ֶ ִ ְ ְ ְ ֵ ַ ֲ ְ ִ ְ ַ ֵ ְ ִ 
וה ּמע ׂשים.  ִ ֲ ַ ַ ְ ִ ַהּמּדֹות 

יורֹודףנד ׁשלֹום  אֹוהב להפליא. ט ֹובֹות  מּדֹות ּובעל ּגדֹול חסד ּבעל היה ׁשהּוא  ְִֶַ ָ ָ ַ ַ ֶ ֶ ָ ַ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ֵ 
ּבפרׁשת  נֹולד ּבּתֹורה ּפנחסׁשלֹום. אתׁשּכת ּוב  ל ֹו נתן הנני אמר "לכן ָ ַ ְ ָ ָ ַ ִ ְ ָ ֶ ָ ַ ָ ָ ֵ ֱ ִֹ ְ ִ ֵֹ ֶ 

ׁשלֹום " ׁשּבריתי נפלא, ּדבר ּכאן לרּמז ויׁש וכן (208)"ארז "ּגימטרּיה"ּפינחס ". ְ ִ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ֵ ָ ָ ָ ִ ְ ָ ֶ ִ ְ ָ ִ ַ ְ ִ ָ ֶ ֶ ְ ֵ 
יסֹובבּנּו" נחמ ּו"וכן(208)"חסד ּביֹותר (208)"נחמּו הּגדֹולה הּנחמה ּבוּדאי , ֶ ֶ ְ ְ ֶ ְ ֵ ַ ֲ ַ ֲ ְ ַ ַ ַ ֶ ָ ָ ַ ְ ָ ְ ֵ 

ּבפר ׁשת ונפטר ּוגב ֹוהה. ּגדֹולה נׁשמה לֹו ׁשהיה ּכׁשרֹואים הּוא להיֹות  ַ ָ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ָ ָ ֶ ִ ֶ ְ ְ ִ ָ ְ ֶׁשּיכ ֹולה
ּכדכתיב הּכהן אהרן ׁשל ּפרׁשה  ,ב')ּבהעלֹות ח' ּפרק  אהרן:(ּבּמד ּבר אל "ּדּבר ְ ַ ֲ ְ ָ ָ ָ ֶ ַ ֲ ַֹ ֵֹ ְ ִ ְ ִ ַ ִ ְ ָ ֶ ֶ ַ ֵ ֶ ַ ֲ ֹ

ה ּנרֹות". ׁשבעת יאירּו הּמנֹורה ּפני  מּול אל הּנרת  את  ּבהעלת אליו  ֵ ַ ַ ְ ִ ִ ָ ָ ְ ַ ֵ ְ ֶֹ ֵ ַ ֶ ְֹ ֲ ַ ְ ָ ֵ ָ ְ ַ ָ ְואמרּת
ׁשלֹום. ור ֹודף  ׁשלֹום  א ֹוהב  הּכהן, אהרן ּבמּדת ואֹוחז ּכהן היה  ָ ֵ ְ ָ ֵ ֵֹ ַֹ ֲ ַ ַ ִ ְ ֵ ְ ֵֹ ָ ָ ָ ְ ִ ַ ְוהּנפטר 

הערות
ׁשּברגע א. לרמז  טרף, = הּכֹולל  ועם  = רפ"ח = פרח = אחד ּברגע = 288 ּבּגימטר ּיה  = ּבזֹוהר"  ַ ֶ ָ ֶֹ ְ ִ ֶ ֶ ֵ ַ ִ ְ ָ ֶ ַ ֶ ְ ָ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ְִ ַ "חּיים

את  ּומפריח הע ֹולם את  ּומת ּקן קּדיׁשין ניצֹוצין הרפ"ח מעלה  אּתה ה ּקד ֹוׁש זֹוהר ׁשּלֹומדים   ֶ ִ ְ ַ ָ ָ ֶ ֵ ַ ְ ִ ִ ַ ִ ִ ָ ְ ַ ָ ַ ָ ַ ַ ִ ְ ֶ ָ ֶאחד
ּובגׁשמּיּות, ּברּוחנ ּיּות  היה ּודים לכל  ּופרנסה  י ׂשראל, עם לכל קדֹוׁש וׁשפע  ּפרֹות  ּומֹוליד  ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ָ ְ ָ ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ְ ָ ַ ֶ ְ ֵ ִ ָ ָ ְ ַהּׁשממה 

אמן. ּברחמים , ה ּׁשלמה הּגאּולה  ותבֹוא הּׁשפע יתרּבה ּכן ה ּלֹומדים  ׁשּיר ּבּו  ֵ ָ ִ ֲ ַ ְ ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ַ ֶ ַ ֶ ַ ְ ִ ֵ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ָ ְּוככל
הּפסּוק על  מרמז כג)וכן יז ּפרק  ציץ(ּבמדּבר  וּיצץ  פרח וּיצא לוי  לבית  אהרן מּטה ּפרח "והּנה   ְ ֵַ ַ ָ ַ ִ ְ ָ ֶ ֶ ְ ִ ֵ ָ ַ ַ ֵ ַ ֲ ְֹ ֵ ֵ ִ ַ ֵֹ ֶ ַ ַ ָ ֵ ִ 

בב"א. הׁשלימה  ולּגאּלה קֹודׁש לׁשפע זֹוכים הזֹוה"ק, לּמּוד ידי  ׁשעל  ׁשקדים ",  ָ ֵ ְ ַ ָ ֻ ְ ַ ְ ֶ ַ ֶ ְ ִ ַ ַ ִ ֵ ְ ַ ֶ ִ ֵ ְֹ ְ ִ ַוּיגמל 



בזוהר  חיים  ב

 הּפרׁשהלר ּמזוי ׁשּבזה אדם, נׁשמת ה' נר  הּנרת" את  ּבהעלת" הּפסּוק: על ְְֵ ַ ֵ ַ ַ ָ ְ ַ ֲ ְֹ ֶ ַ ֵ ֵֹ ִ ְ ַ ָ ָ ֶ ָ ֶ ַ ָ ָ ָ 
ּכדי  הּטֹובֹות  מּמּדֹותיו  ללמד  אנּו ּוצריכים מרֹומים , לגנזי  נׁשמת ֹו  ֵ ְ ַ ָ ִ ִֹ ְ ִ ָ ִ ִ ְ ִ ְ ֵ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ְ ָעלתה

ה ּנרֹות". ׁשבעת  יאירּו הּמנֹורה ּפני מּול  ל"אל נקראלז ּכֹות  זיע"א הרשב "י ּכּידּוע ִ ְ ְ ֶ ְ ֵ ַ ְ ָ ָ ִ ִ ְ ַ ַ ֵ ַ ָ ַ ִ ְ ָ 
הּקדֹוׁש קּדי ׁשא ",ּבּזֹוהר הּקֹודׁש"ּבֹוצינא ללׁשֹון הּקד ֹוׁשה "ּובתרּגּום ,"הּמנֹורה  ַ ַ ַ ָ ִ ָ ַ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ֶ ַ ְ ָ ַ ְ ָ 

הי  הּנרֹות, ׁשבעת ּכל  את מאיר ׁשהּוא זי"עּדהינּו והרשב "י הּקדֹוׁשֹות . הּספירֹות  נּו ְ ַ ְ ֶ ֵ ִ ֶ ָ ִ ְ ַ ַ ֵ ַ ְ ַ ְ ִ ַ ְ 
הּימים  ּבׁשבעת אֹור ׁשּבּתֹורה.(הּספירֹות )האיר הּגנּוז האֹור ידי על  ֵ ְִ ִ ְ ַ ַ ָ ִ ַ ְ ִ ַ ְ ֵ ָ ַ ָ ֶ ַ ָ 

לרּמזע ד אֹותּיֹות "ארז "יׁש מתחּלפֹות )"זהר "הם ה' וא ֹות  א' אֹות  וכן(ּכי עםארז. ֵ ְ ַ ֵ ֶ ֶ ֵ ִ ַֹ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ְ ֵ ֶ ֶ ִ 
הּכֹולל ועם  אֹות ּיֹות  אחד"זהר "ּגימטרּיה(208+3+1=212)ג' ׁשּכל עּתה ּובוּדאי . ִ ְ ִ ַ ֵ ִ ַ ְ ִ ָ ַֹ ְ ַ ַ ַ ָ ֶ ָ ֶ ָ 

ע ּלּוי  זה יהיה  ללמד, אחרים  לז ּכֹות וגם הּקדֹוׁש זהר  ללמד עליו יק ּבל  ִ ֶ ֶ ְ ִֹ ְ ִ ִ ֵ ֲ ַ ְ ַ ְ ָ ַ ַֹֹ ְ ִ ָ ָ ֵ ַ ְ ִ ַ ֵמהּצּבּור
הּטהֹורה. לנׁשמת ֹו להיֹות ׁשּיכ ֹולה ּגדֹולה  ָ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ֶ ָ ְ ִ ֲהכי

ּת וֹ רה ספר הכנסת  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִענין
ּתֹורה.נדר ספר הכנסת  ּבענין קצת  ְְֵַ ָ ְ ִ ְ ַ ַ ְ ָ ַ ֵ ֶ ָ 

ׁשּנאמר מצות ּתֹורה, ספר לעצמֹו יכּתב יהּודי ׁשּכל ה ּתֹורה מן לא עׂשה (דברים  ְֲִַ ֵ ִ ַ ָ ֶ ָ ְ ִ ִ ְ ְֹ ַ ְ ֵ ֶ ָ ֶ ֶ ֱ ַ ְ ָ ִ 

אחדיט) ּכל על לצ ּוֹות הּתֹורה וכּונת  הּזאת". הּׁשירה את  לכם ּכתב ּו "וע ּתה :ְ ַ ָ ִ ְ ָ ֶ ֶ ַ ִ ָ ַ ְֹ ַ ָ ַ ַ ָ ְ ַ ַ ָ ֶ ָ 
ואפילּו האזינּו. ׁשירת  ּבּה ׁשּכלּולה הּתֹורה ּכל  את לעצמֹו ׁשּיכּתב מ ּיׂשראל  ִ ֲ ַ ִ ֲ ַ ַ ִ ָ ָ ְ ֶ ָ ַ ָ ֶ ְ ַ ְֹ ְ ִ ֶ ֵ ָ ְ ִ ִ ָ ֶ ְואחד
את לכ ּתב  עליו מצוה אּלא ּבזה , י ֹוצא אינֹו ּכׁשר, ּתֹורה ספר  מאבֹותיו ׁשּירׁש  ֶֹ ְ ִ ָ ָ ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ָ ֵ ֵ ֵ ָ ָ ֶ ֵ ָ ֲ ֵ ַ ָ ֶ ָ ָאדם

ּבעצמ ֹו ב)הּתֹורה  כא, ק ּבל(סנהדרין ּכאּלּו הּכת ּוב עליו מעלה  ז ּו מצוה  הּמקּים וכל , ַ ָ ְ ַ ְ ַ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ַ ְ ַ ֵ ִ ְ ָ ַ ֲ ֶ ָ ָ ַ ָ ְ ִ ִ ֵ 
סיני  מהר ל)הּתֹורה ׁשּלא(מנחֹות לֹו ראּוי ּבידֹו יכלת ׁשּיׁש ה' ׁשחננ ֹו מי  איתא . ַ ָ ֵ ַ ִ ָ ְ ָ ִ ָ ִ ֶ ֲ ָ ֶ ֵ ְ ֶֹ ְ ָ ָ ֶ ֹ

ׁשּיכֹול אחת  מצוה על ׁשאפילּו הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר אמרּו ּכי ז ֹו, מצוה מּלק ּים   ָ ֶ ַ ַ ָ ְ ִ ַ ִ ֲ ֶ ָ ַ ַ ַ ְ ָ ִ ָ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ֲ ַיעב ֹור
ּבגלּגּול. עליה לבא חֹוזר  מק ּים ואינֹו  ְ ִ ְ ָ ֶ ָֹ ָ ֵ ֵ ַ ְ ֵ ְ ֵ ַ ְלק ּים

קהרמּב"ם,נס לדעת הּתֹורה. את  לכ ּתב  הּצּוּוי ׁשל הּמׁשמעּות מה הּפֹוסקים, ְְִַַ ְ ִ ַ ַ ַ ְ ָ ֶ ַ ִ ִ ְ ֶֹ ַ ָ ְ ַ ַ ָ ַ ְ ַ 
קלף על  ּבדי ֹו הּתֹורה ספר את  לעצמ ֹו יכּתב יהּודי  ׁשּכל היא הּמצוה   ָ ְ ַ ְ ִ ָ ַ ֶ ֵ ֶ ְ ַ ְֹ ְ ִ ִ ְ ָ ֶ ִ ָ ְ ִ ַ ָ ִעּקר 
הּתֹורה ספר  ּכתיבת  מצות  מדּפסים, ספרים מּתֹו ׁשהּלּמּוד ּכּיֹום  ּגם  לכן  ָ ַ ֶ ֵ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ָ ְ ֻ ִ ָ ְ ִ ִ ַ ֶ ַ ַ ֵ ָ ֵ ָּכׁשר,

ּבמקֹומּה. נׁשארה  ָ ְ ִ ָ ֲ ְ ִ ָ ְ ִּבקלף 

אׁשר אלם  ר ּבנּו א')לדעת  ס "ת  יהּודי (הל' לכל לאפׁשר ּכדי נ ֹועדה הּמצוה  ע ּקר , ְָ ַ ַ ַ ֵ ָ ֵ ִ ָ ַ ִ ְ ָ ֲ ָ ְ ֵ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ְ ִ 
ּכל על ע ׂשה מצות אחרים, ּבספרים ׁשלֹומדים  ּכּיֹום לכן ה ּתֹורה, את  ָ ַ ֵ ֲ ַ ְ ִ ִ ֵ ֲ ִ ָ ְ ִ ִ ְ ֶ ַ ֵ ָ ָ ַ ֶֹ ְ ִללמד
מ ׁשנה, ּתֹורה, חּומׁשי  חמּׁשה ּכג ֹון : הרּבים . ּבהם ׁשּילמדּו ספרים  לקנ ֹות  ָ ְ ִ ָ ֵ ְ ָ ִ ֲ ְ ִ ַ ָ ֶ ָ ְ ְ ִ ֶ ִ ָ ְ ְ ִ ִ ְיהּודי
מצות עּקר הרא"ש , לדעת  ּכלֹומר ּבהם. להגֹות ׁשּיּוכלּו ּכדי הּקדֹוׁש. וזֹוהר   ַ ְ ִ ָ ִ ַ ַ ְ ַ ְ ֶ ָ ֲ ַ ְ ֶ ֵ ְ ָ ַ ַ ְ ְ ַּתלמ ּוד,
הּתֹורה את  לכּתב ׁשהּתר  לאחר ּכן  אם ללמד, לסּיע ּכדי היא – ּתֹורה ספר  ָ ַ ֶֹ ְ ִ ַ ֻ ֶ ַ ַ ְ ֵ ִֹ ְ ִ ַ ֵ ַ ְ ֵ ְ ִ ָ ֶ ֵ ַ ִ ְּכתיבת 

הּלּמּוד.  לצר ק ֹודׁש ספרי לקנֹות היא ּכּיֹום הּמצוה ּפה,  ִ ַ ֶֹ ְ ֶ ֵ ְ ִ ְ ִ ִ ַ ָ ְ ִ ַ ֶ ַ ְ ֶׁשּבעל

הּׁשיט ֹות.ולהלכה  ּכׁשּתי  לכּתבּפֹוסקים  מּׂשגת  ׁשּידֹו יהּודי ּכל על מצוה ׁשּיׁש א. ְְֲַָָ ִ ִ ְ ֵ ַ ִ ֶ ֵ ִ ְ ָ ַ ָ ְ ִ ֶ ָ ַ ֶ ֶ ִ ְ ֹ
ספרי  לקנֹות  יהּודי ּכל על מצוה ב . ּכׁשר. קלף על ּבקדּׁשה ּתֹורה   ֵ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ָ ַ ָ ְ ִ ֵ ָ ָ ְ ַ ָ ֻ ְ ִ ָ ֶ ֵספר 
ספרים וכן  אחד, ּכל אצל מצּויים ׁשאינם ספרים ּובפרט ּבהם. ׁשּילמדּו ּכדי   ִ ָ ְ ֵ ְ ָ ֶ ָ ֶ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ִ ָ ְ ָ ְ ִ ֶ ָ ְ ְ ִ ֶ ֵ ְ ֶק ֹודׁש

הּקדֹוׁש הּזֹוהר ספר את ּובפרט ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל את ׁשעל ׁשּמקרבים  , ֶ ְ ָ ְ ִ ֶ ִ ְ ָ ֵ ַ ֲ ִ ֶ ֶ ַ ָ ַ ִ ִ ְ ָ ֶ ֵ ֶ ַ ַ ַ ָ ֶ ַ 
ּברחמים. נּגאל  ִ ֲ ַ ְ ֵ ָ ִ ָידֹו



בזוהר  גחיים 

ע"ה]מהימנא הרעיא  רּבנּו מׁשה  דווקא,[הּוא הּקד ֹוׁש זֹוהר ללמֹוד  א ֹותנּו מצּוה  ְֲַָָ ֵ ְ ָ ֶֹ ַ ֵ ְ ַ ֶ ָ ִ ְ ַ ַ ָ ַ ְ ָ 
מנּוחה לתת ולא  ללמֹוד וצרי הּדֹורֹות , סֹוף  עד מאיר הרׁשּב"י  ָ ְ ֵ ָֹ ְ ְ ִ ִ ָ ְ ַ ַ ִ ֵ ִ ְ ַ ָ ַ ֶׁשּתֹורת

ׁשּיגאלנ ּו עד הּוא  ּברּו ריט .)ל ּקדֹוׁש ּפנחס .(זֹוהר ַ ָ ָ ַ ֶ ִ ְ ָ ֵ ַ ִ ְ ָ 

ואנּומ רי ּתֹורתנּו. מּתן חג  ערב הגּבלה ימי  ּבׁשלׁשת  ּכעת אנּו עֹומדים  ורּבֹותי, ְַ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ֵ ִ ְ ֶֹ ְ ֵ ַ ְ ָ ָ ֶ ֶ ַ ַ ַ ָ ֵ ְ ָ 
הּתֹורה. לקּבלת  לזּכֹות ּבכדי לעׂשֹות עלינּו מה להת ּבֹונן  ָ ַ ַ ָ ַ ְ ְ ִ ֵ ְ ִ ֲ ַ ֵ ָ ַ ֵ ְ ִ ְ ִִ  ְצריכים 

א ּבהעלת ּבפרׁשת  הּקדֹוׁש ּבזהר ּכת ּוב הּתֹורה. ּבק ּבלת היה מה (ּדףונראה ְ ִ ְ ֶ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ַ ַ ָ ָ ְ ַֹ ַ ָ ְ ָ ָ ַ ְ ַ ֲ ְֹ ַ 

ׁשל קנב.) העבדים הם [חכמים עּלאה", ּדמל ּכא  עבדי "ח ּכימין לׁשֹונֹו:  ֶ ִ ָ ֲ ָ ֵ ִ ָ ֲ ָ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ֵ ְ ַ ִ ִ ַ ְ ֶ ְוזה
"לא סיני], הר על ׁשעמדּו [אֹותם ּדסיני", ּבטּורא ּדקיימּו "אינ ּון העליֹון], ֶמל ֶ ָ ֶ ְ ִ ְ ַ ְ ְ ָ ְ ִ ַ ָ ֶ ָ ְ ַ ַ ִ ַ ָ 
[אינם וכּו' מּמׁש" א ֹוריתא  ּדכ ּלא עּקרא  ּדאיהי ּבנׁשמתא , א ּלא   ָ ֵ ְ ָ ַ ָ ְ ַ ָֹ ְ ָ ָ ִ ִ ִ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֶ ֵ ְ ַ ְ ִמס ּתּכלי
ׁשּיֹודעים ּכלֹומר מּמׁש, הּתֹורה ּכל עּקר ׁשהיא הּתֹורה ּבנׁשמת  אּלא   ִ ְ ֶ ַ ְ ָ ַ ָ ַ ָ ָ ִ ִ ֶ ָ ַ ַ ְ ִ ְ ָ ֶ ִ ְ ַ ְ ִמס ּתּכלים
 ּׁשּצרי והּכּונֹות  הּתֹורה  רזי ׁשהם  ּפנימּיּות , יׁש הּתֹורה ּבג ּופי וגם  ִ ָ ֶ ָ ַ ַ ְ ָ ַ ֵ ָ ֵ ֶ ִ ִ ְ ֵ ָ ַ ֵ ְ ַ ְ ִ ִ ְ ֶׁשּבס ּפּורים

ּומצוה]. מצוה ּבכל  ָ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ְ ֵ ַ ְלכּון

על [אמר  עמדּו לא  הּתֹורה סֹודֹות  יֹודעים ׁשאינם  א ֹותם מׁשמע הּמע ּתיק: ַַָ ַ ְ ִ ַ ְ ַ ָ ֶ ֵ ָ ְ ִ ַ ָ ָֹ ְ ַ 
סיני].  ַ ִ ַהר

["לזמנא דאֹורייתא " דנׁשמתא ּבנׁשמתא  לאס ּתּכלא זמינין לבֹואדאתי, ּולעתיד ְְְִָ ָ ֵ ְ ִ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ִ ְ ְ ָ ְ ִ ְ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ִ ָ 
אחר  ּכי  הּתֹורה, ׁשל הּנׁשמה ׁשל  ּבּנׁשמה ּולהת ּבֹונן להסּתּכל עתידים  ַ ַ ִ ָ ַ ֶ ָ ָ ְ ַ ֶ ָ ָ ְ ַ ֵ ְ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ִ ֲ ֵהם
מה נעלמים, ּבסֹודֹות חדׁשה ּתֹורה  לדרֹוׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עתיד הּמתים  ַ ִ ָ ֱ ֶ ְ ָ ָ ֲ ָ ְ ִ ָ ָ ַ ִ ָ ִ ֵ ַ ַ ִ ְּתח ּית 

מהּותּה.] לידע הּזה ּבזמן אפׁשר  מּדבׁש)ׁשאי  מת ֹוק  מה ּפרּוׁש .(ה ּבאּור ֶ ִ ֶ ְ ָ ִ ְ ַ ַ ֶ ֵ ַ ַ ָ ַ ֵ ֵ ַ ֵ ָ ִ ְ ַ 

ּכׁשּיצאּווא מר  ּבתחּלה ּכי ּכּונתֹו ּבבאּור  לי  ונראה זי"ע: ּפתּיה יהּודה הרב הגה"צ ְֵָ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ֶ ִ ְ ֵ ַ ָ ָ ִ ִ ְ ִ ָ ְ ֶ ָ ְ 
נאמר: ּכ ואחר ההר ּבתחּתית  מתיּצבים היּו האלקים  לקראת   ַ ֱ ֶ ָ ַ ַ ְ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ִֹ ֱ ָ ַ ְ ִ ֵ ָ ְ ִיׂשראל
הּזאת הּגדֹולה האׁש ּתאכלם ּפן יראים הי ּו ּכי מרחק", וּיעמדּו וּינעּו העם ֹ ַ ָ ְ ַ ֵ ָ ֵ ְֹ ֶ ִ ֵ ְ ָ ִֹ ָ ֵ ְ ַ ַ ַ ֻ ָ ַ ָ ָ ְ ַ ַ"וּירא 
לז ּוז רצ ּו ולא  הּׁשכינה לקראת  ּוׂשמחים  ׂשׂשים ׁשהיּו מהעם מקצת  והיה  ָ ָֹ ְ ָ ִ ְ ַ ַ ְ ִ ִ ֵ ְ ִ ָ ָ ֶ ָ ָ ֵ ָ ְ ִ ָ ָ ְ ָ ְוימּותּו.

מּמׁש, ימ ּותּו אם אפילּו מרחֹוק  לעמד  הראׁשֹון ּׁשּכת ּובמּמקֹומם מה הּוא ועליהם  ִ ְ ָ ָ ִ ַ ֲ ֵֹ ָ ֲ ִ ִ ָ ַ ָ ַ ֲ ֵ ֶ ַ ֶ ָ 
הּנזּכר  א ּלאּבּזהר מרחֹוק ועמדּו נעּו ולא ּכל ֹומר  ּדסיני", ּבט ּורא  ּדקיימּו "אי ּנּון  ַ ַֹ ַ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ְ ָ ְ ִ ַ ְ ַ ְ ָֹ ְ ָ ְ ֵ ָ ֶ ָ 

וא ֹותן האמת . לחכמת  ז ֹוכים הם לכן סֹוף , ועד  מּתחּלה ּדסיני ּבט ּורא   ָ ְ ֶ ֱ ָ ַ ְ ָ ְ ִ ֵ ֵ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ַ ִ ְ ָ ְ ְ ָעמד ּו
ׁשּנסים עּתה ּגם עֹוׂשים  הם  ּכן מרחֹוק, ועמדּו העם  עם  נעּו אׁשר  ִ ָ ֶ ָ ַ ַ ִ ֵ ֵ ָ ֵ ְ ָ ְ ָ ָ ִ ָ ֶ ֲ ָ ְ ַהּנׁשמֹות 

הּזאת. הּגדֹולה האׁש ּתאכלם  ּפן מּיראתם האמת, לחכמת מרחֹוק ֹ ַ ָ ְ ַ ֵ ָ ֵ ְֹ ֶ ָ ָ ְ ִ ִ ֶ ֱ ָ ַ ְ ָ ְ ָ ֵ ִ ְ ְועֹומדים 

ׂשרהואיתא  חּיי  ּפרׁשת  ע"ב)ּבזהר ּבגן,(ק"ל  הּמק ֹומֹות ּבכל ּפנימי  מקֹום  ּׁשאין ְְִָ ַֹ ָ ָ ַ ַ ֵ ָ ָ ֶ ֵ ָ ְ ִ ִ ְ ָ ַ ְ ְ ַ 
ּבה' להּדבק ויֹודעים  הּסֹוד את  ׁשּיֹודעים לא ּלּו הּגנ ּוז ה ּמקֹום ּכמֹו  ַ ֵ ָ ִ ְ ִ ְ ְ ַ ֶ ִ ְ ֶ ֵ ְ ָ ַ ָ ַ ְ ֶ ֵעדן
מׁשּתּבח יתּבר ׁשהּׁשם אּלּו הם  הּסֹוד ... ּתֹורת  את  להבין ׁשעמלים וא ּלּו ...ִיתּבר ְ ָ ַ ְ ֵ ֶ ֲ ֵ ִ ְ ָ ִ ֶ ַ ַ ֵ ֵ ֶ ַ ֵ ִ ְ ָ ַ ִ ְ ַ ֵ ַ 
ּבכל  נכנסים והם הּקדֹוׁשים  העלי ֹונים  ּבין ׁשעֹולים א ּלּו הם  יֹום, ּבכל  ָ ְ ִ ָ ְ ִ ֵ ְ ִ ְ ַ ִ ְ ֶ ָ ֵ ִ ֶ ֵ ֵ ָ ְ ֶ ָּבהם
ּוזכ ּותם חלקיהם ּגדֹול ּכּמה ּבידם. ׁשּיּמחה מי ואין העליֹון עדן ּגן ׁשל  ָ ְ ֶ ֵ ְ ֶ ָ ָ ַ ָ ָ ְ ֶ ְ ִ ֶ ִ ֵ ְ ְ ֶ ָ ֶ ֵ ַ ֶ ִ ָ ְ ַהּׁשערים

הּבא.ּבעֹול  ּובעֹולם הּזה  ם ָ ָ ַ ֶ ָ ָ ַ ָ 

הּתֹורה".עת ל"קּבלת  ׁשּלנּו ההכנה להי ֹות  צריכה מה ּביֹותר ּברּור ֵָָ ְ ֵ ַ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ֲ ָ ָ ֶ ָ ְ ַ ָ ַ ַ ָ 

וּיראנצט ּפרׁשת ּבזהר ּׁשּכת ּוב מה הּקדׁש ע"ב)ּבלׁשֹון צט ּפתח (ּדף אּבא רּבי , ְְֵַ ָ ַ ֶֹ ַ ֶ ָ ְ ַֹ ָ ָ ַ ַ ֵ ָ ַ ַ ִ ַ ָ ָ ַ 
כד)ואמר  קדׁשֹו".(תהלים ּבמק ֹום יקּום  ּומי ה' בהר יעלה "מי ּוראה,: ּבא ְ ָ ַ ִ ַ ֲ ֶ ְ ַ ִ ָ ִ ְ ָ ְ ְֹ ֵ 



בזוהר  חיים  ד

וע ֹולים הֹולכים והּימים  ּבעֹולם, עֹומדים מה על רֹואים  לא  העֹולם ּבני  ִ ְ ִ ְ ִ ָ ַ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ַ ִֹ ָ ָ ֵ ְ ָּכל 
ּבעֹולם ּבהם  עֹומדים  אדם ׁשּבני ימים אֹותם ּכל הּוא  ּברּו הּקד ֹוׁש לפני  ָ ָ ֶ ָ ִ ְ ָ ָ ֵ ְ ֶ ִ ָ ָ ָ ָ ָ ַ ֵ ְ ִ ִ ְ ְועֹומדים 

ׁשּכתּוב הּזה ׁשּנבראּו? לנ ּו ּומ ּנין למעלה . עֹומדים  וכּלם נבראּו ּכּלם ׁשהרי (תהלים , ַ ֶ ֶ ֲ ֵ ֻ ָ ִ ְ ְ ְ ֻ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ָ ִ ַ ִ ָ ֶ ִ ְ ְ ֶ ָ 
יּצרּו".קלט)  ָ ֻ ִ ָ"ימים

הּזה,כיעים  העֹולם  מן לעלֹות העלי ֹוןה ּימים הּמל לפני קרבים ה ּימים .ּכל ְִִֶַַ ָ ִ ַ ֲ ִ ָ ָ ַ ֶ ָ ַ ָ ִ ְ ֵ ִ ִ ְ ֵ ַ ֶ ֶ ָ ֶ ְ 
ׁשּכת ּוב ב)זהּו "ו ּיקרבּו(מלכיםא "ו ּיקרבּוימי : למ ּות ". יׂשראלימי דוד ֶ ֶ ָ ַ ִ ְ ְ ְ ֵ ָ ִ ָ ַ ִ ְ ְ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ 

מהלמּות ". על מתּבֹונן ולא מׁשּגיח אינֹו הּזה, ּבעֹולם הּוא  אדם  ּבן ׁשּכאׁשר מּׁשּום ָ ִ ֶ ַ ֲ ֶ ֶ ָ ָ ָ ָ ַ ֶ ֵ ַ ְ ִ ַ ְ ִֹ ְ ֵ ַ ַ 
ּכׁשה ּנׁשמה ׁשהרי  ּבריקנ ּות, הֹול הּוא  ּכאּלּו חֹוׁשב וי ֹום י ֹום  ּכל א ּלא עֹומד,  ָ ָ ְ ַ ֶ ְ ֵ ֲ ֶ ָ ֵ ְ ֵ ִ ְ ֵ ָ ָ ָ ֶ ֵהּוא 

א ֹותּה מעלים  דר לאיזֹו יֹודעת  לא הּזה, העֹולם מן לעלֹותיֹוצאת הּדר ׁשהרי . ֵ ִ ָ ָ ַ ֶ ַֹ ַ ְ ֵ ֶ ֶ ַ ֲ ִ ָ ֶ ֲ ֵ ַ ֶ ֶ ַ ֲ 
ׁשהרי  הּנׁשמֹות , לכל נּתן לא מאירֹות, העליֹונֹות הּנׁשמ ֹות  ׁשאֹור למק ֹום  ֵ ֲ ֶ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ִֹ ִ ְ ְ ֶ ָ ָ ְ ַ ֶ ָ ְ ָ ְ ַ ְלמעלה

מ ּמּנּו. ׁשּיֹוצא לאחר נמׁש ּכ הּזה, ּבע ֹולם עליו  ממׁשי ׁשהּוא  ֶ ִ ֵ ֶ ַ ַ ְ ָ ְ ִ ָ ֶ ַ ָ ָ ָ ָ ִ ְ ַ ֶ ְּכמֹו

הּזה,ראה,א  ּבעֹולם אחריו ּות ׁשּוקת ֹו ה ּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש אחר נמׁש אדם  ּבן אם ְֹ ֵ ִ ֶ ָ ָ ִ ְ ָ ַ ַ ַ ָ ָ ְ ָ ַ ֲ ָ ָ ָ ַ ֶ 
למעלה לעלֹות  ּדר ל ֹו ונ ֹותנים אחריו, נמׁש הּוא מהעֹולם, ּכׁשּיֹוצא  זה  ָ ְ ַ ְ ֲ ַ ֶ ֶ ִ ְ ְ ָ ֲ ַ ָ ְ ִ ָ ָ ֵ ֵ ֶ ְ ֶ ֵ ֲ ַאחרי

הּזה ּבע ֹולם  יֹום ּכל ּברצ ֹון ׁשּנמׁש מׁשיכה אֹות ּה .אחר ַ ַ ָ ְ ִ ָ ֶ ִ ְ ָ ְ ָ ָ ָ ָ ַ ֶ 

ּכאן:מבאר הזֹוהר ּבדברי ְְָ ִ ְ ֵ ַ ַ ָ 

הּיקר א : ה ּדבר עם אֹותם למלאֹות יׁש לכן מלאים , יהיּו העֹולם ּבזה ׁשּימיו ָצרי ִ ֶ ָ ָ ָ ֶ ָ ָ ִ ְ ְ ֵ ִ ָ ֵ ֵ ְ ַ ְ ָ ִ ַ ָ ָ ַ ָ ָ 
ּבארנּו. ּכאׁשר הּזהר לּמּוד ּדהינּו,  ְ ַ ֵ ֶ ֲ ַ ַֹ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ְּביֹותר 

יתק ּׁשר ב: וכאׁשר ּפטירת ֹו, אחרי  נמׁש ּכ ּבח ּייו האדם  ּׁשּנמׁש מה ּכל  ֵ ַ ְ ִ ֶ ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ֵ ֲ ַ ַ ְ ִ ָ ָ ַ ְ ָ ָ ָ ָ ְ ִ ֶ ַ ָ ֵ ֲ ַאחרי
הּבא ּבע ֹולם ּיזּכה הּקדֹוׁש, הּזֹוהר לּמּוד ידי  על הר ׁשּב"י  לנׁשמת  ּבחּייו  ָ ַ ָ ָ ֶ ְ ִ ָ ַ ַ ַ ִ ֵ ְ ַ ִ ְ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ָ ַ ְ ֵ ַ ְ ִ ְוית ּדּבק 
זֹוכה ה ּזֹוהר  ספרי את ּומדּפיס ׁשּזֹוכה מי ּובפרט זי"ע. הרׁשּב"י ּביׁשיבת  ֶ ַ ַ ֵ ְ ִ ֶ ִ ְ ַ ֶ ֶ ִ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ִ ְ ִללמֹוד

ּבמח ּצתֹו. עּמֹו להיֹות ויז ּכה ברשב"י  ָ ִ ְ ִ ִ ְ ִ ֶ ְ ִ ְ ֵ ָ ִ ְלהּדבק 

יקרים!מ רי יהּודים ּבריאתורּבֹותי ׁשנ ֹות  אלפים ׁשׁשת ואֹוזל, הֹול הּזמן ְַ ַ ַ ְ ִ ְ ָ ִ ַ ְ ַ ֵ ְ ֵ ֵ ֶ ֲ ָ ִ ְ ְ ִ ַ 
לעצר  אנּו חּיבים ּביעף, חֹולפים עֹוברים, ּומסּתּימים הֹולכים ֹ ֲ ַ ָ ִ ָ ַ ָ ִ ִ ְ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ִ ְ ָ ָהעֹולם
מחברֹו? ּגרּוע  ׁשעֹובר  י ֹום  ּכל ולּמה  מה על ונחק ֹורה, ּדרכינּו נחּפׂשה  ֵ ֲ ֵ ַ ָ ֵ ֶ ָ ָ ָ ְ ַ ַ ָ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ָ ְ ְ ַ ֵ ְ ִ ְּולהת ּבֹונן:
לּמה הרעים? הּפגעים מּכל ּומּצילה מגינה אינּה ּכביכֹול הּנלמדת , הּתֹורה  ָ ָ ִ ָ ָ ִ ָ ְ ַ ָ ִ ָ ִ ַ ָ ִ ְ ָ ֵ ָ ְ ִ ֶ ֶ ְ ִ ַ ָ ַ ַ ַמּדּוע

נֹוׁשענּו? לא ואנחנ ּו וצֹועקת  ּומיּללת ּבֹוכה  ְ ָֹ ְ ַ ֲ ַ ֶ ֶ ְ ֶ ֶ ַ ְ ָ ָ ִ ְ ַהּׁשכינה

זהראיתא  מג')ּבתּקּוני  ועֹוד(ּתיקּון והחכמה: הּקּבלה ׁשּתסּתּלק  ׁשּגֹורם (זֹוהר,מי  ְִָ ִ ֵ ַֹ ִ ְ ִ ֶ ֵ ֶ ִ ְ ַ ֵ ַ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ַ 

ה ּתֹורה) י ׁשּתּדלּוּפנימּיּות  ׁשּלא וגֹורם  ׁשּבכתב, ּומּתֹורה ּפה ׁשּבעל מּתֹורה . ְ ִ ִ ַ ָ ִ ָ ֶ ְ ַ ֶ ִ ָ ֶ ִ ְ ָ ְ ֵ ֶ ִֹ ְ ַ ְ 
ּוב ּגמרא ּבּתֹורה ּפׁשט אּלא ׁשאין ואֹומר  הּיֹום,ּבּה, ּכל והּגמרא ה ּתֹורה ּפׁשט רק (ל ֹומדים ָ ְ ֵ ֶ ֵ ֶ ָ ְ ָ ַ ָ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ַ ְ ָ ַ ָ ְ ַ ְ ָ ָ ָ ַ 

יבין) טֹובוה ּמבין לֹו, ואבֹוי  אֹוי  ּגן. ּומהה ּוא נהר מההּוא הּמים את  יסּלק  הּוא ּבוּדאי , ְ ַ ֵ ִ ָ ִ ְ ַ ַ ְ ַ ֵ ֶ ַ ַ ִ ֵ ַ ָ ָ ֵ ַ ַ ַ ֲ 
ּפה, וׁשּבעל ׁשּבכתב  ּתֹורה אֹות ּה ילמד ולא  ּבע ֹולם, נברא ּכאיל ּוׁשּלא לֹו ונח ׁשב  ֶ ִֹ ְ ָ ָ ָ ְ ִֹ ְ ַ ָ ָ ֶ ִ ְ ָ ְ ֶ ְ ַ ֶ ְ ֶ ְ ַ ְ ִ 
הּגלּות !!  ואר ּבעֹולם  ענ ּיּות  וגֹורם ובהּו, לתהּו הע ֹולם  את איתא:החזיר ל' ּוב ּתּקּון ֶ ְ ִ ֶ ָ ָ ְ ָֹ ְֹ ֵ ֲ ִ ָ ָ ְ ֶֹ ַ ָ ְ ִ ִ ָ 

הּקּבלה, חכמת  ּבלּמּוד מׁשּתּדלים ולא  ּביֹובש , הּׁשכינה את  ׁשעֹובדים לאּלה  ָ ָ ַ ַ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ִֹ ְ ֶ ְ ָ ִ ְ ַ ֶ ִ ְ ֶ ֶ ֵ ָא ֹוי
ּוב ּזה וחרב ענּיּות, ׁשּגֹורמים  להם ּבעֹולם,(מלחמֹות )אבֹוי ואב ּדן ּומסּלקיםוהרג ֲ ָ ֶ ֶ ְ ִ ֲ ִ ְ ֶ ֶ ִ ָ ִ ְ ָ ְ ֶ ֶ ְ ָ ְ ָ ָ ָ ְ ַ ְ ִ 

הּמׁשיח רּוח ".את  ֶ ַ ַ ָ ִ ַ 



בזוהר  החיים 

ילדימים  מה יֹודע  איׁש ואין יּצילנּו, ה' יׂשראל, ּכלל על העֹוברים  הא ּלּו הּקׁשים ְִַָ ָ ִ ָ ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ָ ִ ְ ָ ֵ ַ ִ ֵ ְ ֵ ִ ֵ ַ ַ ֵ ֵ 
ׁשמים רחמי לעֹורר ּבּמה ותּוׁשּיה עצה ּומבּקׁשים ׁשֹואלים  ורּבים  ִ ַ ָ ֵ ֲ ַ ֵ ְ ֶ ַ ָ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ְ ִ ֲ ִ ַ ְּיֹום ,
ׁשל  קדׁשֹו ּבדברי וללמֹוד להתח ּזק צריכים  ּבוּדאי  ה"י. ק ׁשֹות  ּגזרֹות ּכל  ֶ ְ ָ ֵ ְ ִ ְ ְ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ַ ַ ְ ָ ֵ ְ ָ ֵ ַ ְּולבּטל
הּזהר ּבספר  הּקריאה ׁשּבזכ ּות הּמבטיח זיע "א , יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון רּבי  האלקי  ַֹ ַ ֶ ֵ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ַ ִ ְ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ַֹ ֱ ָ ָ ַ ַהּתּנא 

רּבֹותינּו) מּדברי ּכּידּוע ּכלל הבנה ללא רּבי (אף הּוא  ּוכדאי ּברחמים, הּגלּות מן נצא ַ ְ ֲֹ ָ ָ ְ ָ ַ ָ ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ֵ ֵ ֵ ִ ַ ָ ְ ַ ֲ ִ ְ ַ ַ ִ 
הּדחק. ּבׁשעת  עליו  לסמ וה ּלּמּודׁשמעֹון הּקריאה ּבזכּות  ׁשרק ּבעליל מּזה ורֹואים ִ ְ ִ ְ ָֹ ָ ִ ְ ַ ַ ְ ַ ְ ִ ִ ֶ ַ ֲ ִ ֶ ַ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ִ 

הזֹוהר ויּסּוריםּבספר צרֹות ּבלא ּברחמים  ונ ּגאל רח"ל.ּנז ּכה ְ ֵ ֶ ַ ַ ִ ְ ֶ ְ ִ ָ ֵ ְ ַ ֲ ִ ְ ָֹ ְ ִ ִ 

עמֹוסאמר יב)הּנביא  יא רעב:(ח' וה ׁשלחּתי  אלֹוקים  ה' נאם ּבאים ימים  "הּנה ַַָ ָ ִ ָ ִ ֵ ָ ִ ָ ִ ְ ֻ ֶ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ָ ָ 
וכו'". ה' ּדברי  את  לׁשמע אם  ּכי ל ּמים  צמא  ולא  לּלחם רעב לא   ֵ ְ ִ ֵ ַֹ ְ ִ ִ ִ ִ ַ ַ ֵ ָֹ ְ ֶ ֶ ַ ָ ָֹ ֶ ָ ָּבארץ

פקסיםאנ ׁשֹולחים  ּומב ּקׁשים  ּדֹורׁשים הארץ  קצוֹות  ׁשּמּכל  ּבמציא ּות זאת רֹואים ִָ ִֹ ְ ִ ֶ ִ ָ ַ ְ ָ ָ ֶ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ִ 
הּצּמאֹון וכדו'. קּונטרסים  ז ֹוהר, ספרי  לבּקׁש ה', ּדבר את  לב ּקׁש  ָ ִ ַ ִ ֵ ְ ְ ַ ֵ ְ ִ ֵ ַ ְ ַ ְ ֶ ֵ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ִּומתקּׁשרים 

ה '. ּדבר  את  לׁשמֹוע וגדל  ֵהֹול ְ ָ ֵ ִ ְ ַ ֶ ְ ַ 

ּבּדֹור ר י ּכעת נ ּוכל ׁשּבֹו הּקדֹוׁש", "הּזהר  לּמּכה רפּואה הכין יֹוחאי  ּבר ׁשמעֹון ִִַ ְ ַ ַ ֵ ִ ְ ָ ַ ַ ָ ַ ַֹ ַ ָ ֶ ַ ָ ֵ ַ 
לׁשמּה. ּתֹורה ללמד ולזּכֹות  ׁשמים. ליראת ולזּכֹות ּבאמּונה להתח ּזק   ָ ְ ִ ָֹ ְ ִ ְ ִ ְ ִ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ְ ִ ְ ָ ֱ ֶ ֵ ַ ְ ִ ְ ֲ ַ ָהאחרֹון
אפׁשר  אי הּקדֹוׁש, זהר  ּבלי ּכי ׁשלמה. ּבת ׁשּובה לחזר נזּכה  הּזֹוהר, לּמּוד ידי  ָ ְ ֶ ִ ָ ַ ַֹ ִ ְ ִ ָ ֵ ְ ָ ְ ִֹ ְ ַ ֶ ְ ִ ַ ַ ִ ֵ ְ ַ ְועל
ּבעל ּתלמידי  הּצּדיקים, ּכל ׁשּכתב ּו ּכמ ֹו נּגאל. ּוב ֹו נ ּנצל ּובֹו ׁשמים. ליראת  ַ ַ ֵ ִ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ָ ְ ָ ֶ ְ ֵ ָ ִ ֵ ָ ִ ִ ַ ָ ַ ְ ִ ְ ְ ִלזּכֹות
הּזהר  את  ׁשּסּימּו אנ ׁשים הרּבה ּכ ּכל ּבדֹורנּו ׁשּיׁש ה ' ּוברּו ועֹוד. טֹוב ,  ַֹ ַ ֶ ְ ִ ֶ ִ ָ ֲ ֵ ְ ַ ָ ָ ֵ ְ ֵ ֶ ָ ְ ֵׁשם

ּפעמים. אלפי  ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ָ ַהּקדֹוׁש

זהרמרי ׁשּלֹומדים  א ּלּו ּכמ ֹוורּבֹותי !!! מהּמּבּול ּבּתבה יּנצלּו מּמלחמתנח ויּנצלּו ְַ ַ ַ ֵ ֶ ְ ִ ַֹ ִ ָ ְ ֵ ַ ַ ְ ַֹ ַ ֵ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ְ ֶ ֶ 
ּומגֹוג נׂשא)ּגֹוג ּזהר ע"ד, ע"ב רעים (תיקז"ח ּפגעים מּכל  נּצֹולים ּכגן . (תקי"ז, ָ ַֹ ָ ִ ִ ִ ָ ְ ָ ִ ָ ִ ְ ַ 

הּמׁשיח הּירק) את  ּומביאים  ה ּקלּפֹות  את  מבּטלים הּקטרּוגים , להׁשּבתת זֹוכים . ַ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֶ ַ ְ ִ ְ ִ ִ ֶ ַ ָ ִ ַ 
ׁשמיני) דגמ"א לאברהם, חסד ׁשלמה, הּנפׁש(הגר"אאבן ּומקּדׁש מטהר יֹועץ ). .(ּפלא ֶ ֶ ְ ֵ ָ ֶ ֶ ְ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ֵ ַ ֶ ֶ ֶ ֶ ֵ 

לי ֹוצרם ּגדֹול ר ּוח  נחת וע ֹוׂשים הּגאּלה  את  לתיקו"ז)מקרבים  זֹוכים(מק"מ לבד הם . ְ ָ ְ ִ ֶ ַ ְ ֻ ָ ְ ִ ַ ַ ַ ָ ְ ְ ָ ֵ ְ ַ ִ 
ּומתק ּבלֹות נׁשמעֹות הּׂשרד")ׁשּתפּלֹותיהם "ּבגדי אּבּוחצירא, נקראים(ר"י הם רק . ֶ ְ ִ ֵ ֶ ִ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ֲ ִ ָ ִ ְ ֵ ַ ְ ָ ַ ֵ ִ ְ ָ ִ 

ּומרֹואי  ׁשכינה, ּפני  לק ּבל  וזֹוכים ּפרס. לק ּבל מנת  על ׁשּלא ׁשמים, לׁשם ה '  ֵ ֵ ָ ִ ְ ֵ ְ ֵ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ֵ ַ ְ ָ ְ ַֹ ֶ ִ ַ ָ ֵ ְ ֵ ְעֹובדי
ה ּמל אב ֹות )ּפני ּפרקי אז ּולאי, אברהם "(רּבי עליהם : יאמר הּמׁשיח  ּכׁשּיב ֹוא .ּבזכ ּות ְ ֵ ַ ֶ ֶ ַ ִ ַ ְ ָ ָ ֲ ַ ִ ְ ֵ ָ ְ ֶ ָ ַ ָ ִ ַ ַֹ ֲ ֵ ֶ ִ ְ ְ 

העם !".הּגעּתי! ּבגא ּלת חלק י ׁש ל ִ ַ ְ ִ ְ ֶ ֵ ֶ ִ ְ ֻ ַ ָ ָ 

הּק ד וֹ ׁש  זהר  אחת  ׁש עה  ל ּמ וּ ד  ֵער◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌
נגלה.חל : לּמּוד ׁשלמה ׁשנה ׁשנה.ּבׂשמחה:ּכמֹו אלף מאהּבצער:ּכמֹו ּכמ ֹו ְְ ָ ָ ְ ֵ ָ ִ ִ ְ ֶ ְ ִ ְ ָ ְ ֶ ֶ ָ ָ ְ ַ ַ ְ ֵ ָ 

ׁשנה. ּתֹורה.ּבׁשּבת :אלף  ׁשנה אלף  ׁשנה.ּבׂשמחהּכמ ֹו מליֹון ּכמֹו :ּבצער: ֶ ֶ ָ ָ ְ ַ ָ ְ ֶ ֶ ָ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ָ ְ ַ ַ 
ּתֹורה  ׁשנה מליֹון מאה אבדר"נ)ּכמֹו צּדיקים, אֹורחֹות  הּטֹוב, .(הרי"ח ְ ֵ ָ ִ ְ ָ ָ ָ ֲ ֵ ַ ַ ְ ַ ִ ִ 

 ללמדמ הּמדרׁשֹות, ּוב ּתי ה ּכנסּיֹות ּבּתי  ּבכל יהּודים ׁשּמתאּספים לראֹות  ּתענּוג ַַָ ֲ ִ ְ ֶ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ִ ְ ָ ָ ֵ ַ ְ ֵ ִ ָ ֵ ַ ִ ְ ָ ִ ְ ֹ
הּקדֹוׁש. זהר קֹודׁש ׁשּבת   ָ ַ ַֹ ֶ ָ ַ ָּכל

ו"כלבלד ׁשריא". ׁשכינּתא עׂשרה ּבי  "ּכל ּכי  אלף , ּכפּול ׂשכר מקּבלים ּבמנין ְְִ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ָ ֶ ֶ ִ ָ ֵ ֲ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ַ ְ ָ ְ ָ 
ּבאלף " נֹותנים מ ּׁשמּיא דיהבי א')מה עּמּוד קס"א ּדף  ו ּיצא ּפרׁשת .(זוה "ק ַ ְ ָ ָ ֵ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ֶ ֶ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ ַ ַ 



בזוהר  חיים  ו

רּבאבזי ּבמדר ׁש ּכדאיתא אלף  ּכפּול ּפעם ע ֹוד ח'הרּבים ּפר ׁשה  ה ּׁשירים  (ׁשיר ְִָ ַ ִ ַ ַ ָ ֶ ֶ ִ ְ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ַ ָ ִ ַ ִ ִ ָ ָ ָ 

ט"ז) הּפסּוקּפסקא י"ב)על ּומאתים(ח' ׁשלמה ל האלף לפני  ׁשּלי "ּכרמי  ִ ְ ָ ַ ַ ָ ַ ְ ִ ֶ ִ ְ ָ ָ ָ ֶ ֶ ְ ְ ָֹֹ ַ ִ 
אמר אלּכסנדרי  רּבי  ּפרי ֹו", את  עדלנטרים ּתלמּוד ֹו ׁשל ׂשכר נֹוטל הרב  אין ְ ְֹ ִ ֶ ִ ְ ַ ִ ֶ ֶ ְ ַ ְ ְ ִ ָ ַ ֵ ָ ַ ֵ ָ ָ ֶ ַ ְ ַ 

ׁשלמה  ל האלף  טעם מה לאחרים ּדיפ ֹוׁשּיׁשלימּנּו אּבא ּדרּבי  ּברי ּה חּיא רּבי , ֶ ַ ְ ִ ֶ ַ ֲ ֵ ִ ַ ַ ַ ָ ֶ ֶ ְ ְ ַֹֹ ִ ִ ָ ְ ֵ ְ ַ ִ ַ ָ ְ ָ 
אלף.אמר, נֹוטל ּבצער, ּתֹורה אּתהּלֹומד מ ּמי ּבׂשכרֹו. נֹוטל מאתים ּבצער , ׁשּלא ָ ַ ַ ֵ ָ ְ ַ ַ ֵ ֶ ֶ ֶ ְֹ ַ ַ ָ ַ ִ ֵ ִ ְ ָ ִ ִ ַ ְ 

נפּתלי, ׁשל ּומּׁשבטֹו י ּׂשׂשכר ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהי ּולמד ידי  על נפּתלי ׁשל ׁשבט ֹו ָ ַ ִ ִ ְ ֶ ִ ָ ָ ִ ִ ְ ֶ ַ ְ ָ ִ ִ ְ ֶ ַ ְ ָ ִ ַ ְ ֵ ֶ ָ 
אלף ׂשכר נטלּו ּבצער, ּתֹורה ולֹומדים ּדכתיבעֹוסקים  הּוא הדא י"ב), א' (ד"ה ְ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ֶ ֶ ֲ ָ ִ ְ ִ 

ׁשּלא ּתֹורה לֹומדים ׁשהי ּו ידי על יּׂשׂשכר ׁשל ׁשבטֹו אבל אלף". ׂשרים ֹ ֶ ָ ִ ְ ָ ֶ ֵ ְ ַ ָ ָ ִ ֶ ְ ִ ָ ֲ ֶ ֶ ִ ָ ִ ָ ְ ַ ִ"ּומּנפּתלי
ׁשּנאמר מאתים , ׂשכר נטלּו ּפיהם".(ׁשם)ּבצער  על  אחיהם  וכל מאתים  "ראׁשיהם  ְ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ָ ַ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ָ ָ ֵ ֶ ָ ַ ִ ְ ָ ֲ ֵ ֶ ַ ִ ֶ 
אמר , ּבֹון רּבי ּבׁשם יּודן רּבי אלף ׂשכר נֹוטל ּבמקֹומֹו ׁשּלא  ּתֹורה הּלֹומד ַ ִ ָ ְ ֵ ַ ִ ָ ַ ַ ֵ ָ ֶ ִֹ ְ ֵ ָ ָ ֶ ֶ 

מאתים ׂשכר נֹוטל  ׁשלּובמקֹומֹו ּומּׁשבטֹו י ּׂשׂשכר ׁשל מּׁשבטֹו למד, אּת ּומּמי . ִ ְ ֵ ָ ָ ָ ַ ִ ִ ִ ַ ְ ָ ֵ ִ ִ ְ ֶ ִ ָ ָ ִ ִ ְ ֶ 
נפּתלי  ׁשל ׁשבטֹו אלףנפּתלי . ׂשכר נטלּו ּבמקֹומן ׁשּלא ּתֹורה למדין ׁשהיּו ידי  ,על  ַ ְ ָ ִ ִ ְ ֶ ַ ְ ָ ִ ַ ְ ֵ ֶ ָ ְ ֵ ִ ָ ֶ ִֹ ְ ָ ָ ְ ָ ָ ֶ ֶ 

ּדכ הּוא אלף "תיב הדא ׂשרים יּׂשׂשכר"ּומּנפּתלי ׁשל  ׁשבטֹו אבל ידי. ׁשהי ּועל ָ ָ ִ ְ ִ ִ ַ ְ ָ ִ ָ ִ ֶ ֶ ֲ ָ ִ ְ ֶ ִ ָ ָ ַ ְ ֵ ֶ ָ 
מאתים, ׂשכר נטלּו ּבמקֹומן ּתֹורה אחיהםלמדין וכל מאתים  "ראׁשיהם ׁשּנאמר  ְ ֵ ִ ָ ִ ְ ָ ָ ְ ָ ָ ָ ַ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ָ ֵ ֶ ָ ַ ִ ְ ָ ֲ ֵ ֶ 

זּוטא ּובמדרׁש ּפיהם". ה')על ּפרׁשה למד(קהלת  יֹוחנן ר ּבי ּבׁשם אמר  יעקב רּבי : ַ ִ ֶ ְ ִ ְ ָ ָ ֶֹ ֶ ָ ָ ָ ַ ִ ַ ֲ ָֹ ַ ְ ֵ ַ ִ ָ ָ ָ ַ 
מּזה ּגדֹול הבל ל אין לּמד עד.[ב]ולא ּתלמידיו ׂשכר נ ֹוטל  הרב  אין אמרּו מּכאן ְ ִֹ ֵ ֵ ְ ֶ ֶ ָ ִ ֶ ִ ָ ָ ְ ֵ ָ ַ ֵ ְ ַ ַ ְ ִ ָ ַ 

לאחרים וגו'ׁשּילּמדּנּו ׁשלמה"  ל "האלף  ׁשּנאמר י"ב), ח' .(ׁשיר ֶ ְ ַ ְ ֶ ַ ֲ ֵ ִ ֶ ֶ ֱ ַ ָ ֶ ֶ ְ ְ ִֹֹ 

ק ֹודׁשהע לה ּבׁשּבת  הּקדֹוׁש זהר ּבצּבּור ׁשּילמד ּו הרּבים  את ׁשהּמז ּכה מּכאן ִֶָ ָ ֶ ַ ְ ַ ֶ ֶ ָ ַ ִ ֶ ִ ְ ְ ְ ִ ַֹ ַ ָ ְ ַ ָ ֶ 
ׁשנה 100,000,000,000,000 הּנגלה ּתֹורת  לּמּוד ּכמֹו לֹו עֹולה  ָ ָ ֶ ְ ִ ַ ַ ִ ְ ֶ ָ ָׁשעה,

ּתֹורה!!! ׁשנֹות  טריליֹון מאה נפׁשּובמּלים ּבעל אם  ּבקּלּות  לזה  לזּכֹות אּתה [ויכל ְ ִ ִ ֵ ָ ְ ִ ְ ְ ָ ְ ָ ַֹ ָ ִ ְ ָ ֶ ְ ַ ִ ַ ַ ֶ ֶ 
מׁשּפטים  ּפר ׁשת  מהמנא רעיא ּובזהר נקראים(ק"כ)אּתה]. ׁשהם ׁשּיׂשראל ּכתב  , ַ ָ ְ ַֹ ַ ֲ ָ ְ ֵ ְ ָ ָ ָ ַ ִ ְ ָ ִ ָ ַ ֶ ִ ְ ָ ֵ ֶ ֵ ִ ְ ָ ִ 

הרׁשעים ,"א ּילת " מ ּפני נרּדפים ׁשלּוחההם  "א ּילה ׁשהּוא  נפ ּתלי  יתעֹורר ואז ַ ֶ ֶ ֵ ִ ְ ָ ִ ִ ְ ֵ ָ ְ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ֵ ַ ְ ָ ִ ֶ ַ ָ ָ ְ ָ 
ׁשפר " אמרי לזּכּוי,הּנֹותן עצמם ּומצערים  נפׁשם ׁשּמֹוסרים אּלּו הם  ׁשּנפּתלי  לרּמז (יׁש ַ ֵ ִ ְ ֵ ָ ֶ ֵ ְ ַ ֵ ֶ ַ ְ ָ ִ ֵ ֵ ֶ ְ ִ ַ ְ ָ ְ ַ ֲ ִ ַ ְ ָ ְ ִ 

הּמׁשיח) את  ּולהביא ה ּגאּולה את לקרב  זֹוכים הם  ּדודהרּבים , ּבן הּמׁשיח את יעֹורר והּוא ָ ַ ִ ֵ ִ ְ ָ ֵ ֶ ַ ְ ָ ְ ָ ִ ֶ ַ ָ ִ ַ ְ ְ ֵ ֶ ַ ָ ִ ַ ֶ ָ ִ 
האֹוח  ּדוקא למה מּובן ועּתה ׁשם. עּין ימין מּצד נפּתלי ׁשהּוא ּבמּדת מז ּכיזים  (ׁשהם  ֶ ִ ַ ָ ִ ַ ֵ ָ ְ ַ ָ ָ ָ ָ ַ ְ ָ ָ ֲ ִ ְ ִ ַ ַ ְ ָ ִ ֶ ֵ ְ ַ ֵ 

ּבמקֹומם) נחים  ואינם  ה ּתֹורה ּבלּמּוד ּובזכ ּותםהרּבים  הּגאּולה את  ׁשּמעֹוררים  אּלּו הם ָ ַ ִ ְ ִ ַ ָ ְ ֵ ָ ָ ִ ִ ְ ָ ֵ ֵ ֶ ְ ְ ִ ֶ ַ ְ ָ ִ ְ ָ 
ּבא.  ָ ַ ִ ָ ַהּמׁשיח

הערות
אב ֹות ב. ּבפרקי חז"ל י"ז)אמרּו ּובאר(פ "ג קמח, אין ּתֹורה אין ואם ּתֹורה אין קמח אין אם : ָ ְ ֲ ַ ְ ִ ְ ֵ ָ ִ ֵ ֶ ַ ֵ ָ ְ ִ ֵ ָ ֵ ֶ ַ ֵ ֵ 

,148 = למ "ד  ּפעמים  .74 ּגימטרּיה  ּבמילּואּה למ"ד  148 ּגימטר ּיה  "קמח" ּבּמד ּבר", חן "מצא  ִ ַ ֲ ַ ָ ִ ְ ַ ִ ָ ִ ְ ָ ִ ְ ַ ִ ַ ֶ ָ ְ ִ ַ ֵ ָ ָ ֶ ֵ ְּבספר
אין  קמח אין אם ה ּכּונה  זה ּו לּתֹורה . זֹוכה אז ורק ּוללּמד , ללמד ׁשּזה  לּמד , ׁשני   ׁשּצרי  ֵ ַ ֶ ֵ ִ ָ ָ ַ ַ ֶ ָ ַ ֶ ָ ַ ְ ֵ ַ ְֹ ְ ִ ֶ ֶ ֵ ַ ֵ ְ ִ ָ ֶ ֵ ַ ְלרּמז
ּכמֹו קמח. אין אז ל ׁשמּה, ּתֹורה  ּפר ּוׁש ּתֹורה" אין "ואם הנ"ל. קהלת  ּבמדרׁש ּכדאיתא  ְ ַ ֶ ֵ ָ ָ ְ ִ ָ ֵ ָ ֵ ִ ְ ֶ ֶֹ ָ ְ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ָּתֹורה,
"קמח" לרּמז ויׁש מהּיצר. מּציל ֹו ל ׁשמּה ּתֹורה ׁשרק ּתרּומה , ּפרׁשת  הּקדֹוׁש החּיים האֹור   ַ ֶ ֵ ַ ְ ֵ ְ ֶ ֵ ַ ֵ ִ ַ ָ ְ ִ ָ ַ ֶ ָ ְ ַ ָ ָ ָ ַ ִ ַ ַ ָ ַ ָ ֶׁשּכתב 
ּכאן  עד  הּקדּׁשה, מלחמֹות  את ללחֹום  ז ֹוכה  לׁשמּה ּתֹורה  ּבזכּות ׁשרק  קדֹוׁשה , מלחמה  ָ ַ ָ ֻ ְ ַ ֲ ְ ִ ֶ ְ ִ ֶ ָ ְ ִ ָ ְ ִ ַ ֶ ָ ְ ָ ָ ְ ִ ִ ְנֹוטריקֹון

ה ּקד ֹוׁשים ּבספרים ּומבאר הּזֹוהר)לׁשֹונֹו. אֹור  ּבספר ל ׁשמּה.(עּין  לת ֹורה  ז ֹוכים  הּזֹוהר לֹומדי ׁשרק , ְ ְ ָֹ ִ ְ ָ ִ ַ ְ ִ ַ ֵ ְ ֵ ֶ ַ ַ ֶ ַ ְ ֵ ַ ַ ִ ְ ָ ִ ְ ָ 
ּפּפא  אליעזר ר ּבי הּצּדיק ּכתב וכן אב ֹות , ּפרקי על ּבפר ּוׁשֹו זי"ע  אזּולאי אברהם רּבי ּכתב   ָ ַ ֶ ֶ ִ ֱ ִ ַ ִ ַ ַ ַ ָ ֵ ְ ָ ֵ ְ ִ ַ ֵ ְ ַ ֲ ָ ָ ְ ַ ִ ַ ַ ָ ֵ ְוכן
מנת  על ׁשּלא ה ּׁשם  את  לעבֹוד  ז ֹוכים  הרשב"י  ּבת ֹורת  הּדבקים ׁשרק יֹועץ", "ּפלא ּבספרֹו  ַ ְ ַֹ ֶ ֵ ַ ֶ ֲ ַ ִ ַ ְ ִ ֵ ְ ַ ַ ֶ ֵ ֶ ֶ ְ ִ ְזי"ע 

ּפרס .  ַ ְ ֵ ַ ְלקּבל



בזוהר  ז חיים 

יד)ּבמ ׁשליה ר "א חברֹו.,(יב , את  ּומֹוכיח  הרּבים למז ּכי ׁשּיׁש הּזכּות ּגֹודל מבאר ְְַָ ִ ְ ֵ ָ ְ ָ ֵ ֶ ַ ְ ֶ ֵ ִ ְ ַ ֵ ָ ַ ִ ִ ַ ֶ ֲ ֵ 
אז ׁשמע, לא אם  וגם  לד ֹורֹות. ׁשּיעׂשה מה ּכל על ׂשכר מקּבל ׁשמע,  ָ ַ ָֹ ִ ַ ְ ְ ֶ ֲ ַ ֶ ַ ָ ַ ַ ְ ֵ ַ ְ ַ ָ ִאם

ׁשּלֹו. הּגיהּנֹום חלק את  מּמּנּו לֹוקח  ׁשמע  ׁשּלא  וזה הּטֹוב. חלקֹו ּכל  ֶ ִ ֵ ַ ֶ ֵ ֶ ֶ ִ ַ ֵ ַ ָֹ ֶ ֶ ְ ַ ְ ֶ ָ ֵ ַ ְמק ּבל

הּגא ּולה ואם  ּולקרב ראתה" לא  "עין נצח! לעֹולמֹות לזּכֹות  יכֹולּברצֹונ ה ּנ  ְִִ ְ ְ ִ ְ ְ ָ ֶ ַ ַ ִ ָֹ ֲ ָ ְ ָ ֵ ַ ְ ָ ִ ְ ָ 
הז ֹוהר  ּבל ּמּוד היה ּודים  ּכל את  ּולז ּכֹות הע ֹולמי  הזֹוהר ּבמפעל ׁשּתף   ַ ַ ִ ְ ִ ְ ַ ָ ֶ ַ ְ ִ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ִ ְ ָ ֻ ְ ִלהיֹות

הּזהר מפעל ספרי חלּוקת  ידי על ׁשעה "הּקדֹוׁש ׁשל  אּדרא,"ערּכּה זֹוהר, ּתיקּוני , ַ ָ ַ ְ ֵ ֲ ַ ִ ְ ֵ ִ ְ ָ ַ ַֹ ֶ ְ ָ ֶ ָ ָ ִ ֵ ַ ִ ְ ָ 
ּכגֹון, ּכּלֹו. העֹולם  ּבכל נראּו לא אׁשר נפלאים . ספרים ועֹוד הּמחּולק , זֹוהר  ְ ֻ ָ ָ ָ ְ ְ ִֹ ֶ ֲ ִ ָ ְ ִ ִ ָ ְ ְ ָ ְ ַ ַ ֵ ִּתיק ּוני
נגאלים. ּומּיד ותכף ּכּלֹו, העֹולם את מטהר  ׁשּבזה חלקים , לּתּתק "ס הּמחּולק   ִ ָ ְ ִ ַ ִ ֶ ֵ ְ ֻ ָ ָ ֶ ֵ ַ ְ ֶ ָ ֶ ִ ָ ֲ ַ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ַזֹוהר

ּתֹורה.ואם ׁשנֹות  למילי ֹוני  ּתז ּכה  הרי הז ֹוהר ּתֹורת אחד יהּודי אפיל ּו ילמד   ּבזכּות ְִִ ְ ְ ִ ְ ַ ֲ ִ ְ ִ ֶ ָ ַ ַ ַ ֲ ֵ ִ ְ ֶ ְ ִ ְ ֵ ְ ָ 
ּבודא ּות!!! לזכ ּות ׁשּיּזקפּו הּנצחי הּׂשכר ּגֹודל את לחּׁשב יּוכל  ָ ַ ְ ְ ְ ִ ְ ָ ִ ֶ ִ ְ ִ ַ ָ ָ ַ ֶ ֶ ֵ ַ ְ ַ ִּומי 

זהבספר  ספר ׁשחּבר  זצ"ל, מּׁשקלֹוב  ריבלין ה ּלל רּבי הצה"ק ׁשחּבר הּתֹור  קֹול ְֵֶַ ֶ ִ ֵ ַ ִ ִ ֵ ִ ְ ִ ִ ֶ ְ ֶ ִ ֵ ֵ ֶ ֶ 
ּבן  מׁשיח  ׁשל מהּתפקידים ׁשאחד ּכתב : זיע"א. הגר"א רּבֹו ּתֹורת  ּפי  ֶ ַ ִ ְ ֶ ִ ִ ְ ַ ַ ֵ ָ ֶ ֶ ַ ָ ַ ַ ִ ַעל
העמלק נגד לֹוחם  הּוא  ּובכ הּתֹורה סֹודֹות לּדֹור לל ּמד רזא " "ּפענח ה ּוא  ֵ ָ ֲ ָ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ָ ַ ַ ֵ ַ ְ ָ ָ ַ ֵ ְ ַ ִ ַ ְ ֶאפרים 

י  ּבן מׁשיח ּבגימטרּיה דל"ת  ו"ו [סמ"ך ׁשּבּדֹור. רב ּכאן והערב עד .[566 = ֹוסף  ְ ָ ֶ ֶ ַ ֶ ַ ְ ִ ַ ְ ִ ָ ָ ִ ַ ֶ ֵ ַ ַ 
" ּכי לרּמז ויׁש הּקדֹוׁשים. יֹוחאי ּדבריו  ּבן הּכֹוללׁשמעֹון ועם האֹותּיֹות  מסּפר  עם " ְ ָ ָ ַ ְ ִ ְ ֵ ְ ַ ֵ ִ ִ ְ ֶ ַ ִ ִ ְ ַ ָ ִ ְ ִ ַ ֵ 

(533+12+1)566 ּבדּיּוק  נגד[ג]עֹולה העּקרית ׁשה ּמלחמה ונפלא נֹורא רמז וזהּו ֶ ְ ִ ְ ֶ ֶ ֶ ָ ְ ִ ְ ָ ֶ ַ ִ ְ ָ ָ ָ ִ ָ ִ ֶ ֶ 
ׁשּבזה י ֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּתֹורת את ּולפרסם לגּלֹות  הּוא רב והערב  ֶ ָ ֶ ַ ֶ ְ ִ ִ ַ ַ ֶ ֵ ְ ַ ְ ַ ְ ַ ֶ ֶ ָ ְ ֵ ָ ֲעמלק 
הּזה, הּקדֹוׁש הּלּמּוד אל חֹוׁשק  טהֹורה ׁשּנפׁשֹו מי ּכל חזי ּופּוק ּומבטלם.  ֶ ַ ָ ַ ִ ַ ֶ ֵ ָ ְ ְ ַ ֶ ִ ָ ִ ֲ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ַמכניעם
הּׁשלמה הּגאּולה ּכל ּתלּויה ּבזה  אׁשר  ּבע ֹולם הרׁשּב"י את לפרסם חפץ   ָ ֵ ְ ַ ָ ְ ַ ָ ָ ְ ֶ ָ ֶ ֲ ָ ָ ִ ְ ַ ָ ֶ ֵ ְ ַ ְ ֵ ָֹ ְּומאד
צרי ה ּזה  הּקדֹוׁש לּלּמּוד מפריע אם  וחמר וקל הּצד מן ׁשע ֹומד ּומי   ִ ָ ֶ ַ ָ ַ ִ ַ ַ ִ ְ ַ ִ ֶֹ ָ ַ ְ ַ ַ ִ ֵ ֶ ִ ִ ֲ ַ ְּברחמים,

סיני  הר על עמדּו לא ורגליו רב , הערב קלּפת  ּבֹו נדּבקה לא אם .[ד]לבּדֹוק ִ ְ ִ ִֹ ְ ְ ָ ְ ִ ַ ָ ֶ ֶ ַ ְ ַ ְ ָ ָֹ ְ ַ ַ ִ ַ 

לז ּכֹותעה  ׁשרֹוצה למי  ׁשּי ה ּוא האם להחליט אחד ּכל טרילי ֹוןצרי למאה ַָָ ִ ָ ֶ ָ ְ ַ ְ ִ ַ ִ ַ ָ ְ ִ ֶ ֶ ִ ְ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ 
ּתֹורה, ּכי ׁשנֹות  רב, הערב  לקלּפת לּפֹול ו ׁשלֹום  חס אֹו הּמׁשיח, את ּולהביא ְ ָ ְ ָ ִ ֶ ַ ָ ִ ַ ַ ְ ָ ִ ִ ְ ִ ַ ָ ֶ ֶ ַ ִ 

ּוזכ ּות הר ּבים את לזּכֹות ח ֹוׁשק  הּוא ּבּקדׁש והּבֹוחר האלקים . ע ׂשה זה ּכנגד  ְ ִ ַ ָ ֶ ַ ְ ֵ ֶֹ ַ ֵ ַ ְ ִֹ ֱ ָ ָ ָ ֶ ֶ ֶ ְ ֶזה
ּובבא. ּבזה עֹולם  עד ּולזרעֹו לֹו ּתעמד  ָ ְ ֶ ָ ָ ַ ְ ַ ְֹ ֲ ַ ִ ְ ַ ָהרׁשּב"י

לחּזקראים  אּלא לנּו אין הזהר , ּבספר  הּלּמּוד ׁשל ּכחֹו ועצּום  ּגדֹול ּכּמה עד מּזה  ִִ ֶ ַ ַ ָ ָ ְ ָ ֶֹ ַ ִ ְ ֵ ֶ ַ ַֹ ֵ ָ ֶ ָ ְ ַ ֵ 
את ּולהפיץ להמׁשי עז וחגרּו מתנים "אּמצּו הּקדׁש. מלאכת עֹוׂשי ידי   ֶ ִ ָ ְ ִ ְ ַ ְֹ ְ ִ ְ ִ ַ ְ ָ ְ ִ ֶֹ ַ ֶ ֶ ְ ֵ ֵ ְ ֶאת
ּדאפׁשר, מה ּבכל ּולסּיע  ּבעֹולם ּכחֹו לפרסם יֹוחאי , ּבר ׁשמעֹון ר ּבי ׁשל  ָ ְ ֶ ְ ַ ָ ְ ַ ֵ ַ ְ ָ ָֹ ֵ ְ ַ ְ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ֶאֹורֹו

הערות
ּבלּמּודג. ה ּוא ּגד ֹול הכי  ית ּבר להּׁשם  רּוח וה ּנחת  ׁשהּׁשבח לרּמז ,566 = הללּויה" יּה "ּתהּלל   ִ ְ ָ ִ ֲ ַ ָ ְ ִ ֵ ַ ְ ַ ַ ַ ַ ְ ַ ֶ ַ ֶ ֵ ַ ְ ָ ְ ַ ָ ֵ ַ ְ ֵ ְוכן

וכן  יׂשראל. לנׁשמת והּפרטי ה ּכללי הּתּקּון ׁשהּוא לרּמז ,566 = "תיקון" וכן ה ּקדֹוׁש.  ֵ ְ ֵ ָ ְ ִ ַ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ַ ֶ ֵ ַ ְ ֵ ְ ָ ַ ַ ַהּזֹוהר 
ּכנׁשמת  ונזּדּכ ונטהר מאהבה , לת ׁשּובה זֹוכה הּקדֹוׁש הּזֹוהר ׁשּבלּמּוד לרּמז ,566 =  ַ ְ ִ ְ ֵ ַ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ֲ ַ ֵ ָ ְ ִ ֶ ָ ַ ַ ַ ִ ְ ֶ ֵ ַ ְ ִ"ּתינ ֹוק"

הּנֹולד.  ָ ַ ִּתינֹוק

"אד. האׁש": מּפני יראתם  "ּכי ה ּפסּוק  על זי"ע  ּפת ּיה יה ּודה רּבי  ה ּמק ּבל ה ּצּדיק  ַ ֵ ָ ֵ ְ ִ ֶ ֵ ְ ִ ָ ַ ַ ָ ַ ְ ָ ְ ִ ַ ָ ֻ ְ ַ ִ ַ ַ ַ ָ ְ ִּכדכתב
הּזה " הּקדֹוׁש ה ּלּמּוד  על נפ ׁשֹו מֹוסר טהֹורה  ׁשּנפׁשֹו סיני ,מי והר הּזֹוהר  ּבספר ּדבריו (הּובא ּו ִ ֶ ַ ְ ְ ָ ֵ ַ ְ ַ ַ ִ ַ ָ ַ ֶ ְ ְ ָ ָ ְ ֵ ֶ ַ ַ ְ ַ ִ ַ 

מּׁשם) .קחּנּו ָ ֶ ִ ָ 



בזוהר  חיים  ח

לאּוקמא ואֹוריתא ה ּוא ּברי לק ּודׁשא חילים  ּולהר ּבֹות  חיל לע ׂשֹות   ָ ְ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ָ ְ ְ ִ ָ ֲ ְ ַ ְ ִ ָ ֲ ַ ִ ְוהֹוסיפּו
מעפרא".  ָ ְ ַ ֵ ָ ְ ִ ְׁשכינתא

חבריםוכעת יׂשראל ּכל אּלא הּקדֹוׁש, ז ֹוהר ילמד לא מ ּדּוע  ּתרּוץ יה ּודי  לׁשּום  אין ְֵֵָ ְ ְ ִ ֵ ַ ַ ִֹ ְ ַ ַ ַ ָ ֶ ָ ָ ִ ְ ָ ֵ ֲ ֵ ִ 
מׁשה מּפי חּיים , אלקים ּדברי ּומקּימים הּקדֹוׁש זֹוהר ולֹומדים  ֶֹ ִ ִ ִ ַ ִֹ ֱ ֵ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ְ ִ ִ ְ ַמקׁשיבים

ּברחמי" גלּותא מן יפקּון ּדא "ּבספרא ׁשאמר: ע"ה, קכ"ד)רּבנּו נׂשא מהימנא .(רעיא ַ ֵ ֶ ָ ַ ְ ִ ְ ָ ָ ִ ְ ִ ָ ָ ְ ַ ֲ ֵ ַ ֲ ָ ְ ֵ ְ ָ ָ ֹ

מ ׁש יח ּפ ני  לק בּ ל  הרא ׁש וֹ נים  יהי וּ  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְלוֹ מדי

ּוכׁשּיבֹואוא מׁשיח. ּפני לק ּבל הראׁשֹונים  יהיּו הם  הּקדֹוׁש, ז ֹוהר ׁשּלמדּו ְֵֶ ָ ְ ַ ַ ָ ֵ ִ ְ ָ ִ ִ ְ ַ ֵ ְ ֵ ָ ִ ַ ְ ֶ ָ 
על ּובא ק ּים , הע ֹולם ּובזכּותכם  הּגאּלה. ׁשּזרז ּתם ּכחכם  יי ׁשר להם  ַ ָ ָ ַ ָ ָ ֶ ְ ְ ִ ָ ֻ ְ ַ ֶ ְ ַ ֵ ֶ ֶ ֲֹ ַ ִ ֶ ָ ַֹיאמר

הּׁשלם.  ֵ ָ ַ ִּתּקּונֹו

עלינ ּוהלואי יעיד ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ׁשהּמׁשיח המאּׁשרים, הּזֹוכים  מן להיֹות ׁשּנזּכה ְֶַַ ִ ְ ֶ ִ ְ ִ ַ ִ ַ ְ ֻ ָ ִ ֶ ַ ָ ִ ַ ִ ְ ְ ַ ְ ָ ִ ָ ֵ 
הקריבּו ׁשמים, לׁשם  לּמּוד ּתנּו יקרים, יהּודים ּכן, על הּגעּתי ".  ּבזכּות" –ִ ְ ְ ִ ַ ְ ִ ַ ֵ ְ ִ ְ ָ ִ ְ ִ ְ ֵ ָ ַ ִ ַ ְ ִ 
לפדּות לגרם לי ֹוצרנ ּו, רּוח נחת  לעׂשֹות הּקדֹוׁשה, הּׁשכינה  למען  ְ ִֹ ְ ִ ֵ ְ ְ ַ ַ ַ ֲ ַ ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ ַ ַ ְ ֶ ֵ ַ ִמדּקֹותיכם 
ּפני  אֹור את לקּבל יחד ּכאחד ּכּלנּו נל  וכ הּקדֹוׁש זֹוהר  י ֹום  ּבכל ולּמדּו  ֵ ְ ֶ ֵ ַ ְ ַ ַ ָ ֶ ְ ָ ֻ ֵ ֵ ָ ְ ָ ַ ַ ָ ְ ְ ִ ְ ֵ ְ ַנפׁשנּו,
ּדהאי  ּדרא  "זּכאה  הרׁשּב"י נבּואת  ּבנ ּו ׁשּיק ּים נזּכה ּכאחד וכ ּלנּו הּמׁשיח. ֶמל ֶ ַ ָ ִ ַ ְ ֻ ָ ְ ֶ ָ ִ ְ ֶ ֶ ְ ֻ ַ ָ ְ ַ ָ ַ ְ ִ ַ ָ ָ ָ ָ ְ ַ 
מל מׁשיחנּו ּדוד ּבן  עינינּו, ותחזינה ּדרֹור" "ּוקראתם  ּובסג ּולת ֹו ּביּה  ֶ ֶ ֵ ִ ְ ִ ָ ֶ ֵ ֵ ָ ֶ ֱ ֶ ְ ְ ֶ ָ ְ ָ ְ ְ ֵ ְ ְ ַ ְ ִאתגליא
עליו ונחה חלקנּו, חי אל זאת ּובׂשכר  אלקינּו, והדר ּב"עז" ויגאלנּו, יב ֹוא  ָ ָ ָ ָ ְ ֵ ְ ֶ ַ ֵֹ ַ ְ ִ ֵֹ ֱ ָ ָ ְֹ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ָ ְּביפיֹו
נפ ׁשנּו, ותגל לּבנּו, יׂשמח ואז עלינּו, מלכּות ֹו ּכב ֹוד יּגלה מג ּננּו, צּורנּו ה'  ֵ ְ ַ ֵ ָ ְ ֵ ִ ַ ְ ִ ָ ְ ֵ ָ ְ ַ ְ ֶ ָ ִ ֵ ִ ָ ֵ ַרּוח

מלּכנּו.  ֵ ְ ַ ַ ִּביׁשּועת

הּקדֹוׁשהנת ל  הּתֹורה את לק ּבל הּׁשנה ּגם  לנּו ׁשּיעזר הּוא ּברּו להּקדֹוׁש יחד ְִֵַַ ַ ְ ַ ָ ָ ֶ ַ ֲ ָֹ ַ ַ ָ ָ ְ ַ ֵ ֶ ַ ָ ַ ְ ָ 
אחדּות, מ ּתֹו הּלב, טהרת מּתֹו מחדׁש הּסֹוד ּתֹורת  עם חלקיה  ּכל  ְ ַ ִ ֵ ַ ַ ֳ ָ ִ ָ ָ ֵ ַ ַ ִ ָ ֶ ָ ֲ ָ ַעל

וענוה,מ  הכנעה הּקדֹוׁשּתֹו מהּקּבּוץ ה ּיֹוצא והּנֹורא הּגדֹול הּׁשם קּדּוׁש ידי ועל  ִַ ְ ָ ָ ַ ֲ ָ ָ ְ ַ ְ ֵ ִ ַ ֵ ַ ָ ְ ַ ָ ַ ֵ ֵ ַ ֻ ַ ָ 
ּבביאת לארצנּו", הארץ ּכנפֹות  מארּבע מהרה  יחד "וק ּבצנּו לברּכת : נזּכה  ַ ִ ְ ֵ ְ ַ ְ ֶ ָ ָ ְ ַ ַ ְ ַ ֵ ָ ֵ ְ ַ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ְ ִ ְ ֶ ְ ִ ֶ ַהּזה,

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקינּו  ֵ ָ ֵ ָ ְ ָ ֵ ְ ִ ֵ ְ ִ ַ ִ ְמׁשיח

ואמ אמ ללע ה'  רְְֵֵָָָָ





ֶעְזִרי ֵמִעם ַהֵּׁשם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ֵסֶפר

קֹול ַהזֹוַהר
ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו
q

ֲהָכָנה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח
ּבֹו ְיֹבַאר: 

ֵאיְך ִנָּנֵצל ֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח  ַבֶּמה ּבֹוִנים ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד, 
ם  ֵכיַצד ַנְרֶּבה ְזֻכּיֹות ְוִנְזֶּכה  ֶׁשְּביֹום ָצָרה ְיַמְּלֵטהּו ַהּׁשֵ
ְלחֹוָמה ּוִמְגָּדל "ֶאֶלף ַהָּמֵגן" ַעל ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל  חֹוַבת 
ַהְּזִהירּות ִמְּפֵני ַהֵּיֶצר ְוַכת ִּדֵליּה ַהּמֹוְנִעים ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
ַהְּקדֹוִׁשים ִלְלמֹוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  ִּביאּור ָּגדֹול ָלַדַעת 

ִמי ֵהם ָהֶעֶרב ַרב, ְוֵכיַצד ְלִהיָנֵצל ֵמֶהם.

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהֹזַּהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ  בעיה"ק ֵבּ

טבת תשע"ב לפ"ק
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 הרהז ק ל הַַ

 ֶ ֵספר
הזֹוהר  ַ ַק ֹול 

ּבארצנ ּו  ֵ ְ ַ ְ ַ ְ ִנׁשמע

ה ּמׁשיח  לביאת  ְִִַַַָָָהכנה 
וד, ס ת  את   ני ב ה  מיח, ל  מחבל נ צל אי יבאר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

מגל לח מה  ונז ה זכת נר ה  וכיצד  ,ה טה ימ צרה   יְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יראל לל על "גה אל"ְְִֵֵֶֶַַָָָ

יראל את נעיה  לי וכת  ה צר  מני ה הירת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוח בת 
הערב  ה מי לדעת דל יא ר ,דה זהר ללמ ד יד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה

מה להינצל  וכיצד ְְִֵֵֵֶַַָרב ,



ּכתלנּו... אחר ע ֹומד הּוא ְִֵֵֵַַָהּנה 

לקּב ל ׁש וֹ פר ּב חיל, מתּכ וֹ נן אחד ּכ ל  – ּב רמה מצלצלים ּפ עמיו נ ׁש מע, מׁש יח ׁש ל  
וּ מה  ה ּת פקיד , את הוּ א מילא האם יחיד, ּכ ל  יבּד ק ּב בוֹ אוֹ  ּב גיל, מׁש יח ּפ ני 
לאו אם ּב פנים? ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספר וּ מזּמ ן? אר וּ ז הּת יק האם ה זּ מן? לאוֹ תוֹ  הכנת
הּמ ׁש יח, לקּב לת ה ּכ ניסה  ּכ רטיס הוּ א ה ּק ד וֹ ׁש  הז וֹ הר  ּכ י ּפ נים, קּב לת  לאוֹ תּה  ל ּה  אוֹ י
ּב דת וללמוֹ ד ה ּס פרים  לרכוֹ ׁש  ּב חכמה , להתּב וֹ נן וּ מהרוּ  חוּ ׁש וּ  ונא, רם ּכ בוֹ ד ּב הגּ ל וֹ ת

תמימה . ּת וֹ רה 



ה ּקד ֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד  ִַַַַָחֹובת 

וזכה  רים ְִִַָָָזה 

קטים .מנת ד לים  רים האמת  חכמת קתע הבחר  מן מצוה ליצירה הש ' ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

 ואינ האמת חכמת  א הב י למדנ ן וגם  יקרא  דהל מי  מ צא ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 גה הא י  על אף החמה )מעצמ יסף(אור ן אליה אצילת מ כת  אמר  . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ליראיו. אם  י  סדיו מגה הקב"ה אין א ליפנא מהא ליראיו" ה' "ס ד  תיב ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָתח ,

החכמה  ער הא  מרבה מעה נסר ת  אחר ר דף מים  ירא הא  מי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוכל

ְוֵּתֶכף 		.א ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִלְלמֹוד  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבַאְחדּות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִהְתַקְּבצּו 

.................................................... כ ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

א הּוא ֶּכָּנָחׁש ַעְרמּוִמי ֵמִבין ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְדְּבקּו ְּבתֹוֹרָתיו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י 		.

............................................................................ כא הּוא ְיַקֵּבל ֶאת סֹופֹו

א ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמֹוך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדַחק............................... כב		.

ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל יּוַכל ַלֲעסֹוק ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו ְּבָנֵקל.......................... כב		.א

ּגֹוֶדל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ִלְמַזֵּכי ָהַרִּבים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ִאם ָׁשַמע, ְמַקֵּבל ְׂשַכר 		.א

ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות................................................................ כב

א ְלִמיְליֹוֵני 	. ִּתְזֶּכה  ֲהֵרי  ַהּזֹוַהר  ֶאָחד ּתֹוַרת  ְיהּוִדי  ֲאִפילּו  ִיְלַמד  ִּבְזכּוְתָך  ִאם 

ְׁשנֹות ּתֹוָרה.......................................................................................... כג

ַמִים הּוא ְּבֶאֶלף.................................................... כג		.א ָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים ִמּׁשָ

.................................... כד		.א ִמְכַּתב ִמְּכ"ְק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

"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



 הרהז ק ל הַַ

 ֶ ֵספר
הזֹוהר  ַ ַק ֹול 

ּבארצנ ּו  ֵ ְ ַ ְ ַ ְ ִנׁשמע

ה ּמׁשיח  לביאת  ְִִַַַָָָהכנה 
וד, ס ת  את   ני ב ה  מיח, ל  מחבל נ צל אי יבאר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

מגל לח מה  ונז ה זכת נר ה  וכיצד  ,ה טה ימ צרה   יְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יראל לל על "גה אל"ְְִֵֵֶֶַַָָָ

יראל את נעיה  לי וכת  ה צר  מני ה הירת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוח בת 
הערב  ה מי לדעת דל יא ר ,דה זהר ללמ ד יד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה

מה להינצל  וכיצד ְְִֵֵֵֶַַָרב ,



ּכתלנּו... אחר ע ֹומד הּוא ְִֵֵֵַַָהּנה 

לקּב ל ׁש וֹ פר ּב חיל, מתּכ וֹ נן אחד ּכ ל  – ּב רמה מצלצלים ּפ עמיו נ ׁש מע, מׁש יח ׁש ל  
וּ מה  ה ּת פקיד , את הוּ א מילא האם יחיד, ּכ ל  יבּד ק ּב בוֹ אוֹ  ּב גיל, מׁש יח ּפ ני 
לאו אם ּב פנים? ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספר וּ מזּמ ן? אר וּ ז הּת יק האם ה זּ מן? לאוֹ תוֹ  הכנת
הּמ ׁש יח, לקּב לת ה ּכ ניסה  ּכ רטיס הוּ א ה ּק ד וֹ ׁש  הז וֹ הר  ּכ י ּפ נים, קּב לת  לאוֹ תּה  ל ּה  אוֹ י
ּב דת וללמוֹ ד ה ּס פרים  לרכוֹ ׁש  ּב חכמה , להתּב וֹ נן וּ מהרוּ  חוּ ׁש וּ  ונא, רם ּכ בוֹ ד ּב הגּ ל וֹ ת

תמימה . ּת וֹ רה 



ה ּקד ֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד  ִַַַַָחֹובת 

וזכה  רים ְִִַָָָזה 

קטים .מנת ד לים  רים האמת  חכמת קתע הבחר  מן מצוה ליצירה הש ' ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

 ואינ האמת חכמת  א הב י למדנ ן וגם  יקרא  דהל מי  מ צא ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 גה הא י  על אף החמה )מעצמ יסף(אור ן אליה אצילת מ כת  אמר  . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ליראיו. אם  י  סדיו מגה הקב"ה אין א ליפנא מהא ליראיו" ה' "ס ד  תיב ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָתח ,

החכמה  ער הא  מרבה מעה נסר ת  אחר ר דף מים  ירא הא  מי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוכל
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אחר אר לל, זה ידיעה להם אין הר חכמי איזה על מאד מ ואני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹוהעת ,

על עלתה ה סר  חלק ה ה מחלקיה חלק איזה  הרה קדת  מעלת רממת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻל

מ נת פרט  , ח לפי  אחד ל הם לעמד  זה העסקים  לכל רת ונ ן ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻנה .

זוה"ק כמ "ש ,ואיל קיז)ת"ר  רצה (וירא ,'וכ ית ח ן  לתיתאה נין מאה בית  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָ

האמת חכמת להתעק ח ים  אלקים  להבק הקקים  לכל ר ת  ן ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמר 

סלאנטער י ראל ר ' החסיד  האן ם מע י  ן  ראי . ה ם את וליטל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלנס

ח"א) הדעה  וספר הקדמה ואחלמה , ב בת(ם   מ הא ה הר ספר  קרא זה חר  . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה רזל את  האבת האבן איבת אב י הם אהבת ,ק ח עסק ד  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנח,

אם  ח אין רע  יהיה אם ואפ , נות מתונ  חור נפ להלת אליו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוי נס

ה )י נס  א, יקר  א ר (רמ"ק, ה הר. ספר ילמד  קלה , יד   ל אין  מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

סקי"ב) קנ "ה  סימן הח ים, .(ף ִַַַ

יה ייל חכם ְִִֵַָָלב

ידר וי גימטר א ת, וי ,דר  וי הרה , פטי חפצם ל אדם ני  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

לדברי ותיח יט  ואל ההיא, עם  נתלל עליו מה פי  ה ל ,'וכ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹהאמת ,

,'וכ להת התנ דים יכריח לדבריהם ע ים אחרת.ואם עם העלם זה לל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

יג) פ"א  מסר  ן(בט ם לעסק רצים אדם ני  ראה הא  עמלק הא הס "ם   , ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ק יתע א מזפת טענת כ ה האדם  לבני  מית  הא תמיד  הרה , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻסד ת 

 מ נמחה אין קמה ל יהיה כן ידי  ועל הרה, יצירה ).סד ת  ספר  על  יצחק (רי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

העלם מדר ְְִִֶַָָָה

זצ"ל,וכן  ח ים' ה'חפץ ר מ ם זצ"ל ל למה רי  היק ה אן עלאמר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

חים' ה 'חפץ והיה  .מדר ר י הג לה ם אין  ה הר ספר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלד

לבח רים  ואפ רה תא ל  ה הר  את ת ל   למד לכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמערר

יוסף) בנין הוספות מפוזין שלמה  בן יוסף  .(ר'

מזהיר  הח ה ְְִַַַָא ר

הרמח "לוזה בסאן)לן הר "י  לרבו  ואגרת חכמה  דרך  אלקת(מאמר נע ל ער י ים : ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ

אמר זלה"ה האר "י  ברי צדק ח יו... ימי להית ל ל אין האדם  עסק  ער  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לכינה ה איר ה א לב ה הרה  פנימת רק אא  ותנים הר אמר , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אא יהיה לא חריף אינ מי  עלם " רית לזר "ראיתיה  נאמר הרה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹרזי 

י ם  ,קינאל לה ' הרצה  ה ספק, לא אמ י  בר וזה חיצנת, ולא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹפנימת

אין הלל זה  אמת... ברי  א א  לנ אין אבל  מחכמינ רים הה הבר ליק ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא 

דע מי הה. עלם  ידיעת  יהמ מה האר א א לבא לעתיד מ צא ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאדם 

נים ... ם  על מ יהנה לא  יגה א מי נימי  א ר  יהנה זההנימת הלא ְְְֱֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

בד ה עים האר מן האמת מעל רחק בר יראל  חכמי רב הרים תיננעו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹרע

הבל, ל  לליהם  אחרי  ללכת קינאל הא.ה' לת חן וה' ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
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ה היר  רה ְִַָָסד 

חכמתבספר הקרא ת נימ היא רה  ל תר ראיתי  ראה תב, מ ה וקהל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

חכמי י ..מל אל  ואין מב ואין ר אין זוית , קרן מח  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהלה 

 ת א מהרים  ,"אלהינ לה' והס רת לנ "ה גלת אמרם  מה רחים  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהט

יבה  ועד זקנה עד  ם  ידע ולא  רסי, מ אתי  לא עדין אמרים מהם  קא, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרי 

ד תיו  ל על ה"ס  ל ויין האים  מ ר דבעי למ את אדם לבני  אפר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאי

ללמד יכ ל היה אם  הר "ס  ל ד ועל  האריז"ל  דה לן וזה ..'וכ הא רב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹי 

למד  מ ...ולא גלל  לבא צרי אא עת א ר את  לתן ער להתע ם יכל לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ל ר ת להם  וא י  , ח  לוה ממיו. מאר ת ראה לא ז חכמה טעם א מי  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹי 

והאמר  האת . ה רה ל  נלאמעל לי טב סרת רצה  איני  גל ת לנ י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עלמא מ"ג...אירי ן נים אמר מ וח "ב), ח "א ה רית .(ספר  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

פרת עים ְִֵָָבריו

גםמאן  וארה קלה, ילמד  לא אם  דל  ל  נע כתב... רה א ליף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

 א קלה דהל רב ל לקנ ת  כל  מי .'וכ יליף לא לי וטב ,ד לְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מ הפרים מ  א ללמדחבר יז ה אם  ן  וכל .'וכ לתא  לאר רם  תרל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לד יעה  א מה אחת  עה למעלה  ן ב יעה אחד  מאמר  ר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלהבין 

מימה נה מ"ג)הט  תיקון זהר תקוני   מל ק)עד רה לעסק אדם  צרי  . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הלה, חכמת הקראת האמ ית  הידיעה לידע חכמת יג  נתעק  א  מי וכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ה ין. את לן  עתיד למעט רב ין שערים)אלק ת מאה   קבע(רקאנטי  ער לקע  . ְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

מל מ  רית ת ממור ת ד הגת קצת אל לבא  יכל אדם אין  הר. י ם  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻכל

והנים...  דה זהר ספר  מ ד ביחד  ה לה, חכמת מ ד מ ,דנְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹל

י ם כל קב ע ע ר  לק ע לדים למע אזן  להאיר האדם  לב  יתלהב  לא   ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹהאי

המק לים  ספרי אר בנים  דה ג ')הר פרק  ו' שער העבודה' ושרש מרן('יסוד  . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

 דה ההר  לן ואמר: מסר, ספר זהר  ללמד ל אליו  הרה זצ"ל 'אי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹה'חזן

חז"ל מאמרי  מל י תר אי')מערר  'מעה  הלה (ספר  חכמת  האמת החכמה  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ער והיא  אפן, ם מ ה  להטר  לאדם  ואין ,פה הצלחת ער  היא  ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאלקית

החכמה  לד  הר  דלי  מקין  הי א הלואי אני , ואמר  י ראל ... ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרת

היה  לא ואי  אזי ,זה חכמה לעסק ללמידים ר מלדים  הי והלואי  ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהדה

החיצנת  לחכמה  רא הרמת א')ם פרק גנים' .('מעין ְֲִִַַַָָָֹ

העלם לפטר ְִָָָיכל

אפ מ... ר ים , ט בים  מע ים   איהה עלם  הערים  מל  ת א (זהרציאין ְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ד') עמוד ע' דף  השירים  שיר קיימיחדש הו אינ ן האמת חכמת לעסקים קרי .ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הרה  ס דת ידעים אינם אתם  ממע מעיק: אמר , צד ונכב  סיני , ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָטרא

סיני  הר  על  רגליו  עמד קנב .)לא דף  העלת כתב,(זהר  משה ויקהל בספר – וגדל. ְְְְֲִַַַַַָָֹֹֹ
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אחר אר לל, זה ידיעה להם אין הר חכמי איזה על מאד מ ואני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹוהעת ,

על עלתה ה סר  חלק ה ה מחלקיה חלק איזה  הרה קדת  מעלת רממת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻל

מ נת פרט  , ח לפי  אחד ל הם לעמד  זה העסקים  לכל רת ונ ן ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻנה .

זוה"ק כמ "ש ,ואיל קיז)ת"ר  רצה (וירא ,'וכ ית ח ן  לתיתאה נין מאה בית  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָ

האמת חכמת להתעק ח ים  אלקים  להבק הקקים  לכל ר ת  ן ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמר 

סלאנטער י ראל ר ' החסיד  האן ם מע י  ן  ראי . ה ם את וליטל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלנס

ח"א) הדעה  וספר הקדמה ואחלמה , ב בת(ם   מ הא ה הר ספר  קרא זה חר  . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה רזל את  האבת האבן איבת אב י הם אהבת ,ק ח עסק ד  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנח,

אם  ח אין רע  יהיה אם ואפ , נות מתונ  חור נפ להלת אליו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוי נס

ה )י נס  א, יקר  א ר (רמ"ק, ה הר. ספר ילמד  קלה , יד   ל אין  מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

סקי"ב) קנ "ה  סימן הח ים, .(ף ִַַַ

יה ייל חכם ְִִֵַָָלב

ידר וי גימטר א ת, וי ,דר  וי הרה , פטי חפצם ל אדם ני  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

לדברי ותיח יט  ואל ההיא, עם  נתלל עליו מה פי  ה ל ,'וכ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹהאמת ,

,'וכ להת התנ דים יכריח לדבריהם ע ים אחרת.ואם עם העלם זה לל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

יג) פ"א  מסר  ן(בט ם לעסק רצים אדם ני  ראה הא  עמלק הא הס "ם   , ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ק יתע א מזפת טענת כ ה האדם  לבני  מית  הא תמיד  הרה , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻסד ת 

 מ נמחה אין קמה ל יהיה כן ידי  ועל הרה, יצירה ).סד ת  ספר  על  יצחק (רי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

העלם מדר ְְִִֶַָָָה

זצ"ל,וכן  ח ים' ה'חפץ ר מ ם זצ"ל ל למה רי  היק ה אן עלאמר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

חים' ה 'חפץ והיה  .מדר ר י הג לה ם אין  ה הר ספר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלד

לבח רים  ואפ רה תא ל  ה הר  את ת ל   למד לכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמערר

יוסף) בנין הוספות מפוזין שלמה  בן יוסף  .(ר'

מזהיר  הח ה ְְִַַַָא ר

הרמח "לוזה בסאן)לן הר "י  לרבו  ואגרת חכמה  דרך  אלקת(מאמר נע ל ער י ים : ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ

אמר זלה"ה האר "י  ברי צדק ח יו... ימי להית ל ל אין האדם  עסק  ער  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לכינה ה איר ה א לב ה הרה  פנימת רק אא  ותנים הר אמר , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אא יהיה לא חריף אינ מי  עלם " רית לזר "ראיתיה  נאמר הרה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹרזי 

י ם  ,קינאל לה ' הרצה  ה ספק, לא אמ י  בר וזה חיצנת, ולא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹפנימת

אין הלל זה  אמת... ברי  א א  לנ אין אבל  מחכמינ רים הה הבר ליק ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא 

דע מי הה. עלם  ידיעת  יהמ מה האר א א לבא לעתיד מ צא ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאדם 

נים ... ם  על מ יהנה לא  יגה א מי נימי  א ר  יהנה זההנימת הלא ְְְֱֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

בד ה עים האר מן האמת מעל רחק בר יראל  חכמי רב הרים תיננעו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹרע

הבל, ל  לליהם  אחרי  ללכת קינאל הא.ה' לת חן וה' ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
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ה היר  רה ְִַָָסד 

חכמתבספר הקרא ת נימ היא רה  ל תר ראיתי  ראה תב, מ ה וקהל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

חכמי י ..מל אל  ואין מב ואין ר אין זוית , קרן מח  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהלה 

 ת א מהרים  ,"אלהינ לה' והס רת לנ "ה גלת אמרם  מה רחים  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהט

יבה  ועד זקנה עד  ם  ידע ולא  רסי, מ אתי  לא עדין אמרים מהם  קא, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרי 

ד תיו  ל על ה"ס  ל ויין האים  מ ר דבעי למ את אדם לבני  אפר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאי

ללמד יכ ל היה אם  הר "ס  ל ד ועל  האריז"ל  דה לן וזה ..'וכ הא רב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹי 

למד  מ ...ולא גלל  לבא צרי אא עת א ר את  לתן ער להתע ם יכל לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ל ר ת להם  וא י  , ח  לוה ממיו. מאר ת ראה לא ז חכמה טעם א מי  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹי 

והאמר  האת . ה רה ל  נלאמעל לי טב סרת רצה  איני  גל ת לנ י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עלמא מ"ג...אירי ן נים אמר מ וח "ב), ח "א ה רית .(ספר  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

פרת עים ְִֵָָבריו

גםמאן  וארה קלה, ילמד  לא אם  דל  ל  נע כתב... רה א ליף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

 א קלה דהל רב ל לקנ ת  כל  מי .'וכ יליף לא לי וטב ,ד לְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מ הפרים מ  א ללמדחבר יז ה אם  ן  וכל .'וכ לתא  לאר רם  תרל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לד יעה  א מה אחת  עה למעלה  ן ב יעה אחד  מאמר  ר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלהבין 

מימה נה מ"ג)הט  תיקון זהר תקוני   מל ק)עד רה לעסק אדם  צרי  . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הלה, חכמת הקראת האמ ית  הידיעה לידע חכמת יג  נתעק  א  מי וכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ה ין. את לן  עתיד למעט רב ין שערים)אלק ת מאה   קבע(רקאנטי  ער לקע  . ְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

מל מ  רית ת ממור ת ד הגת קצת אל לבא  יכל אדם אין  הר. י ם  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻכל

והנים...  דה זהר ספר  מ ד ביחד  ה לה, חכמת מ ד מ ,דנְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹל

י ם כל קב ע ע ר  לק ע לדים למע אזן  להאיר האדם  לב  יתלהב  לא   ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹהאי

המק לים  ספרי אר בנים  דה ג ')הר פרק  ו' שער העבודה' ושרש מרן('יסוד  . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

 דה ההר  לן ואמר: מסר, ספר זהר  ללמד ל אליו  הרה זצ"ל 'אי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹה'חזן

חז"ל מאמרי  מל י תר אי')מערר  'מעה  הלה (ספר  חכמת  האמת החכמה  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ער והיא  אפן, ם מ ה  להטר  לאדם  ואין ,פה הצלחת ער  היא  ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאלקית

החכמה  לד  הר  דלי  מקין  הי א הלואי אני , ואמר  י ראל ... ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרת

היה  לא ואי  אזי ,זה חכמה לעסק ללמידים ר מלדים  הי והלואי  ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהדה

החיצנת  לחכמה  רא הרמת א')ם פרק גנים' .('מעין ְֲִִַַַָָָֹ

העלם לפטר ְִָָָיכל

אפ מ... ר ים , ט בים  מע ים   איהה עלם  הערים  מל  ת א (זהרציאין ְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ד') עמוד ע' דף  השירים  שיר קיימיחדש הו אינ ן האמת חכמת לעסקים קרי .ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הרה  ס דת ידעים אינם אתם  ממע מעיק: אמר , צד ונכב  סיני , ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָטרא

סיני  הר  על  רגליו  עמד קנב .)לא דף  העלת כתב,(זהר  משה ויקהל בספר – וגדל. ְְְְֲִַַַַַָָֹֹֹ
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ה צות... וכל  הרה  ל מאר יתר ה ה  הד  האמת כר חכמת עסק א מי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

בין מ ם תא חין  עדן גן לעלת רצה  מת עה  ת א ללמד רצה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא

ה בים  מעים ל  יד י אפ עד  ולא ,'וכ ה ירים  יר  זהר אמר מְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

וי ם... ים כל מתנ את רפים נפים  עלי  הרפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעלם,

ח ה  אר ימיו ֲֶָָָָָל

אי תנת נ היא  הלה חכמת  עסקים  ואינם רה, ל  נמעל לר ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלהם

עלם... לבא התרת  הרעת וכל הלת מאריכים  הם  י  לרה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָבד

נין ועב אח ר רמת היא   להתעק   מניעתנ האת, החכמה עסק לי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהל

 א י הלה. חכמת למד די  אא האדם  נברא א ...נ ותפאר נמק ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹית

האת  החכמה אליהם  ותתה ח רא מהאי  ית רנסן האחרנים  הקמתה רת מ) ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ח ים) עץ  לספר  וכתבימהרח "ו  ותנים  ההר  ספר עסק  אינ מי  האחרן, ה ה ר  . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ידע פסקים, בתלמד במנה מקרא ללה ,פל מ ח ים  הם האר "י  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמרן

ד אג , ולח ץ, מפה הא  ע סק   רת ל והארהנאמנה ח ים עסק ל ואין  ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ר עסק ואינ וראת, טעת  וה א ,פרבל להית ם, מאני להית אא ה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

חים  חלק  ולא ח ים  ל ואין  הרת, על לה רר ה ר דל  הברכה'ורא ('היכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ

י"ט) ז', עקב  לעסק פרשת נפ ולמסר תח נפ על לעמד להחם אחד  ל ח ב  .ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ז התקונים)חכמה ס' צבי ' ('עטרת  יעקב. ינר ד ה היק האלקי המקל  ְְְֱֲִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

זצוקללה "ה : לדאחצירא על  לרמז בא אפר  ' וג האת" הצוה "י  יאמר   א ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

עמים ה הלום עליו הר"י  תב  מ לעלם . האדם  יאת ער הא  ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהלה

,דה בלאהר נברא א ל טוב  ה רה סדת הם אמת רת למד  א מי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

.דתועב ,ואהבת ויראת ,רית ת אלה ידע אדם אין  הלזה  וד אמר כמ ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

 לה ללמה ה לום  קפ"ה )עליו ף   ל ה .(נזי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לנ מגן  רתֵָָָ

סדתל  להיג יכל היה מי  .יד רר  אינ הט אפיל הד  מבין  אינ זמן  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לצלן... רחמנא  קים דינים  נידן להיגן הל לא והא והע סקים הרה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

קלה חכמת ל ד  היה ה אה  וער הם, להתרת יכ ל  הרע יצר  אין  וסד  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻרמז

ז"ל) לה ר"א פ"ח שלמה  .(אבן  ְְַָ

הלמה .על לאה  נזה עם רב הלה  חכמת התטת ורק א מזהיר : ה 'ם' ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

הא ה והן החיד נימת הן הגת זלת נברא עליה  ה נה לימי לא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

וסד תיה, צריכים .הרה   אנ העם קרב האמת חכמת  ל דל להתט ת ן ועל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לקע  מח בים אנ זה. זה צדקנ מיח ביאת החכמה התט ת ה ה ל יים ן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻועל

לכנס  הרצה  ל האה , מרחבי החכמה פ צת למהר די ספרים לחר  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻמדר ת

ויכנס. משה:(ה 'ם')יב א ויקהל בספר   מן. נצא  הה  דה ה ד בכח  בזכ ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻ

ה ד זה זלת לא ח ראהלת האי נשא  פרשת מהימנא רעיא  אמר אר  , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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בגין ני ן,  צרי לא  אי ן בה עאה א א זהרא מן  ההר  ספר  איה ילְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ח י מאילנא  למטעם יראל מל תאעתידין  י י קן  ה הר ספר האי  איה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

לעמדרחמי יכ לים  אנ אין עה האת החכמה ללא   ." ינח דד "ה' הן ויתקם  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

'וכ וסעד עזר לנ היא האת החכמה אבל הה הר  וח "ב)לת ח "א ה רית .(ספר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

זמינ וידע להצל  יכלים   ואי ימ"ש, מהיטלער  נצלה יראל ארץ  אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ורא י הרנים  ע הע ת  תא נגה לא  ורתי  מ רי  אטם !!! ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמצצת

הרנים את הזהיר זצ"ל!!! ה ם על הגה"צ ק ל מע א רא י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻי יב ת

ירושליםם הבד"ץ והזהיר הרעי וכן  העלם , מלחמת לפני  נה 20 י יבת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָורא י

תרפ"א הבד"ץ]בשנת וכל זוננפעלד , חיים  יוסף רבי  ידענ???[הגה "צ לא  יד ְִַַַָֹאל 

יראל!!! עם את לה יל יכלנ לא  יד א מיםאל ייבת והרא י הרנים  א  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

 הם !!! ק על חט הרג יהדים  מלי ן הה ל ל מרעל ידם היה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ונתע  ד ה זהר ללמד לאמ,ר האמת וזה ,אמר ולא  העניןל על  וכתבי  ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ועוד. הכחה", "מצות על ספרים  לה ְְְִִֶַַַַָָָָֹהה

הקדוש  זוהר לימוד  על להוכיח  למה שאלה:

בעובייש נכנס כבודו מה מפני  כן  אם הקדוש? זוהר ללמוד אומרים שלא רבנים הרבה 
כשהרב לכבודו, שנשמע ולמה  הקדוש? זוהר  לימוד  על ולהוכיח  לפרסם הקורה 

לי? אמר לא שלי

ובתוכם תשובה: הקדוש, זוהר ללמוד צעקו ישראל, גדולי וצדיקים גאונים רבנים אלף
הקדוש  הזוהר את ללמוד והאברכים  הישיבה  תלמידי  לכל שציוה  חיים החפץ

הפרשה , על  שבוע ראה בכל – הקדוש זוהר למדו שעבר  מדור ישיבות הראשי  [וכל 
במכתב], פחדלהלן  רק רב  לשום חשבון עשה לא האמת את כשידע חיים והחפץ 

שנה . 120 אחר תשובה לתת יצטרך  יהודי שכל מעלה, של  דין מהבית

מיללה אפר  ידע האם  יהדה! ל ם  מעלה, ל ין בית אתי  אל י כן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הדס י א יב , לזה? עית מה אל י ן! איב  אטם ? מ צצת י ראל עם  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאת

י יב ת והראי  הר נים ל האמת  את רת ואמרי  הזה"ק, על ספרים ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמילי ני 

תב  זה [ל רב, הערב ראי  הם  דה ז הר ללמד  הם  להל א מרים  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹא 

ס – זי "ע  טב ם  על למידי ספרי  140 מ באים  וגם  – עמים  172 ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָזה "ק

זה], את לראת יכל אחד וכל  ספרים  17 הל והד סי מק מ ת , מראי  310 ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהל

הראש או והרב שם , להיכנס אסור  הקדוש זוהר שם  שאין המדרש ובית ישיבה  וכל
ל על אמים והם  רב, ערב – אחרא מהסטרא רב הוא זה על דואג  שלא ְֲִֵֵַָישיבה

בית תקל החידי  האמת זה  . מ י ים  מידי י ראל לכלל יעים ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאס נ ת

מעלה ל מנחםין הג "ר  הגוב "י . כתב  וכן ועוד, ה ', סוד ובספר  ומצלא, מגנא זוהר  בספר (ראה ְְִֵֶַַַָ

חכמים ה למידי את מעלה ל ין בית בעים הל ת זמן וההר גים הענ ים זצ"ל: הל רין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמענכין

להג "ר שנתן (בהסכמה  ח ים' 'עץ על הגוב "י  על ל ן וזה  : על  אתם מעניים קלה , למד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹא



 הרהז ק ל ַַ ח ח ח ח 

ה צות... וכל  הרה  ל מאר יתר ה ה  הד  האמת כר חכמת עסק א מי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

בין מ ם תא חין  עדן גן לעלת רצה  מת עה  ת א ללמד רצה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא

ה בים  מעים ל  יד י אפ עד  ולא ,'וכ ה ירים  יר  זהר אמר מְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

וי ם... ים כל מתנ את רפים נפים  עלי  הרפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעלם,

ח ה  אר ימיו ֲֶָָָָָל

אי תנת נ היא  הלה חכמת  עסקים  ואינם רה, ל  נמעל לר ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלהם

עלם... לבא התרת  הרעת וכל הלת מאריכים  הם  י  לרה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָבד

נין ועב אח ר רמת היא   להתעק   מניעתנ האת, החכמה עסק לי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהל

 א י הלה. חכמת למד די  אא האדם  נברא א ...נ ותפאר נמק ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹית

האת  החכמה אליהם  ותתה ח רא מהאי  ית רנסן האחרנים  הקמתה רת מ) ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ח ים) עץ  לספר  וכתבימהרח "ו  ותנים  ההר  ספר עסק  אינ מי  האחרן, ה ה ר  . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ידע פסקים, בתלמד במנה מקרא ללה ,פל מ ח ים  הם האר "י  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמרן

ד אג , ולח ץ, מפה הא  ע סק   רת ל והארהנאמנה ח ים עסק ל ואין  ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ר עסק ואינ וראת, טעת  וה א ,פרבל להית ם, מאני להית אא ה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

חים  חלק  ולא ח ים  ל ואין  הרת, על לה רר ה ר דל  הברכה'ורא ('היכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ

י"ט) ז', עקב  לעסק פרשת נפ ולמסר תח נפ על לעמד להחם אחד  ל ח ב  .ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ז התקונים)חכמה ס' צבי ' ('עטרת  יעקב. ינר ד ה היק האלקי המקל  ְְְֱֲִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

זצוקללה "ה : לדאחצירא על  לרמז בא אפר  ' וג האת" הצוה "י  יאמר   א ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

עמים ה הלום עליו הר"י  תב  מ לעלם . האדם  יאת ער הא  ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהלה

,דה בלאהר נברא א ל טוב  ה רה סדת הם אמת רת למד  א מי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

.דתועב ,ואהבת ויראת ,רית ת אלה ידע אדם אין  הלזה  וד אמר כמ ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

 לה ללמה ה לום  קפ"ה )עליו ף   ל ה .(נזי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לנ מגן  רתֵָָָ

סדתל  להיג יכל היה מי  .יד רר  אינ הט אפיל הד  מבין  אינ זמן  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לצלן... רחמנא  קים דינים  נידן להיגן הל לא והא והע סקים הרה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

קלה חכמת ל ד  היה ה אה  וער הם, להתרת יכ ל  הרע יצר  אין  וסד  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻרמז

ז"ל) לה ר"א פ"ח שלמה  .(אבן  ְְַָ

הלמה .על לאה  נזה עם רב הלה  חכמת התטת ורק א מזהיר : ה 'ם' ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

הא ה והן החיד נימת הן הגת זלת נברא עליה  ה נה לימי לא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

וסד תיה, צריכים .הרה   אנ העם קרב האמת חכמת  ל דל להתט ת ן ועל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לקע  מח בים אנ זה. זה צדקנ מיח ביאת החכמה התט ת ה ה ל יים ן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻועל

לכנס  הרצה  ל האה , מרחבי החכמה פ צת למהר די ספרים לחר  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻמדר ת

ויכנס. משה:(ה 'ם')יב א ויקהל בספר   מן. נצא  הה  דה ה ד בכח  בזכ ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻ

ה ד זה זלת לא ח ראהלת האי נשא  פרשת מהימנא רעיא  אמר אר  , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

 הרהז ק ל טַַ

בגין ני ן,  צרי לא  אי ן בה עאה א א זהרא מן  ההר  ספר  איה ילְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ח י מאילנא  למטעם יראל מל תאעתידין  י י קן  ה הר ספר האי  איה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

לעמדרחמי יכ לים  אנ אין עה האת החכמה ללא   ." ינח דד "ה' הן ויתקם  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

'וכ וסעד עזר לנ היא האת החכמה אבל הה הר  וח "ב)לת ח "א ה רית .(ספר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

זמינ וידע להצל  יכלים   ואי ימ"ש, מהיטלער  נצלה יראל ארץ  אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ורא י הרנים  ע הע ת  תא נגה לא  ורתי  מ רי  אטם !!! ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמצצת

הרנים את הזהיר זצ"ל!!! ה ם על הגה"צ ק ל מע א רא י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻי יב ת

ירושליםם הבד"ץ והזהיר הרעי וכן  העלם , מלחמת לפני  נה 20 י יבת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָורא י

תרפ"א הבד"ץ]בשנת וכל זוננפעלד , חיים  יוסף רבי  ידענ???[הגה "צ לא  יד ְִַַַָֹאל 

יראל!!! עם את לה יל יכלנ לא  יד א מיםאל ייבת והרא י הרנים  א  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

 הם !!! ק על חט הרג יהדים  מלי ן הה ל ל מרעל ידם היה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ונתע  ד ה זהר ללמד לאמ,ר האמת וזה ,אמר ולא  העניןל על  וכתבי  ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ועוד. הכחה", "מצות על ספרים  לה ְְְִִֶַַַַָָָָֹהה

הקדוש  זוהר לימוד  על להוכיח  למה שאלה:

בעובייש נכנס כבודו מה מפני  כן  אם הקדוש? זוהר ללמוד אומרים שלא רבנים הרבה 
כשהרב לכבודו, שנשמע ולמה  הקדוש? זוהר  לימוד  על ולהוכיח  לפרסם הקורה 

לי? אמר לא שלי

ובתוכם תשובה: הקדוש, זוהר ללמוד צעקו ישראל, גדולי וצדיקים גאונים רבנים אלף
הקדוש  הזוהר את ללמוד והאברכים  הישיבה  תלמידי  לכל שציוה  חיים החפץ

הפרשה , על  שבוע ראה בכל – הקדוש זוהר למדו שעבר  מדור ישיבות הראשי  [וכל 
במכתב], פחדלהלן  רק רב  לשום חשבון עשה לא האמת את כשידע חיים והחפץ 

שנה . 120 אחר תשובה לתת יצטרך  יהודי שכל מעלה, של  דין מהבית

מיללה אפר  ידע האם  יהדה! ל ם  מעלה, ל ין בית אתי  אל י כן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הדס י א יב , לזה? עית מה אל י ן! איב  אטם ? מ צצת י ראל עם  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאת

י יב ת והראי  הר נים ל האמת  את רת ואמרי  הזה"ק, על ספרים ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמילי ני 

תב  זה [ל רב, הערב ראי  הם  דה ז הר ללמד  הם  להל א מרים  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹא 

ס – זי "ע  טב ם  על למידי ספרי  140 מ באים  וגם  – עמים  172 ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָזה "ק

זה], את לראת יכל אחד וכל  ספרים  17 הל והד סי מק מ ת , מראי  310 ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהל

הראש או והרב שם , להיכנס אסור  הקדוש זוהר שם  שאין המדרש ובית ישיבה  וכל
ל על אמים והם  רב, ערב – אחרא מהסטרא רב הוא זה על דואג  שלא ְֲִֵֵַָישיבה

בית תקל החידי  האמת זה  . מ י ים  מידי י ראל לכלל יעים ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאס נ ת

מעלה ל מנחםין הג "ר  הגוב "י . כתב  וכן ועוד, ה ', סוד ובספר  ומצלא, מגנא זוהר  בספר (ראה ְְִֵֶַַַָ

חכמים ה למידי את מעלה ל ין בית בעים הל ת זמן וההר גים הענ ים זצ"ל: הל רין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמענכין

להג "ר שנתן (בהסכמה  ח ים' 'עץ על הגוב "י  על ל ן וזה  : על  אתם מעניים קלה , למד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹא
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שלימה ') 'איפה  ספרו  על זצ"ל  דוויק שאול ההר,.חיים ספר וחכמת נסר ל מד  אינ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמי

יראל, ענתא י  ל על  תהעל ח דין חדין  יע ה  ר ב ערתיו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָסמרנה 

מעלה ל ליא לזה. רם עצמ ה א  וההרג ת, היסת וה לחמת, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָה זרת

אדם  ין  חטאים נקרא זה  וכל  ,הריגת על  וההרג ,תפלו ת על  ביח ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעני

וה כחה . ה ין  מ ם לנ אי  עליהם מכר אין ה רים ים ם אר  .כןלחבר וכמו  ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

להצלת כלום  עשו שלא על ישיבות וראשי  רבנים  האדמורים  כל את  יתבעו  היום 
שאמחז"ל, כמו אטום, מפצצת ועי'ישראל נב . איכה  מד"ר סח , רמז, שופטים ילקוט  נה, (שבת

כ "ה ) במכתב חיים זה .,חפץ על  ושלום  חס וייתבע הוא, בנפשו כי לדעת עליו 

 ז לצים מב  איזה  י ב. לא לצים היא (לילי"ת )במב  רב . ערב  ל  אם  ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יניהם  בים ליקים  מבם מט אים רב ערב  וכן מבה . נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמט אה 

ע"ב)זהר בני  כ "ז ף  י"ג  רעים(יקן עצת הל לא  אר  האי א רי  הסק על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

 האי וגו' ל תתה חטאיםארי  ר רעים , עצת  הל לא  אר   ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

י ב לא לצים  במב עמד  א ).לא סק א  רק (הילים ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

נאמרהאי .ארי ועליה הרא ים  לכל  רא אהי "ה. אר אהי "ה ז)ה א  רא)יר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יד. ל פילין ז אר מן.  רא וד ת . רא ל  פילין וזה רמל.  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעלי

הארי  זה לבת מ חים  ב(ת ם  א רי  ם ראי "ת  ן תב(ועל  הא  (רא יתזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זכה ל) מי הד ה] הכינה את עלים  היקים [הם נת. א רני  י  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָארי 

ט ב  העת עץ ל מד  רעה  עצה היא רעים . עצת הל לא אר ה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלי נס 

ונח)ורע. סמא "ל  זה  הרעים. אמר(מי ז ח אים. ר איזה עמד. לא ח אים בדר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(ל וגו'.(מלי יה מחתה  אכלה  מנאפת אה  ר איזהן יב. לא לצים במב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ז לצים רב(לילי"ת)מב  ערב וכן  מ בה . נה מט אה  היא  רב. ערב ל  [א]אם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וז"ל:א. הזוהר, מטעמי בספר 

לכל   יז ה לגאלה,  מאמיני  יצְְְְֲִִִִִֵַַַָָה
המ בטח ת  ְַַָהבת

ואמר, יסי רי מא )תח וילמ(יעיה  יב ה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
למעד ה א רי קד א זמי .' וג   חריה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָל 
נביאי  ידי על  קאמר ,טבא אינ ל  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָליראל.

הבת קט... ל  את ליראל לעת הק "ה  (עתיד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

גלת...) עליה וסבל האמת, נביאי אתנ אזלי אבל ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
, טבא אינ ל  וחמא , ספרי תחי מדרת, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָלבי
  ל דאבטח  א רייתא,  תיבי וחמא ,חכ ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָקא
...  תהגל מתנחמי ,עלייה הא  רי ְְְְְְֲֲִִִַַָָק דא 
ל  את יד ה ספרי רא אר  מעמד החזיק ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ויראל

ה י"ת...) הבטיח וה בת יבההבטחת  ה א , ועל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
.  חריה ל מאי .  חריה ל למְְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָוי
ההא א . גל תא   אעל רגז   נחיריה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹדאתקפ

  לה  דיחמ  טבי מל  למוי יב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָזמנא .
וציהליראל.  האמי מי  רק ה ביא  התנא זה (ועל ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 יב רב  והערב גא לה , למח זה  ה א ה באה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלק

הערב  מקלית להינצל  והרצה – ההבל אחרי הלכ י  למ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוי

מהל ) ה ילה  נח תיבת ,דה זהר לעס ק מ כרח ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֹרב

ע"ב) קפ"ח  תא י ר ת דה .(ז הר  ִִַַַַָָָָ

לעסק מ כרח רב הערב  מקלית להינצל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהר צה
מהל  הילה  נח תיבת , דה ְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹבזהר

רשיעייא, רב ערב שמהערב ואינ עי הר תוא) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זמנא,רב) הה א ה יאת דיתקיי לפני ה יתקיי) ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ה תב:) יב)ה יח רי) נאל רפוי נ יתל ררית ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
. עיר יעראל )והרי מר ירר יהיה  (אז ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָ

מנה. מארי אינ : ניתליתברר הנה  עלי  א) ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ה רה) יד ידי קיאעל זרעא   אינ :רפוי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
עא. ידי אר על ררית הע אר ל דה (וזרע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
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צדקה) ביט י מע כתיב,מצות ה א יג )הדא  (זכריה  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

ס ה את צר יצרפתני  ס ידי  על היינ) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

רב.לצדקה) ערב  אינ ,עיר יעהערב והר  וא) ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

יראל ) מ לל  יצא .רב ְְְִִֵַָָָ

יב) ק לה ,(נאל מארי   אינ , יבינ  ילי וה ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ה רה) ס דת סקיע א ה ילי מר(וה א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ה(יב הרקיע .(נ אל זהר יזהיר  ילי וה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
ספר אקרי  א, זהר לימ קא  אינ י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹא

ספרההר, הקרא  הה  א ר סקיע יקי ה ה א) ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נח,הזהר) תיבת  איה יל נח תיבת (ה א ְְְִִִִֶֶַַַַַַַֹֹ

ובע מהל ) מעיר ,  ני  ינתד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מ חה . ני מעיר, אחד לזמני ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמלכתא.
רק   הל , לפני ליבה  להינס  זכ  ל א  מ)ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

 מ ה י ,ד ה הזהר  ידי  על  להינצל   יז ילי וה ריזי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָה

א') ס ק ג' (רק  מלאכי תב מ לחקצר, הני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
 היכל אל יבא   פתא לפני ר פנה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמלאכי
אר ה רית מלא  י מבק   א אר  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָהאד

דבה צבקת) ה' אמר א ה ה  חפצי  א א) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

( ד ה זהר  לעס ק ז א )יתקיי ה) מת ל  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
.הליכ היארה  ני,ה ד בחינת (להי ת ְְְְִִִִִִַַַַָָ

(ימינ מהרה  ,צדקינ מיח ני לק ל נימהראודא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
. יל סה על וכלא א, ספרא  רל א האר  (וזה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הר"י  זכ ת זה  וכל ,תיהמנ יאיר ד ה זהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספר 

( ד ה.  מהימנא , רעיא   ת העל רת  ד ה (זהר  ְְְְֲֲֵַַַַַַַָָָָָָ

נ"ד) נ"ג, עד כ"א יק זהר יקני  וע ע"ב, .קנ"ג ְִִֵֵַַַ

: מ ל א הרה תב עסק מה וה ה  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אריתא מלי אינ ל  ואפי בריו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָתחת
ט הית  ע .'וכ  לגרמיה עבדי חסד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָל 
אר יהר  תיננ עו זה  נזמ בפרט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמבאר ,
עלי  קצת  אצל   לחת קר נעית ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהרה
רס לקל מנת  על רה  עסק א ר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָרה 
ייבת , ראי מ לל  תלהי וג יתרת, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָוה פקת
כל   דנ  וריח מ להית סנהדראת , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָודיני
 ני ה הפלגה ר לאני  יהמע  מיוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאר
מה  היא  יהמע סת וער ,מי ורא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמגל 
תב  .  לנ ונעה  התב  אחר ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָתב

ראית פרת ההר כ"ה :)ספר  ) נ ל וזה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
חמה  ,והאר  מיה לדת אה  סק ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל
הא מה ,מיני הג' מ רב, ערב י  יניִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
 ריה ה ה  אמר  עלייה ,רי ת ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהקרא

 א מטרא  ואי , ה אנ י  למע י אר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ה יא )אמר מגל (רא ית עיר  לנ נבנה הבה ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָ

י  כנסת  י בני  לנ ונעה  'ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָוג
,ירי על  ועטרה רה  ספר   ה וייו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמדר ת

ה ת  על  והה  .'וכ  ל למעד א א  ,מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹו א 
א רה הע סק ל  מרא: אמר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹהאת
יצא ולא ניו על לית הפכה   ל נח מְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹל

. להע ֲִַָָלאויר

: מ ל סקי ע אי האני ראיה  ואמנ ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
 עסק ל י  אמר וענוה  ימ מראי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאה 
רי  הא הדל החכ והה  .מ ל הא ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָרה 
הא  א  עליה העיד  ל ה עליו ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמאיר
ז כה  מ ל רה  העסק ל  ללת ל  אמרְְְְְִֵֶַָָָָָָ
ונעה  רה  רזי  ל י מג 'וכ הרה   ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדברי
מאליו התר  כמעי  לוה סק אינ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנהר
 יט יט להציא   לע לטרח הצטרכ ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָֹלי 
 אינ י רה  זה הה  הלע, מ הרה מימי  ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל 
אר האי זה  מי , הלכת מ ל רה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעסק
וראה  ה את הנה  תרא מעת עיניו  לי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹלא

תפחית נערחסר על  וויטאל יח ר י (הקמת ְְְִִִִֶַַַַַַַַָ

כ"ח) רק הזהר אר  וע – .ההקמת ְְֵֶֶַַַַַָ

ל  ההר, ספר עסק  אינ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב
וראת, טע ת ו ,ולח מ פה הא רתְְְִַַָָָָָֻ
, מאני להית אא רה עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
על  להרר הר דל  ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית
בואי  יח חלק ולא  יח ל ואי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהרת,

 יח ארחת ייג ְִִַַָֹלא 

וכתבי   ניות ה הר ספר עסק אינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי
טעת  ו , ולח מפה ה א רת ל ְְֲִִַָָָָָָֻהאר"י,
מאני  להי ת א א  רה  עסק   ואינ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוראת,
על  לה רר הר דל  ורא רב  להית , ְְְְְִִֵֵַַַָֹ
לא בו אי   יח חלק ולא  יח  ל ואי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹֹהרת,
וכתב  ה הר לד ידי על  אא י ח ארח ת י ייג ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

מי  ,האחר ה ה  ר לבד: ויטאל   יח הרב ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָמר
 מר וכתבי   ני ות ההר ספר עסק   אינְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מקרא ללה  ,פ ל מ  יח ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאר"י
ל  נאמנה ידע , סקיפ בתלמד ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָבמנה
 ל ואי ד אג, , ולח מפה ה א עסק  רתְְְִֵֵֵֶַָָָ
וראת , טעת   והא ,פל והארה   יח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעסק
להית  ,  מאני להית א א  רה עסק  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
 ל ואי ה רת, על  לה רר  ה ר דל  ורא ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹרב

. יח חלק  ולא יְִִֵֶַַַֹח

יער מא  נ לית : חד זהר תני ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹוע
ימא כל  צוחי , על  ע  ל לרצ ת ְְְְֲִִִַַַָָָָָלג
 וצוחי .יק כה ה, בעל  אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוליליא 
הב  עתרא   ל הב  הב. הב אמרי ככלבי ְְְְְִִַַַָָָָָָ
כינ א. לסלקא יל מא ולית יקרא, ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָל
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שלימה ') 'איפה  ספרו  על זצ"ל  דוויק שאול ההר,.חיים ספר וחכמת נסר ל מד  אינ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמי

יראל, ענתא י  ל על  תהעל ח דין חדין  יע ה  ר ב ערתיו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָסמרנה 

מעלה ל ליא לזה. רם עצמ ה א  וההרג ת, היסת וה לחמת, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָה זרת

אדם  ין  חטאים נקרא זה  וכל  ,הריגת על  וההרג ,תפלו ת על  ביח ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעני

וה כחה . ה ין  מ ם לנ אי  עליהם מכר אין ה רים ים ם אר  .כןלחבר וכמו  ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

להצלת כלום  עשו שלא על ישיבות וראשי  רבנים  האדמורים  כל את  יתבעו  היום 
שאמחז"ל, כמו אטום, מפצצת ועי'ישראל נב . איכה  מד"ר סח , רמז, שופטים ילקוט  נה, (שבת

כ "ה ) במכתב חיים זה .,חפץ על  ושלום  חס וייתבע הוא, בנפשו כי לדעת עליו 

 ז לצים מב  איזה  י ב. לא לצים היא (לילי"ת )במב  רב . ערב  ל  אם  ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יניהם  בים ליקים  מבם מט אים רב ערב  וכן מבה . נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמט אה 

ע"ב)זהר בני  כ "ז ף  י"ג  רעים(יקן עצת הל לא  אר  האי א רי  הסק על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

 האי וגו' ל תתה חטאיםארי  ר רעים , עצת  הל לא  אר   ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

י ב לא לצים  במב עמד  א ).לא סק א  רק (הילים ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

נאמרהאי .ארי ועליה הרא ים  לכל  רא אהי "ה. אר אהי "ה ז)ה א  רא)יר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יד. ל פילין ז אר מן.  רא וד ת . רא ל  פילין וזה רמל.  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעלי

הארי  זה לבת מ חים  ב(ת ם  א רי  ם ראי "ת  ן תב(ועל  הא  (רא יתזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זכה ל) מי הד ה] הכינה את עלים  היקים [הם נת. א רני  י  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָארי 

ט ב  העת עץ ל מד  רעה  עצה היא רעים . עצת הל לא אר ה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלי נס 

ונח)ורע. סמא "ל  זה  הרעים. אמר(מי ז ח אים. ר איזה עמד. לא ח אים בדר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(ל וגו'.(מלי יה מחתה  אכלה  מנאפת אה  ר איזהן יב. לא לצים במב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ז לצים רב(לילי"ת)מב  ערב וכן  מ בה . נה מט אה  היא  רב. ערב ל  [א]אם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וז"ל:א. הזוהר, מטעמי בספר 

לכל   יז ה לגאלה,  מאמיני  יצְְְְֲִִִִִֵַַַָָה
המ בטח ת  ְַַָהבת

ואמר, יסי רי מא )תח וילמ(יעיה  יב ה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
למעד ה א רי קד א זמי .' וג   חריה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָל 
נביאי  ידי על  קאמר ,טבא אינ ל  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָליראל.

הבת קט... ל  את ליראל לעת הק "ה  (עתיד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

גלת...) עליה וסבל האמת, נביאי אתנ אזלי אבל ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
, טבא אינ ל  וחמא , ספרי תחי מדרת, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָלבי
  ל דאבטח  א רייתא,  תיבי וחמא ,חכ ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָקא
...  תהגל מתנחמי ,עלייה הא  רי ְְְְְְֲֲִִִַַָָק דא 
ל  את יד ה ספרי רא אר  מעמד החזיק ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ויראל

ה י"ת...) הבטיח וה בת יבההבטחת  ה א , ועל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
.  חריה ל מאי .  חריה ל למְְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָוי
ההא א . גל תא   אעל רגז   נחיריה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹדאתקפ

  לה  דיחמ  טבי מל  למוי יב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָזמנא .
וציהליראל.  האמי מי  רק ה ביא  התנא זה (ועל ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 יב רב  והערב גא לה , למח זה  ה א ה באה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלק

הערב  מקלית להינצל  והרצה – ההבל אחרי הלכ י  למ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוי

מהל ) ה ילה  נח תיבת ,דה זהר לעס ק מ כרח ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֹרב

ע"ב) קפ"ח  תא י ר ת דה .(ז הר  ִִַַַַָָָָ

לעסק מ כרח רב הערב  מקלית להינצל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהר צה
מהל  הילה  נח תיבת , דה ְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹבזהר

רשיעייא, רב ערב שמהערב ואינ עי הר תוא) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זמנא,רב) הה א ה יאת דיתקיי לפני ה יתקיי) ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ה תב:) יב)ה יח רי) נאל רפוי נ יתל ררית ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
. עיר יעראל )והרי מר ירר יהיה  (אז ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָ

מנה. מארי אינ : ניתליתברר הנה  עלי  א) ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ה רה) יד ידי קיאעל זרעא   אינ :רפוי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
עא. ידי אר על ררית הע אר ל דה (וזרע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
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צדקה) ביט י מע כתיב,מצות ה א יג )הדא  (זכריה  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

ס ה את צר יצרפתני  ס ידי  על היינ) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

רב.לצדקה) ערב  אינ ,עיר יעהערב והר  וא) ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

יראל ) מ לל  יצא .רב ְְְִִֵַָָָ

יב) ק לה ,(נאל מארי   אינ , יבינ  ילי וה ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ה רה) ס דת סקיע א ה ילי מר(וה א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ה(יב הרקיע .(נ אל זהר יזהיר  ילי וה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
ספר אקרי  א, זהר לימ קא  אינ י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹא

ספרההר, הקרא  הה  א ר סקיע יקי ה ה א) ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נח,הזהר) תיבת  איה יל נח תיבת (ה א ְְְִִִִֶֶַַַַַַַֹֹ

ובע מהל ) מעיר ,  ני  ינתד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מ חה . ני מעיר, אחד לזמני ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמלכתא.
רק   הל , לפני ליבה  להינס  זכ  ל א  מ)ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

 מ ה י ,ד ה הזהר  ידי  על  להינצל   יז ילי וה ריזי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָה

א') ס ק ג' (רק  מלאכי תב מ לחקצר, הני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
 היכל אל יבא   פתא לפני ר פנה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמלאכי
אר ה רית מלא  י מבק   א אר  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָהאד

דבה צבקת) ה' אמר א ה ה  חפצי  א א) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

( ד ה זהר  לעס ק ז א )יתקיי ה) מת ל  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
.הליכ היארה  ני,ה ד בחינת (להי ת ְְְְִִִִִִַַַַָָ

(ימינ מהרה  ,צדקינ מיח ני לק ל נימהראודא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
. יל סה על וכלא א, ספרא  רל א האר  (וזה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הר"י  זכ ת זה  וכל ,תיהמנ יאיר ד ה זהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספר 

( ד ה.  מהימנא , רעיא   ת העל רת  ד ה (זהר  ְְְְֲֲֵַַַַַַַָָָָָָ

נ"ד) נ"ג, עד כ"א יק זהר יקני  וע ע"ב, .קנ"ג ְִִֵֵַַַ

: מ ל א הרה תב עסק מה וה ה  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אריתא מלי אינ ל  ואפי בריו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָתחת
ט הית  ע .'וכ  לגרמיה עבדי חסד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָל 
אר יהר  תיננ עו זה  נזמ בפרט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמבאר ,
עלי  קצת  אצל   לחת קר נעית ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהרה
רס לקל מנת  על רה  עסק א ר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָרה 
ייבת , ראי מ לל  תלהי וג יתרת, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָוה פקת
כל   דנ  וריח מ להית סנהדראת , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָודיני
 ני ה הפלגה ר לאני  יהמע  מיוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאר
מה  היא  יהמע סת וער ,מי ורא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמגל 
תב  .  לנ ונעה  התב  אחר ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָתב

ראית פרת ההר כ"ה :)ספר  ) נ ל וזה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
חמה  ,והאר  מיה לדת אה  סק ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל
הא מה ,מיני הג' מ רב, ערב י  יניִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
 ריה ה ה  אמר  עלייה ,רי ת ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהקרא

 א מטרא  ואי , ה אנ י  למע י אר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ה יא )אמר מגל (רא ית עיר  לנ נבנה הבה ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָ

י  כנסת  י בני  לנ ונעה  'ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָוג
,ירי על  ועטרה רה  ספר   ה וייו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמדר ת

ה ת  על  והה  .'וכ  ל למעד א א  ,מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹו א 
א רה הע סק ל  מרא: אמר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹהאת
יצא ולא ניו על לית הפכה   ל נח מְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹל

. להע ֲִַָָלאויר

: מ ל סקי ע אי האני ראיה  ואמנ ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
 עסק ל י  אמר וענוה  ימ מראי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאה 
רי  הא הדל החכ והה  .מ ל הא ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָרה 
הא  א  עליה העיד  ל ה עליו ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמאיר
ז כה  מ ל רה  העסק ל  ללת ל  אמרְְְְְִֵֶַָָָָָָ
ונעה  רה  רזי  ל י מג 'וכ הרה   ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדברי
מאליו התר  כמעי  לוה סק אינ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנהר
 יט יט להציא   לע לטרח הצטרכ ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָֹלי 
 אינ י רה  זה הה  הלע, מ הרה מימי  ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל 
אר האי זה  מי , הלכת מ ל רה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעסק
וראה  ה את הנה  תרא מעת עיניו  לי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹלא

תפחית נערחסר על  וויטאל יח ר י (הקמת ְְְִִִִֶַַַַַַַַָ

כ"ח) רק הזהר אר  וע – .ההקמת ְְֵֶֶַַַַַָ

ל  ההר, ספר עסק  אינ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב
וראת, טע ת ו ,ולח מ פה הא רתְְְִַַָָָָָֻ
, מאני להית אא רה עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
על  להרר הר דל  ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית
בואי  יח חלק ולא  יח ל ואי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהרת,

 יח ארחת ייג ְִִַַָֹלא 

וכתבי   ניות ה הר ספר עסק אינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי
טעת  ו , ולח מפה ה א רת ל ְְֲִִַָָָָָָֻהאר"י,
מאני  להי ת א א  רה  עסק   ואינ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוראת,
על  לה רר הר דל  ורא רב  להית , ְְְְְִִֵֵַַַָֹ
לא בו אי   יח חלק ולא  יח  ל ואי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹֹהרת,
וכתב  ה הר לד ידי על  אא י ח ארח ת י ייג ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

מי  ,האחר ה ה  ר לבד: ויטאל   יח הרב ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָמר
 מר וכתבי   ני ות ההר ספר עסק   אינְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מקרא ללה  ,פ ל מ  יח ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאר"י
ל  נאמנה ידע , סקיפ בתלמד ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָבמנה
 ל ואי ד אג, , ולח מפה ה א עסק  רתְְְִֵֵֵֶַָָָ
וראת , טעת   והא ,פל והארה   יח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעסק
להית  ,  מאני להית א א  רה עסק  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
 ל ואי ה רת, על  לה רר  ה ר דל  ורא ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹרב

. יח חלק  ולא יְִִֵֶַַַֹח

יער מא  נ לית : חד זהר תני ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹוע
ימא כל  צוחי , על  ע  ל לרצ ת ְְְְֲִִִַַַָָָָָלג
 וצוחי .יק כה ה, בעל  אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוליליא 
הב  עתרא   ל הב  הב. הב אמרי ככלבי ְְְְְִִַַַָָָָָָ
כינ א. לסלקא יל מא ולית יקרא, ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָל



 הרהז ק ל ַַ יב יב יב יב 

נה .[ב]מטאים  יניהם, בים ליקים  ארי .מ בם תא תדבק מי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

עץ וזה  מים . לגי  על תל עץ  והיה  נאמר  הרה. ל  והרא התר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהא

יל. לא  ועלה  אמר ְֱִִֵֶֶַַַָֹהח ים 

ל ד ידי על  אא  יח ארח ת ייג לא  ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹבואי
 וכ לבד, ויטאל   יח הרב מר וכתבי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹההר
הרה  הארכנ כבר אר.  ארה  ערי ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻפר
ועבד מאהבה עבד אא  מקל, היה  א ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻמה

ארמראה – י "ט ז', עקב רת קמרנה  ה רכה (היכל  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

י') רק .הזהר ֶֶַַ

 ל הע את מיל מ ל רה המד ְִִֵֶַַַָָָָרק

חז"ל צ"ט:)ואמר רי (סנהדרי סנ אל רי אמר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ
פמליא  ל  ימ מ ל רה  העסק ְְְִִֵֵַַָָָָָָָל 
יחזק א" אמר: מה ל  במליא מעלה  ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל 
אמר רב  לי". יעה  ל לי ל יעה  ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָמעי
אמר: מה  ו ל  מעלה  ל לטרי נה  אילְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
 מי לנטע יתי ידי בצל  פי ברי  י וא"ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ל  על מג א אמר: חני רי ."אר ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹוליסד
ולוי  ." יתי ידי "בצל אמר : ל  לְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָהע
"ולאמר אמר: ה א לה את מקרב א ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאמר

אה". עי   ְִִַַָלצ

"יהח נפ" ספר כ"ה)וע רק  ד' רק(ער , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
 ואי .להע  לקיי זכה מ ל ה רה  עסק ידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

,דה הז הר מלימד  יתר מ ל רה   עיי) ְְְִִֵֵַַַַָָָ

הזהר) .אר ַַ

יש כשעדיי זה  וכל  :החיי נפש לשו וזה 
 בעיו ובתורתו  יתבר בו שדבקי מישראל אנשי
 חפצ ה' בתורת ורק לשמה. גדולה ויגיעה ושקידה
מעסק לגמרי   שבטלי האנשי ואז  . הימי כל 
 חיי שאול  ירדו המה  .בחירת מרוע התורה
בו  הדבוקי ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשי
כל  ועל  ח "ו . יכרתו  חיי  ומאר ובתורתו. יתבר
נתמעטו כי  הג העולמות, כל  ג העול פעולת
האלה   החטאי בסבת ,ואור מקדושת וירדו
כמו ח "ו  ליחרב  רגל שנטיו  וכמעט ,בנפשות

אליהו דבי בתנא פ"ב)שכתוב חכמי (רבא אמרו :
מבקש התורה  מ  מבטלי אד שבני זמ כל 

וש כו '. העול את להחריב אליהוהקב"ה  (בסדר 

פ"ה) תבל"זוטא עליה וישת  אר מצוקי לה' "כי
 יו בכל  כו '.  חכמי תלמידי אלא מצוקי ואי
כל  את לחבל הקב"ה  מלפני חבלה מלאכי  יוצאי
מדרשות  ובתי כנסיות בתי  ואלמלא  כולו   העול

בדברי  ועוסקי בה יושבי  חכמי שתלמידי
ע"ש. כו' מיד כולו העול כל  את מחבלי היו  תורה 
 השרידי ידי על  להתקיי יוכלו  עדיי זה כל  ע
 יומ הקדושה בתורה   העוסקי קורא . ה' אשר
ח"ו. ובהו  לתהו לחזור לגמרי יתבטלו שלא ולילה.
רגע  אפילו לגמרי פנוי העול ח"ו היה א אבל 
בתורה  סגולה ע והתבוננות מעסק  ממש אחת
 נחרבי העולמות כל היו  כרגע תיכ הקדושה .
אחד איש   ג וא ח "ו . לגמרי ממציאות ונבטלי
את   ולקיי להעמיד שבידו  כחו. רב  לבד . מישראל 
עסקו ידי  על  בכללה  והבריאה  העולמות כל 
שכתוב  כמו  לשמה. הקדושה  בתורה  והתבוננותו

ב') צ"ט ד חלק פרק  לשמה (סנהדרי בתורה  העוסק כל 
כולו. העול כל  על מגי  א אומר  יוחנ רבי כו'.

התורה בפרק אמרו פ"ו)וכ בתורה (אבות העוסק כל
כדאי  כולו  העול שכל אלא  עוד ולא כו'. לשמה 

לו. הוא

וז"ל:ב . הזוהר", "נתיבי בספר

את   בי עה ה רב הערב לנ יל וחז "ל  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהית 
דה והזהר ,מחמת הרת וכל היח, ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָיאת
מקמת  מראה  טנ ל מקמת, הר ה מ ה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָמלא 

נפלא . בה ְְְִִֵֶָָנרחב

להית  תנא והזהיר תב מקמ ת מראה 310ְְְְְְִִִֶֶַָָ
 כניה עלמת ש "י נגד   רב הערב  מ  ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנזהרי

האמת. ְֱִֵֶַָלציקי

עב .ראה: כז , עא. כו, עא. כה , ד בראשית  ז הר ְֵַ
עב . מה, שמות זוהר  עא. רסג עב . רסב, עב. כח,
קצה , עב. קצ  עא. קכד, עא. קכ, עא. קיד, עא. סז ,
זוהר  עא. רכד, עב. רכג, עא . רג , עא . קצז, עא .
עא. צז , עב. פו, עב. כח , עא . כח, עב. כז , ויקרא
קנב, עא . קכד , עב. קכב , במדבר זוהר   עא. קיא ,
זוהר  עב. רמו , עא. רלז, עב. רלא , עא. רל , עב.
רפב, עא. רעט , עב. רעז , עב. רעו, עא. רעג, דברי
כז , עב. עא , כב, עא . טו , :ד זוהר, תיקוני  עא .
מט , עא. מב, עב. מא, עב. ל, עב. כח , עב. כז , עא .
עב, צו, עב. עה , עא . נה , עב. נג, עא . נב, עב. נ , עא .
קלח, עב. קכח, עא. קיט , עא . קיז , עא. קיב, עא . צז 
קמו, עא. קמד, עב. קמא, עא. קמא, עא. קמ, עא .

 הרהז ק ל יג ַַ

גווני  ד' מאמר יתרו  פ' חדש : זוהר  עב . קמז, עב.
יתרו פ ' בראשית. ימי ז ' מאמר יתרו פ ' עינא.
ד חדש: זוהר תיקוני  דמצחא . שרטוטי מאמר

עא. כז
להאריז "ל: חיי ויטאל ע חיי מוה "ר הקדמת

מ"ת . א ' פרק לב שער חיי  ע הקדמות. שער על
 הגלגולי שער  פ"ג. מט  שער מ"ת. פ"ו לח שער 
שער  לט . הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי בשלח, בא , שמות, ויגש, פ' : הפסוקי
ספר  ישעיה . א', מלכי ספר עקב. בלק,
כי  בשלח , שמות, וישב, תולדות, פ' :הליקוטי
כי  עקב, ,ואתחנ , דברי חוקת, , בהעלות תשא ,
ספר  . תהלי ישעיה, א', מלכי ספר ,ויל תצא,
יתרו, בשלח  בא, פ' להאריז"ל: טוב הדעת ע
שמיני , פקודי, ויקהל , תשא , כי  תרומה , ,משפטי
 פנחס. בלק, חוקת , ,בהעלות במדבר, ,קדושי
פ' תורה ליקוטי ,משפטי פ' הרשב"י מאמרי שער 

ויקהל . שמות, ,מק בראשית,
:חסידי משנת מסכת ספר פ"ב, יעקב מסכת

שער להרמ"ק : רימוני פרדס  פ"י. פסח ליל  סדר
אבולעפיא: למהר"א  הגנוז  עד אוצר – טז . פ' כג
רבי  האלקי להמקובל הפליאה  ספר  א'. סי' ח "ב
למר"מ  הקודש עבודת – מפראג . קרא אביגדור
למוהר"ש המפואר  ספר – פל"ב. ח "ב גבאי   אב
לרבינו משרי מגיד  בראשית. פ' על  דרוש מולכו 
 לאברה חסד  במדבר. פ' תרומה , פ' קארו יוס
ס"ז , נהר ב ' מעיי יז , נהר א' מעי אזולאי למהר"א
 מעיי לב, כה , יז, נהר ה ' מעיי נד, נהר ד' מעיי
עמוקות  מגלה   ה'. ב', א'. נהר הקדמה, הששי
תרומה , בא, וארא, ויגש , וישלח , תולדות, פ' עה"ת:
קרח, שלח, בחקותי, בהר , קדושי תזריע, ויקרא,
מגלה   הברכה . וזאת ,ואתחנ פנחס, בלק , חוקת,
נח, כד, אופ :ואתחנ פ' על  אופני רנ"ב עמוקות
רנב, רנא, קצח, קפז , קמד, קכ, קי, צז, פ, עח , עד,
טולידאנו : למהר"ש הקבלה  לחכמת מבוא ספר 
א' מאמר ח"ב פ"ז , ו' שער ח "ב פ"ז , ז' שער ח "א 
אלגאזי: מוהרנ"ש : ספירי מעולפת ספר  חנוכה .
ואחד  עשרי יו טו, י"ג, אות עשר תשעה  יו
מפאנו : להרמ"ע מאמרות עשרה  ספר  לב, אות
ח "א חי כל א מאמר כ"ב, פ' ח"ג  די חיקור  מאמר
מאמר :כתבי פ"ד, אל יונת ספר  כב, ג', סי '
פי"ד, י"ז  חלק י"ב, פ"י, ח "ה פ"ד, ח"ב הנפש:
מאמר נ"ג, סי' כ"ו, סי' קשיטה : מאה  מאמר
 ח"ב. ה' צבאות מאמר ח "ג, כת"י  ה': שבתות 

ו ', אות ברכה עמק האותיות: שער הקדוש: של "ה 
מסכת  מ "ו, אות אור תורה  פרק שבועות מסכת
הל' יומא  מסכת כד, אות מסעי מטות דרוש  תענית
,מק וישב, בראשית: ספר  סב, אות תשובה 
כי  פ' ג', אות אור  תורה בא פ ' שמות  ספר ויגש.
ב', אות תו"א פקודי ויקהל  פ' ג', אות  תו"א תשא 
חוקת  פ' יג, אות תו"א בהעלות נשא במדבר ספר
ווי   ג , א', אות תו "א  ואתחנ פ' ב ', אות תו "א 
ע דר ספר הקדוש: הרמח"ל   פ"ו. העמודי
רבי  אמר תניא ח "א  במרו אדיר ספר ,חיי
 מילי למגזר ,אינו זעירי חקלא ומחצדי ,שמעו
ספר  . מלכי ז ' ביאור מאמר ח"ב דקשוט,
תיקונא תמינאה, תיקונא  הקדמה , :חדשי תיקוני
 חמשי תיקונא  , ועשרי תמניא  תיקונא תמניסר,
ח"כ, צבקות ה' קנאת ספר .שבעי תיקונא וחמש,
עה"ת  הרמח"ל  פירוש – .מק ויהי מאמר 
בסעודת  דרוש – .דברי במדבר, שמות, בראשית ,
.הכס ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו "ב ליל 
תפילות: תקט"ו  ספר  לרמח "ל, ד"ת  פרקי ראשי
שי , רפט , רב, קעז , קעו , קנד, קנא , קיג, תפילה 
 ." ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא ,

 הלש פ"א,שערי טו סי' ח"א אלישוב: מהר"ש
פ "ג, פ"ב , ב' סי' ח"ב עלילה , נורא בסוד יט סי' ח "א 
הגר "א  פ"ד. יג סי' ז ', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימ
תיקוני  על הגר"א ביאור פי"א . שלמה אב מוילנא,
בראשית  הזוהר על אור יהל – עא. קיא ד זוהר
על  ביאור .דברי פ' אליהו  אדרת עב. כח  ד

עב . צז  ד זוהר תיקוני

טוב: ש בעל  קאמרנאתלמידי – החיי אוצר
ד פקודי תשא , כי וארא, הברכה : היכל  תצא. פ '
ד עקב תצא, פ' עב יג ד ראה , פ' בלק, פ' שיח ,
זוהר  ע"ד. כח ד תבא כי ע"א. רט ד עב, סח
עא. לז ד עב. כג ד עא, כה  ד בראשית פ' חי
ד קיג, ד ע"ג, קיב ד עא, קו  ד ע"ד, קא ד
ז ' ד שמות תלט. ד תכו, ד' ויחי  פ' ע"ד. שכט 
 אופ מ"א ביתו זק  עב. קע ד ע"ד. פו  ד ע"ג.
 רט. ד י"ג אופ מ"ד עה , ד טז  אופ מז , ד ז
תולדות   כו. אות ג' אמונה  שביל  מצוותי נתיב
תרסו. ד שופטי פ' תס, ד נשא  פ' יוס יעקב
ליקוטי  ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני 
דברי  ויקהל . פ' חיי דברי  כב. ח , סי ' ח"א "מוהר
אר מט. ד האיש אשרי   יג. מכתב שמחה 
היהודי  תפארת יא . אות  עול אור פ"ב. א'  החיי
ע' הגאולה על .46 ד ח"ת היהודי נפלאות ו'. אות



 הרהז ק ל ַַ יב יב יב יב 

נה .[ב]מטאים  יניהם, בים ליקים  ארי .מ בם תא תדבק מי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

עץ וזה  מים . לגי  על תל עץ  והיה  נאמר  הרה. ל  והרא התר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהא

יל. לא  ועלה  אמר ְֱִִֵֶֶַַַָֹהח ים 

ל ד ידי על  אא  יח ארח ת ייג לא  ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹבואי
 וכ לבד, ויטאל   יח הרב מר וכתבי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹההר
הרה  הארכנ כבר אר.  ארה  ערי ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻפר
ועבד מאהבה עבד אא  מקל, היה  א ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻמה

ארמראה – י "ט ז', עקב רת קמרנה  ה רכה (היכל  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

י') רק .הזהר ֶֶַַ

 ל הע את מיל מ ל רה המד ְִִֵֶַַַָָָָרק

חז"ל צ"ט:)ואמר רי (סנהדרי סנ אל רי אמר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ
פמליא  ל  ימ מ ל רה  העסק ְְְִִֵֵַַָָָָָָָל 
יחזק א" אמר: מה ל  במליא מעלה  ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל 
אמר רב  לי". יעה  ל לי ל יעה  ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָמעי
אמר: מה  ו ל  מעלה  ל לטרי נה  אילְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
 מי לנטע יתי ידי בצל  פי ברי  י וא"ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ל  על מג א אמר: חני רי ."אר ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹוליסד
ולוי  ." יתי ידי "בצל אמר : ל  לְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָהע
"ולאמר אמר: ה א לה את מקרב א ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאמר

אה". עי   ְִִַַָלצ

"יהח נפ" ספר כ"ה)וע רק  ד' רק(ער , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
 ואי .להע  לקיי זכה מ ל ה רה  עסק ידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

,דה הז הר מלימד  יתר מ ל רה   עיי) ְְְִִֵֵַַַַָָָ

הזהר) .אר ַַ

יש כשעדיי זה  וכל  :החיי נפש לשו וזה 
 בעיו ובתורתו  יתבר בו שדבקי מישראל אנשי
 חפצ ה' בתורת ורק לשמה. גדולה ויגיעה ושקידה
מעסק לגמרי   שבטלי האנשי ואז  . הימי כל 
 חיי שאול  ירדו המה  .בחירת מרוע התורה
בו  הדבוקי ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשי
כל  ועל  ח "ו . יכרתו  חיי  ומאר ובתורתו. יתבר
נתמעטו כי  הג העולמות, כל  ג העול פעולת
האלה   החטאי בסבת ,ואור מקדושת וירדו
כמו ח "ו  ליחרב  רגל שנטיו  וכמעט ,בנפשות

אליהו דבי בתנא פ"ב)שכתוב חכמי (רבא אמרו :
מבקש התורה  מ  מבטלי אד שבני זמ כל 

וש כו '. העול את להחריב אליהוהקב"ה  (בסדר 

פ"ה) תבל"זוטא עליה וישת  אר מצוקי לה' "כי
 יו בכל  כו '.  חכמי תלמידי אלא מצוקי ואי
כל  את לחבל הקב"ה  מלפני חבלה מלאכי  יוצאי
מדרשות  ובתי כנסיות בתי  ואלמלא  כולו   העול

בדברי  ועוסקי בה יושבי  חכמי שתלמידי
ע"ש. כו' מיד כולו העול כל  את מחבלי היו  תורה 
 השרידי ידי על  להתקיי יוכלו  עדיי זה כל  ע
 יומ הקדושה בתורה   העוסקי קורא . ה' אשר
ח"ו. ובהו  לתהו לחזור לגמרי יתבטלו שלא ולילה.
רגע  אפילו לגמרי פנוי העול ח"ו היה א אבל 
בתורה  סגולה ע והתבוננות מעסק  ממש אחת
 נחרבי העולמות כל היו  כרגע תיכ הקדושה .
אחד איש   ג וא ח "ו . לגמרי ממציאות ונבטלי
את   ולקיי להעמיד שבידו  כחו. רב  לבד . מישראל 
עסקו ידי  על  בכללה  והבריאה  העולמות כל 
שכתוב  כמו  לשמה. הקדושה  בתורה  והתבוננותו

ב') צ"ט ד חלק פרק  לשמה (סנהדרי בתורה  העוסק כל 
כולו. העול כל  על מגי  א אומר  יוחנ רבי כו'.

התורה בפרק אמרו פ"ו)וכ בתורה (אבות העוסק כל
כדאי  כולו  העול שכל אלא  עוד ולא כו'. לשמה 

לו. הוא

וז"ל:ב . הזוהר", "נתיבי בספר

את   בי עה ה רב הערב לנ יל וחז "ל  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהית 
דה והזהר ,מחמת הרת וכל היח, ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָיאת
מקמת  מראה  טנ ל מקמת, הר ה מ ה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָמלא 

נפלא . בה ְְְִִֵֶָָנרחב

להית  תנא והזהיר תב מקמ ת מראה 310ְְְְְְִִִֶֶַָָ
 כניה עלמת ש "י נגד   רב הערב  מ  ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנזהרי

האמת. ְֱִֵֶַָלציקי

עב .ראה: כז , עא. כו, עא. כה , ד בראשית  ז הר ְֵַ
עב . מה, שמות זוהר  עא. רסג עב . רסב, עב. כח,
קצה , עב. קצ  עא. קכד, עא. קכ, עא. קיד, עא. סז ,
זוהר  עא. רכד, עב. רכג, עא . רג , עא . קצז, עא .
עא. צז , עב. פו, עב. כח , עא . כח, עב. כז , ויקרא
קנב, עא . קכד , עב. קכב , במדבר זוהר   עא. קיא ,
זוהר  עב. רמו , עא. רלז, עב. רלא , עא. רל , עב.
רפב, עא. רעט , עב. רעז , עב. רעו, עא. רעג, דברי
כז , עב. עא , כב, עא . טו , :ד זוהר, תיקוני  עא .
מט , עא. מב, עב. מא, עב. ל, עב. כח , עב. כז , עא .
עב, צו, עב. עה , עא . נה , עב. נג, עא . נב, עב. נ , עא .
קלח, עב. קכח, עא. קיט , עא . קיז , עא. קיב, עא . צז 
קמו, עא. קמד, עב. קמא, עא. קמא, עא. קמ, עא .
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גווני  ד' מאמר יתרו  פ' חדש : זוהר  עב . קמז, עב.
יתרו פ ' בראשית. ימי ז ' מאמר יתרו פ ' עינא.
ד חדש: זוהר תיקוני  דמצחא . שרטוטי מאמר

עא. כז
להאריז "ל: חיי ויטאל ע חיי מוה "ר הקדמת

מ"ת . א ' פרק לב שער חיי  ע הקדמות. שער על
 הגלגולי שער  פ"ג. מט  שער מ"ת. פ"ו לח שער 
שער  לט . הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי בשלח, בא , שמות, ויגש, פ' : הפסוקי
ספר  ישעיה . א', מלכי ספר עקב. בלק,
כי  בשלח , שמות, וישב, תולדות, פ' :הליקוטי
כי  עקב, ,ואתחנ , דברי חוקת, , בהעלות תשא ,
ספר  . תהלי ישעיה, א', מלכי ספר ,ויל תצא,
יתרו, בשלח  בא, פ' להאריז"ל: טוב הדעת ע
שמיני , פקודי, ויקהל , תשא , כי  תרומה , ,משפטי
 פנחס. בלק, חוקת , ,בהעלות במדבר, ,קדושי
פ' תורה ליקוטי ,משפטי פ' הרשב"י מאמרי שער 

ויקהל . שמות, ,מק בראשית,
:חסידי משנת מסכת ספר פ"ב, יעקב מסכת

שער להרמ"ק : רימוני פרדס  פ"י. פסח ליל  סדר
אבולעפיא: למהר"א  הגנוז  עד אוצר – טז . פ' כג
רבי  האלקי להמקובל הפליאה  ספר  א'. סי' ח "ב
למר"מ  הקודש עבודת – מפראג . קרא אביגדור
למוהר"ש המפואר  ספר – פל"ב. ח "ב גבאי   אב
לרבינו משרי מגיד  בראשית. פ' על  דרוש מולכו 
 לאברה חסד  במדבר. פ' תרומה , פ' קארו יוס
ס"ז , נהר ב ' מעיי יז , נהר א' מעי אזולאי למהר"א
 מעיי לב, כה , יז, נהר ה ' מעיי נד, נהר ד' מעיי
עמוקות  מגלה   ה'. ב', א'. נהר הקדמה, הששי
תרומה , בא, וארא, ויגש , וישלח , תולדות, פ' עה"ת:
קרח, שלח, בחקותי, בהר , קדושי תזריע, ויקרא,
מגלה   הברכה . וזאת ,ואתחנ פנחס, בלק , חוקת,
נח, כד, אופ :ואתחנ פ' על  אופני רנ"ב עמוקות
רנב, רנא, קצח, קפז , קמד, קכ, קי, צז, פ, עח , עד,
טולידאנו : למהר"ש הקבלה  לחכמת מבוא ספר 
א' מאמר ח"ב פ"ז , ו' שער ח "ב פ"ז , ז' שער ח "א 
אלגאזי: מוהרנ"ש : ספירי מעולפת ספר  חנוכה .
ואחד  עשרי יו טו, י"ג, אות עשר תשעה  יו
מפאנו : להרמ"ע מאמרות עשרה  ספר  לב, אות
ח "א חי כל א מאמר כ"ב, פ' ח"ג  די חיקור  מאמר
מאמר :כתבי פ"ד, אל יונת ספר  כב, ג', סי '
פי"ד, י"ז  חלק י"ב, פ"י, ח "ה פ"ד, ח"ב הנפש:
מאמר נ"ג, סי' כ"ו, סי' קשיטה : מאה  מאמר
 ח"ב. ה' צבאות מאמר ח "ג, כת"י  ה': שבתות 

ו ', אות ברכה עמק האותיות: שער הקדוש: של "ה 
מסכת  מ "ו, אות אור תורה  פרק שבועות מסכת
הל' יומא  מסכת כד, אות מסעי מטות דרוש  תענית
,מק וישב, בראשית: ספר  סב, אות תשובה 
כי  פ' ג', אות אור  תורה בא פ ' שמות  ספר ויגש.
ב', אות תו"א פקודי ויקהל  פ' ג', אות  תו"א תשא 
חוקת  פ' יג, אות תו"א בהעלות נשא במדבר ספר
ווי   ג , א', אות תו "א  ואתחנ פ' ב ', אות תו "א 
ע דר ספר הקדוש: הרמח"ל   פ"ו. העמודי
רבי  אמר תניא ח "א  במרו אדיר ספר ,חיי
 מילי למגזר ,אינו זעירי חקלא ומחצדי ,שמעו
ספר  . מלכי ז ' ביאור מאמר ח"ב דקשוט,
תיקונא תמינאה, תיקונא  הקדמה , :חדשי תיקוני
 חמשי תיקונא  , ועשרי תמניא  תיקונא תמניסר,
ח"כ, צבקות ה' קנאת ספר .שבעי תיקונא וחמש,
עה"ת  הרמח"ל  פירוש – .מק ויהי מאמר 
בסעודת  דרוש – .דברי במדבר, שמות, בראשית ,
.הכס ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו "ב ליל 
תפילות: תקט"ו  ספר  לרמח "ל, ד"ת  פרקי ראשי
שי , רפט , רב, קעז , קעו , קנד, קנא , קיג, תפילה 
 ." ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא ,

 הלש פ"א,שערי טו סי' ח"א אלישוב: מהר"ש
פ "ג, פ"ב , ב' סי' ח"ב עלילה , נורא בסוד יט סי' ח "א 
הגר "א  פ"ד. יג סי' ז ', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימ
תיקוני  על הגר"א ביאור פי"א . שלמה אב מוילנא,
בראשית  הזוהר על אור יהל – עא. קיא ד זוהר
על  ביאור .דברי פ' אליהו  אדרת עב. כח  ד

עב . צז  ד זוהר תיקוני

טוב: ש בעל  קאמרנאתלמידי – החיי אוצר
ד פקודי תשא , כי וארא, הברכה : היכל  תצא. פ '
ד עקב תצא, פ' עב יג ד ראה , פ' בלק, פ' שיח ,
זוהר  ע"ד. כח ד תבא כי ע"א. רט ד עב, סח
עא. לז ד עב. כג ד עא, כה  ד בראשית פ' חי
ד קיג, ד ע"ג, קיב ד עא, קו  ד ע"ד, קא ד
ז ' ד שמות תלט. ד תכו, ד' ויחי  פ' ע"ד. שכט 
 אופ מ"א ביתו זק  עב. קע ד ע"ד. פו  ד ע"ג.
 רט. ד י"ג אופ מ"ד עה , ד טז  אופ מז , ד ז
תולדות   כו. אות ג' אמונה  שביל  מצוותי נתיב
תרסו. ד שופטי פ' תס, ד נשא  פ' יוס יעקב
ליקוטי  ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני 
דברי  ויקהל . פ' חיי דברי  כב. ח , סי ' ח"א "מוהר
אר מט. ד האיש אשרי   יג. מכתב שמחה 
היהודי  תפארת יא . אות  עול אור פ"ב. א'  החיי
ע' הגאולה על .46 ד ח"ת היהודי נפלאות ו'. אות
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? יראל דלי  על לד ר יכלים  אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָעכו
האמיםהבה  י ראל ד לי  מ אה י תר  האחר ן  מהר  לנ  י אמת היא  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צ ם  זצ"ל ,  אי והחז ן ח ים  החפץ יניהם  האחר נים, נים  ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמאה

זוה "ק, ללמד ים.לנהאמ רב הערב הם דרכיהם הלכים א וא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הא לה?לכל לקרב י ראל עם לה לת  עית מה  מעלה ל ין  בית אלי אחד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אתכם ואם אל דה ההר  לד את  נפרסם יחד   נ  נא רתק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יראל? עם  להלת עית מה מעלה ל ין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבית

,ענםמק כל  זה"ק  ערים   והפצנ מקם, מקם  כל  דה זהר קנ ח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ז"ל אמרם ט ב  עה  לקם וזכינ ,כלנ('ב עד נד ף  [מי ](ת ל : ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נתס  עיר אנ י  .ית אני  על נתס   מיחה ולא ית אני  למח ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפר

 העלם ל על  נתס  [] העלם כל .עיר אני  יעמד[ג]על הר ים  [זכת , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ

שמואל  דברי קפח. ע' נשא פ' יואל דברי קלו.
(סלאני)'א מהדו "ת מונקאטש תורה  דברי נח . פ '

עג. ע' התעוררות מכתב מט. ד האיש  אשרי טו.

צ . מע' יוס יעקב זכרו מלעלוב. דוד רבי הרה "ק
מאמרי  ישראל , שמחת עב. ו' ד ואמונה  אמת 
על  "הרי חידושי  ו '. ד האר גאולת שמחה .
, "הרי חידושי שלח. לפ' השמטות  ,גיטי מסכת
מגילת  הרמז  דר על  הגר"א  פירוש וגאולה . גלות
ח' דרוש חת"ס מב. ד המשולש חוט  א . אסתר
קפז . ד התמורה ועל הגאולה על  תקס"ט. תמוז
ט"ב  מהר"י  הברכה. וזאת פרשת טוב יו קדושת

דל אל  משכיל קטז . ד כלל (קאלאמייא )הגש"פ ח "ג
משה  ויואל רנ . ע' קרח פ ' תורה  חידושי   א . פרט  י
חידושי  קנ . ד ש "ש מאמר קנג. סי ' א' מאמר
חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח . ע'  דברי תורה 
 בהעלות רנ . ע' קרח קעט, ע' בשלח, כו ע ' תורה 
לב, ע' תש"כ  תקלו, ע' לד, ע' תשי"ז קלג. ע'
ויואל  קודש. דברות  קנה. ע' מא"י דרשות  חיד"ת
ע' ח"א מכ' יואל  דברי קסא. קנז, קנב , ע' משה
מאמר הטהור שולח  קכ. ד וישלח פ' קלה,
אייר. חודש  צדיקי זכרו עד, ד ופרנסה אמונה 
אוצר  כה . ע' הרמ"ח סיפורי יג. ד הנר אור 

ד' א ' ח"ד וכבוד(מרגליות)הסיפורי פאר .סיפורי)

מבעלזא ) 258מהר"ש  ד
כי ג. וז "ל : כותב כ "ה מכתב במכתבי  חיי החפ

להוכיח נביא  במקו צופה , בגדר  חכ תלמיד כל 
למאד, גדול עונו בזה  מתרשל  א וח"ו ד' דר  לע
להוכיח ובידו בתורה שמופלג  מי אלה  ובימינו

זה . לעני  חכ תלמיד  נקרא

בזהועל להתעצל  שלא ועיר עיר שבכל הרבני
בנפשו כי לדעת עליו כי יד כלאחר  העני ולדחות

זה, על  ושלו חס  ויתבע  להנצל הוא  הרוצה וכל 
 להמו ולזרז להוכיח  עליו הקשה  הדי ממדת

הציל,ישראל  נפשו את המו ואז  יטענו  בודאי כי
, הרעי  מעשיה על  לדי שיובאו בעת ישראל 
 חכמי שהתלמידי מפני בזה , אשמי שאינ
על  כ ועל  , מעשיה על   אות הוכיחו לא  והרבני
הנכונה  הדר את ולהורות  להוכיח הרבני
 הדי ממדת הצילו  נפש את ואז  והישרה  הטובה 
במדה  למוטב  יחזרו ישראל  המו את  וג הקשה
לגאולה  ונזכה ובבא בזה עי"ז  לנו  טוב ויהי' מרובה ,

עכ"ל . במהרה. ולישועה 
ועדה עיר ובכל מאחר נפשי עלי  שלו לומר ואי
החיוב  אי ולכ הקהל , ידי על  שנתמנו בי"ד יש
 רבני שיש במקומות ובפרט ישראל , כל  על מוטל
על  כי הדבר, מוטל שעליה נאמר אל הקהל ראשי
בעוברי ולפגוע למחות החיוב מישראל אד כל
זה דדבר  עבירה, מעוברי עי להעלי ואסור עבירה
דכל  שליחות די ובית ישראל , כל על מוטל
ואחד  אחד כל  נפטרו זה ידי ועל  עבדי ישראל
 שליחות עושה די בית כשאי אבל מלהשגיח,
אחד  כל על בזה החובה חלה שוב  דישראל ,

וז "ל: בתשובותיו  החת"ס  כמ "ש מישראל
בזה, זה  ערבי ישראל כל  ומצות  חוקי  וקיו
אשר בכלל למחות בידו ויש מוחה שאינו מי ונכנס

הזאת תורה דברי את יקי תבואלא פ ' "רמב כפי'
שלמטה  ב"ד זה  יקי לא אשר ומ"ש ספרי, עפ"י
וגדול  קט מישראל אד כל אלא ב"ד  דוקא  לאו
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 העל וא וכתי' לעשות, בידו  יש  א הוא,  ש
שהי' משמע למול מזרעו בתתו האר  ע יעלימו 
בפ' כדמוכח ב"ד, איננו  וע"ה  יעלימו שלא  ע"ה  על
עיני  היינו וב"ד הדיוט היינו  בעשותה דע"ה  חטאות
יעלימו, שלא הכתוב הטיל  ע"ה  כל  על  וא"כ העדה ,
ש"מ  ,עול כל למעט אותו והכרתי אח"כ ומדכתב
הכתוב  שמיעט  אלא כמותו  בכרת  ג"כ  לה שהי'
שוא שבועות מעונש חו מכרת  עונש והיקל
שבועות  פ' מש"ס קצת בדבר עיו ויש טפי דחמיר
 שו כל ובי ב"ד בי שאי  נכו אמת  מ"מ ,הדייני
עבירה  בעוברי ולפגוע למחות שיכול מישראל  איש 
מיקרי  לא רבו  לפני תלמיד ואפילו  , כלו ולא
עד רשע  באגרו ולהכות  בה לפגוע אפקרותא 
ואמר ואמרט  ואכ חכלי ' ב כנחמי ' נפשו שתצא
לישנא  מקו בכל שהזכירו וב "ד בכ אשלח יד
כמו ביד כח שיש דמלתא  ואורחא  הוא בעלמא
וכמו להפרישו, מצויי ב"ד  נבילות  אוכל קט
המצות  בס' ס"ל "ורמב למולו, מצווי' ב "ד במילה 
אפי' פסק  ע"כ תסור, מלא נינהו  מה "ת דרבנ אפי'
ומצה  חמ מהל' פ"ו כמ"ש ככה ,  דרבנ באיסור

בע "פ מצה  ג')באוכל  משנה  פ"ז נזיר תי"ט ודברי (ועי'
ההכאה  שיעור שכתב תמוהי קל"ב חולי  "ר חי'
דדבר להנ "ל  נחזור תימא והוא דאורי' כמלקות ל"ט 
דכל  שליחותיהו וב"ד ישראל , כל  על  מוטל זה 
ועי "ז  דישראל, שלוחא שנתמנו עבדי  ישראל 
גברי  העמידו כי מלהשגיח ואחד אחד כל נפטרו
ורישא בקרירא  ריש והיינו בחריקוהו רברבי
בחלק זה וכל איכא , קרירי ומ"מ בחמימי דרישי

עכ"ל  ומצות, קע"ז)חוקי סימ חו"מ חת"ס  .(שו"ת

לעסוק כמונו  ער לפחותי  מה תאמר  וא
,עיני  מבי קורה  טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות
אחת  שבספינה מפני מספקת תשובה  זו אי א
ניתפס נמחה לא  שא מאחר ,נוסעי אנו יחדיו
 וחייבי צריכי אנו נפשינו  ולהציל הדור, בעוונות
וז"ל: עול גדר בספר חיי החפ שכתב וכמו
מה"ת  מ"ע מישראל  איש כל על  יש כי ידוע והנה 
כמו איסור באיזה   כשנכשלי בעמיתו להוכיח
מציל  הוא שמוכיחו ועי"ז וגו' תוכיח הוכח שנאמר

חטא באותו  יתפס שלא עצמו שנפרע את דכש
בידו שהיה מאלה נפרע  כ העו מעושי הקב "ה

מיחו  ולא נ"ה)למחות למחות (שבת בידו  שיש מי 
שהיה  ומי עבור נתפס מיחה  ולא עירו באנשי
 בעו נתפס  מיחה ולא ביתו באנשי למחות  בידו 

ביתו בפרהסיא אנשי שנעשה איסור דכל  ידוע  וג

ש"ש  מחלל שנקרא מבצנעא יותר הרבה חמור הוא
שלא  ביותר גדול ההוכחה חיוב   ג ואז  בפרהסיא 
במנהג  ג כ ועל הקב"ה של מצותיו הותר יאמרו
חמורות  עוונות על בפרהסיא שעוברי הזה הרע 
איש  כל וכדומה המשפחה טהרת שבת, כחילול
ושלא  לשתוק  לו חלילה בלבבו נגע  הש שיראת
הלא  מנע  ולא למנוע  בידו שיכולת ומי  בזה , למחות

העו בחומר הוא  ג זה יתפס כעי וכדאיתא וכנ"ל ,
רבה בויקרא ישראל )ג"כ פזורה שה  הפסוק ישראל (על .

באחד לוקה  שה של  דרכו  מה  לשה נמשלו
 דדרכ הצא כל [היינו  מרגישי וכול מאיבריו 
ופסקה  באבריה לוקה  וכשאחת זה  אחר זה  להמש
ישראל  א [ מקו באותו  יעמדו  כול עוד, מליל

. נענשי  וכול חטא אחד
 יושבי שהיו אד לבני משל  רשב"י תני וכ
תחתיו, וקדח והתחיל קודח  מה אחד  נטל בספינה
מה לה אמר ,כ עושה אתה למה חבריו לו אמרו
מפני לו אמרו קודח, אני  תחתי לא  לכ איכפת
נפשינו את הרי ע "כ. וכו'. הספינה את מצי שאתה
בני נפשות את וכ להציל  ורוצי  תובעי אנו
בנפשינו עליה חסי שאנו לנו  היקרי ביתינו
 י בלב בספינה  שטובעי כזה במצב  הא ,להציל
לומר בכלל שיי חור בזה קודח שהזולת בגלל
 להתקומ  חייבי אנו אי ערכינו פחיתת שמפאת
זה הוא פתי הלא מעש, בלי מנגד נעמוד  רק נגדו

.כ חושב אפילו או כ שאומר
הרה"ק  בש דשמעתי י"ל  צביועוד  מוה"ר

רצומרידניק המתחדשי מכת שכמה בעת זצ "ל
לו ונודע הזמ רוח לפי ספר בית ברודניק  לייסד
ועלה  לדרכו, אז שנסע קוד האחרונה ברגע הדבר
עבר ונבזה עני  איש ויאמר, משלו וישא הבימה  על
פרצה  כי  וראה  אחת עיירה  דר נדודיו במסע פע
 ש עומדי אנשי כי וירא אחד, בבית ואחזה אש
אנשי  את להזעיק   מתעוררי ואינ נפש בשלוות 
פיו יפתח  א בלבו  ויחשוב , עצמ את  להציל  העיר
הלא שריפה  דבר על העיר לאנשי  להודיע ויצעק
היש השריפה , בעסק ונבזה  שפל ל מה לי, ילעיגו

ושוב הזאת, בעיר ונחלה  חלק בדעתול החליט 
סכנה  בחזקת   והאנשי בוער אש מה , עלי יעבור
בקול  לקרא והתחיל  בשקט , כ על  לעבור אוכל לא
אאמו "ר כ"ק  וסיי , מתרדמת העיר אנשי לעורר
את  הצילו  בוער אש יקרי יהודי קדשו, בלבת
לבטל  הצליח בידו ה' חפ ואכ   נפשותיכ

רשע . אנשי מזימות



 הרהז ק ל ַַ יד יד יד יד 

? יראל דלי  על לד ר יכלים  אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָעכו
האמיםהבה  י ראל ד לי  מ אה י תר  האחר ן  מהר  לנ  י אמת היא  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צ ם  זצ"ל ,  אי והחז ן ח ים  החפץ יניהם  האחר נים, נים  ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמאה

זוה "ק, ללמד ים.לנהאמ רב הערב הם דרכיהם הלכים א וא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הא לה?לכל לקרב י ראל עם לה לת  עית מה  מעלה ל ין  בית אלי אחד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אתכם ואם אל דה ההר  לד את  נפרסם יחד   נ  נא רתק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יראל? עם  להלת עית מה מעלה ל ין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבית

,ענםמק כל  זה"ק  ערים   והפצנ מקם, מקם  כל  דה זהר קנ ח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ז"ל אמרם ט ב  עה  לקם וזכינ ,כלנ('ב עד נד ף  [מי ](ת ל : ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נתס  עיר אנ י  .ית אני  על נתס   מיחה ולא ית אני  למח ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפר

 העלם ל על  נתס  [] העלם כל .עיר אני  יעמד[ג]על הר ים  [זכת , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ

שמואל  דברי קפח. ע' נשא פ' יואל דברי קלו.
(סלאני)'א מהדו "ת מונקאטש תורה  דברי נח . פ '

עג. ע' התעוררות מכתב מט. ד האיש  אשרי טו.

צ . מע' יוס יעקב זכרו מלעלוב. דוד רבי הרה "ק
מאמרי  ישראל , שמחת עב. ו' ד ואמונה  אמת 
על  "הרי חידושי  ו '. ד האר גאולת שמחה .
, "הרי חידושי שלח. לפ' השמטות  ,גיטי מסכת
מגילת  הרמז  דר על  הגר"א  פירוש וגאולה . גלות
ח' דרוש חת"ס מב. ד המשולש חוט  א . אסתר
קפז . ד התמורה ועל הגאולה על  תקס"ט. תמוז
ט"ב  מהר"י  הברכה. וזאת פרשת טוב יו קדושת

דל אל  משכיל קטז . ד כלל (קאלאמייא )הגש"פ ח "ג
משה  ויואל רנ . ע' קרח פ ' תורה  חידושי   א . פרט  י
חידושי  קנ . ד ש "ש מאמר קנג. סי ' א' מאמר
חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח . ע'  דברי תורה 
 בהעלות רנ . ע' קרח קעט, ע' בשלח, כו ע ' תורה 
לב, ע' תש"כ  תקלו, ע' לד, ע' תשי"ז קלג. ע'
ויואל  קודש. דברות  קנה. ע' מא"י דרשות  חיד"ת
ע' ח"א מכ' יואל  דברי קסא. קנז, קנב , ע' משה
מאמר הטהור שולח  קכ. ד וישלח פ' קלה,
אייר. חודש  צדיקי זכרו עד, ד ופרנסה אמונה 
אוצר  כה . ע' הרמ"ח סיפורי יג. ד הנר אור 

ד' א ' ח"ד וכבוד(מרגליות)הסיפורי פאר .סיפורי)

מבעלזא ) 258מהר"ש  ד
כי ג. וז "ל : כותב כ "ה מכתב במכתבי  חיי החפ

להוכיח נביא  במקו צופה , בגדר  חכ תלמיד כל 
למאד, גדול עונו בזה  מתרשל  א וח"ו ד' דר  לע
להוכיח ובידו בתורה שמופלג  מי אלה  ובימינו

זה . לעני  חכ תלמיד  נקרא

בזהועל להתעצל  שלא ועיר עיר שבכל הרבני
בנפשו כי לדעת עליו כי יד כלאחר  העני ולדחות

זה, על  ושלו חס  ויתבע  להנצל הוא  הרוצה וכל 
 להמו ולזרז להוכיח  עליו הקשה  הדי ממדת

הציל,ישראל  נפשו את המו ואז  יטענו  בודאי כי
, הרעי  מעשיה על  לדי שיובאו בעת ישראל 
 חכמי שהתלמידי מפני בזה , אשמי שאינ
על  כ ועל  , מעשיה על   אות הוכיחו לא  והרבני
הנכונה  הדר את ולהורות  להוכיח הרבני
 הדי ממדת הצילו  נפש את ואז  והישרה  הטובה 
במדה  למוטב  יחזרו ישראל  המו את  וג הקשה
לגאולה  ונזכה ובבא בזה עי"ז  לנו  טוב ויהי' מרובה ,

עכ"ל . במהרה. ולישועה 
ועדה עיר ובכל מאחר נפשי עלי  שלו לומר ואי
החיוב  אי ולכ הקהל , ידי על  שנתמנו בי"ד יש
 רבני שיש במקומות ובפרט ישראל , כל  על מוטל
על  כי הדבר, מוטל שעליה נאמר אל הקהל ראשי
בעוברי ולפגוע למחות החיוב מישראל אד כל
זה דדבר  עבירה, מעוברי עי להעלי ואסור עבירה
דכל  שליחות די ובית ישראל , כל על מוטל
ואחד  אחד כל  נפטרו זה ידי ועל  עבדי ישראל
 שליחות עושה די בית כשאי אבל מלהשגיח,
אחד  כל על בזה החובה חלה שוב  דישראל ,

וז "ל: בתשובותיו  החת"ס  כמ "ש מישראל
בזה, זה  ערבי ישראל כל  ומצות  חוקי  וקיו
אשר בכלל למחות בידו ויש מוחה שאינו מי ונכנס

הזאת תורה דברי את יקי תבואלא פ ' "רמב כפי'
שלמטה  ב"ד זה  יקי לא אשר ומ"ש ספרי, עפ"י
וגדול  קט מישראל אד כל אלא ב"ד  דוקא  לאו

 הרהז ק ל טוַַ

 העל וא וכתי' לעשות, בידו  יש  א הוא,  ש
שהי' משמע למול מזרעו בתתו האר  ע יעלימו 
בפ' כדמוכח ב"ד, איננו  וע"ה  יעלימו שלא  ע"ה  על
עיני  היינו וב"ד הדיוט היינו  בעשותה דע"ה  חטאות
יעלימו, שלא הכתוב הטיל  ע"ה  כל  על  וא"כ העדה ,
ש"מ  ,עול כל למעט אותו והכרתי אח"כ ומדכתב
הכתוב  שמיעט  אלא כמותו  בכרת  ג"כ  לה שהי'
שוא שבועות מעונש חו מכרת  עונש והיקל
שבועות  פ' מש"ס קצת בדבר עיו ויש טפי דחמיר
 שו כל ובי ב"ד בי שאי  נכו אמת  מ"מ ,הדייני
עבירה  בעוברי ולפגוע למחות שיכול מישראל  איש 
מיקרי  לא רבו  לפני תלמיד ואפילו  , כלו ולא
עד רשע  באגרו ולהכות  בה לפגוע אפקרותא 
ואמר ואמרט  ואכ חכלי ' ב כנחמי ' נפשו שתצא
לישנא  מקו בכל שהזכירו וב "ד בכ אשלח יד
כמו ביד כח שיש דמלתא  ואורחא  הוא בעלמא
וכמו להפרישו, מצויי ב"ד  נבילות  אוכל קט
המצות  בס' ס"ל "ורמב למולו, מצווי' ב "ד במילה 
אפי' פסק  ע"כ תסור, מלא נינהו  מה "ת דרבנ אפי'
ומצה  חמ מהל' פ"ו כמ"ש ככה ,  דרבנ באיסור

בע "פ מצה  ג')באוכל  משנה  פ"ז נזיר תי"ט ודברי (ועי'
ההכאה  שיעור שכתב תמוהי קל"ב חולי  "ר חי'
דדבר להנ "ל  נחזור תימא והוא דאורי' כמלקות ל"ט 
דכל  שליחותיהו וב"ד ישראל , כל  על  מוטל זה 
ועי "ז  דישראל, שלוחא שנתמנו עבדי  ישראל 
גברי  העמידו כי מלהשגיח ואחד אחד כל נפטרו
ורישא בקרירא  ריש והיינו בחריקוהו רברבי
בחלק זה וכל איכא , קרירי ומ"מ בחמימי דרישי

עכ"ל  ומצות, קע"ז)חוקי סימ חו"מ חת"ס  .(שו"ת

לעסוק כמונו  ער לפחותי  מה תאמר  וא
,עיני  מבי קורה  טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות
אחת  שבספינה מפני מספקת תשובה  זו אי א
ניתפס נמחה לא  שא מאחר ,נוסעי אנו יחדיו
 וחייבי צריכי אנו נפשינו  ולהציל הדור, בעוונות
וז"ל: עול גדר בספר חיי החפ שכתב וכמו
מה"ת  מ"ע מישראל  איש כל על  יש כי ידוע והנה 
כמו איסור באיזה   כשנכשלי בעמיתו להוכיח
מציל  הוא שמוכיחו ועי"ז וגו' תוכיח הוכח שנאמר

חטא באותו  יתפס שלא עצמו שנפרע את דכש
בידו שהיה מאלה נפרע  כ העו מעושי הקב "ה

מיחו  ולא נ"ה)למחות למחות (שבת בידו  שיש מי 
שהיה  ומי עבור נתפס מיחה  ולא עירו באנשי
 בעו נתפס  מיחה ולא ביתו באנשי למחות  בידו 

ביתו בפרהסיא אנשי שנעשה איסור דכל  ידוע  וג

ש"ש  מחלל שנקרא מבצנעא יותר הרבה חמור הוא
שלא  ביותר גדול ההוכחה חיוב   ג ואז  בפרהסיא 
במנהג  ג כ ועל הקב"ה של מצותיו הותר יאמרו
חמורות  עוונות על בפרהסיא שעוברי הזה הרע 
איש  כל וכדומה המשפחה טהרת שבת, כחילול
ושלא  לשתוק  לו חלילה בלבבו נגע  הש שיראת
הלא  מנע  ולא למנוע  בידו שיכולת ומי  בזה , למחות

העו בחומר הוא  ג זה יתפס כעי וכדאיתא וכנ"ל ,
רבה בויקרא ישראל )ג"כ פזורה שה  הפסוק ישראל (על .

באחד לוקה  שה של  דרכו  מה  לשה נמשלו
 דדרכ הצא כל [היינו  מרגישי וכול מאיבריו 
ופסקה  באבריה לוקה  וכשאחת זה  אחר זה  להמש
ישראל  א [ מקו באותו  יעמדו  כול עוד, מליל

. נענשי  וכול חטא אחד
 יושבי שהיו אד לבני משל  רשב"י תני וכ
תחתיו, וקדח והתחיל קודח  מה אחד  נטל בספינה
מה לה אמר ,כ עושה אתה למה חבריו לו אמרו
מפני לו אמרו קודח, אני  תחתי לא  לכ איכפת
נפשינו את הרי ע "כ. וכו'. הספינה את מצי שאתה
בני נפשות את וכ להציל  ורוצי  תובעי אנו
בנפשינו עליה חסי שאנו לנו  היקרי ביתינו
 י בלב בספינה  שטובעי כזה במצב  הא ,להציל
לומר בכלל שיי חור בזה קודח שהזולת בגלל
 להתקומ  חייבי אנו אי ערכינו פחיתת שמפאת
זה הוא פתי הלא מעש, בלי מנגד נעמוד  רק נגדו

.כ חושב אפילו או כ שאומר
הרה"ק  בש דשמעתי י"ל  צביועוד  מוה"ר

רצומרידניק המתחדשי מכת שכמה בעת זצ "ל
לו ונודע הזמ רוח לפי ספר בית ברודניק  לייסד
ועלה  לדרכו, אז שנסע קוד האחרונה ברגע הדבר
עבר ונבזה עני  איש ויאמר, משלו וישא הבימה  על
פרצה  כי  וראה  אחת עיירה  דר נדודיו במסע פע
 ש עומדי אנשי כי וירא אחד, בבית ואחזה אש
אנשי  את להזעיק   מתעוררי ואינ נפש בשלוות 
פיו יפתח  א בלבו  ויחשוב , עצמ את  להציל  העיר
הלא שריפה  דבר על העיר לאנשי  להודיע ויצעק
היש השריפה , בעסק ונבזה  שפל ל מה לי, ילעיגו

ושוב הזאת, בעיר ונחלה  חלק בדעתול החליט 
סכנה  בחזקת   והאנשי בוער אש מה , עלי יעבור
בקול  לקרא והתחיל  בשקט , כ על  לעבור אוכל לא
אאמו "ר כ"ק  וסיי , מתרדמת העיר אנשי לעורר
את  הצילו  בוער אש יקרי יהודי קדשו, בלבת
לבטל  הצליח בידו ה' חפ ואכ   נפשותיכ

רשע . אנשי מזימות
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הנה כם קם  י "ח )לכם , מנה  ה ' רק  אב ת אין(מ כת הר ים , את המזה "ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

." לי  הרים זכת הר ים , את וזה זכה מה . יד על א  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחטא 

עוברי בידי למחות כדי במחלוקת להכנס  חייבי
עבירה

תקמ"ז  מצוה המצות אלה  בספרו חגי"ז  "מהר
חבירו,וז"ל: את להוכיח ויחיד יחיד  כל  על מצוה

חובה ,הגו שאינו דבר בו שרואה לגדול  קט אפילו
מלפניו, המכשול להסיר  סוגעלינו  תחת ג"כ  הוא כי 

דכל  וכו', מכשול  תת לא עור דלפני שבכללות לאו
עוברי  בידי ולמחות לש"ש שהוא ופירוד מחלוקת
דמו כאשר מחלוקת, בעל נקרא  זהו אי עבירה,
ואת  ידעו . לא ה' דר אשר הבהמיי  ההמוניי
ללכת   שרוצי וזמ עת ובכל  יעקשו, הישרה 
בו שדרכו הדר לה תפסו  הרע לב בשרירות
להועיל  הבא את בלשונ להכות הענתות, אנשי
שהוא עליו ואומרי  מפניה המכשול ולהסיר לה
לו לא  ריב על  ומתעבר עובר ושהוא  מחלוקת, בעל
 ונסתב נשתרבב מהיכ ידעתי ג וידעתי וכו',
בכונת   מביני שה מחשבי שה בי זה  טעות
של  ורוב מכלל היוצא פרט לכל  ולכ וכו', דבריו 
נמצא נחקור א דאפשר אליו, לחוש אי ישראל 
הפליטה  משארית  המה   עדיי אפשר  אביה מי
ישראל  לבני נג לאב היו תמיד אשר רב מהערב
ובערת  כתיב  בנפשות החטאי מכשול  ועני וכו',
ברחמיו והוא הצלתי , נפשי כי ל ודע ,מקרב הרע
 מ חטאי ויתמו וכו '. האר מ גילולי יעביר
עכ"ל . ,אר ירשו  לעול צדיקי  כול ועמ האר

העיר דברחובות דיד בנידו הדבר הוא  וכ
ומושחת , מקולקל  והכל  הרעות הרוחות  כל נושבי
רח"ל , העומד על  מרובה הפרו לעינינו בוער אש
 שכ לנו אוי ,היו לאור נשחתת טובה חלקה כל 
הוא כעת  הא רואות , שכ ולעינינו בחלקינו, נפלה 
פחותי  אנו הא אלו כגו חשבונות  לערו הזמ
 בזמ אדרבא  בשער, להוכיח אנו  ראויי או  ער
יאמר והחלש אני, גדול יאמר  הקט יוקד  שהאש
כבוד להרבות זו בשעה הוא  העיקר אני , גבור
נחת  לעשות כדי הקדושה, גבולי  ולהרחיב  שמי
 האד יצירת ומטרת  תכלית שזה לבוראינו, רוח

הזה . בעול

ראוי  אני אי כי ערכי  מ ידעתי   ג ידעתי והנה 
תוכחת , במוסר להוכיח  גדולי במקו לעמוד

לכבוד אלא לש"ש כוונתו אי לנפשי  יאמרו  ורבי
 לפני אציג ע"כ ,ש לו  לקנות  דורש  הוא  עצמו
 בש " לישרי "אור  בספה "ק שראיתי נכבד משל
ישראל  מנהג דהנה זצ"ל, מוכיח  יואל  מו"ה  הרב
להוכיח לעיר מעיר   מוכיחי שנוסעי הוא , תורה 
 שומעי ואי טועי  ע מהמו ורבי ישראל , את
בשביל  ממו  לוקחי  שה מפני ,לדבריה
 קרדו אלא אינו  שתוכחת ואומרי הדרשה,
משלו  עליה ונשא לש"ש , כוונת ואי בה לחפור
בתי  לה הי' שלא  קטנה , אחת בעיר כי ויאמר,
 מכוסי והגגות היער, עצי בתי  א כי גזית  אבני
בעלי'  דרי שהיו ואשתו איש ש והי' ,בתב

הגג. תחת

הי' ועדיי ליש האשה  הלכה  בלילה אחת פע
 ג הנר יכבה וטר דלוק  נר לו  והי' ניעור  בעלה 
אשתו אליו צעקה  דלוק , הנר והניח ליש הל הוא
כל   ותשר מהנר אחד  ניצו יפול ושלו חס אולי
העיר שומר בא  עמו מדברת עודה  כולו, הבית 
והנרות  האש על  להשגיח  הע להזהיר והכריז
האשה  אמרה  , ושלו חס  שריפה  לידי   תגרו שלא
מכריז  שהשומר מה וראה  נא שמע לבעלה,
השיב  והוא סכנה , לידי יגרו שלא הנר על להשגיח 
 של שבלב את סבורה  וכי , שבעול שוטה לה ,
אלא מכריז  שאינו  יודע אני הלא ,כ השומר הכריז 
ואילו ,כ שיכריז   ממו לו  נותני שהקהל בשביל
הי' כ  ג העיר שיציתו  שיכריז  ממו לו נותני היו
 ליש והל כלל, לדברו  פונה  אני  אי כ על  מכריז,
על  הנר ונפל  הי' כ פתרה וכאשר דלוק, הנר והניח
גדולה , שריפה ונעשה  הבית כל ונדלק השולח
נפשו את  הציל  גדול  ובקושי  העיר כל נשר וכמעט
ראו  .גוויית א כי לה נשאר ולא  אשתו ונפש
בלב  הכריז לא שהשומר שבשביל הזה, השוטה נא
את  לשרו והניח  לדבריו לשמוע רצה לא  ,של
את  מזהיר  שהמוכיח הזה  הדבר כ באש, ביתו
 בגיהנ יפלו דאל"כ  הרעי  מעשיה שיעזבו  , הע
בא  יו "הנה כמ"ש גוויתיה את ישרפו   ש אשר
שהמוכיח בשביל ידמו והשוטי וגו', כתנור" בוער
עד לדבריו לב  נותני אי שמי  לש מוכיח אינו
גדול  שטות  ל אי הלא , עליה השריפה שבאה 

ודפח"ח. עכת"ד מזה
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ה' ברי  את למע אם  י  לים צמא  ולא לחם  רעב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא 

עמסבר הביא אמר  מה ללב  עניב)ה יא ח ' ה':(רק נאם אים ימים הה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

את  ל מע  אם י  לים צמא ולא לחם רעב לא ארץ רעב וה לחי  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹאלקים 

.ימצא ולא ה' בר  את לב טטי מזרח ועד  מ פ ן  ים עד  מם ונע ה ', ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹברי

פקסים מציאת לחים מבים ר ים הארץ  קצות ל זאת  ראים אנ ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

 ל ה ה אן  ק נטרסים, זהר ספרי לב ה ', בר את   לב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמתקרים 

ה '. בר את  למע ְְְִֵֶַַָוגדל

בע המן זאת בכל  וא זל לה ְְְְֵֵֵַַַַַָֹהמן

ה לכים אם העלם ריאת נת אלפים ת ואזל... לה ה מן  יקרים! יהדים ן  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

רה ל  נים  מא ת לעצמם  מסיפים יעף... חלפים עברים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָמסמים

הג ת  לנ אין  מפרים, בלי למ ד  פסקים, ש"ס ה ד ת י יבת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה למדת

זאת  בכל  הא, רי ק ד א הנהגת מ ג  ל צ צל לנ ואין  מים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻח נת

רעיני אם מים, עצירת קאסמים, רפת, אנת, עני , מחל ת, בע: ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹה מן

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

ונחקרה   רכינ ְְְְְֵַַָָָנח ה

רע א א  עבר ים ל ולה  מה על ונחק רה, רכינ נחה   אים?! אנ ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה געים  מל מילה מגינה  אינ ביכ ל , ה למדת, ה רה מ ע ?ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמחבר

מיעה? לא והגאה  מילת כה  ה כינה  זה אי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהרעים .

עלינאמר יגן תזכ יחאי ר מען מג ')רי יקן  זהר, רם (יק ני  מי "ועד : ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

והחכמה  ה לה  ה רה )סק  נימת מרה(זהר, ה  על מרה  . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

במרא רה ט  אא  אין ואמר  , לי א  וג רם רקכתב, (ל מדים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יבין...) וה בין  ה ם, ל וה מרא  ה רה מהה אט נהר  מההא ה ים את יסק  ה א ואי  , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ה , ועל  כתב רה  תא ילמד  ולא עלם, נברא  א טב  , ל ואב י  אי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹן,

ה ל ת!!". ואר עלם ענת וג רם , ובה  לתה העלם את החזיר איל , ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹונחב 

דה הר"י תב וכן ('ל יק ן זהר , הכינה(יקני  את עבדים לאה "אי : ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

בה וחרב ענת, רמים להם אב י  הלה , חכמת ל ד  מלים  ולא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹי בש,

היח ".(מלחמת) רח  את מסקים עלם, ואבן  והרג  ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

צרה  ל מני  צרה חמה  להית ד ה ה הר  ספר  והריאה  ה ד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמס לים

רחמים די הלמה לגאה ולזת ח"ו, באת ה תרת ה רענית מל  להצל  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻ

 .דה זהר ה רה, נימ ת לד רצ ריאה י וה הד  ומס לים  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

צרה  ל מ ני  צרה ח מה ולהי ת קת זרת ל לבל דה ההר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר 

.דה ההר לד  לי  העלם קם  ל י  ליצלן. ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָרחמנא
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הנה כם קם  י "ח )לכם , מנה  ה ' רק  אב ת אין(מ כת הר ים , את המזה "ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

." לי  הרים זכת הר ים , את וזה זכה מה . יד על א  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחטא 

עוברי בידי למחות כדי במחלוקת להכנס  חייבי
עבירה

תקמ"ז  מצוה המצות אלה  בספרו חגי"ז  "מהר
חבירו,וז"ל: את להוכיח ויחיד יחיד  כל  על מצוה

חובה ,הגו שאינו דבר בו שרואה לגדול  קט אפילו
מלפניו, המכשול להסיר  סוגעלינו  תחת ג"כ  הוא כי 

דכל  וכו', מכשול  תת לא עור דלפני שבכללות לאו
עוברי  בידי ולמחות לש"ש שהוא ופירוד מחלוקת
דמו כאשר מחלוקת, בעל נקרא  זהו אי עבירה,
ואת  ידעו . לא ה' דר אשר הבהמיי  ההמוניי
ללכת   שרוצי וזמ עת ובכל  יעקשו, הישרה 
בו שדרכו הדר לה תפסו  הרע לב בשרירות
להועיל  הבא את בלשונ להכות הענתות, אנשי
שהוא עליו ואומרי  מפניה המכשול ולהסיר לה
לו לא  ריב על  ומתעבר עובר ושהוא  מחלוקת, בעל
 ונסתב נשתרבב מהיכ ידעתי ג וידעתי וכו',
בכונת   מביני שה מחשבי שה בי זה  טעות
של  ורוב מכלל היוצא פרט לכל  ולכ וכו', דבריו 
נמצא נחקור א דאפשר אליו, לחוש אי ישראל 
הפליטה  משארית  המה   עדיי אפשר  אביה מי
ישראל  לבני נג לאב היו תמיד אשר רב מהערב
ובערת  כתיב  בנפשות החטאי מכשול  ועני וכו',
ברחמיו והוא הצלתי , נפשי כי ל ודע ,מקרב הרע
 מ חטאי ויתמו וכו '. האר מ גילולי יעביר
עכ"ל . ,אר ירשו  לעול צדיקי  כול ועמ האר

העיר דברחובות דיד בנידו הדבר הוא  וכ
ומושחת , מקולקל  והכל  הרעות הרוחות  כל נושבי
רח"ל , העומד על  מרובה הפרו לעינינו בוער אש
 שכ לנו אוי ,היו לאור נשחתת טובה חלקה כל 
הוא כעת  הא רואות , שכ ולעינינו בחלקינו, נפלה 
פחותי  אנו הא אלו כגו חשבונות  לערו הזמ
 בזמ אדרבא  בשער, להוכיח אנו  ראויי או  ער
יאמר והחלש אני, גדול יאמר  הקט יוקד  שהאש
כבוד להרבות זו בשעה הוא  העיקר אני , גבור
נחת  לעשות כדי הקדושה, גבולי  ולהרחיב  שמי
 האד יצירת ומטרת  תכלית שזה לבוראינו, רוח

הזה . בעול

ראוי  אני אי כי ערכי  מ ידעתי   ג ידעתי והנה 
תוכחת , במוסר להוכיח  גדולי במקו לעמוד

לכבוד אלא לש"ש כוונתו אי לנפשי  יאמרו  ורבי
 לפני אציג ע"כ ,ש לו  לקנות  דורש  הוא  עצמו
 בש " לישרי "אור  בספה "ק שראיתי נכבד משל
ישראל  מנהג דהנה זצ"ל, מוכיח  יואל  מו"ה  הרב
להוכיח לעיר מעיר   מוכיחי שנוסעי הוא , תורה 
 שומעי ואי טועי  ע מהמו ורבי ישראל , את
בשביל  ממו  לוקחי  שה מפני ,לדבריה
 קרדו אלא אינו  שתוכחת ואומרי הדרשה,
משלו  עליה ונשא לש"ש , כוונת ואי בה לחפור
בתי  לה הי' שלא  קטנה , אחת בעיר כי ויאמר,
 מכוסי והגגות היער, עצי בתי  א כי גזית  אבני
בעלי'  דרי שהיו ואשתו איש ש והי' ,בתב

הגג. תחת

הי' ועדיי ליש האשה  הלכה  בלילה אחת פע
 ג הנר יכבה וטר דלוק  נר לו  והי' ניעור  בעלה 
אשתו אליו צעקה  דלוק , הנר והניח ליש הל הוא
כל   ותשר מהנר אחד  ניצו יפול ושלו חס אולי
העיר שומר בא  עמו מדברת עודה  כולו, הבית 
והנרות  האש על  להשגיח  הע להזהיר והכריז
האשה  אמרה  , ושלו חס  שריפה  לידי   תגרו שלא
מכריז  שהשומר מה וראה  נא שמע לבעלה,
השיב  והוא סכנה , לידי יגרו שלא הנר על להשגיח 
 של שבלב את סבורה  וכי , שבעול שוטה לה ,
אלא מכריז  שאינו  יודע אני הלא ,כ השומר הכריז 
ואילו ,כ שיכריז   ממו לו  נותני שהקהל בשביל
הי' כ  ג העיר שיציתו  שיכריז  ממו לו נותני היו
 ליש והל כלל, לדברו  פונה  אני  אי כ על  מכריז,
על  הנר ונפל  הי' כ פתרה וכאשר דלוק, הנר והניח
גדולה , שריפה ונעשה  הבית כל ונדלק השולח
נפשו את  הציל  גדול  ובקושי  העיר כל נשר וכמעט
ראו  .גוויית א כי לה נשאר ולא  אשתו ונפש
בלב  הכריז לא שהשומר שבשביל הזה, השוטה נא
את  לשרו והניח  לדבריו לשמוע רצה לא  ,של
את  מזהיר  שהמוכיח הזה  הדבר כ באש, ביתו
 בגיהנ יפלו דאל"כ  הרעי  מעשיה שיעזבו  , הע
בא  יו "הנה כמ"ש גוויתיה את ישרפו   ש אשר
שהמוכיח בשביל ידמו והשוטי וגו', כתנור" בוער
עד לדבריו לב  נותני אי שמי  לש מוכיח אינו
גדול  שטות  ל אי הלא , עליה השריפה שבאה 

ודפח"ח. עכת"ד מזה

 הרהז ק ל יז ַַ

ה' ברי  את למע אם  י  לים צמא  ולא לחם  רעב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא 

עמסבר הביא אמר  מה ללב  עניב)ה יא ח ' ה':(רק נאם אים ימים הה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

את  ל מע  אם י  לים צמא ולא לחם רעב לא ארץ רעב וה לחי  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹאלקים 

.ימצא ולא ה' בר  את לב טטי מזרח ועד  מ פ ן  ים עד  מם ונע ה ', ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹברי

פקסים מציאת לחים מבים ר ים הארץ  קצות ל זאת  ראים אנ ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

 ל ה ה אן  ק נטרסים, זהר ספרי לב ה ', בר את   לב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמתקרים 

ה '. בר את  למע ְְְִֵֶַַָוגדל

בע המן זאת בכל  וא זל לה ְְְְֵֵֵַַַַַָֹהמן

ה לכים אם העלם ריאת נת אלפים ת ואזל... לה ה מן  יקרים! יהדים ן  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

רה ל  נים  מא ת לעצמם  מסיפים יעף... חלפים עברים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָמסמים

הג ת  לנ אין  מפרים, בלי למ ד  פסקים, ש"ס ה ד ת י יבת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה למדת

זאת  בכל  הא, רי ק ד א הנהגת מ ג  ל צ צל לנ ואין  מים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻח נת

רעיני אם מים, עצירת קאסמים, רפת, אנת, עני , מחל ת, בע: ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹה מן

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

ונחקרה   רכינ ְְְְְֵַַָָָנח ה

רע א א  עבר ים ל ולה  מה על ונחק רה, רכינ נחה   אים?! אנ ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה געים  מל מילה מגינה  אינ ביכ ל , ה למדת, ה רה מ ע ?ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמחבר

מיעה? לא והגאה  מילת כה  ה כינה  זה אי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהרעים .

עלינאמר יגן תזכ יחאי ר מען מג ')רי יקן  זהר, רם (יק ני  מי "ועד : ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

והחכמה  ה לה  ה רה )סק  נימת מרה(זהר, ה  על מרה  . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

במרא רה ט  אא  אין ואמר  , לי א  וג רם רקכתב, (ל מדים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יבין...) וה בין  ה ם, ל וה מרא  ה רה מהה אט נהר  מההא ה ים את יסק  ה א ואי  , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ה , ועל  כתב רה  תא ילמד  ולא עלם, נברא  א טב  , ל ואב י  אי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹן,

ה ל ת!!". ואר עלם ענת וג רם , ובה  לתה העלם את החזיר איל , ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹונחב 

דה הר"י תב וכן ('ל יק ן זהר , הכינה(יקני  את עבדים לאה "אי : ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

בה וחרב ענת, רמים להם אב י  הלה , חכמת ל ד  מלים  ולא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹי בש,

היח ".(מלחמת) רח  את מסקים עלם, ואבן  והרג  ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

צרה  ל מני  צרה חמה  להית ד ה ה הר  ספר  והריאה  ה ד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמס לים

רחמים די הלמה לגאה ולזת ח"ו, באת ה תרת ה רענית מל  להצל  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻ

 .דה זהר ה רה, נימ ת לד רצ ריאה י וה הד  ומס לים  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

צרה  ל מ ני  צרה ח מה ולהי ת קת זרת ל לבל דה ההר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר 

.דה ההר לד  לי  העלם קם  ל י  ליצלן. ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָרחמנא
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הרה  סדת הלמדים החברים  לא א א העלם נברא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹא

יתרבהר ר ת  ד ע"ב)ה לית(פ"ט , יח י דאי ] לר י מען  [ר י , לי אמר  : ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

א רייתא מדלי  חברייא, לאינ ן אא  אאעלמא העלם נברא לא , יח] ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

רה ] הע סקים  החברים רייתא.לאא סתימי  רה].וידעין ה דת [וידעים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

חז"ל ברי  מל ,אים ר סקים א הע החברים  לא אא העלם נברא א ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ה רה , סדת ולמדים  קד .רה , ת הד לימד  עצמם  מקים  ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

ובה לתה העלם את החזיר א סד , רת נע ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמי 

ע"א)זהרבתני ל "ח  ף ער  עה  מי(יקן רת,[ד]: י ל הער סד נע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אא רה אין אמרים אתם וא ,... ובה  לתה העלם את החזיר אְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

רצפים,  והם אחר . סד   ואין ,טפ[תרה סדרים[י  ג"ן [רה ה א ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ם' ל מד  נעל ן כה, אח תי  נעל ן  אמר  רת], ג"ן  הא ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָכתב

היה  א די בת  יתח, הת בים  הע ה  ימי  ת נעל הא  ו' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹסת מה,

הם אליהם, תחה היא  רע, ואני עלי לו הם אמר  לוים, פני  לת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנעל 

יתרת. ְְֵָנמ ת

ללמ ד  מכרח ד ק ת  , הבה  אצמיח  ם ת, סיף מי  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָכל
רה  נה מלי ן לאה חב ְְְִֵֶֶַָָָָָזהר,

בא[ה]תא מלוים הכינה]א בד  מסיפים [ביל הכינה ולא [ת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

לקל ] ולת לבא  ויכלים סתמהתחה  היא ט בים, לימים לתת ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹ

הת] מ דת להם מהאיר להם  סתמה  ה כינה – יתרה נמה  [ספת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻלהם,

יתרה, נמה ספת וז , ל מסיפים  הסיף ל זה  בג מת]מם [רחנת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

עני, ונאר יתרה , נמה  תא ל רעים ה רע, וכל קדה , רח ל  ספת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻוהיא

עני ונאר   מ מסק ממן, עיר  ה א  ואם  ,מ מסקת חכמת חכם, הא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואם

אה רד.  א תרת, תרי ערא רזא  מנע מאְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ל  אמרי אינ י וא ....ובה  לתה אעלמא ְְְְְְִִִֵָָָָָֹֹ

  ואינ אחרא , רזא  ולית פטה, א א  ְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָָָא רייתא
 אמר  סדרי "ג  איה ,פירצ השירי (שיר  ְְְְִִִִַַַָָ

יב) ד'ד מטרא נעל    כ ה, אחתי נעל  ְְֲִִִַַַָָָָ
הא הדא בע, ימי ית נעל  איה ו ' ְְְֲִִֵַָָָָסת מה ,

א )כתיב מו העה ,(יחזקאל ימי ת  סגר  יהיה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
נעל  הא לא  גי בת  יתח, ה ת    ביְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
רע, ואני עלי לו ה א מר  , לווי פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלת

. יתירי מתינ אינ  ייהלג תיחא ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָאיהי

ל תת ה. סיפיא ולא  ל מלווי לא י באְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ל  א בגי , לה סתימא איהי  , ביט  לימיְְְְִִִִִִָָָָ

יתירא, נמתא ספת ודא , לי סיפי מ סיְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה
קדה , רחא ספת ליואיהי רעי הרע  וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

 חכ הא  וא עני, ואאר יתירה, נמה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָההיא 
ממ נא  עיר הא  וא ,חכמתי  י מ ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאס ק 

יב עני ואאר ,ימ דאיה אס ק מה , ד) ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ע"ב) נמת לח   איה יתירה נמתא מעילא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמנע

יבה , כינא עני  הת  י ואאר חי , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָל 
מה , נגד מה  ואיה ,ימ רכא אתמע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהכי
צמיח זרעיה  כג ה אז  ת,  סיא מא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכל 

יא ) סא עיהי),דילי טבה אצמיח  ני הכי א . ְְְִִִִֵַַַַָָָ
נ מת  אינ לעילא, כינ א זרעיה  מאְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
לתא ליראל   ל ויחד ,ימ זרעי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָיתירת

.דב ְִִָמיו
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הת  ים ונאר חי , ל  נמת היא יתרה, נמה  מלמעלה  מנע ה א  מ , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָיב

סיף  מי וכל מה , נגד  מה  וה א  רכ ת, מ נמנעת  יב ה , כינה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָעני

כינה ל זרעיה מי , הבה אצמיח ם  אף צמיח . זרעיה כג ה אז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָת,

.דב מיו למה  יראל את חוי ,מ רעים יתרת נמת אתן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמעלה?

בא ר  עד  מב וע ן  במה מתק מאכל לה סיף  רי מ אר  ם, , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מזהיר זה ועל ת, הד ה  הרה  לד להסיף צרי ם   ד ק ת  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלכבד

בריו. ם ען  , דה ל ההר אין זהר, ללמ ד  מכרח  דק ת זה  לפי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

רה . נה  מלין לאה  ח ב  ת ה הר ל ד  מ הרה  ל ד  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהספה 

ד ק ת  לד בפרט  וים ים כל  דה ה הר ל ד נתח ק  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהבה

 תינת רימ הלמדת ז ני על  תת הלמדת רה ל וער ה  בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

 ד ה ה הר ל ן "לחל")החל , ר ת  אינן(ס ף כל חלקיה ן  זאה  – ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ימין ". מאר א ימא אריתא, ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָמ לין 

ה ב,מרנא חי"ספר הרי"ח אי נ ה )"ן נה מ ת תב)ר ת :נל וזה תב , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

לברכה: זכרנם אלף הק לים  ת, י ם ה רה מעסק  ה עה על גדל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הח ל . ימי ל  ה רה  מעסק  ה עה מן  י תר קד.עמים לן  אן מר כיעד נר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

עלינ רעי יגן ת עלזכ רה  לד ל "עה  ואמר: מקרביו אזני עם התא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהר לד ל אחת ועה חל. ים למה  נה ללד וה  הת, ים ה ט רְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ים  וזהר הלה ול ד  חל . ים ט לד ל  נה   מ היא חל, י ם ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוקלה 

החל". ימת נה  וחמ בעים ללד  וה  עה  מ הד ת האן פסק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הח יםה  סקי"ב)ף  ה לה .,(קנ"ה  לל ד  יחב  הזהר ה ל ד  יעץ וכתב וזה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

:נל ד ה לפני חב ה א הרה גיאת  וגה  קאמר  מאי  ידע לא אי ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הא ר,אהבה עלי ג וד לברכה זכר נם חכמינ  פר אהבה עלי  ודגל דכתיב  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

 קד ר כבר  .נל אן זגל עד  " עלמהר  עינינ מאר  עלינ יגן תזכ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

הט, לד ל  נה  לער אחת עה  עלה  ד ה ההר לד "מל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"הא

 סק החים והבא  סקי"ב)כף קנ "ה  ה"(סימן לן וזה . מל מ"ג)"סא  לד:(ן י ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל ע למ ת, נה  עלמא  גירסא  ד ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר 

ה ט לד  יעה  א  מה  אחת עה  למעלה  ן  יעה  אחד , מאמר   רְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי ויהיה מלא , היכלא מני ה א עלם ן  ה א ל מבטח  מימה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה 

רקיעא. מלכ תא  ראנה  ה בים ל תב ה ל' תן מל (ם  לנ:(ה א וזה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

למדים  אינם אם דל ה  וענם קלה. ללמד חכם למיד  על חב דל ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹה 

אחת  עה  יעה י  ליצלן , רחמנא ה אה  מעבים הם י ל תא אר וגרם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻקלה 

לקרב ח ד ל  י  ה רה, פטי ימים  חד לד  נעה  א  מה  ה לה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹל ד 

ה ה א ה . תינ ר מברי  ה בהעלה  והרי"ח  מל עלינ :א יגן הלמדזכתם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

יזה אם זה , לפי חל. ים ט נה  אלף למד , דק ת  ד ה הר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה 

ימי אלפין  ה ית ל  לתן זכה  הרי , דק ת   ד ה זהר עת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹללמד
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הרה  סדת הלמדים החברים  לא א א העלם נברא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹא

יתרבהר ר ת  ד ע"ב)ה לית(פ"ט , יח י דאי ] לר י מען  [ר י , לי אמר  : ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

א רייתא מדלי  חברייא, לאינ ן אא  אאעלמא העלם נברא לא , יח] ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

רה ] הע סקים  החברים רייתא.לאא סתימי  רה].וידעין ה דת [וידעים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

חז"ל ברי  מל ,אים ר סקים א הע החברים  לא אא העלם נברא א ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ה רה , סדת ולמדים  קד .רה , ת הד לימד  עצמם  מקים  ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

ובה לתה העלם את החזיר א סד , רת נע ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמי 

ע"א)זהרבתני ל "ח  ף ער  עה  מי(יקן רת,[ד]: י ל הער סד נע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אא רה אין אמרים אתם וא ,... ובה  לתה העלם את החזיר אְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

רצפים,  והם אחר . סד   ואין ,טפ[תרה סדרים[י  ג"ן [רה ה א ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ם' ל מד  נעל ן כה, אח תי  נעל ן  אמר  רת], ג"ן  הא ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָכתב

היה  א די בת  יתח, הת בים  הע ה  ימי  ת נעל הא  ו' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹסת מה,

הם אליהם, תחה היא  רע, ואני עלי לו הם אמר  לוים, פני  לת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנעל 

יתרת. ְְֵָנמ ת

ללמ ד  מכרח ד ק ת  , הבה  אצמיח  ם ת, סיף מי  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָכל
רה  נה מלי ן לאה חב ְְְִֵֶֶַָָָָָזהר,

בא[ה]תא מלוים הכינה]א בד  מסיפים [ביל הכינה ולא [ת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

לקל ] ולת לבא  ויכלים סתמהתחה  היא ט בים, לימים לתת ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹ

הת] מ דת להם מהאיר להם  סתמה  ה כינה – יתרה נמה  [ספת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻלהם,

יתרה, נמה ספת וז , ל מסיפים  הסיף ל זה  בג מת]מם [רחנת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

עני, ונאר יתרה , נמה  תא ל רעים ה רע, וכל קדה , רח ל  ספת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻוהיא

עני ונאר   מ מסק ממן, עיר  ה א  ואם  ,מ מסקת חכמת חכם, הא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואם

אה רד.  א תרת, תרי ערא רזא  מנע מאְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ל  אמרי אינ י וא ....ובה  לתה אעלמא ְְְְְְִִִֵָָָָָֹֹ

  ואינ אחרא , רזא  ולית פטה, א א  ְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָָָא רייתא
 אמר  סדרי "ג  איה ,פירצ השירי (שיר  ְְְְִִִִַַַָָ

יב) ד'ד מטרא נעל    כ ה, אחתי נעל  ְְֲִִִַַַָָָָ
הא הדא בע, ימי ית נעל  איה ו ' ְְְֲִִֵַָָָָסת מה ,

א )כתיב מו העה ,(יחזקאל ימי ת  סגר  יהיה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
נעל  הא לא  גי בת  יתח, ה ת    ביְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
רע, ואני עלי לו ה א מר  , לווי פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלת

. יתירי מתינ אינ  ייהלג תיחא ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָאיהי

ל תת ה. סיפיא ולא  ל מלווי לא י באְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ל  א בגי , לה סתימא איהי  , ביט  לימיְְְְִִִִִִָָָָ

יתירא, נמתא ספת ודא , לי סיפי מ סיְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה
קדה , רחא ספת ליואיהי רעי הרע  וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

 חכ הא  וא עני, ואאר יתירה, נמה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָההיא 
ממ נא  עיר הא  וא ,חכמתי  י מ ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאס ק 

יב עני ואאר ,ימ דאיה אס ק מה , ד) ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ע"ב) נמת לח   איה יתירה נמתא מעילא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמנע

יבה , כינא עני  הת  י ואאר חי , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָל 
מה , נגד מה  ואיה ,ימ רכא אתמע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהכי
צמיח זרעיה  כג ה אז  ת,  סיא מא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכל 

יא ) סא עיהי),דילי טבה אצמיח  ני הכי א . ְְְִִִִֵַַַַָָָ
נ מת  אינ לעילא, כינ א זרעיה  מאְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
לתא ליראל   ל ויחד ,ימ זרעי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָיתירת

.דב ְִִָמיו

 הרהז ק ל יטַַ

הת  ים ונאר חי , ל  נמת היא יתרה, נמה  מלמעלה  מנע ה א  מ , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָיב

סיף  מי וכל מה , נגד  מה  וה א  רכ ת, מ נמנעת  יב ה , כינה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָעני

כינה ל זרעיה מי , הבה אצמיח ם  אף צמיח . זרעיה כג ה אז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָת,

.דב מיו למה  יראל את חוי ,מ רעים יתרת נמת אתן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמעלה?

בא ר  עד  מב וע ן  במה מתק מאכל לה סיף  רי מ אר  ם, , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מזהיר זה ועל ת, הד ה  הרה  לד להסיף צרי ם   ד ק ת  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלכבד

בריו. ם ען  , דה ל ההר אין זהר, ללמ ד  מכרח  דק ת זה  לפי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

רה . נה  מלין לאה  ח ב  ת ה הר ל ד  מ הרה  ל ד  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהספה 

ד ק ת  לד בפרט  וים ים כל  דה ה הר ל ד נתח ק  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהבה

 תינת רימ הלמדת ז ני על  תת הלמדת רה ל וער ה  בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

 ד ה ה הר ל ן "לחל")החל , ר ת  אינן(ס ף כל חלקיה ן  זאה  – ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ימין ". מאר א ימא אריתא, ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָמ לין 

ה ב,מרנא חי"ספר הרי"ח אי נ ה )"ן נה מ ת תב)ר ת :נל וזה תב , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

לברכה: זכרנם אלף הק לים  ת, י ם ה רה מעסק  ה עה על גדל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הח ל . ימי ל  ה רה  מעסק  ה עה מן  י תר קד.עמים לן  אן מר כיעד נר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

עלינ רעי יגן ת עלזכ רה  לד ל "עה  ואמר: מקרביו אזני עם התא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהר לד ל אחת ועה חל. ים למה  נה ללד וה  הת, ים ה ט רְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ים  וזהר הלה ול ד  חל . ים ט לד ל  נה   מ היא חל, י ם ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוקלה 

החל". ימת נה  וחמ בעים ללד  וה  עה  מ הד ת האן פסק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הח יםה  סקי"ב)ף  ה לה .,(קנ"ה  לל ד  יחב  הזהר ה ל ד  יעץ וכתב וזה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

:נל ד ה לפני חב ה א הרה גיאת  וגה  קאמר  מאי  ידע לא אי ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הא ר,אהבה עלי ג וד לברכה זכר נם חכמינ  פר אהבה עלי  ודגל דכתיב  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

 קד ר כבר  .נל אן זגל עד  " עלמהר  עינינ מאר  עלינ יגן תזכ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

הט, לד ל  נה  לער אחת עה  עלה  ד ה ההר לד "מל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"הא

 סק החים והבא  סקי"ב)כף קנ "ה  ה"(סימן לן וזה . מל מ"ג)"סא  לד:(ן י ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל ע למ ת, נה  עלמא  גירסא  ד ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר 

ה ט לד  יעה  א  מה  אחת עה  למעלה  ן  יעה  אחד , מאמר   רְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי ויהיה מלא , היכלא מני ה א עלם ן  ה א ל מבטח  מימה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה 

רקיעא. מלכ תא  ראנה  ה בים ל תב ה ל' תן מל (ם  לנ:(ה א וזה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

למדים  אינם אם דל ה  וענם קלה. ללמד חכם למיד  על חב דל ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹה 

אחת  עה  יעה י  ליצלן , רחמנא ה אה  מעבים הם י ל תא אר וגרם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻקלה 

לקרב ח ד ל  י  ה רה, פטי ימים  חד לד  נעה  א  מה  ה לה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹל ד 

ה ה א ה . תינ ר מברי  ה בהעלה  והרי"ח  מל עלינ :א יגן הלמדזכתם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

יזה אם זה , לפי חל. ים ט נה  אלף למד , דק ת  ד ה הר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה 

ימי אלפין  ה ית ל  לתן זכה  הרי , דק ת   ד ה זהר עת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹללמד



 הרהז ק ל ַַ כ כ כ כ 

עלהריאה  ל  ח  על בנ סף .[ יד על מתעה העלם  א רח ת [וכל  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

המחה )ציקים  מצוה )ל ד הבאר:(ער  אלף,(וכל פל ער מחה  הנעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

" ד ה "ה הר – הר"י רת ב מחה   ד ק ת למד יה די אר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיצא

נה , מלין  ל לער אחת עה  החל)עלה  ימי ט  רי(ל ד אבת ואיתא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ו')נתן  מנה  ג ' הרוח(רק עת  רה למד אם  אמר ... י סי  רי י מעאל ר י  : ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

החק, עת  ל ב רוחאל מ אה  צער אחד בר  לאדם  ל ב (עןלפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עהם)  ד ה זהר  לד ה ל ס מאה , פ ל  ה ל י רים  למד אר ן על  , ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

רה . נה 28.000 אחת נה רה !!!!! נה  מלין מאה  וה  וח ב ת צא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ

 כל ת, דה ה הר אתלד  מקם הא ר דה את מ ח  ה נה  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה'". ח  נא יגל "ועה ְְִַַַַָָָֹהסק:

הא בעלם הה עלם ח יו  את פסיד  התי ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמי

מבאר מברי  דה ובה,הזהר  לתה עלם מחזיר  זהר ללמד רצה  א מי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

יתירה, לנמה  לז ת יכ ל  ז הרולא  ללמ ד ח ב  ד ק ת בפרט  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

, דואם ה קדה , ותספת יתירה נמה  לתספת זכה הא זהר מד  מי ורק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

פסיד ה תי מי ן ואם  מלמעלה , ברכ ת נממ חכמת מפסיד ליצלן  רחמנא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָנמנע,

ה א. בעלם ה ה עלם חיו ֶֶַַַָָָָָָאת

בא וכף  דה הזהר ללמד  במחה אחד ת  י ראל ל צְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהתק
הדה  הרה כח ְְְַַַַָָָֹֻהאה

על כינהה לכבד להתאחד הם  יראי  ויתקם מחנה ,דה זהר ללד  ללמד ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

הר "י ועלברי   אמן.  ימינ מהרה גלתא מן יפקן דא  הלם  עליו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ

 דה הזהר ללמ ד הח ים  אילן ואחז במחה אחד ת יראל ל צ התק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָן

בא כף רה ם ויעסק  ילמד וכאר  רחמי ", גלתא מן יפקן א  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ"ספרא

ה ד ה  הרה כח נ א[ו]האה  רת  מהימנא רעיא בהר  ב). קכד, אמר):ף ְְְְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

נכר אל ע ואין  ינח דד "ה ' יתקם בזכתיה  ארץ", ר ר  "קראתם  ".בגיניה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

בכמה ו. מבואר עוד  :ליקוטי – תורה אור בספר 
ש , בדבריה בזכות מקומות הוא משיח ביאת עיקר

בתרא התורה דבבא  קמא  בפרק שאמרו כמו  א ), (ח,

ויחלו אקבצ עתה  בגוי יתנו  כי  ג" דכתיב, מאי 
" שרי מל ממשא  י)מעט ח, כל (הושע ותניא ,

כלהו "עתה  תנו, אי נאמר, ארמי בלשו הזה  פסוק
 מל ממשא "יחלו  ,מה מעט וא ,"אקבצ
 עמי חובב א" דכתיב, מאי  ש ואמרו ." ושרי

"בידי קדושיו ג )כל לג , שאתה (דברי בשעה אפלו  ,
כו ', ה בידי שלה קדושי כל , עמי מחבב 
 מעבירי תורה, על עליו  הנות כל  שאמרו וכמו

מלכות  על  ה)כו'ממנו משנה  יג פרק  בזמ,(אבות כי
עשו ידי הידי אי כו', יעקב של (בראשית כו'שקולו

טז) סה , פרשה חלק רבא  ובפרק  ב), תלמידיו(צח שאלו 
של  מחבלו וינצל  אד יעשה מה אלעזר, רבי את
עכ"ל . כו',  חסדי ובגמילות בתורה  יעסוק  משיח,
נקרא  הקדוש הזוהר בלימוד הרבי את המזכה וכל
נעלה הכי באופ  חסדי ובגמילות בתורה עוסק 
ומתקשר כולו,  העול כל את ומציל ומקיי

הרשב "י הקדושלנשמת  הגאו שכתב וכמו  זי "ע,
 הקדשי קדש ,ונעל טמיר אור  עול ויסוד צדיק

,דרזי מרא ," אבוחצירא המלוב יעקב  רבינו  מר

 הרהז ק ל כא ַַ

הר"י  ל תרתיו  ק יד יראל  ני  אר מבין ערממי   ח ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהא
פס את  יק ל ְֵֶַהא

נזהוכאן  לבל  ח תיו  ל ום צעדינ ה צר  הרע , הצר והסיל, הקן ל  דתעב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה יח, לביאת נזה  א די טעם  טב  טענתיו מכין ה א הלמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלגאה 

יק ל ה א הר"י ל  תרתיו  ק יד יראל  ני  אר מבין  ערממי ח ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהא

קדם  פסקים , ש"ס  מסמים לפני  זהר  ללמד אסר מבהיר, חזר ן  ועל ,פס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאת

ה רה . נימת ללד  יפנה  אחר ורק  בסקים "ס  רס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָימא

עם הד ,ה נה ספר ת ב זמן  ת בא פ סקים "ס קי היה  לאדם אפר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יצד? – מר ! ֵֶַָָָהארץ 

פ סקים,די ש"ס עלינ,ללמ ד  יגן  תזכ הרמ"ם  לאמעיד ל ד  נת 300 י  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

סאלי הא ענה כבר לגמר! ה לאכה עלי לא נאמר זה ועל לאדם,  יקְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיס

פסקים" ש"ס אז ורק וזהר ק לה ילמד "קדם  ד זצ "ל)ה  האל מר כי  לרב  בת ת), ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

את  לדעת אפר  אי הד  לי י קדם, סד "יתחיל מילנא  ד ה ה אן  תב  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכן 

ה ר"א)ה ט" ה ד (סר האר"י  ל למיד  ד ה וויטל  חים נר תב וכן  . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הח ים) לעץ  המג (הקמה  ער וקלה זהר לי מרא י וק לה זהר ילמד  קדם י , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אלג  האר"י תב וכן מסיר ת)קיר. לפנים הד(הק מה  הר"י וכן  זהר, (יקני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

מג ') המהר"ן יקן וכתב הר"ן). ה א(יח ת וההפ חכמה , ספרי  א י נכן  הבר אין  , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

זאת חכמה  וללמד להחזיק  האחרנים דרת חבה  י  וקלה )ה כן, תב(זהר  וכן  . ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

 עלינ יגן  תזכ החיד "א מ')מרן  את להחיד "א אצ ע אמר(מרה  בה  לעל "יק ן  : ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

,עלינ יגן  תזכ ח ים החפץ  תב בר ים". כל זוהר יק ני  א זהר ין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹחמ ה 

 ד ה חסד  הצר למד וכן  ת, ל ה בע רת זהר  ללמ ד  החרים על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָחבה 

עלינ יגן  תזכ  ד ה חי הן תב  וכן הינת! נגד  9 ני ילדים עם (הק מהזהר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

( ניה ללספר  ד ה לד להחזיק  יראל עדת קהל היהדים ל וק קיימ" : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

דה האר"י נר תב  זקן ". ועד מער ורים יחיד וה הר עץהיקנים (ספר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

(ד ה למהרח "ו עלינח ים, יגן תזכ  ד ה הרמ"ק  תב וכן רנים), י,(ר ס ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ה רת כל יתר המ כת ה מת מחינת הן  ה ה , דר מ יחא)ה מ ת ,(עקבתא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

יד ע י  לבד, ההר א ר ידי  על א א אמ י  יק ן ה ה ד ר  למ ת  אין ן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָועל

 להארי הקם  אן ולא מה, זה הפ סדר  ירד והארת הלים עלי  (זהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

זי "ע) גיקטיליא  יסף  ר ' ר א ערי (כ"ד), ה לה  לחכמת תיחה  יתה ם, על גמרא ת ב  . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

טוב  דורש בספרו  זיע"א, ע"ב)זצוק"ל וזה (עמוד
בעול לשונו: יוחאי בר  שמעו רבי זכות גדולה

 הצדיקי מכל יותר שאמרוהעליו וכמו עכ"ל . ,
ע"ב)חז "ל , מ"ה ד רבי (סוכה  אמר חזקיה  ואמר .

לפטור אני יכול יוחאי  ב שמעו רבי משו ירמיה 
עד שנבראתי  מיו הדי  מ כולו  העול כל את

 העול שנברא מיו עמי בני אליעזר ואילמלי עתה
 מיו עמנו עוזיהו  ב  יות ואילמלי עכשיו  ועד
רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העול שנברא
עלייה  בני ראיתי יוחאי ב  שמעו רבי משו ירמיה 
 ה מאה  א מה ובני אני  ה אל  א מועטי וה

. ה ובני אני  ה שני  א מה ובני  אני



 הרהז ק ל ַַ כ כ כ כ 

עלהריאה  ל  ח  על בנ סף .[ יד על מתעה העלם  א רח ת [וכל  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

המחה )ציקים  מצוה )ל ד הבאר:(ער  אלף,(וכל פל ער מחה  הנעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

" ד ה "ה הר – הר"י רת ב מחה   ד ק ת למד יה די אר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיצא

נה , מלין  ל לער אחת עה  החל)עלה  ימי ט  רי(ל ד אבת ואיתא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ו')נתן  מנה  ג ' הרוח(רק עת  רה למד אם  אמר ... י סי  רי י מעאל ר י  : ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

החק, עת  ל ב רוחאל מ אה  צער אחד בר  לאדם  ל ב (עןלפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עהם)  ד ה זהר  לד ה ל ס מאה , פ ל  ה ל י רים  למד אר ן על  , ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

רה . נה 28.000 אחת נה רה !!!!! נה  מלין מאה  וה  וח ב ת צא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ

 כל ת, דה ה הר אתלד  מקם הא ר דה את מ ח  ה נה  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה'". ח  נא יגל "ועה ְְִַַַַָָָֹהסק:

הא בעלם הה עלם ח יו  את פסיד  התי ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמי

מבאר מברי  דה ובה,הזהר  לתה עלם מחזיר  זהר ללמד רצה  א מי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

יתירה, לנמה  לז ת יכ ל  ז הרולא  ללמ ד ח ב  ד ק ת בפרט  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

, דואם ה קדה , ותספת יתירה נמה  לתספת זכה הא זהר מד  מי ורק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

פסיד ה תי מי ן ואם  מלמעלה , ברכ ת נממ חכמת מפסיד ליצלן  רחמנא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָנמנע,

ה א. בעלם ה ה עלם חיו ֶֶַַַָָָָָָאת

בא וכף  דה הזהר ללמד  במחה אחד ת  י ראל ל צְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהתק
הדה  הרה כח ְְְַַַַָָָֹֻהאה

על כינהה לכבד להתאחד הם  יראי  ויתקם מחנה ,דה זהר ללד  ללמד ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

הר "י ועלברי   אמן.  ימינ מהרה גלתא מן יפקן דא  הלם  עליו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ

 דה הזהר ללמ ד הח ים  אילן ואחז במחה אחד ת יראל ל צ התק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָן

בא כף רה ם ויעסק  ילמד וכאר  רחמי ", גלתא מן יפקן א  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ"ספרא

ה ד ה  הרה כח נ א[ו]האה  רת  מהימנא רעיא בהר  ב). קכד, אמר):ף ְְְְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

נכר אל ע ואין  ינח דד "ה ' יתקם בזכתיה  ארץ", ר ר  "קראתם  ".בגיניה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

בכמה ו. מבואר עוד  :ליקוטי – תורה אור בספר 
ש , בדבריה בזכות מקומות הוא משיח ביאת עיקר

בתרא התורה דבבא  קמא  בפרק שאמרו כמו  א ), (ח,

ויחלו אקבצ עתה  בגוי יתנו  כי  ג" דכתיב, מאי 
" שרי מל ממשא  י)מעט ח, כל (הושע ותניא ,

כלהו "עתה  תנו, אי נאמר, ארמי בלשו הזה  פסוק
 מל ממשא "יחלו  ,מה מעט וא ,"אקבצ
 עמי חובב א" דכתיב, מאי  ש ואמרו ." ושרי

"בידי קדושיו ג )כל לג , שאתה (דברי בשעה אפלו  ,
כו ', ה בידי שלה קדושי כל , עמי מחבב 
 מעבירי תורה, על עליו  הנות כל  שאמרו וכמו

מלכות  על  ה)כו'ממנו משנה  יג פרק  בזמ,(אבות כי
עשו ידי הידי אי כו', יעקב של (בראשית כו'שקולו

טז) סה , פרשה חלק רבא  ובפרק  ב), תלמידיו(צח שאלו 
של  מחבלו וינצל  אד יעשה מה אלעזר, רבי את
עכ"ל . כו',  חסדי ובגמילות בתורה  יעסוק  משיח,
נקרא  הקדוש הזוהר בלימוד הרבי את המזכה וכל
נעלה הכי באופ  חסדי ובגמילות בתורה עוסק 
ומתקשר כולו,  העול כל את ומציל ומקיי

הרשב "י הקדושלנשמת  הגאו שכתב וכמו  זי "ע,
 הקדשי קדש ,ונעל טמיר אור  עול ויסוד צדיק

,דרזי מרא ," אבוחצירא המלוב יעקב  רבינו  מר

 הרהז ק ל כא ַַ

הר"י  ל תרתיו  ק יד יראל  ני  אר מבין ערממי   ח ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהא
פס את  יק ל ְֵֶַהא

נזהוכאן  לבל  ח תיו  ל ום צעדינ ה צר  הרע , הצר והסיל, הקן ל  דתעב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה יח, לביאת נזה  א די טעם  טב  טענתיו מכין ה א הלמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלגאה 

יק ל ה א הר"י ל  תרתיו  ק יד יראל  ני  אר מבין  ערממי ח ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהא

קדם  פסקים , ש"ס  מסמים לפני  זהר  ללמד אסר מבהיר, חזר ן  ועל ,פס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאת

ה רה . נימת ללד  יפנה  אחר ורק  בסקים "ס  רס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָימא

עם הד ,ה נה ספר ת ב זמן  ת בא פ סקים "ס קי היה  לאדם אפר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יצד? – מר ! ֵֶַָָָהארץ 

פ סקים,די ש"ס עלינ,ללמ ד  יגן  תזכ הרמ"ם  לאמעיד ל ד  נת 300 י  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

סאלי הא ענה כבר לגמר! ה לאכה עלי לא נאמר זה ועל לאדם,  יקְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיס

פסקים" ש"ס אז ורק וזהר ק לה ילמד "קדם  ד זצ "ל)ה  האל מר כי  לרב  בת ת), ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

את  לדעת אפר  אי הד  לי י קדם, סד "יתחיל מילנא  ד ה ה אן  תב  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכן 

ה ר"א)ה ט" ה ד (סר האר"י  ל למיד  ד ה וויטל  חים נר תב וכן  . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הח ים) לעץ  המג (הקמה  ער וקלה זהר לי מרא י וק לה זהר ילמד  קדם י , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אלג  האר"י תב וכן מסיר ת)קיר. לפנים הד(הק מה  הר"י וכן  זהר, (יקני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

מג ') המהר"ן יקן וכתב הר"ן). ה א(יח ת וההפ חכמה , ספרי  א י נכן  הבר אין  , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

זאת חכמה  וללמד להחזיק  האחרנים דרת חבה  י  וקלה )ה כן, תב(זהר  וכן  . ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

 עלינ יגן  תזכ החיד "א מ')מרן  את להחיד "א אצ ע אמר(מרה  בה  לעל "יק ן  : ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

,עלינ יגן  תזכ ח ים החפץ  תב בר ים". כל זוהר יק ני  א זהר ין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹחמ ה 

 ד ה חסד  הצר למד וכן  ת, ל ה בע רת זהר  ללמ ד  החרים על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָחבה 

עלינ יגן  תזכ  ד ה חי הן תב  וכן הינת! נגד  9 ני ילדים עם (הק מהזהר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

( ניה ללספר  ד ה לד להחזיק  יראל עדת קהל היהדים ל וק קיימ" : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

דה האר"י נר תב  זקן ". ועד מער ורים יחיד וה הר עץהיקנים (ספר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

(ד ה למהרח "ו עלינח ים, יגן תזכ  ד ה הרמ"ק  תב וכן רנים), י,(ר ס ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ה רת כל יתר המ כת ה מת מחינת הן  ה ה , דר מ יחא)ה מ ת ,(עקבתא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

יד ע י  לבד, ההר א ר ידי  על א א אמ י  יק ן ה ה ד ר  למ ת  אין ן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָועל

 להארי הקם  אן ולא מה, זה הפ סדר  ירד והארת הלים עלי  (זהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

זי "ע) גיקטיליא  יסף  ר ' ר א ערי (כ"ד), ה לה  לחכמת תיחה  יתה ם, על גמרא ת ב  . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

טוב  דורש בספרו  זיע"א, ע"ב)זצוק"ל וזה (עמוד
בעול לשונו: יוחאי בר  שמעו רבי זכות גדולה

 הצדיקי מכל יותר שאמרוהעליו וכמו עכ"ל . ,
ע"ב)חז "ל , מ"ה ד רבי (סוכה  אמר חזקיה  ואמר .

לפטור אני יכול יוחאי  ב שמעו רבי משו ירמיה 
עד שנבראתי  מיו הדי  מ כולו  העול כל את

 העול שנברא מיו עמי בני אליעזר ואילמלי עתה
 מיו עמנו עוזיהו  ב  יות ואילמלי עכשיו  ועד
רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העול שנברא
עלייה  בני ראיתי יוחאי ב  שמעו רבי משו ירמיה 
 ה מאה  א מה ובני אני  ה אל  א מועטי וה

. ה ובני אני  ה שני  א מה ובני  אני
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'החריב הא איל עליו מעלין  ימיו , נבנה  אינ ר  ל  אמר' , קלמיהיר) ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה )י מא תא , ינה אי ן אם ה לי י). י(ה ית  וידע ג מת. והן רחנת  הן ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ע  נבנה קה עלינית יגן תזכ  לה למה  ענה  ?מחד ק ה ית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

"לאי חדרים בדעת יתנן : בתבנה  ית ינה  ד)ג,ד (מ לי "חכמה א ה פט . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

חכמה  רק  ן ודעת ינה חכמה הפירת נגד  זה ה רה )י פנימ ת זהר  (ל ד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ת ה לי י)י נה  (ה ית נבנה קה ית י  ויד ע ג מת . והן  רחנת הן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

החכמה י  וה לה )על הרה  נמסרה(נימ ת  ואר  היטב , למד  ל ה למה  אר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

תזכ ל ה וד  זאת ידע וכן  הן . את להקים מנת על הברה  מי נר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלמ ה 

חכמה  תא י על ה כלה מערת את נה  אר .עלינ וה לה )יגן  ה רה  ,(נימת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

.להארי הקם אן  ְְֲִַַַָֹולא

החק  עת עליו לסמ ך מען  רי  ה א ְְְְְִִִִַַַַַָָדאי

י ם ,ימים ילד  מה ידע  אי ואין  ילני הם  י ראל לל על העברים  א קים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ותה עצה מבים אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים 

הא ל  קד דברי  וללמד  להתח ק  צריכים ואי .מרנ י ה' קת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָזר ת

ספר הריאה זכת  הבטיח  אמן ,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען ר י  ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהאלקי 

רחמים הלת  מן נצא  ד ה ר תינ )ההר  מברי דע לל  הבנה ללא כדאי(אף  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

החק . עת עליו לסמך מען  רי  ה ריאה ה א זכת רק עליל מה ור אים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

דה ההר  ספר  וי רים והד  צרת לא רחמים ונאל זה  לנ מבטח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

אדם  נקלל   מ י י ם  מידי לעסק יכל מראל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

להצלחתלכן ,  דה ז הר ולקרא  ללמד י ם מידי להל  צרי ואחד אחד  ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

54ל הח קים קנטרסים  להדיס החלטנ לכן ה אה, לקר ב י ראל ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלל

ב ת נקל , מ י י ם מידי  לעס ק י כל מראל אדם  ל די  ה נה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָתת

ל לעז ר  ענין מי  נערים . עם  זקנים הדלים, עם הטים  , ית ני  עם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָילמד 

אמן ". עלינ יגן תזכ לר"י  ף ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻיהיה

על כר מקל מע, אם , חבר את מכיח  הרים  למזי   הכת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָדל
לדרת עה  מה ְֲֶֶַַָל

יד)מ לי הגר"א אם (יב, .חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת דל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ל מקל מע, לא אם וגם לדרת, עה  מה ל על כר מקל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמע,

. ה יה ם חלק את  מ לקח  מע א וזה  ה ב, נהחלקתה )פרק(אב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מאירי ." יד על א  חטא אין  הרים, את המזה "ל א)איא: עמוד  פז דף "וכל(יומא  : ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

עדן גן  נחלין ו למידיו לגהינם ה א ירד לא  ליד א חטא  אין  הרים את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהמזה

בספר אמר שחת ". לרא ת   חסיד תן לא  לא ל נפי  תעז ב לא (סימןלי  ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בל."תב:סז) א א נברא  לא העלם וכל הרים, את והמזה הזכה "וארי ְְְְֵֶֶֶַַַַַָ ◌ְְְִִִִֶַָָָָָָֹ֯
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נת למילי ני זה  הרי ה הר רת אחד  יה די  אפיל ילמד  ת זכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָאם 
ָרה 

האה ואם לקרב ראתה.." לא "עין  נצח! לעלמ ת לזת נ רצ ק לח יכל  ה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

בפרט י ם, כל דה זהר  ללמד מערר  המעדד עה", ל ער" ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָספר

 טב. בי ם דק זהת הרי  ה הר רת אחד  יהדי  אפיל ילמד  תזכ ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

מלין ל אה ל עלה ת ד ה זהר עה ה מד ל  י רה, נת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלמיליני

ח יו ימי  לכל  וי"ט, ה נה  תת  כל  כיל ואם  רה, הםנה  תינ נ [ימי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

נה] למניןבעים  יער יתארגן תזכ ואם רה . נה  מליארד 640 ל יע  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָ

רה  נים מליארדי ל  אדי  לסכם  יע  ד ה הר למד תורה )יהדים .(שנות ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אלף  הא ממים תנים מה ְְִִִֶֶֶַַָָל

קס"א .)ה ד בז הר וצא ועד(ר ת אלף, ה א ממים תנים מה  ל תב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יע  אלף. יה דים מנין  ל  מכיל אה ריה , כינה  י ע רה ל  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָד ע

את  לח ב יכל מי   רה . נה  טרילין  400ו זילי ן  6 לחב מאד  ה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמסר

 ח ועצם ד ל  ה  עד  ה א  חזינן  ואת !!! תלזכ קפ הצחי ה כר ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹדל

להם  לה סיף , ד ה מלאכת עי ידי את לחק אא לנ אין  ה הר, ספר ה ד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹל

רא את להפיץ  ילהמ עז   וחגר מתנים צ א הדה , עבדתם וחזק וכח ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹאמץ 

לעת   סיפוה אפר, מה  כל לסע עלם ח לפרסם יחאי , ר  מען  רי  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹל

 לאקמא ואריתא הא רי לק דא חילים  להרת מעפרא.חיל והלוואיכינא  ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

מצרים מארץ צאת ימי  מצרים א ת התחילה  ,ז ר ה ה ה, בע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻז ה

קרב. ה לימה  לגא ה יחד  נ ונזה נפלאת  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻאראנ

הבטיח:מה  ע"ה נספרר הא הח ים  מאילן  לטעם  י ראל עתידים מם  ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

הא לה, למען ונתמסר א ן על רחמים . ה לת מן  יצא  יד על  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹההר,

ריא ן, עה אה ואם  י ם, כל  דה ז הר  ילמד יראל וכל רה,  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתק

מן להי ת זה רצן ויהי נאל, כף בואי  הא, לעלם ל וט ב הה, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעלם 

ן , על העי ".  תזכ" – עלינ יעיד  בעצמ דכב היח המארים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהכים 

אר את  לקל יחד  אחד  נ נל וכ , דה ז הר  י ם כל דל יקרים , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻיהדים

עת י  ננפ ותגל  נל וי מח   עינינ  ירא אמן .  ימינ מהרה היח  מל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָני

כבד. מל עד  לעלמי היא  הלכת י  . אלקי מל לצן  אמ ר ְְְְְְְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמת.

:ואמ אמ ל לע ה' ימל : ואמ  אמ ללע ה' רְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ
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'החריב הא איל עליו מעלין  ימיו , נבנה  אינ ר  ל  אמר' , קלמיהיר) ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה )י מא תא , ינה אי ן אם ה לי י). י(ה ית  וידע ג מת. והן רחנת  הן ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ע  נבנה קה עלינית יגן תזכ  לה למה  ענה  ?מחד ק ה ית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

"לאי חדרים בדעת יתנן : בתבנה  ית ינה  ד)ג,ד (מ לי "חכמה א ה פט . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

חכמה  רק  ן ודעת ינה חכמה הפירת נגד  זה ה רה )י פנימ ת זהר  (ל ד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ת ה לי י)י נה  (ה ית נבנה קה ית י  ויד ע ג מת . והן  רחנת הן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

החכמה י  וה לה )על הרה  נמסרה(נימ ת  ואר  היטב , למד  ל ה למה  אר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

תזכ ל ה וד  זאת ידע וכן  הן . את להקים מנת על הברה  מי נר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלמ ה 

חכמה  תא י על ה כלה מערת את נה  אר .עלינ וה לה )יגן  ה רה  ,(נימת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

.להארי הקם אן  ְְֲִַַַָֹולא

החק  עת עליו לסמ ך מען  רי  ה א ְְְְְִִִִַַַַַָָדאי

י ם ,ימים ילד  מה ידע  אי ואין  ילני הם  י ראל לל על העברים  א קים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ותה עצה מבים אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים 

הא ל  קד דברי  וללמד  להתח ק  צריכים ואי .מרנ י ה' קת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָזר ת

ספר הריאה זכת  הבטיח  אמן ,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען ר י  ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהאלקי 

רחמים הלת  מן נצא  ד ה ר תינ )ההר  מברי דע לל  הבנה ללא כדאי(אף  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

החק . עת עליו לסמך מען  רי  ה ריאה ה א זכת רק עליל מה ור אים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

דה ההר  ספר  וי רים והד  צרת לא רחמים ונאל זה  לנ מבטח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

אדם  נקלל   מ י י ם  מידי לעסק יכל מראל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

להצלחתלכן ,  דה ז הר ולקרא  ללמד י ם מידי להל  צרי ואחד אחד  ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

54ל הח קים קנטרסים  להדיס החלטנ לכן ה אה, לקר ב י ראל ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלל

ב ת נקל , מ י י ם מידי  לעס ק י כל מראל אדם  ל די  ה נה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָתת

ל לעז ר  ענין מי  נערים . עם  זקנים הדלים, עם הטים  , ית ני  עם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָילמד 

אמן ". עלינ יגן תזכ לר"י  ף ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻיהיה

על כר מקל מע, אם , חבר את מכיח  הרים  למזי   הכת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָדל
לדרת עה  מה ְֲֶֶַַָל

יד)מ לי הגר"א אם (יב, .חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת דל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ל מקל מע, לא אם וגם לדרת, עה  מה ל על כר מקל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמע,

. ה יה ם חלק את  מ לקח  מע א וזה  ה ב, נהחלקתה )פרק(אב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מאירי ." יד על א  חטא אין  הרים, את המזה "ל א)איא: עמוד  פז דף "וכל(יומא  : ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

עדן גן  נחלין ו למידיו לגהינם ה א ירד לא  ליד א חטא  אין  הרים את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהמזה

בספר אמר שחת ". לרא ת   חסיד תן לא  לא ל נפי  תעז ב לא (סימןלי  ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בל."תב:סז) א א נברא  לא העלם וכל הרים, את והמזה הזכה "וארי ְְְְֵֶֶֶַַַַַָ ◌ְְְִִִִֶַָָָָָָֹ֯
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נת למילי ני זה  הרי ה הר רת אחד  יה די  אפיל ילמד  ת זכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָאם 
ָרה 

האה ואם לקרב ראתה.." לא "עין  נצח! לעלמ ת לזת נ רצ ק לח יכל  ה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

בפרט י ם, כל דה זהר  ללמד מערר  המעדד עה", ל ער" ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָספר

 טב. בי ם דק זהת הרי  ה הר רת אחד  יהדי  אפיל ילמד  תזכ ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

מלין ל אה ל עלה ת ד ה זהר עה ה מד ל  י רה, נת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלמיליני

ח יו ימי  לכל  וי"ט, ה נה  תת  כל  כיל ואם  רה, הםנה  תינ נ [ימי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

נה] למניןבעים  יער יתארגן תזכ ואם רה . נה  מליארד 640 ל יע  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָ

רה  נים מליארדי ל  אדי  לסכם  יע  ד ה הר למד תורה )יהדים .(שנות ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אלף  הא ממים תנים מה ְְִִִֶֶֶַַָָל

קס"א .)ה ד בז הר וצא ועד(ר ת אלף, ה א ממים תנים מה  ל תב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יע  אלף. יה דים מנין  ל  מכיל אה ריה , כינה  י ע רה ל  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָד ע

את  לח ב יכל מי   רה . נה  טרילין  400ו זילי ן  6 לחב מאד  ה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמסר

 ח ועצם ד ל  ה  עד  ה א  חזינן  ואת !!! תלזכ קפ הצחי ה כר ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹדל

להם  לה סיף , ד ה מלאכת עי ידי את לחק אא לנ אין  ה הר, ספר ה ד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹל

רא את להפיץ  ילהמ עז   וחגר מתנים צ א הדה , עבדתם וחזק וכח ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹאמץ 

לעת   סיפוה אפר, מה  כל לסע עלם ח לפרסם יחאי , ר  מען  רי  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹל

 לאקמא ואריתא הא רי לק דא חילים  להרת מעפרא.חיל והלוואיכינא  ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

מצרים מארץ צאת ימי  מצרים א ת התחילה  ,ז ר ה ה ה, בע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻז ה

קרב. ה לימה  לגא ה יחד  נ ונזה נפלאת  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻאראנ

הבטיח:מה  ע"ה נספרר הא הח ים  מאילן  לטעם  י ראל עתידים מם  ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

הא לה, למען ונתמסר א ן על רחמים . ה לת מן  יצא  יד על  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹההר,

ריא ן, עה אה ואם  י ם, כל  דה ז הר  ילמד יראל וכל רה,  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתק

מן להי ת זה רצן ויהי נאל, כף בואי  הא, לעלם ל וט ב הה, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעלם 

ן , על העי ".  תזכ" – עלינ יעיד  בעצמ דכב היח המארים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהכים 

אר את  לקל יחד  אחד  נ נל וכ , דה ז הר  י ם כל דל יקרים , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻיהדים

עת י  ננפ ותגל  נל וי מח   עינינ  ירא אמן .  ימינ מהרה היח  מל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָני

כבד. מל עד  לעלמי היא  הלכת י  . אלקי מל לצן  אמ ר ְְְְְְְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמת.

:ואמ אמ ל לע ה' ימל : ואמ  אמ ללע ה' רְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ





 הרהז ק ל ַַ כד כד כד כד 

שליט"א מהאלמין אדמו "ר מרן מכ"ק מכתב
לסדר ב"ה, "קץ"עש"ק  גימטריא "למען" בפיך", ה' תורת תהיה שבט"למען חודש

"תש"ע"שנת  הזוהר"לפ"ק. אור דיןתש "ע בגימטריא "ספר ְְֵַח ן 

דין . ְְְֵַכחן

התורה,החיים מרביצי הישיבות, ראשי אדמורי"ם, כבוד אל סלה , טוב  וכל והשלום
ואתר, אתר  בכל ודי יומי , ערוך  ובשולחן היומי  בדף  השיעורים מגידי ורבנים,

שליט "א. הקודש במלאכת העוסקים וכל

זי"עבאנו הרשב"י תורת בלימוד  הרבים  את לזכות נפלאה  הצעה  לפניכם להציע 
כל על המוטלת הקדושה  החובה הקדושים  בספרים  כמובא  הגאולה, ולקרב

הקדוש. הזוהר ללמוד  ואחד אחד

בידכםלכן  יש הנגלה, בתורת  לתורה  עיתים  לקבוע  בזכותכם מתאסף שהציבור היות
את לסיים  או השיעור  את להתחיל דהיינו לאחדים , והיו הנסתר  בתורת לזכותם
כמבואר דקות, חמש משך השבוע פרשת  על הקדוש הזוהר  ספר בלימוד השיעור 

טבפר ועה  מרע ט"ז:)סר  ראה(ף יראים  ספרי נפ דק : נל וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

מסר, ספרי ל ער  ה א  ה הר ספר בפרט  ע למים , ל לב רא   ב ח עת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹכל

וה א ה פח  ה א ה הר ספר  ה מימה , לעבדה  א להבת  ל ילהב ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוה א

ובספר  .נ ל אן  עד לחיים ה גר, זצ"ל זכירה  פאלאג'י חיים  רבי דף להגאון (ח"א ְֵַַָ

ע"ג) וכללג  מוסר , ספרי בעלי כל על  יתר השכל מוסר  הקדוש בזוהר  שיש ה ' "מוסר  ,
וכתב כאן . עד דלבא ", בתווני ויורד  נוקב  ותיבה  לימודהחיד "אתיבה  עוד שאין זצ"ל,

הקדוש. הזוהר לימוד  כמו הנשמה  המזכך בעולם 

בספרוכתב הנערבהרמ"ק  רגש,אור בנפש מתעורר תורה  סתרי לימוד  בעת  כי
ר ת זהר מהימנא  ברעיא  ומובא אהבה , כמות  עזה כי יתברך להשם  ְְְְֵַַַָָָָֹנפלא

קכ "ד:)נ א , ה הר,(ף  ספר   איה יל ח רא  האי הרקיע זהר יזהיר והמ ילים  : ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

יראל עתידין בגין  נ ין , רי לא  אין  בה . ע אה  אימא זהרא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָמן

ויתקים רחמי, לתא  מן י יפקן  ה הר , ספר  האי איה דחי, מאילנא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ"למטעם"

לב)ה ן, נכר.(ברים אל   ע ואין   ינח דד  הד]:יי ללן עתידים[רם מם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רחמים . הלת מן יצא יד על  ה ה , ה הר  ספר  ה א החים  מאילן  לטעם  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹיראל 

ס ףובתקונים  בתראה  דרא לת א  ית לי ד  , דיל ח רא מהאי ו', תקון ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָסוף

בגיני י)ימ א, כה  בספר(ו קרא ל' ובתקון  וג מר. ארץ ר ר  קראתם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מלך  הכסא וענ ם קלה , ללמד  חכמים למידי על חב ד ל "ה  לשונו: וזה  ,ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ

רחמנא ה א ה  מע בים  הם  י  לתא , אר וגרם  ק לה , ל מדים אינם אם  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻדל

ימים  חד לד נע ה  א מה  ה לה  ל ד  אחת עה יעה  י ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹליצלן ,

ב שם  מ"ב  ובתקון  ה אה ". לקרב  ח דל י ה רה , מלך פטי ל דכסא  "י , ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל עלמ ת , נה  עלמא  גירסא  דה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר

 הרהז ק ל כהַַ

אחד , מאמר רט ה לד יע ה א מה אחת  עה למעלה  ן  יע ה  ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי  ויהיה מלא, היכלא מני הא ע לם ן הא  ל מבטח מימה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה

רקיעא. מלכתא  ראנה  הבים  למתהנ עסק לה ם  רח  נחת ואין  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

 דת עב רית נרצ י דע מ ה  י המקלת האמית  החכמה  היא  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻה רה

כאן . עד  ְִָמצותיו...",

למהתב  לברכה)אבן  זכרונו  להגר"א כ"ו את  ח' לפנימת(רק ח ים הם ה רה  נימת : ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ה ף, לחיצ נת והחיצ נ ת פ ה ה א יצרה ף אין וסד רמז  והעסקים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הם . להת רת יכל שם הרע  עוד ג ')וכתב  א ת  י "א ידי(ברק על רק היה, לא  דהאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הלה. לד  האה וער הרה, ְְְִִִַַַַַָָָָֻלד

העבדהותב רו יסד  ג ')ספר רק  ו ' קצת(ער אל לבא יכל  אדם אין :נ ל וזה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הלה, חכמת  מד מ ,דנ ל מ ל מ ר ית תממור תד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻה גת 

.'וכ ניו איר אדם חכמת והנים, דה זהר ספר  מד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹביחד

עלוהרב ה בב ת החסיד ה םחבת אהבת  ער ל נ(תב  וזה ו' ל ),רק  ורא י : ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

ת ן הרח קה  ה כלית אל  מיע  יהיה אם   אפ ה אמין  זכת  י לדעת ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָאחי,

מנהגיהם ה ב ת מ תיהם  ל לאכים  קר ב היה  וא , ר ית לאלהים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפ

 ה ה ואהבתם ה רא עב דת  וה לתם  רההמ חים  מי  זכת  אינם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

זכתם עבר נכלת  כתיו הרא, עבדת אל  מי רם הבה רה אל אדם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻני

המ ים בכל המים קד .כל ברי אן  עד  ,'וכ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

לכא ר  רא ח רה ל"הלעינים  מאן  מבאר  "ה ה  : על  תב  , ד ה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אז  ה מים, ס ף האחר ן  הר בא  עד 'וכ נ ז להית עתיד  היה  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹה הר

 ת ס עה הארץ  לא  אז י מיח, יב א  הע סקים  בזכת לחנים . ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיתה 

" תאח אל אי "וב ם   בגינ אמר  וזה  ,לביאת קרבה  ס ה  היה  זה  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻא ר

הצר עד  מצרים  יראל נגאל א ם י ראל, אלי זה  זכת  די ,'ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכ

בד ה סח דם  לקם  ה א  ר ד יהיהה לא  העתידה ה אה  ן  ה ילה , ם  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

" הכה  וא רי ,רית האל  רצן  וה א  , ה ה דה לת ספת ז עד ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻה א ה 

ה רית ) ל חת ני  ראן, מאמר מאמרת .(ערה ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָ

מריאה וה ה ד  מס לים  רחמים , ה א ה  קרב  ל  ה פלאה ל עלה  נ סף כן , ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

צרה , ל  מני צ רה  חמה  ולהי ת  קת  זרת ל  לב ל  ד ה ההר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר

ליצלן . ְֲִַַָָרחמנא

ה טרגיםוגם וה תת הל ת וקת הלת  ל יהיה ההא החר ידי  על ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָ

כ"ד) נהר ראן מעין לאברהם  .(חסד ְְְִֶֶַַָָָָָ

ה את ,הל  החכמה  עסק  נין לי וע ב אחר רמת היא  מ התעק  מניעתנ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

נותפאר  נמק ח ים )ית  לעץ ויטאל  חים הרב .(הקמת  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ
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שליט"א מהאלמין אדמו "ר מרן מכ"ק מכתב
לסדר ב"ה, "קץ"עש"ק  גימטריא "למען" בפיך", ה' תורת תהיה שבט"למען חודש

"תש"ע"שנת  הזוהר"לפ"ק. אור דיןתש "ע בגימטריא "ספר ְְֵַח ן 

דין . ְְְֵַכחן

התורה,החיים מרביצי הישיבות, ראשי אדמורי"ם, כבוד אל סלה , טוב  וכל והשלום
ואתר, אתר  בכל ודי יומי , ערוך  ובשולחן היומי  בדף  השיעורים מגידי ורבנים,

שליט "א. הקודש במלאכת העוסקים וכל

זי"עבאנו הרשב"י תורת בלימוד  הרבים  את לזכות נפלאה  הצעה  לפניכם להציע 
כל על המוטלת הקדושה  החובה הקדושים  בספרים  כמובא  הגאולה, ולקרב

הקדוש. הזוהר ללמוד  ואחד אחד

בידכםלכן  יש הנגלה, בתורת  לתורה  עיתים  לקבוע  בזכותכם מתאסף שהציבור היות
את לסיים  או השיעור  את להתחיל דהיינו לאחדים , והיו הנסתר  בתורת לזכותם
כמבואר דקות, חמש משך השבוע פרשת  על הקדוש הזוהר  ספר בלימוד השיעור 

טבפר ועה  מרע ט"ז:)סר  ראה(ף יראים  ספרי נפ דק : נל וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

מסר, ספרי ל ער  ה א  ה הר ספר בפרט  ע למים , ל לב רא   ב ח עת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹכל

וה א ה פח  ה א ה הר ספר  ה מימה , לעבדה  א להבת  ל ילהב ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוה א

ובספר  .נ ל אן  עד לחיים ה גר, זצ"ל זכירה  פאלאג'י חיים  רבי דף להגאון (ח"א ְֵַַָ

ע"ג) וכללג  מוסר , ספרי בעלי כל על  יתר השכל מוסר  הקדוש בזוהר  שיש ה ' "מוסר  ,
וכתב כאן . עד דלבא ", בתווני ויורד  נוקב  ותיבה  לימודהחיד "אתיבה  עוד שאין זצ"ל,

הקדוש. הזוהר לימוד  כמו הנשמה  המזכך בעולם 

בספרוכתב הנערבהרמ"ק  רגש,אור בנפש מתעורר תורה  סתרי לימוד  בעת  כי
ר ת זהר מהימנא  ברעיא  ומובא אהבה , כמות  עזה כי יתברך להשם  ְְְְֵַַַָָָָֹנפלא

קכ "ד:)נ א , ה הר,(ף  ספר   איה יל ח רא  האי הרקיע זהר יזהיר והמ ילים  : ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

יראל עתידין בגין  נ ין , רי לא  אין  בה . ע אה  אימא זהרא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָמן

ויתקים רחמי, לתא  מן י יפקן  ה הר , ספר  האי איה דחי, מאילנא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ"למטעם"

לב)ה ן, נכר.(ברים אל   ע ואין   ינח דד  הד]:יי ללן עתידים[רם מם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רחמים . הלת מן יצא יד על  ה ה , ה הר  ספר  ה א החים  מאילן  לטעם  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹיראל 

ס ףובתקונים  בתראה  דרא לת א  ית לי ד  , דיל ח רא מהאי ו', תקון ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָסוף

בגיני י)ימ א, כה  בספר(ו קרא ל' ובתקון  וג מר. ארץ ר ר  קראתם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מלך  הכסא וענ ם קלה , ללמד  חכמים למידי על חב ד ל "ה  לשונו: וזה  ,ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ

רחמנא ה א ה  מע בים  הם  י  לתא , אר וגרם  ק לה , ל מדים אינם אם  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻדל

ימים  חד לד נע ה  א מה  ה לה  ל ד  אחת עה יעה  י ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹליצלן ,

ב שם  מ"ב  ובתקון  ה אה ". לקרב  ח דל י ה רה , מלך פטי ל דכסא  "י , ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל עלמ ת , נה  עלמא  גירסא  דה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר

 הרהז ק ל כהַַ

אחד , מאמר רט ה לד יע ה א מה אחת  עה למעלה  ן  יע ה  ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי  ויהיה מלא, היכלא מני הא ע לם ן הא  ל מבטח מימה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה

רקיעא. מלכתא  ראנה  הבים  למתהנ עסק לה ם  רח  נחת ואין  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

 דת עב רית נרצ י דע מ ה  י המקלת האמית  החכמה  היא  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻה רה

כאן . עד  ְִָמצותיו...",

למהתב  לברכה)אבן  זכרונו  להגר"א כ"ו את  ח' לפנימת(רק ח ים הם ה רה  נימת : ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ה ף, לחיצ נת והחיצ נ ת פ ה ה א יצרה ף אין וסד רמז  והעסקים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הם . להת רת יכל שם הרע  עוד ג ')וכתב  א ת  י "א ידי(ברק על רק היה, לא  דהאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הלה. לד  האה וער הרה, ְְְִִִַַַַַָָָָֻלד

העבדהותב רו יסד  ג ')ספר רק  ו ' קצת(ער אל לבא יכל  אדם אין :נ ל וזה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הלה, חכמת  מד מ ,דנ ל מ ל מ ר ית תממור תד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻה גת 

.'וכ ניו איר אדם חכמת והנים, דה זהר ספר  מד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹביחד

עלוהרב ה בב ת החסיד ה םחבת אהבת  ער ל נ(תב  וזה ו' ל ),רק  ורא י : ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

ת ן הרח קה  ה כלית אל  מיע  יהיה אם   אפ ה אמין  זכת  י לדעת ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָאחי,

מנהגיהם ה ב ת מ תיהם  ל לאכים  קר ב היה  וא , ר ית לאלהים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפ

 ה ה ואהבתם ה רא עב דת  וה לתם  רההמ חים  מי  זכת  אינם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

זכתם עבר נכלת  כתיו הרא, עבדת אל  מי רם הבה רה אל אדם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻני

המ ים בכל המים קד .כל ברי אן  עד  ,'וכ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

לכא ר  רא ח רה ל"הלעינים  מאן  מבאר  "ה ה  : על  תב  , ד ה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אז  ה מים, ס ף האחר ן  הר בא  עד 'וכ נ ז להית עתיד  היה  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹה הר

 ת ס עה הארץ  לא  אז י מיח, יב א  הע סקים  בזכת לחנים . ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיתה 

" תאח אל אי "וב ם   בגינ אמר  וזה  ,לביאת קרבה  ס ה  היה  זה  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻא ר

הצר עד  מצרים  יראל נגאל א ם י ראל, אלי זה  זכת  די ,'ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכ

בד ה סח דם  לקם  ה א  ר ד יהיהה לא  העתידה ה אה  ן  ה ילה , ם  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

" הכה  וא רי ,רית האל  רצן  וה א  , ה ה דה לת ספת ז עד ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻה א ה 

ה רית ) ל חת ני  ראן, מאמר מאמרת .(ערה ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָ

מריאה וה ה ד  מס לים  רחמים , ה א ה  קרב  ל  ה פלאה ל עלה  נ סף כן , ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

צרה , ל  מני צ רה  חמה  ולהי ת  קת  זרת ל  לב ל  ד ה ההר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר

ליצלן . ְֲִַַָָרחמנא

ה טרגיםוגם וה תת הל ת וקת הלת  ל יהיה ההא החר ידי  על ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָ

כ"ד) נהר ראן מעין לאברהם  .(חסד ְְְִֶֶַַָָָָָ

ה את ,הל  החכמה  עסק  נין לי וע ב אחר רמת היא  מ התעק  מניעתנ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

נותפאר  נמק ח ים )ית  לעץ ויטאל  חים הרב .(הקמת  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ
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קודש בספר מהרי"ח (פט"ו )אמרי המשניות  פירוש בעל  שחיבר  הגר"א , אדוננו  פני מרואי (שהיה

לברכה) גדולזכרונו  חיובם מוסר, וספרי וכו' יהיה  ביום  "והלימוד  לשונו: וזה  ,
למי  פשיטא  ללמוד , מאוד טוב  – וזוהר  וכו ', תפילין  להניח או להתפלל  כמו  ממש,
ולשונו  גדול, מוסר בו יש גם  פשוטו לפי  ללמוד  אפי' אלא  מעט, עמקותו שמבין 

כאן . עד  מסוגל",

מליסאובצוואת  יעקב  רבי הגאון  שיעור(או"ג)רבינו ללמוד תקבעו  שבת בכל "גם ,
כאן . עד  הקדוש", בזוהר 

בספרווהגאון זצ "ל ענתבי אברהם  ישרים רבי א')אהל  פרק התשובה, וזה(שער כתב,
הזוהר בספר  שלימוד  לברכה  זכרונו האר"י משם  ראינו  מצאנו לשונו:
כוונתו, עומק האדם  מבין  שאינו אעפ "י מאד , להזדכך לנשמה  יועילו הם והתקונים
קשת... כמטחוי הרחק ממנו והסט"א  המזיקים  ויברחו עונותיו, שנמחלים  ספק אין  ...

קדש . הזוהר וספר קדש  שהשבת  הזוהר, בספר אלא ילמוד לא בשבתות  וכתבוגם
לברכה  זכרונו האר "י ממנו,בשבחי  לעונותיו תקון ורצה לפניו שבא רשע  אחד על 

לימוד  וסגולת  הזוהר, מספר דפים כמה יום בכל  שילמוד בידו שמסר התקונים ומכלל
בלבו. ה' יראת להכניס  לאדם יועיל הזוהר ספר

ישראלובספר  עיני תקנ"ו )מאיר  עמוד זצ"ל(כ"ג בלוך  שלמה רבי של שמקורבו מובא
חיים ) החפץ  זי"ע,(תלמיד חיים  החפץ מרן  רבו על לו סיפר  שלמה  שרבי כותב,

הזוהר שילמדו לאחרים אומר היה  גם הפרשה , של  הזוהר את למד קודש שבת שכל 
כמדרש. שרובו  אומר  והיה  בחורים . אפילו הפרשה, של

זצ"ל ובמכתבי חיים  החפץ החדש)מרן  בדפוס ג' אות יד  על(דף ליב  אריה  הרב  בנו שסיפר ,
אחד הוא כי באמרו הקבלה  בחכמת  מאד  שהחזיק  חיים , החפץ מרן  אביו

נעלים  היותר תורה  מרכבה)מחלקי מעשי גדול  דבר  מאמרם  כי (וכעין תמיד, בפומיה  ומרגלא  .
עם בהנהגתו אלוה  חקר  עד  לבא אפשר ואי  באפילה , אנו  מגששים  תורה  סתרי בלי
הנגלים לימודיו  בשביל בה , להתעמק הזמן  לו יספיק לא  כי דאג אמנם הבריאה ,
בשעה בלילה  רוב פי ועל  לפעמים , רק הקבלה  בספרי ועיין רבים, צורך שהם 
הקדמונים , מהמחברים רק לו היה  קבלה  ספרי נעורי, מימי אנכי זוכר כה  מאוחרת,
וספרי  התמונה, ספר כן  הגר "א, ביאורי עם דצניעותא  וספרא יצירה, ספר כמו
עבודת ספר כן  חיים , עץ ופרי חיים  עץ וספרי  לקורדיווירו , הפרס ספר  כן  הזוהר ,
טל, שפע וספר אגוז וגינת אורה  שערי ה "ה  גיקטליא  הר "י וספרי להגבאי, הקודש

לא  82)זולתם  דף  הזוהר אור ראה צא, אות  קע"ב עמ ' שם עיין  .(ועוד

איש ובספר  צח)מעשה עמ' שמריהו (ח"ג רבי להגאון  אמר זצ "ל איש החזון  שמרן  מובא
אמרו  ופעם  הזוהר  ספר כמו טוב  כך כל מוסר ספר שאין זצ"ל: גריינימן
כאן . עד זצ"ל , שמריהו רבי הגאון  עם  הזוהר  ספר  למד עצמו הוא ואף זוהר , ללמוד 

אליהו ובספר עה)ח"א לב  עמ ' והנהגות  לאפיאן(במעשים  אליהו רבי שהגאון מובא
קולו  בנעימות  הקדוש זוהר לומד  היה  הצהרים אחר  יום  בכל זצוק"ל 

גדולה . והתלהבות
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דקמניץ "ובספר פח)"המשגיח עמ' זצ"ל(פ"ו  שטרן אהרן  משה  רבי שהגאון מובא
השינה לפני לילה בכל קביעות לו היתה  קמניץ  בישיבת  תלמיד בהיותו

עיי"ש. זוהר, הקדוש בספר 

ללמודוהרה "ג שבת ליל  סעודת  אחר נהג אופקים  ישיבת ראש  זצ "ל קמיל  חיים ר '
השבוע. פרשת על  תנחומא ומדרש הקדוש  הזוהר דברי

מורינו ועוד שכתב  כמו  בקיאות, בדרך אפילו  הזוהר  מלימוד מרובה  תועלת  ישיג 
ב זצ"ל ויטאל חיים  רבי רוה "קהרב  יא :)שער מורי (דף אמר "וכן לשונו: וזה  ,

לברכה  הקדוש)זכרונו האר"י הלוי(דהיינו בזוהרלהר"א שילמוד השנה לענין טובה עצה
הזוהר בספר ושיקרא יום, בכל  עלים או  מ ' בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות  דרך

רבים" עכ"ל.פעמים ,

הקודש ובספר  לברכה עבודת זכרונו חיד"א  אומ"ד)להגאון  באצבע ספרלימוד ,(מורה
בקריאתו שיטעה ואף קאמר, מאי  ידע לא בשגם לימוד כל  על מרומם הזוהר

לנשמתו גדול תיקון 82)וכו 'והוא דף76, הזוהר  אור .(ראה

בספרווכתב  זצ "ל פאלאג'י ר"ח  ארז הגאון הגם (פ"ו )לוח  לשונו: וזה דבכל,
זוהר קבלה  בדברי  בלומד מקום מכל איתו, שכרו הנה האדם שלומד התורה
וכדומה אמן עלינו  יגן זכותו האר"י  רבנו גורי  וכתבי ותיקונים וישן חדש הקדוש 
ומסוגל מרובה, שכרו שלומד , מה מבין אינו אפילו כי  מאד, הלימוד נשגב להם,

היסורין. ממנו להבריח

לחיים "ובספר: לברכה(בהקדמה)"זכירה  זכרונו הרב כתב  זה  ואת  לשונו : וזה  כתב  ,
שרה  חיי סדר הקדוש  הזוהר ע"ב)בגליון  הזוהר,(דק"ל  ספר בלימוד  שישיג  דמי

הבא, עולם בן שהוא לו מובטח ובעיון בדיוק דבריו.ופירושו כאן  עד 

רבאבספר  ע"ב)הילולא ג"ן ד(דף רע, דבר מכל נשמר יהא הזוהר בספר העוסק דראשי כל ,
גימטריא י "סידיוח"גליר"תיבות  .זוה"רשמור 

ע"ב)כתבעוד  נ"ה ד(בדף  בעולם, שלימות  וקונה הרע יצרו את  מכניע  הזוהר בספר הלומד
הבא ובעולם שם .הזה  יעיין  והקליפות, הגאולה, מקרב הזוהר דלימוד הכל  ועל

יכרתון רבות.כרות  פעמים  שם  שכתב כמו

ומזוןובקונטרס מ"ד)חיים אות מספר (ח"ב  הבאתי מנחה: בגוים""גם,קרבן  יתנו כי
אקבצםגימטריא עתה  זה ידי  על כי הזוה"ר, לי ספ "ר שמיע והא  עיי"ש. ,

מביום, יותר בלילה ירגיל  ובתקונים ביום מהתיקונים יותר ירגיל הזוהר מהדבספר לפי
ד "ה  התיקונים,שכתוב  ספר הוא  הקטן" ו"המאור הזוהר, ספר הוא הגדול " כמו "מאור

רבא  הילולא בספר  שם ע"א)שכתוב נ' .(דף 

שם וכתב ע"ד)עוד  י"ד דף  ע "ה (ח"א רשב "י דאמר  מאי בחייעל דהא בעלמא, שכיח "אנא
בצערא" עלמא יתיב  ע"א)לא רכח דף בראשית לשונו:(זוהר וזה דהלומד , תבין מזה
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קודש בספר מהרי"ח (פט"ו )אמרי המשניות  פירוש בעל  שחיבר  הגר"א , אדוננו  פני מרואי (שהיה

לברכה) גדולזכרונו  חיובם מוסר, וספרי וכו' יהיה  ביום  "והלימוד  לשונו: וזה  ,
למי  פשיטא  ללמוד , מאוד טוב  – וזוהר  וכו ', תפילין  להניח או להתפלל  כמו  ממש,
ולשונו  גדול, מוסר בו יש גם  פשוטו לפי  ללמוד  אפי' אלא  מעט, עמקותו שמבין 

כאן . עד  מסוגל",

מליסאובצוואת  יעקב  רבי הגאון  שיעור(או"ג)רבינו ללמוד תקבעו  שבת בכל "גם ,
כאן . עד  הקדוש", בזוהר 

בספרווהגאון זצ "ל ענתבי אברהם  ישרים רבי א')אהל  פרק התשובה, וזה(שער כתב,
הזוהר בספר  שלימוד  לברכה  זכרונו האר"י משם  ראינו  מצאנו לשונו:
כוונתו, עומק האדם  מבין  שאינו אעפ "י מאד , להזדכך לנשמה  יועילו הם והתקונים
קשת... כמטחוי הרחק ממנו והסט"א  המזיקים  ויברחו עונותיו, שנמחלים  ספק אין  ...

קדש . הזוהר וספר קדש  שהשבת  הזוהר, בספר אלא ילמוד לא בשבתות  וכתבוגם
לברכה  זכרונו האר "י ממנו,בשבחי  לעונותיו תקון ורצה לפניו שבא רשע  אחד על 

לימוד  וסגולת  הזוהר, מספר דפים כמה יום בכל  שילמוד בידו שמסר התקונים ומכלל
בלבו. ה' יראת להכניס  לאדם יועיל הזוהר ספר

ישראלובספר  עיני תקנ"ו )מאיר  עמוד זצ"ל(כ"ג בלוך  שלמה רבי של שמקורבו מובא
חיים ) החפץ  זי"ע,(תלמיד חיים  החפץ מרן  רבו על לו סיפר  שלמה  שרבי כותב,

הזוהר שילמדו לאחרים אומר היה  גם הפרשה , של  הזוהר את למד קודש שבת שכל 
כמדרש. שרובו  אומר  והיה  בחורים . אפילו הפרשה, של

זצ"ל ובמכתבי חיים  החפץ החדש)מרן  בדפוס ג' אות יד  על(דף ליב  אריה  הרב  בנו שסיפר ,
אחד הוא כי באמרו הקבלה  בחכמת  מאד  שהחזיק  חיים , החפץ מרן  אביו

נעלים  היותר תורה  מרכבה)מחלקי מעשי גדול  דבר  מאמרם  כי (וכעין תמיד, בפומיה  ומרגלא  .
עם בהנהגתו אלוה  חקר  עד  לבא אפשר ואי  באפילה , אנו  מגששים  תורה  סתרי בלי
הנגלים לימודיו  בשביל בה , להתעמק הזמן  לו יספיק לא  כי דאג אמנם הבריאה ,
בשעה בלילה  רוב פי ועל  לפעמים , רק הקבלה  בספרי ועיין רבים, צורך שהם 
הקדמונים , מהמחברים רק לו היה  קבלה  ספרי נעורי, מימי אנכי זוכר כה  מאוחרת,
וספרי  התמונה, ספר כן  הגר "א, ביאורי עם דצניעותא  וספרא יצירה, ספר כמו
עבודת ספר כן  חיים , עץ ופרי חיים  עץ וספרי  לקורדיווירו , הפרס ספר  כן  הזוהר ,
טל, שפע וספר אגוז וגינת אורה  שערי ה "ה  גיקטליא  הר "י וספרי להגבאי, הקודש

לא  82)זולתם  דף  הזוהר אור ראה צא, אות  קע"ב עמ ' שם עיין  .(ועוד

איש ובספר  צח)מעשה עמ' שמריהו (ח"ג רבי להגאון  אמר זצ "ל איש החזון  שמרן  מובא
אמרו  ופעם  הזוהר  ספר כמו טוב  כך כל מוסר ספר שאין זצ"ל: גריינימן
כאן . עד זצ"ל , שמריהו רבי הגאון  עם  הזוהר  ספר  למד עצמו הוא ואף זוהר , ללמוד 

אליהו ובספר עה)ח"א לב  עמ ' והנהגות  לאפיאן(במעשים  אליהו רבי שהגאון מובא
קולו  בנעימות  הקדוש זוהר לומד  היה  הצהרים אחר  יום  בכל זצוק"ל 

גדולה . והתלהבות
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דקמניץ "ובספר פח)"המשגיח עמ' זצ"ל(פ"ו  שטרן אהרן  משה  רבי שהגאון מובא
השינה לפני לילה בכל קביעות לו היתה  קמניץ  בישיבת  תלמיד בהיותו

עיי"ש. זוהר, הקדוש בספר 

ללמודוהרה "ג שבת ליל  סעודת  אחר נהג אופקים  ישיבת ראש  זצ "ל קמיל  חיים ר '
השבוע. פרשת על  תנחומא ומדרש הקדוש  הזוהר דברי

מורינו ועוד שכתב  כמו  בקיאות, בדרך אפילו  הזוהר  מלימוד מרובה  תועלת  ישיג 
ב זצ"ל ויטאל חיים  רבי רוה "קהרב  יא :)שער מורי (דף אמר "וכן לשונו: וזה  ,

לברכה  הקדוש)זכרונו האר"י הלוי(דהיינו בזוהרלהר"א שילמוד השנה לענין טובה עצה
הזוהר בספר ושיקרא יום, בכל  עלים או  מ ' בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות  דרך

רבים" עכ"ל.פעמים ,

הקודש ובספר  לברכה עבודת זכרונו חיד"א  אומ"ד)להגאון  באצבע ספרלימוד ,(מורה
בקריאתו שיטעה ואף קאמר, מאי  ידע לא בשגם לימוד כל  על מרומם הזוהר

לנשמתו גדול תיקון 82)וכו 'והוא דף76, הזוהר  אור .(ראה

בספרווכתב  זצ "ל פאלאג'י ר"ח  ארז הגאון הגם (פ"ו )לוח  לשונו: וזה דבכל,
זוהר קבלה  בדברי  בלומד מקום מכל איתו, שכרו הנה האדם שלומד התורה
וכדומה אמן עלינו  יגן זכותו האר"י  רבנו גורי  וכתבי ותיקונים וישן חדש הקדוש 
ומסוגל מרובה, שכרו שלומד , מה מבין אינו אפילו כי  מאד, הלימוד נשגב להם,

היסורין. ממנו להבריח

לחיים "ובספר: לברכה(בהקדמה)"זכירה  זכרונו הרב כתב  זה  ואת  לשונו : וזה  כתב  ,
שרה  חיי סדר הקדוש  הזוהר ע"ב)בגליון  הזוהר,(דק"ל  ספר בלימוד  שישיג  דמי

הבא, עולם בן שהוא לו מובטח ובעיון בדיוק דבריו.ופירושו כאן  עד 

רבאבספר  ע"ב)הילולא ג"ן ד(דף רע, דבר מכל נשמר יהא הזוהר בספר העוסק דראשי כל ,
גימטריא י "סידיוח"גליר"תיבות  .זוה"רשמור 

ע"ב)כתבעוד  נ"ה ד(בדף  בעולם, שלימות  וקונה הרע יצרו את  מכניע  הזוהר בספר הלומד
הבא ובעולם שם .הזה  יעיין  והקליפות, הגאולה, מקרב הזוהר דלימוד הכל  ועל

יכרתון רבות.כרות  פעמים  שם  שכתב כמו

ומזוןובקונטרס מ"ד)חיים אות מספר (ח"ב  הבאתי מנחה: בגוים""גם,קרבן  יתנו כי
אקבצםגימטריא עתה  זה ידי  על כי הזוה"ר, לי ספ "ר שמיע והא  עיי"ש. ,

מביום, יותר בלילה ירגיל  ובתקונים ביום מהתיקונים יותר ירגיל הזוהר מהדבספר לפי
ד "ה  התיקונים,שכתוב  ספר הוא  הקטן" ו"המאור הזוהר, ספר הוא הגדול " כמו "מאור

רבא  הילולא בספר  שם ע"א)שכתוב נ' .(דף 

שם וכתב ע"ד)עוד  י"ד דף  ע "ה (ח"א רשב "י דאמר  מאי בחייעל דהא בעלמא, שכיח "אנא
בצערא" עלמא יתיב  ע"א)לא רכח דף בראשית לשונו:(זוהר וזה דהלומד , תבין מזה
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צדיקים דגדולים עליו דיגן לו  מובטח ורגילות בקביעות הזוהר ותקוני וחדש  ישן בזוהר
הרמ "זבמיתתן... שכתב מה  ע "א ס "ח דף יתרו סדר זכות )ועיין  משה  לומד (רבי  אינו דאם

הבא, בעולם לו יכסיפו הקדוש  רבי בזוהר מורינו  דברי זאת  על  יתירה  ועוד יע "ש,
ע ד  אמר  לשונו: וזה  זי"ע , וויטאל כד)חיים  ד  התקלקל ",(ירמיה  ה בעת "וכל  י: ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

הזר, ההרים חינת  אצל בעת  הקראים החרים חכמים ה למידי הם  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהבע ת

ההרים ה דלים את הטים ה למידים  ראת י  לגמרי , נתקלקל א הבע ת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהה

י דעים ואינם ה את חכמה  עסקים ואינם הטים אחרי ולילה י מם רדפים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹהרמים

ז ר,  מ התעק נמנעים הם  לנס מראתם נתקלקל י   א בע ת ן  ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

האמת, חכמת לכר ורפ טיט חלדת הם ועלתה  ולענה  רא רה   ר ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹולם

פר ת לעיל ה זר  ר על לבד לב יה טיה  אא רה  אין  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוא מרים 

נתאר כבר  הר. ם זר ה א  ע לם  חלק  להם  יהיה  לא י ספק  ואין  , העלתְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ה רה רזי ע סקים ם  עד  רק טפ  אינ ה א  עלם רת י ה ה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלמעלה

ועליהםוסד תיה , ת, יאכל לא ת  מערב ה ה ע לם טרח ולא  חר א וזה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

' וג "רעב ואם יאכל עבדי "הה 493)נאמר דף הזוהר .(אור ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אתחזינן לחק אא לנ אין ההר, ספר הד ל  ח ועצ ם דל  כמה  עד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהשתא

,דה מלאכת עי ה דה ,ידי עבדתם  וחזק וכח אמץ להם  לה סיף ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

לפרסם י חאי, ר מען רי  ל רא את  להפיץ ילהמ עז  וחגר מתנים צְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹא

לקודשא חיילים ולהרבות חיל לעשות  והוסיפו  אפר, מה כל לסע  עלם חְְְְֵֶַַַָָָָֹ

מעפרא. שכינתא לאקמא ואורייתא הוא בריך

הרמח"לועוד  מורינו ט"ולימדנו לרב"ך)אגרת לשונו:(רמח"ל  גדולוזה  סוד בזה ואודיעך
אלהיך" ה' עד ושבת וכו' האלה הדברים כל  ומצאוך לך "בצר הכתוב: שאמר מה

ל )וכו' ד , ישראל,(דברים  על גזירות  ושלום חס  לגזור אחרא  הסטרא התגברות  כי  דע, ,
היא והנה  מתגברת. כך עלותה  כפי כי במדרגות , ולינק להתאחז עלייתה לפי נמשך 
מגעת שהיא  עד דוחק. אחר  דוחק  ישראל נדחקים  ואז  זו"ן , בספירות ומתגברת  עולה

מינה" מתערין דינין  "אימא בסוד, כן , גם  שם להתדבק חושבת והיא  (זוהרל"אימא ",

א) סה  מתדבקיןח "ג ישראל אדרבה , ואז חירות. היא  אימא  כי יכולה , אינה  באמת  אך ,
ומתגבר שהולך קשות, שגזירותיו המלך צריך היה  ולכן התשובה , בסוד  ובורחין  בה
התשובה מתעוררת אדרבה  כי כוחו, נשבר ושם לאימא  שמגיע עד  לספירה  מספירה

גאון "  שבר  "לפני סוד  והוא  יח)לישראל. טז, ורשב "י (משלי  משה  בריחת גם  כן  ועל  ,
התיבה ענין  כבר  הנה הזוהר, ספר נעשה  זאת  שבבריחה  וכיון הגזירה , ידי על  היו

דהיינו: אליו, שיזדמן  מי לכל  ועומד  ל"אימא"קיים מגיע  כבר הזוהר בספר הנדבק
משיח, חבלי לו צריך ואין אחרא, הסטרא מן פרשתויצא מהימנא  ברעיא  כמוזכר

בזמן אלא הזוהר  נתגלה  לא  זה , כל עם  והנה , בתחלה . למעלה שהבאתי בענין  נשא,
בזמנה , אלא להימצא צריכה אינה הזאת הפעולה  הלא  כי העשותו , אחרי  הרבה 

בדראפירוש: יומיא בסוף  אלא אינו פעולתו כי הזה, הזוהר בסוד ישראל  שיברחו
משיחא המשיח דמלכא מלך של בדורו הימים , בסוף (לרב"ך רמח "ל  ט"ו , אגרת רמח"ל  .(אגרות
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הנראהוהנה, וכפי  תבל, קצוות בכל אדם  לכל  מצוי הזוהר  שספר זכינו אנו, בימינו
הזוהר ספר שפעולת  הדברים , כוונת  לתקופתשזו יחסית  מאוחרת  בתקופה  נתגלה  (שאמנם

אנו,רשב"י) בדורנו כלומר משיח, של  בדורו הימים, בסוף  ישראל לכלל להימצא צריכה 
ואמרו זו. בתקופה דווקא הזוהר בספר ללימוד הציבור את הדור גדולי כל  וכקריאת
מדי הזוהר בספר מועט  דבר של קריאה אפילו  לעצמו יקציב  שאדם שנכון רבותינו,

הזוהר. בספר לדבוק השם בעזרת יוכל ובכך  לבטליום, הזוהר ספר  של  כוחו ומלבד
נשמת את  ממרק הזוהר שספר ידוע  הרי בו, הדבק האדם עבור  משיח חבלי את

וההצלחות הישועות לכל סגולה  היא  בו והקריאה  רע, דבר מכל רמח"להאדם  (אגרות 

לרב"ך) רמח"ל  ט "ו , .אגרת

בהמהודרשו ה א  אדם  ב  על אף , ל נרמז  מבין שאינו מי וגם רשומות... ְְְִִֵֶַַַָָָֹדורשי

סק רמז וי .כר ל  ליכ מ מ א זה  ל עם לקרת, ידע   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינ

ז) לו  הוי"ה'(הים 'יע תבת  הוי"ה', יע  בהמה ללים'אדם י הבת עם  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

בת  מסר  יעל ב ת  ני "ם'ל צ "ח.'זה"ר דק ק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ

(רנ ליו פס ה נים  ספר לאר  ה ציאים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ(הקמת

סנהדרין ואמרו מסכת במשנה  א')חז"ל משנה  י לע לם(פרק חלק להם י יראל  ל  :ְִֵֵֵֶֶָָָָָ

אמר ס)הא, מעה(ישעיה מ עי  נצר ארץ  ייר לע לם  ציקים  ם   וע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

להתאר. ישידי ישראל  שלכל ללמדנו קבלה", לימוד "חיזוק תיבות  ראשי "חל"ק" ְְִֵַָָ

לעולם יזכו הקדוש הזוהר ספר – הקבלה לימוד  ידי שעל  ועוד, הקדוש , בזוהר חלק
לעיל ]הבא, "חלק"[ראה  עבדך גימטריאועוד  דוד צמח ל "את  נזכה זה ידי דעל "צמח"

תצמיח" מהרה  "בישועתך" תרום  וקרנו האותיות]בישועתך , [עם  גימטריא  –
גאולה". זי"ע,"תש "ע  וויטאל חיים  רבי מורינו שכתב מה  מובן זה  חלקוולפי דכל

זה , בלימוד תלוי  הבא הרמ"זבעולם כתב זכות )ועוד  משה  בזוהר(רבי לומד אינו דאם
הבא, בעולם לו יכסיפו שם .הקדוש יעיין

היאנאר   רי לק דא  ח לים להר ת  חיל  לע ת סיפה לברככם, איפה   לנ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אתואריתא, להביא  ה לאכה, ל לם אר  עד  ידיכם  מעי ה רכה  ויהי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ביאת לעד מלכותו ותן  לם  והכסא  לם  ה ' ם ויהי האמית,  ת למ ל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהעלם 

 עלינ יגן   תזכ האלקי ה א  ר"י, ה א כדאי אמן . ימינ מהרה יחנמ  נְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמל

לקר ה ין  מן   הע לם  ל  את לפטר  ה לתאמן, חזינה  ועינינ ה א ה , את ב  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ

אמן .  ימינ מהרה צדק  אל ביאת ה ם  את עה  הארץ  מלאה  ה ם  אר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנגלת 

יה  áראס Łלõם äדה  ְְָָָ
ע  שמש אבדק "ק בית האלמין  ישעיה טרת
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צדיקים דגדולים עליו דיגן לו  מובטח ורגילות בקביעות הזוהר ותקוני וחדש  ישן בזוהר
הרמ "זבמיתתן... שכתב מה  ע "א ס "ח דף יתרו סדר זכות )ועיין  משה  לומד (רבי  אינו דאם

הבא, בעולם לו יכסיפו הקדוש  רבי בזוהר מורינו  דברי זאת  על  יתירה  ועוד יע "ש,
ע ד  אמר  לשונו: וזה  זי"ע , וויטאל כד)חיים  ד  התקלקל ",(ירמיה  ה בעת "וכל  י: ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

הזר, ההרים חינת  אצל בעת  הקראים החרים חכמים ה למידי הם  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהבע ת

ההרים ה דלים את הטים ה למידים  ראת י  לגמרי , נתקלקל א הבע ת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהה

י דעים ואינם ה את חכמה  עסקים ואינם הטים אחרי ולילה י מם רדפים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹהרמים

ז ר,  מ התעק נמנעים הם  לנס מראתם נתקלקל י   א בע ת ן  ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

האמת, חכמת לכר ורפ טיט חלדת הם ועלתה  ולענה  רא רה   ר ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹולם

פר ת לעיל ה זר  ר על לבד לב יה טיה  אא רה  אין  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוא מרים 

נתאר כבר  הר. ם זר ה א  ע לם  חלק  להם  יהיה  לא י ספק  ואין  , העלתְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ה רה רזי ע סקים ם  עד  רק טפ  אינ ה א  עלם רת י ה ה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלמעלה

ועליהםוסד תיה , ת, יאכל לא ת  מערב ה ה ע לם טרח ולא  חר א וזה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

' וג "רעב ואם יאכל עבדי "הה 493)נאמר דף הזוהר .(אור ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אתחזינן לחק אא לנ אין ההר, ספר הד ל  ח ועצ ם דל  כמה  עד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהשתא

,דה מלאכת עי ה דה ,ידי עבדתם  וחזק וכח אמץ להם  לה סיף ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

לפרסם י חאי, ר מען רי  ל רא את  להפיץ ילהמ עז  וחגר מתנים צְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹא

לקודשא חיילים ולהרבות חיל לעשות  והוסיפו  אפר, מה כל לסע  עלם חְְְְֵֶַַַָָָָֹ

מעפרא. שכינתא לאקמא ואורייתא הוא בריך

הרמח"לועוד  מורינו ט"ולימדנו לרב"ך)אגרת לשונו:(רמח"ל  גדולוזה  סוד בזה ואודיעך
אלהיך" ה' עד ושבת וכו' האלה הדברים כל  ומצאוך לך "בצר הכתוב: שאמר מה

ל )וכו' ד , ישראל,(דברים  על גזירות  ושלום חס  לגזור אחרא  הסטרא התגברות  כי  דע, ,
היא והנה  מתגברת. כך עלותה  כפי כי במדרגות , ולינק להתאחז עלייתה לפי נמשך 
מגעת שהיא  עד דוחק. אחר  דוחק  ישראל נדחקים  ואז  זו"ן , בספירות ומתגברת  עולה

מינה" מתערין דינין  "אימא בסוד, כן , גם  שם להתדבק חושבת והיא  (זוהרל"אימא ",

א) סה  מתדבקיןח "ג ישראל אדרבה , ואז חירות. היא  אימא  כי יכולה , אינה  באמת  אך ,
ומתגבר שהולך קשות, שגזירותיו המלך צריך היה  ולכן התשובה , בסוד  ובורחין  בה
התשובה מתעוררת אדרבה  כי כוחו, נשבר ושם לאימא  שמגיע עד  לספירה  מספירה

גאון "  שבר  "לפני סוד  והוא  יח)לישראל. טז, ורשב "י (משלי  משה  בריחת גם  כן  ועל  ,
התיבה ענין  כבר  הנה הזוהר, ספר נעשה  זאת  שבבריחה  וכיון הגזירה , ידי על  היו

דהיינו: אליו, שיזדמן  מי לכל  ועומד  ל"אימא"קיים מגיע  כבר הזוהר בספר הנדבק
משיח, חבלי לו צריך ואין אחרא, הסטרא מן פרשתויצא מהימנא  ברעיא  כמוזכר

בזמן אלא הזוהר  נתגלה  לא  זה , כל עם  והנה , בתחלה . למעלה שהבאתי בענין  נשא,
בזמנה , אלא להימצא צריכה אינה הזאת הפעולה  הלא  כי העשותו , אחרי  הרבה 

בדראפירוש: יומיא בסוף  אלא אינו פעולתו כי הזה, הזוהר בסוד ישראל  שיברחו
משיחא המשיח דמלכא מלך של בדורו הימים , בסוף (לרב"ך רמח "ל  ט"ו , אגרת רמח"ל  .(אגרות
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הנראהוהנה, וכפי  תבל, קצוות בכל אדם  לכל  מצוי הזוהר  שספר זכינו אנו, בימינו
הזוהר ספר שפעולת  הדברים , כוונת  לתקופתשזו יחסית  מאוחרת  בתקופה  נתגלה  (שאמנם

אנו,רשב"י) בדורנו כלומר משיח, של  בדורו הימים, בסוף  ישראל לכלל להימצא צריכה 
ואמרו זו. בתקופה דווקא הזוהר בספר ללימוד הציבור את הדור גדולי כל  וכקריאת
מדי הזוהר בספר מועט  דבר של קריאה אפילו  לעצמו יקציב  שאדם שנכון רבותינו,

הזוהר. בספר לדבוק השם בעזרת יוכל ובכך  לבטליום, הזוהר ספר  של  כוחו ומלבד
נשמת את  ממרק הזוהר שספר ידוע  הרי בו, הדבק האדם עבור  משיח חבלי את

וההצלחות הישועות לכל סגולה  היא  בו והקריאה  רע, דבר מכל רמח"להאדם  (אגרות 

לרב"ך) רמח"ל  ט "ו , .אגרת

בהמהודרשו ה א  אדם  ב  על אף , ל נרמז  מבין שאינו מי וגם רשומות... ְְְִִֵֶַַַָָָֹדורשי

סק רמז וי .כר ל  ליכ מ מ א זה  ל עם לקרת, ידע   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינ

ז) לו  הוי"ה'(הים 'יע תבת  הוי"ה', יע  בהמה ללים'אדם י הבת עם  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

בת  מסר  יעל ב ת  ני "ם'ל צ "ח.'זה"ר דק ק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ

(רנ ליו פס ה נים  ספר לאר  ה ציאים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ(הקמת

סנהדרין ואמרו מסכת במשנה  א')חז"ל משנה  י לע לם(פרק חלק להם י יראל  ל  :ְִֵֵֵֶֶָָָָָ

אמר ס)הא, מעה(ישעיה מ עי  נצר ארץ  ייר לע לם  ציקים  ם   וע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

להתאר. ישידי ישראל  שלכל ללמדנו קבלה", לימוד "חיזוק תיבות  ראשי "חל"ק" ְְִֵַָָ

לעולם יזכו הקדוש הזוהר ספר – הקבלה לימוד  ידי שעל  ועוד, הקדוש , בזוהר חלק
לעיל ]הבא, "חלק"[ראה  עבדך גימטריאועוד  דוד צמח ל "את  נזכה זה ידי דעל "צמח"

תצמיח" מהרה  "בישועתך" תרום  וקרנו האותיות]בישועתך , [עם  גימטריא  –
גאולה". זי"ע,"תש "ע  וויטאל חיים  רבי מורינו שכתב מה  מובן זה  חלקוולפי דכל

זה , בלימוד תלוי  הבא הרמ"זבעולם כתב זכות )ועוד  משה  בזוהר(רבי לומד אינו דאם
הבא, בעולם לו יכסיפו שם .הקדוש יעיין

היאנאר   רי לק דא  ח לים להר ת  חיל  לע ת סיפה לברככם, איפה   לנ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אתואריתא, להביא  ה לאכה, ל לם אר  עד  ידיכם  מעי ה רכה  ויהי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ביאת לעד מלכותו ותן  לם  והכסא  לם  ה ' ם ויהי האמית,  ת למ ל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהעלם 

 עלינ יגן   תזכ האלקי ה א  ר"י, ה א כדאי אמן . ימינ מהרה יחנמ  נְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמל

לקר ה ין  מן   הע לם  ל  את לפטר  ה לתאמן, חזינה  ועינינ ה א ה , את ב  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ

אמן .  ימינ מהרה צדק  אל ביאת ה ם  את עה  הארץ  מלאה  ה ם  אר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנגלת 

יה  áראס Łלõם äדה  ְְָָָ
ע  שמש אבדק "ק בית האלמין  ישעיה טרת
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קורא קול
029951300 פקס: /0548-436784 שמש בית  24/8 לכיש נחל העולמי  הזוהר מפעל

ללמודשאלה : אסור ש"ס גמר שלא שעד  ידוע הלא הזוה"ק, בלימוד מרעישים אתם למה
קבלה ?

מהמשכיליםתשובה : בא זה   הגדולה? הטעות בא  ממי לדעת  צריכים (מקובלראשית ,

הזוהר) מאורות שטפנשט, ימ "שמאבדק"ק  צבי מהשבתי  בא זה  ה'), רצה(סוד שלא ,
ועכשיו   האמת. את ידעו זוהר ילמדו  ואם השקר , משיח להיות  שרצה זוה"ק , שילמדו
קבלה, על רק זה  כו ' קבלה ללמוד שלא בש"ך, כתוב  הקבלה לימוד  על הטעות : את נבאר 
כתב החמה באור אזולאי, והרב  זוה"ק , וגירסת  לימוד על ולא וכו', דצניעותא ספרא  דהיינו
את לעודד צריכים והלאה , 1540 ומ .1490 עד קצוב  לזמן  רק היה קבלה  ללמוד האיסור
הרוחנית לגאולה האנושות  תבוא הזוהר לימוד  ידי על שרק מפני  הזוהר, בספר  לעסוק כולם
החמישי, לאלף היה האיסור שכל חיים לעץ  בהקדמה  המהרח"ו כתב וכבר  המשיח , ולביאת
להתחמק אסור  ולכן הקבלה, לימוד ע "י הגאולה  לזרז  וחובה  מצוה השישי באלף  ועכשיו

הקבלה . תרפ "א,מלימוד  בשנת  החרדית עדה הבד "ץ מרבני  וגם  צדיקים, 1000מ הזוהר " "אור  בספר (והבאנו

מבטל  הוא  אשר הזוה"ק לימוד מעלת לכבודם  ידוע  כבר וכתבו: תשס "ב, וגזירותתשס "א , פורעניות מיני כל 

א"י גדולי ומכל יום. בכל זוהר דף ללמוד  ישתדל לו שאפשר מי שכל וכו' תורה מבני ולבקש  ורעות, קשות

יהודי שכל ואומרים  פוסקים, אחד פה וכולם שלימה , הגאולה יבא הזוה "ק  למוד ע"י שרק והספרדים , האשכנזים

לימות קרוב וכשיהיה ... שמעון : רבי להם  אמר קיח.) וירא (זוה"ק כמ"ש זוה"ק ללמוד  צריך קטן ילד ואפילו

הזמן  ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת החכמה של נסתרות  למצא עתידים שבעולם  נערים אפילו  המשיח,

(בהק' חי, איש בן קיח.), וירא (פ' זוה "ק  בשם  הזוהר אור  עוד, ראה צ'), אות נשא  בזוהר, (וכמ"ש  לכל . יתגלה

(כגן  הזוהר, בתקוני ג'רבה), דפוס (לזוהר הרבנים הקדמת החמה, אור כ'), מ' פ"ד  חסד, (נוצר בניהו), התקונים

ה' או ' ז ' (מע' ישראל סגולת בספר שהוא.)הירק), החיים מאילן לטעום ישראל שעתידים ובגלל
בלמוד רק תלויים המשיח וביאת הגאולה  הגלות. מן  ידו על יצאו הקדוש, הזוהר ספר
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זִכָּה ַרבִּים וְזָָכה
האמת  בחמת  קּו  ְתַעסְּ ֶׁשיִּ ַהֻּמְבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ַהש'  ִמְּׁשַנת 
י ֶׁשאֹוֵהב ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאינֹו  ים. ְוַגם ֵּכן ָלַמְדנּו שֶׁמִּ דֹוִלים ּוְקַטנִּ ָּבַרִּבים גְּ
ֵדהּו ִיְקָרא ָּבּה ֵמַעְצמֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ׁשֹוֶגה ָּבּה, )אור  ַלמְּ מֹוֵצא ִמי ֶׁשיְּ
החמה(. - ָאְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ֲאִצילּות ֵאִלָיהּו ֶּבן יֹוֵסף ָּפַתח ְּכִתיב "סֹוד ה' 
ִליֵרָאיו" ֵמָהא אּוִליְפָנא ֶׁשֵאין הקב"ה ְמַגֶּלה סֹוָדיו ִּכי ִאם ִליֵרָאיו. ְוָכל 
ר  ִמי ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים רֹוֵדף ַאַחר ִנְסָּתרֹות ּוַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ֶׁשהּוא ִעקַּ
ַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת, ַוֲאִני ָּתֵמַּה ְמאֹד ַעל ֵאיֶזה ַחְכֵמי ַהּדֹור ֶׁשֵאין ָלֶהם ְיִדיָעה 
ֵחֶלק  ְּבֵאיֶזה  ַהּתֹוָרה  ְקֻדַּׁשת  ַמֲעַלת  רְֹממּות  ָּכל  ַאַחר  ֲאֶׁשר  ְּכָלל,  ָּבֶזה 
ֵמֲחָלֶקיָה ִהֵּנה ֵחֶלק ַהִּנְסָּתר ָעְלָתה ַעל ֻּכָּלָנה. ְוִנָּתן ְרׁשּות ְלָכל ָהעֹוְסִקים 
ָּבֶזה ַלֲעמֹד ָּבֶהם ָּכל ֶאָחד ְלִפי ּכֹחֹו, ּוִּבְפָרט ִמְּׁשַנת ת"ר ָוֵאיָלְך, ּוכמ"ש 
ָרָצה  ְוכּו',  ִיְתַּפְּתחּון  ִלְׁשִתיָתָאה  ְׁשִנין  ֵמָאה  ּוְבִׁשית  קיז  וירא  ַּבזוה"ק 
לֹוַמר ֶׁשִּנַּתן ְרׁשּות ְלָכל ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלִהָּדֵבק ֶּבֱאֹלִקים ַחִּיים ּוְלִהְתַעֵּסק 
ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִלָּכֵנס ְוִליטֹול ֶאת ַהֵּׁשם ָּכָראּוי. ֵּכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון 
וספר  הקדמה  ְוַאְחָלָמה,  ְׁשבֹו  )ֶּלֶּׁשם  ַסַלאְנֶטער.  ִיְׂשָרֵאל  ר'  ַהָחִסיד 
מֹו ֵּתַבת נַֹח, ֶׁשִּמָּיד  הדעה ח"א(, - ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא כְּ
ֶאת  ַהּׁשֹוֶאֶבת  ָהֶאֶבן  ִּכְׁשִאיַבת  ִיְׁשָאֶבּנּו  ַהֵּׁשם  ַאֲהַבת  ְּבֶחְׁשקֹו,  ֶׁשעֹוֵסק 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְוִתּקּונֹו,  ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ְלַהָּצַלת  ֵאָליו  ְוִיָּכֵנס  ַהַּבְרֶזל 
ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס. )רמ"ק, אֹור ָיָקר א, ה(. - ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו 

ָיד ְּבַקָּבָלה, ִיְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר. )ַּכף ַהַחִּיים, סימן קנ"ה סקי"ב(.
ֵלב ָחָכם ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו

ְוֵיׁש  ִּבְדרּוׁש,  ְוֵיׁש  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפָׁשט  ֶחְפָצם  ֶׁשָּכל  ָאָדם  ְּבֵני  ֵיׁש 
ִנְתַּגְלֵּגל  ֶּׁשָעָליו  ַמה  ְּכִפי  ַהּכֹל  ְוכּו',  ָהֱאֶמת,  ְּבֶדֶרְך  ְוֵיׁש  ִגיַמְטִרָּיאֹות,  בְּ
ִדים ְוכּו', ְוִאם ָּתִׂשים  ְתַנגְּ יַח ְלִדְבֵרי ַהמִּ ְוַתְׁשגִּ ַּפַעם ַהִהיא, ְוַאל ַּתִּביט  בַּ
)ֵּׁשֶבט  ַאֶחֶרת.  ַּפַעם  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְלִהְתַּגְלֵּגל  ַיְכִריחּוָך  ְלִדְבֵריֶהם  ָך  ַּדַעתְּ
ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשְּבֵני ָאָדם רֹוִצים  מּוָסר פ"א יג(, - ַהס"ם ֶׁשהּוא ֲעָמֵלק כְּ
ְּבַכָּמה  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ַמִּסית  הּוא  ָתִמיד  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות  ֵּכן  ַּגם  ַלֲעסֹק 
לֹו  ִיְהֶיה  ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות  ִיְתַעְּסקּו  ֶׁשֹּלא  ְמֻזָּיפֹות  ַטֲענֹות 

ְּתקּוָמה ֶׁשֵאין ִנְמָחה ְׁשמֹו. )ְּפִרי ִיְצָחק ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה(

גִּלָּה ִמְדָרׁש ַהנְֶּעָלם
ֶה'ָחֵפץ  ַרּבֹו  ִמֵּׁשם  זצ"ל  ְּבלֹוְך  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  אֹון  ַהגָּ ָאַמר  ְוֵכן 
ִמְדָרׁש,  ֻרּבֹו  ִּכי  ַהְגָּבָלה  ֵאין ׁשּום  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶׁשַעל  ים' זצ"ל,  ַחיִּ
ֶׁשל  ַהּזַֹהר  ֶאת  ַׁשָּבת  ָּכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְלֻכָּלם  ְמעֹוֵרר  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ְוָהָיה 
הוספות  מפוזין  שלמה  בן  יוסף  )ר'  ְלַבחּוִרים.  ַוֲאִפּלּו  ָּפָרָׁשה  אֹוָתּה 

בנין יוסף(.

כְּאוֹר ַהַחמָּה ַמזְִהיר
ְוֶזה ְלׁשֹון ָה'ַרְמַח"ל' )מאמר דרך חכמה ואגרת לרבו הר"י בסאן.( 
ָיִׂשים ִעַּקר ָּכל ִעּיּונֹו ֶּבֱאֹלִקּיּות ָּכל ְיֵמי ַחָּייו... ָצְדקּו ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י זלה"ה 
ְּבָאְמרֹו ֶׁשִעַּקר ֵעֶסק ָהָאָדם ֵאין לֹו ִלְהיֹות ֶאָּלא ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה 
ְלַבּדֹו הּוא ַהֵּמִאיר ַלְּׁשִכיָנה, ָּכָאמּור ַּבּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ֶׁשַרק ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה 
ֶאָּלא  ִיְהֶיה  ֹלא  ָחִריף  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  עֹוָלם"  ְּבִרית  ִלְזּכֹר  "ּוְרִאיִתיָה  ֶנֱאַמר 
ה ַהִּנְרָצה ַלה'  ִּבְפִניִמּיּות ְוֹלא ְּבִחיצֹוִנּיּות, ְוֶזה ָּדָבר ֲאִמִּתי ְּבֹלא ָסֵפק, ֶׁשזֶּ
ָלנּו  ֵאין  ֲאָבל  ֵמֲחָכֵמינּו  ַרִּבים  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְיַקְּבלּו  ֹלא  ִּכי  ַּגם  ֱאלֹוֵקינּו, 
ֶאָּלא ָהאֹור  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֵאין ָאָדם מֹוֵצא  ַהְּכָלל  ֶזה  ֱאֶמת...  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא 
ַמה ֶּׁשִהְמִׁשיְך ִּביִדיָעתֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ּוִמי ֶׁשֵּיַדע ַהְּפִניִמּיּות ֶיֱהֶנה ְּבאֹור 
ָרע  ֶזה  ֲהֹלא  ָּפִנים...  ַעל ׁשּום  ִמֶּמּנּו  ֶיֱהֶנה  ֹלא  ִהִּׂשיגֹו  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ְּפִניִמי 
ּוִמן  ָהֱאֶמת  ֵמַעל  ָרֲחקּו  ְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ֶׁשרֹב  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ָהאֹור ַהָּנִעים ְּכבֹוד ה' ֱאלֹוֵקינּו ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ִּפְלּפּוֵליֶהם ֶׁשל ֶהֶבל, ְוה' 

ּבֹוֵחן ִלּבֹות הּוא.
ְּבסֹוד ּתֹוָרה ַהָּבִהיר

ּוְבֵסֶפר ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ָּכַתב, ָראֹה ָרִאיִתי ִּכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִהיא ְּפִניִמּיּוָתּה 
ְוֵאין  ְמַבֵּקׁש  ְוֵאין  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ָזִוית,  ְּבֶקֶרן  ֻמָּנח  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ַהִּנְקָרא 
"ַהִּנְגלֹות  ְּבָאְמָרם  ִמֶּמָּנה  ּבֹוְרִחים  ַהְּפָׁשט  ַחְכֵמי  ִּכי  ִּבְׁשלֹוָמּה..  ׁשֹוֵאל 
ּוֵמֶהם  ַקָּמא,  ְלָמֵרי  אֹוָתּה  ּוְמַהְּדִרים  ֱאֹלֵהינּו",  ַלה'  ְוַהִּנְסָּתרֹות  ָלנּו 
ֵׂשיָבה  ְוַעד  ִזְקָנה  ַעד  ֶׁשַּגם  ָיְדעּו  ְוֹלא  ְּכֵרִסי,  ִמֵּלאִתי  ֹלא  ֲעַדִין  אֹוְמִרים 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבֵני ָאָדם ְלַמּלאֹות ִּכְדָבֵעי ִמְּבַׂשר ַהִּמּלּוִאים ְוַיִין ֶׁשל ַהַּׁש"ס 
ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו ִּכי ַרב הּוא ְוכּו'.. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִריַז"ל ְוַעל ִלּמּוד 
ַהַּפְרֵּד"ס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלמֹד ְוֹלא ָלַמד ֹלא יּוַכל ְלִהְתַעֵּלם ְּבִעּבּור ְלַתֵּקן 
ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות ֶאָּלא ָצִריְך ָלבֹא ְּבִגְלּגּול ַמָּמׁש... ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ָחְכָמה 
זֹו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו. ְוהֹוֵלְך ַּבחֶֹׁשְך, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה 
ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ְוָהאֹוֵמר ַּדי ָלנּו ַּבִּנְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה ַּבִּנְסָּתרֹות ָטב ֵליּה 
ִרית  מֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג... )ֵסֶפר ַהבְּ ְּדָלא ִאיָּבֵרי ְּבָעְלָמא, כְּ

ח"א וח"ב(.

דְָּברָיו עוֹשִׂים ֵפרוֹת
ִיְלמֹוד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל  עֹוְנׁשֹו  ֶׁשִּבְכָתב...  ּתֹוָרה  אֹוִליף  דְּ ַמאן 
ָלא יֹוִליף ְוכּו'. ּוִמי ֶׁשָּיכֹול  ַקָּבָלה, ְוַאְּדַרָּבה ּפֹוֵגם ְּבִלּמּודֹו, ְוַטב ֵליּה דְּ

ּוִמְתַרֵּׁשל,  ַהְּסָפִרים  ִמּתֹוְך  אֹו  ָחֵבר  אֹו  ַקָּבָלה  ֵדהּו  ֶׁשְּיַלמְּ ַרב  לֹו  ִלְקנֹות 
ּגֹוֵרם ְלאֶֹרְך ָּגלּוָתא ְוכּו'. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶּכה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר 
ְּבִלּמּוד  ַיֲעֶׂשה  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  בֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד 
ָצִריְך   - מ"ג(.  תיקון  זהר  תקוני  ֶמֶלְך  )ִּמְקָּדׁש  ְּתִמיָמה.  ָׁשָנה  ַהְּפָׁשט 
ְקֵראת ָחְכַמת  ית ַהנִּ ָאָדם ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ַעד ֶׁשַּיִׂשיג ֵליַדע ַהְיִדיָעה ָהֲאִמתִּ
ַהַּקָּבָלה, ְוָכל ִמי ֶׁשֹּלא ִנְתַעֵּסק ְּבָחְכַמת ֱאֹלקּות ֵּבין ָרב ִלְמַעט ָעִתיד ִלֵּתן 
יֹום  ְּבָכל  ָקבּוַע  ִׁשעּור  ִלְקּבַֹע   - - מאה שערים(.  )ֶרַקאְנִטי   ין.  ַהדִּ ֶאת 
ִיְתָּבַרְך  ְורֹוְממּותֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ַהָּׂשַגת  ְקָצת  ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל  ֵאין ָאָדם  ַּבּזַֹהר. 
ֵסֶפר  ִמִּלּמּוד  ּוְבִיחּוד  ַהַּקָּבָלה,  ָחְכַמת  ִמִּלּמּוד  ְּכמֹו  ִלּמּוֵדנּו,  ִמָּכל  ְׁשמֹו 
זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתּקּוִנים... ָהֵאיְך ֹלא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר אֶֹזן ִלְׁשמַֹע 
ְּבִלּמּוִדים ִלְקּבַֹע ִׁשעּור ָקבּוַע ְּבָכל יֹום ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבִּתּקּוִנים ּוְׁשָאר 
ִסְפֵרי ַהְמֻקָּבִלים. )'יסוד ושרש העבודה' שער ו' פרק ג'(. - ָמָרן ַה'ֲחזֹון 
ֵסֶפר מּוָסר, ְוָאַמר: ְלׁשֹון ַהּזַֹהר  ִאיׁש' זצ"ל הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד זַֹהר כְּ
ַהָּקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמָּכל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל. )ֵסֶפר 'ַמְעֶׂשה ִאיׁש'(. - ַהָחְכָמה 
ְוֵאין  ַהֶּנֶפׁש,  ַהְצָלַחת  ִעַּקר  ִהיא  ָהֱאֹלִקית  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ָהֲאִמִּתּיּות 
ְלָאָדם ְלִהָּפֵטר ִמֶּמָּנה ְּבׁשּום אֶֹפן, ְוִהיא ִעַּקר ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל... ְואֹוֵמר ֲאִני, 
ַהְלַואי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמִקִּלין ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְּבִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְלַואי 
ָהיּו ְמַלְּמִדים ֶּדֶרְך ַלַּתְלִמיִדים ַלֲעסֹק ַּבָחְכָמה ַהָּלזֹו, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה 

ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכָמה ַהִחיצֹוִנּיּות, )'מעין גנים' פרק א'(.

יָכוֹל ִלְפטוֹר ָהעוָֹלם
... ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַרִּבים, מֹוִציִאין אֹותֹו ִמָּכל ַהְּׁשָעִרים 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַההּוא. )זהר חדש שיר השירים דף ע' עמוד ד'(. ָקֵרי ָלעֹוְסִקים 
ָאַמר  ְּבִצדֹו,  ְוִנְכַּתב  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי  ַּדֲהוּו  ִאינּון  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת 
ַמְעִּתיק: ַמְׁשָמע אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו רגליו 
ַעל ַהר ִסיַני. )זַֹהר ְּבַהֲעֹלְתָך דף קנב.(. – בס' ויקהל משה כ',  ְוָגדֹול 
ְׂשַכר ַהִּלּמּוד ַהֶּזה יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ָּכל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהִּמְצוֹות.. ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק 
ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות 
ַהִּׁשיִרים  ִׁשיר  ְּבזַֹהר  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְּבִבָּזיֹון  ִמָּׁשם  אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן  ְּבַגן 
ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּׂשָרִפים 

ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום...

כָּל יָָמיו ֲאשֶׁר ָחיָּה
ְּבָחְכַמת  עֹוְסִקים  ְוֵאיָנם  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  אֹוי   -
ָּבָלה שִֶׁהיא נֹוֶתֶנת ָּכבֹוד ַלּתֹוָרה, ִּכי ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָּגלּות ְוָכל ָהָרעֹות  ַהקַּ
ׁשֹות ָלבֹוא ָּבעֹוָלם... ַהּכֹל ָּתלּוי ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו  ְתַרגְּ ַהמִּ
נּו...  ֵׁשנּו ְוִתְפַאְרתֵּ ְנַין ֵּבית ִמְקדָּ ק ָּבּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ ְלִהְתַעסֵּ
ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְלמֹד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה. ִּכי ְּבֵאּלּו ַהּדֹורֹות 
ַהּזֹאת.  ַהָחְכָמה  ֲאֵליֶהם  ְוִתְתַּגֶּלה  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ִיְתַּפְרְנסּון  ָהַאֲחרֹוִנים 
ִמי  ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַּבּדֹור   - ים(.  ַחיִּ ֵעץ  ְלֵסֶפר  מהרח"ו  ַמת  ַהְקדָּ )ִמּתֹוְך 
ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ֶׁשֵהם ַחִּיים ַמָּמׁש 
ַלֶּנֶפׁש, ְּבלּוָלה ְּבִמְקָרא ּוְבִמְׁשָנה ּוְבַתְלמּוד ּופֹוְסִקים, ֵיַדע ֶנֱאָמָנה ֶׁשָּכל 
ּתֹוָרתֹו ֶׁשעֹוֵסק הּוא ִמָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ְּכדֹוֵאג, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק ַּבַחִּיים ְוֶהָאָרה 
ַלֶּנֶפׁש, ְוהּוא ֻּכּלֹו ָטעּות ְוַרָּמאּות, ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְהיֹות ֵמַאְנֵׁשי 
ֵׁשם, ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְּגדֹול ַהּדֹור ּוְלִהְׂשָּתֵרר ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחִּיים 
ָּכל  ֻחָּיב  מְּ  - י"ט(.  ז',  עקב  )'היכל הברכה' פרשת  ַּבַחִּיים.  ֵחֶלק  ְוֹלא 
זֹו.  ְּבָחְכָמה  ַלֲעסֹק  ַנְפׁשֹו  ְוִלְמסֹר  ַחּיּותֹו  ֶנֶפׁש  ַעל  ַלֲעמֹד  ְלִהָּלֵחם  ֶאָחד 
ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהַּצִּדיק  ָהֱאֹלַקי  ל  ַהְמֻקבָּ  - התקונים(.  ס'  צבי'  )'עטרת 
ְוגֹו'  ַהּזֹאת"  ְצָוה  ַהמִּ "ִּכי  ֹיאַמר  אֹו  זצוקללה"ה:  ַאּבּוַחִציָרא  ַיֲעקֹב 
ר ִּביַאת ָהָאָדם ָלעֹוָלם.  ָּבָלה ֶׁשהּוא ִעקַּ ָבא ִלְרמֹז ַעל ִלּמּוד ַהקַּ ֶאְפָׁשר דְּ
ְּדִמי  דֹוׁש,  ַהקָּ ַּבּזַֹהר  ָעִמים  פְּ ה  ַּכמָּ לוםֹ  ַהׁשָּ ָעָליו  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
שֶֹּׁלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת שֵֶׁהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו שֶֹּׁלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה 
ַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר  ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו ִיְתבָּ

ף קפ"ה). ֶלְך דַּ ְנֵזי ַהמֶּ ֶלְך, ( גִּ לום ִלְׁשלמֹה ַהמֶּ ֶלְך ָעָליו ַהׁשָּ ִוד ַהמֶּ דָּ

ּתוָֹרתוֹ ָמגֵן ָלנּו
ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהּסֹוד ֲאִפילּו ַהְּפָׁשט ֵאינֹו ָּברּור ְּבָידֹו. ִמי ֶׁשָהָיה 
ְּבִדיִנים  ִנידֹון  ְלַהִּׂשיָגן  ִהְׁשַּתֵּדל  ֹלא  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ְלַהִּׂשיג  ָיכֹול 
ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ְּבֶרֶמז  ְוָהעֹוְסִקים  ִלְצָלן...  ַרְחָמָנא  ָקִׁשים 
ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם, ְוִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַקָּבָלה. )אבן שלמה 

ָר"א ז"ל(, פ"ח ְלַהגְּ
ַּבַעל ַה'ֻּסָּלם' ַמְזִהיר: ַאְך ְוַרק ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְּברֹב ָעם 
ָנה ֶׁשָעֶליָה  ה ֹלא ַיְׁשִלימּו ַהַּכוָּ ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. ְּדֵהן ַהָּיִחיד ְוֵהן ָהֻאמָּ
ַׂגת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ְוַעל ֵּכן ְלִהְתַּפְּׁשטּות  ִנְבְראּו זּוַלת ְּבַהשָּ
לּוִיים ֵהָּמה  ָּגדֹול ֶׁשל ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבֶקֶרב ָהָעם ָאנּו ְצִריִכים. ְוַעל ֵּכן תְּ
ְּׁשטּות ַהָחְכָמה ּוִביַאת ְמשִׁיַח ִצְדֵקנּו ֶזה ָּבֶזה. ָאנּו ְמֻחָּיִבים ִלְקּבַֹע  ִהְתפַּ
ה,  ָהֻאמָּ ֶמְרֲחֵבי  ַהָחְכָמה בְּ פּוַצת  ְלַמֵהר תְּ ְּכֵדי  ְסָפִרים  ר  ּוְלַחבֵּ ִמְדָרׁשֹות 
ָּכל ָהרֹוֶצה ִלְכנֹס ָיבֹוא ְוִיְכנֹס. )ַה'ֻּסָּלם'(. - בספר ויקהל משה: ּוִבְזכּות 
ּוְבכַֹח ַהִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ֹלא ְּבזּוַלת ֶזה ַהִּלּמּוד, ַּכֲאֶׁשר 
ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  נשא  פרשת  ְמֵהיָמָנא  ְּבַרְעָיא  ָאְמרּו 

ּוְבִגין  ִנָּסיֹון,  ָצִריְך  ָלא  ְּבִאיֵּלן  ְּתׁשּוָבה  ִעָּלָאה  ְּדִאָּמא  זֹוֲהָרא  ִמן  ַהּזַֹהר 
ִיְּפקּון  ַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא דְּ ַּדֲעִתיִדין 
ַיְנֶחּנּו". - לּוֵלא ַהָחְכָמה  ְוִיְתַקֵּים ְּבהֹון "ה' ָּבָדד  ֵּביּה ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי 
ַהּזֹאת ַעָּתה ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה ֲאָבל ַהָחְכָמה ַהּזֹאת 

ִרית ח"א וח"ב(. ִהיא ָלנּו ֵעֶזר ָוַסַעד ְוכּו', )ֵסֶפר ַהבְּ
ְוָידּוַע ַהִּסּפּור, ֵאיְך  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְצָלה ֵמִהיְטֶלר ימ"ש, ְוֵאיְך ְיכֹוִלים 
ְּבאֹוָתּה  ִנְׁשֶגה  ֹלא  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי  ָאטֹום!!!  ִמְּפָצַצת  ִּבְזַמֵּנינּו  ְלִהָּנֵצל 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  ֶׁשֹּלא  ְּבֵאירֹוָּפה  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ֶׁשָעׂשּו  ַהָּטעּות 
הגה"צ ַּבַעל ַהֻּסָּלם ַזַצ"ל!!! ֶׁשִהְזִהיר ֶאת ָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות 20 
י-ם בשנת  ְוִהְזִהירּו הבד"ץ  ִהְרִעיׁשּו  ְוֵכן  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָׁשָנה 
ַּתִּגידּו  ַאל  הבד"ץ[  וכל  זוננפעלד,  חיים  יוסף  רבי  ]הגה"צ  תרפ"א 
ִיְׂשָרֵאל!!! - ֵאּלּו  ְלַהִּציל ֶאת ַעם  ָיכְֹלנּו  ַּתִּגידּו ֹלא  ָיַדְענּו!!! ֶאל  ֹלא 
ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶהְרגּו 
זֹוַהר  ִלְלמֹד  ַּלִּצּבּור  לֹוַמר  ְּבָיָדם  ֶׁשָהָיה  ַהֵּׁשם!!!  ִקּדּוׁש  ַעל  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו 
ָהִעְנָין  ַעל  ְוָכַתְבִּתי  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְוֹלא  ְוִנְתַעְּצלּו  ַהָּקדֹוׁש 

ַהֶּזה ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים ַעל "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה", ועוד.
ְּכמֹו ֵכן ִיְׁשֲאלּו אֹוִתי ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ָׁשלֹום ְיהּוָדה! ַהִאם ָיַדְעָּת 
ִיְׁשֲאלּו  ֵּכן!  ָאִׁשיב  ָאטֹום?  ִמְּפָצַצת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ּוַמה ָעִׂשיָת ָלֶזה? ָאִׁשיב, ִהְדַּפְסִּתי ִמיְליֹוֵני ְסָפִרים ַעל ַהזֹוַה"ק, ְוָאַמְרִּתי 
ַּבְּדָרׁשֹות ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים ַלָּקָהל 
ֶׁשָּלֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵהם ָראֵׁשי ָהֶעֶרב ַרב, ]ָּכל ֶזה ָּכתּוב ְּבזֹוַה"ק 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע  ַּתְלִמיֵדי  ִסְפֵרי  ְוַגם מּוָבִאים ְּב140  ְּפָעִמים –   172
– ַסְך ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות, ְוִהְדַּפְסִּתי ַהּכֹל ְּב17 ְסָפִרים ְוָכל ֶאָחד 
ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, וכל ישיבה ובית המדרש שאין שם זוהר הקדוש 
אסור להיכנס שם, והרב או הראש ישיבה שלא דואג על זה הוא רב 
ֶׁשַּמִּגיִעים  ָהֲאסֹונֹות  ָּכל  ַעל  ֲאֵׁשִמים  ְוֵהם  רב  מהסטרא אחרא – ערב 
ְּבֵבית  ֶׁשִּיְתַקֵּבל  ַהְּיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ֶזהּו   - ְּביֹומֹו.  יֹום  ִמיֵדי  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכַלל 
ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה )ראה בספר זוהר מגנא ומצלא, ובס' סוד ה', ועוד, וכן 
ְוַהֲהרּוִגים  ָהֲעִנִּיים  זצ"ל:  ַהְלְּפִרין  ֶמעְנִכין  ְמַנֵחם  ַהג"ר  הגוב"י.  כתב 
ִּבְזַמן ַהָּגלּות ּתֹוְבִעים ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶאת ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא 
ַעל  הגוב"י  ַּבַעל  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ָּכְך:  ַעל  אֹוָתם  ּוַמֲעִניִׁשים  ַקָּבָלה,  ָלְמדּו 
'ֵעץ ַחִּיים' )בהסכמה שנתן להג"ר חיים שאול דוויק זצ"ל על ספרו 
ִּתְסַמְרָנה  ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזַֹהר,  ִנְסָּתר  'איפה שלימה'(. ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד 
ֲעִנּיּוָתא  ִּכי  ִלּבֹו  ַעל  ְּבַהֲעלֹותֹו  ֵיָעֶׂשה ִחּדּוִדין ִחּדּוִדין  ּוְבָׂשרֹו  ַׂשֲערֹוָתיו 
ְּדִיְׂשָרֵאל, ַהְּגֵזרֹות ְוַהִּמְלָחמֹות, ַהְּמִׁשיסֹות ְוַהֲהֵרגֹות, הּוא ְּבַעְצמֹו ּגֹוֵרם 
ְוֶהָהרּוג  ְוִׁשְפלּותֹו,  ַּדּלּותֹו  ַעל  ְיַחְּיבֹו  ֶהָעִני  ַמְעָלה  ֶׁשל  ּוַּבַּפַּמְלָיא  ָלֶזה. 
יֹום  ַּגם  ֲאֶׁשר  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲחָטִאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
כן  וכמו  ְוַהּתֹוֵכָחה.  ַהִּדין  ִמּיֹום  ָלנּו  אֹוי  ֲעֵליֶהם  ְמַכֵּפר  ֵאין  ַהִּכּפּוִרים 
היום יתבעו את כל האדמורי"ם רבנים וראשי ישיבות על שלא עשו 
כלום להצלת ישראל מפצצת אטום, כמו שאמחז"ל, )שבת נה, ילקוט 
שופטים רמז, סח, מד"ר איכה נב. ועי' חפץ חיים במכתב כ"ה(, עליו 

לדעת כי בנפשו הוא, ויתבע חס ושלום על זה.
איזה  ישב"  לא  לצים  "ובמושב   ...  ): כז  דף  יג  )תיקון  ובתיקו"ז 
כנדה  מטמאה  שהיא  רב  ערב  של  אמם  )לילי"ת(  זו  לצים  מושב 
במושבה, וכן ערב רב מטמאים במושבם לצדיקים  שיושבים ביניהם 
ים, וכל זה כתב בתקוי"ז  כנדה, וכו'. ראה לעיל מהרח"ו ְלֵסֶפר ֵעץ ַחיִּ

זוהר חדש.
ֵיׁש ָלנּו ֵמַהּדֹור ָהַאֲחרֹון יֹוֵתר ִמֵּמָאה ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָהֲאִמִּתִּיים ִמֵּמָאה 
ָׁשִנים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשֻּכָּלם ִצּוּו ָלנּו ִלְלמֹד זוה"ק, ְוֵאּלּו ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוַרָּבִנים 
ָהֲאִמִּתִּיים.  ַרב  ָהֶעֶרב  ֵהם  ְּבַדְרֵכיֶהם  הֹוְלִכים  ֶׁשֹּלא  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי 
)עיי"ש דף כד-כו(, ְלָכל ֶאָחד ִיְׁשֲאלּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶמה ָעִׂשיָת 
ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְלֵקרּוב ַהְּגאּוָלה? ְוִאם ִּתְתַקְׁשרּו ִאָּתנּו ֶׁשֻּכָּלנּו ְּבַיַחד 
ְנַפְרֵסם ֶאת ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו ֶאְתֶכם  ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 
ֶמה ָעִׂשיָת ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל? ַּתֲענּו, ִחַּלְקנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ָמקֹום 
ְלַקֵּים  ְוָזִכינּו  ֶׁשָּיכְֹלנּו,  ָמקֹום  ְּבָכל  ְּבזֹוַה"ק  ִׁשעּוִרים  ְוֵהַפְצנּו  ּוָמקֹום, 
ַּבֲעֵׂשה טֹוב ֲאָמָרם ז"ל )ַׁשָּבת נד:(, ּוְזכּות ָהַרִּבים ַיֲעמֹוד ְלֻכָּלם, ֶׁשְּיֻקַּים 
ָּבֶכם ַהִּמְׁשָנה )ָאבֹות פ"ה י"ח(" ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא 

ַעל ָידֹו. מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו".

ַמה טוֹב ֶחְלקוֹ וְֶחְבלֹו
ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדים  ִמּׁשּום  ִהְבִטיַח:  ע"ה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה   
ֵּכן  ַעל  ְּבַרֲחִמים.  ַהָּגלּות  ִמן  ֵיְצאּו  ָידֹו  ַעל  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ַהַחִּיים 
ִיְלְמדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה,  ְוִנְתַקֵּדׁש  ַהְּגאּוָלה,  ְלַמַען  ְוִנְתַמֵסר  ּבֹואֹו 
ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך  ֵּכן,  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ְוִאם  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְבַוַּדאי ֵּתֶכף ִנָּגֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ִמן 
ַהּזֹוִכים ַהְמֻאָּׁשִרים, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך 
ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוָכְך ֵנֵלְך 
ֶאָחד ַיַחד ְלַקֵּבל ֶאת אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. ֻּכָּלנּו כְּ

ִהנֵּה הוּא עוֵֹמד ַאַחר כְָּתֵלנוּ... 
ׁשֹוָפר ֶׁשל ָמִׁשיַח ִנְׁשַמע ְּפָעָמיו ְמַצְלְצִלים ָּבָרָמה - ָּכל ֶאָחד ִמְתּכֹוֵנן ְּבַחִיל, 
ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ְּבִגיל, ְּבבֹואֹו ִיְבּדֹק ָּכל ָיִחיד, ַהִאם ִמֵּלאָת ֶאת ַהַּתְפִקיד? 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ּוְמֻזָּמן?  ָארּוז  ַהִּתיק  ַהִאם  ַהְּזַמן?  ְלאֹותֹו  ֵהַכְנָּת  ּוַמה 
הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִּכי  ָּפִנים!!!  ַקָּבַלת  ְלאֹוָתּה  אֹוי  ָלאו,  ִאם  ִּבְפִנים? 
ּוִמֲהרּו  ְוִנָּׂשא, חּוׁשּו  ָרם  ְּכבֹוד  ְּבִהָּגלֹות  ַהָּמִׁשיַח,  ְלַקָּבַלת  ַהְּכִניָסה  ַּכְרִטיס 

ְלִהְתּכֹוֵנן ְּבָחְכָמה, ִלְרּכֹׁש ַהְּסָפִרים ְוִלְלמֹוד ְּבַדת ּתֹוָרה ְתִמיָמה.

עמוד זה טעון גניזה

חוַֹבת לִּיּמוּד ַהזוַֹהר ַהקָּדוֹׁש

המעוניין יפנה למפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש טל: 0548-436784

 ה זּ הר אגרוֹ ת  ה

ה ּזהר  ַֹ ַ ְ ִאגר ֹות
ג  ֶ  ֵחלק 

לּמּוד לחּיב  ּדֹורנּו וחכמי צּדיקי  מּגד ֹולי  וחּזּוק  ּברכה מכ ּתבי נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבֹו
חצֹות ּבכֹולל ּובפרט ּתֹורה , ּובתלמ ּודי וכֹוללים, ּבי ׁשיבֹות  הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹהּזהר



'א מכתב

ברחמים הגאולה  לקירוב קורא קול

מרןאחינו וכדברי  עינינו  לנגד מתרחשים  עולם  תהפוכות  וראו התבוננו ישראל בית
אז החנות  את לסגור  רוצה הבית בעל  כאשר הידוע במשל זיע "א  חיים החפץ
עם  את ולעורר לרמז  בודאי הוא  עינינו שרואות  מה  כן  במהירות , דברים  מתרחשים
עוונותינו אך  לגאולה , וזכינו כמעט פעמים  שכמה וידוע  לגאולה. היכונו  – ישראל
אלא  יהודי. שום ייפגע ולא  - המשיח  שיתעכב  מוטב צדיקים  שאמרו  ועוד מעכבים 
לקרב  ולראות  נידח ממנו  ידח לבלתי  ולראות  הקב"ה , במידת  לידבק מצווים  אנו 

ברחמים . הגאולה 

אמר מחכים מה ונראה  בואו ויבשרנו. שיבוא  לטוב זכור  הנביא  לאליהו (אליהואנו 

א) פרק ארץ זוטא חרבה  ולא  תורה, של  בפשעה  אלא  העולם  העולם חרב  לא  :
מפני אלא  אינן  ישראל על הבאות  הצרות וכל תורה , של פשעה  מפני  אלא ישראל

זאת " כל יעקב "בפשע שנאמר : תורה, של ה )פשעה א, .(מיכה 

האורומפורש  וכתב הסוד , תורת  בלימוד ורק אך  תלויה  הגאולה  שכל הקדוש בזוהר
ואלו - בטלנים  של  עם לגאול רוצה  רבינו משה  דאין זי "ע הקדוש החיים
המקובל  וכתב ארצות . עמי שהם  מהימנא הרעיא  קראם  הקדוש זוהר לומדים שלא 

זיע"א אלפיה יצחק  רבי שכ"ד )האלקי עמ ' יצחק" "שיח  התורה (בספרו  נתינת  עיקר כי
זוהר  ובתיקוני  ל)לסודותיה. הם (תיקון התורה סודות  ללמוד רוצים  שלא דאלו  כתוב

רח "ל . הצרות  כל את שגורמים  אלו 

בחבורה וזכינו הקדוש זוהר ללמוד  לנו שתיקן הקדוש הרמח "ל  ידי על שמיא  מן
ניגאל  ידו ועל  ובו  הפורענות, מן מציל זה לימוד שרק וגילה ובאחדות,

וכ  שעבר ברחמים . בדור  הן  ישראל גדולי כל יצאו  תרפ"א)בר  אנו(משנת  בדורנו וכן



ה  ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ
ׁשּוָבה תשע"א ֶרת ְיֵמי ּתְ  ֲעׂשֶ
ִליָט"א "ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ   ִמּכְ

ֶמׁש ית ׁשֶ ְעָיה ָהאְלִמין – ּבֵ ְדָרׁש ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ֵבית ַהּמִ  ּבְ

ַמִים   ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ׁשָ
רּות   ַעל ְיֵדי ִהְתַחּבְ

ר יֹוָחאי זי"ע ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ  ְלּתַ

 ָיָצא ָלאֹור ע"י ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי
עיה"ק ֵּבית ֶׁשֶמׁש תובב"א



                                                                                         


 

תשע"א ּתׁשּובה  ימי עׂשרת מדר ׁשה נבחרים   ָ ְ ֵ ְ ֶ ֶ ֲ ָ ָ ְ ִ ִ ָ ְ ִִ ָ  ֲחלקים
ׁשליט"א מהאלמין  אדמ ֹו"ר   ָ ִ ְ ִ ְ ָ ְֵ ַ ְ ְ  ִמ ּכ"ק 

ׁשמׁש ּבית – האלמין  יׁשעיה עטרת הּמדר ׁש  ֶ ֶ ֵ ִ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ ֶ ֲ ָ ְ ִ ֵַ  ְּבבית 
ׁשמים רחמי   ִ ַ ָ ֵ ֲ ַ ֵ ְלעֹורר 

זי"ע י ֹוחאי ּבר ׁשמעֹון  ר ּבי האלקי  ל ּתּנא התח ּברּות ידי  ָ ַ ְ ִ ִ ַ ִֹ ֱ ָ ָ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ְ ַעל

ה '.ּברּוכים בּ ׁש ם ה בּ אים  ְ ִ 

הר בּ יםּברׁשּות וּ מזכּ י ׁש ליט"א , י ׁש יב וֹ ת  ראׁש י  הגּ א וֹ נים, הרבּ נים ִ ְ 
עליהם ה' ׁש בּ מים לאבינ וּ  ישׂ ראל בּ ני  אחינוּ  את המקרבים 
ה ' י וֹ סף  ה זּ ה , הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל כּ ל  וּ בר ׁש וּ ת ה זּ ה , הק בּ וּ ץ  את  ׁש אר גּ נוּ  יחיוּ ,

אמן. לכם, דּ בּ ר  כּ אׁש ר  אתכם ויבר ּפ עמים אלף  עליכם
היּ וֹ צאאנחנּו ה זּ ה והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל הם  ׁש מקיד וּ ש  וּ מצ ּפ ים מיחלים ֲ ַ ְ 

הזּ ה, ה ּק דוֹ ׁש  מהרהמהּק בּ וּ ץ  יחד  "וק בּ צנוּ  ל בּ ר כּ ת : נזכּ ה  
בב "א . צדקינ וּ  מׁש יח בּ ביאת לארצנוּ ", הארץ  כּ נפ וֹ ת מארבּ ע 

בּ אב וֹ ת ּכתּוב א)בּ מׁש נה  ג הסּת כּ ל(ּפ רק אוֹ מר , מהללאל בן "עקביא : ָ 
וּ לאן בּ את, מאין דּ ע , עברה. לידי בא  א ּת ה  ואין דברים  בּ ׁש לׁש ה

ל ּת ן עתיד  אּת ה מי ולפני , הוֹ ל עתידח ׁש בּ וֹ ןודּ יןא ּת ה אּת ה  מי ולפני ... 
ה וּ א".ח ׁש בּ וֹ ןודּ יןל ּת ן  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הּמ לכים מלכי  מל לפני , 

זה ׁשֹואלים מה  זה דּ יןה ּמ פרׁש ים , וּ מבאח ׁש בּ וֹ ןומה  על? זה  דּ ין  רים, ֲ ִ 
יכוֹ לעצמה ,העברה  ׁש היה העברה זמן על זה  וחׁש בּ וֹ ן 

.ּת וֹ רהוללמוֹ דמצוהלע שׂ וֹ ת 

הקדושים:ידועים חז"ל  ע"ב )דברי  פ"ו דף מהפכת(יומא מיראה  תשובה 
לזכויות . נהפכים זדונותיו מאהבה ותשובה  לשגגות , זדונות
מיסודי ואחד מאהבה , תשובה  היא מהחשבון להינצל  היחידה והעצה 

לעתיד . קבלה  זה התשובה

אחת!!ורבותימורי שעה להפוך אפשר ואיך לתקן, אפשר  איך !
תורה של  שעות מיליוני  תשובתנולמאות  יתרצה ובמה ?

מאהבה וחשבוןלתשובה בדין לזכות כדי עצמנו על  נקבל ומה  ??

  

 

  :תהוצא
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תשע"א ּתׁשּובה  ימי עׂשרת מדר ׁשה נבחרים   ָ ְ ֵ ְ ֶ ֶ ֲ ָ ָ ְ ִ ִ ָ ְ ִִ ָ  ֲחלקים
ׁשליט"א מהאלמין  אדמ ֹו"ר   ָ ִ ְ ִ ְ ָ ְֵ ַ ְ ְ  ִמ ּכ"ק 

ׁשמׁש ּבית – האלמין  יׁשעיה עטרת הּמדר ׁש  ֶ ֶ ֵ ִ ְ ָ ָ ְ ַ ְ ֶ ֶ ֲ ָ ְ ִ ֵַ  ְּבבית 
ׁשמים רחמי   ִ ַ ָ ֵ ֲ ַ ֵ ְלעֹורר 

זי"ע י ֹוחאי ּבר ׁשמעֹון  ר ּבי האלקי  ל ּתּנא התח ּברּות ידי  ָ ַ ְ ִ ִ ַ ִֹ ֱ ָ ָ ַ ְ ְ ַ ְ ִ ֵ ְ ַעל

ה '.ּברּוכים בּ ׁש ם ה בּ אים  ְ ִ 

הר בּ יםּברׁשּות וּ מזכּ י ׁש ליט"א , י ׁש יב וֹ ת  ראׁש י  הגּ א וֹ נים, הרבּ נים ִ ְ 
עליהם ה' ׁש בּ מים לאבינ וּ  ישׂ ראל בּ ני  אחינוּ  את המקרבים 
ה ' י וֹ סף  ה זּ ה , הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל כּ ל  וּ בר ׁש וּ ת ה זּ ה , הק בּ וּ ץ  את  ׁש אר גּ נוּ  יחיוּ ,

אמן. לכם, דּ בּ ר  כּ אׁש ר  אתכם ויבר ּפ עמים אלף  עליכם
היּ וֹ צאאנחנּו ה זּ ה והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל הם  ׁש מקיד וּ ש  וּ מצ ּפ ים מיחלים ֲ ַ ְ 

הזּ ה, ה ּק דוֹ ׁש  מהרהמהּק בּ וּ ץ  יחד  "וק בּ צנוּ  ל בּ ר כּ ת : נזכּ ה  
בב "א . צדקינ וּ  מׁש יח בּ ביאת לארצנוּ ", הארץ  כּ נפ וֹ ת מארבּ ע 

בּ אב וֹ ת ּכתּוב א)בּ מׁש נה  ג הסּת כּ ל(ּפ רק אוֹ מר , מהללאל בן "עקביא : ָ 
וּ לאן בּ את, מאין דּ ע , עברה. לידי בא  א ּת ה  ואין דברים  בּ ׁש לׁש ה

ל ּת ן עתיד  אּת ה מי ולפני , הוֹ ל עתידח ׁש בּ וֹ ןודּ יןא ּת ה אּת ה  מי ולפני ... 
ה וּ א".ח ׁש בּ וֹ ןודּ יןל ּת ן  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הּמ לכים מלכי  מל לפני , 

זה ׁשֹואלים מה  זה דּ יןה ּמ פרׁש ים , וּ מבאח ׁש בּ וֹ ןומה  על? זה  דּ ין  רים, ֲ ִ 
יכוֹ לעצמה ,העברה  ׁש היה העברה זמן על זה  וחׁש בּ וֹ ן 

.ּת וֹ רהוללמוֹ דמצוהלע שׂ וֹ ת 

הקדושים:ידועים חז"ל  ע"ב )דברי  פ"ו דף מהפכת(יומא מיראה  תשובה 
לזכויות . נהפכים זדונותיו מאהבה ותשובה  לשגגות , זדונות
מיסודי ואחד מאהבה , תשובה  היא מהחשבון להינצל  היחידה והעצה 

לעתיד . קבלה  זה התשובה

אחת!!ורבותימורי שעה להפוך אפשר ואיך לתקן, אפשר  איך !
תורה של  שעות מיליוני  תשובתנולמאות  יתרצה ובמה ?

מאהבה וחשבוןלתשובה בדין לזכות כדי עצמנו על  נקבל ומה  ??

 
                                                 

       
                                                                                            

                                        



                                                                                     

ּכן א ׁש "על כּ י  סיחוֹ ן, עיר  ותכּ וֹ נן ּת בּ נה חׁש בּ וֹ ן בּ א וּ  הּמ ׁש לים יאמרוּ  ַ ֵ 
בּ עלי מוֹ אב  ער  אכלה סיחן מּק רית  להבה מחׁש בּ וֹ ן יצאה 

ארנן כ "ז-כ"ח)בּ מוֹ ת  כ "א, בתרא (במדבר  בבא  ובגמרא ע"ב ), ע"ח א"ר(דף  : 
וגו' המושלים  יאמרו כן על  דכתיב  מאי  יוחנן א"ר נחמן בר שמואל 
חשבונו ונחשב  בואו חשבון בואו ביצרם, המושלים אלו המושלים ,

שכרה כנגד מצוה  הפסד עולם  תבנהשל  הפסדה , כנגד  עבירה ושכר 
עכ "ל . הבא, לעולם  ותכונן הזה בעולם תבנה כן עושה  אתה  אם  ותכונן,
באילן ויאחז ויחטוף  ירוץ  דעה, בר ועדיין בראשו שעיניו מי  וכל

האמיתיים . החיים

והקב "הבזוה"ק קודש , בשבת חידושים לחדש  חייב  יהודי  שכל כתוב 
בבושה נמצאת  חידש  לא ואם  חידשה, מה לנשמה שואל
שנה שווה ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא  הלימוד ידי על ועתה  גדולה ,
חי איש  הבן כדברי  שנה  אלף  לערך  עולה  ובשבת  מלך  הכסא  כדברי 
כפול וביסורים צדיקים , האורחות  כדברי שנה למיליון ובשמחה  זי "ע ,

נתן דרבי באבות כדאיתא ו')מאה משנה ג' יוסי(פרק ברבי ישמאעל  רבי  ,
בריווח  ממאה  בצער אחד דבר  לאדם לו שטוב  לפי צעראומר... וגם ,

 הערות

חי [א ] איש הבן דברי לו כשנודע עיה"ק: בירושלים מוכר יהודי  מסוחר סיפור
אחת. בשבת שעות  שש ולמד  זמנו את ניצל מלך , והכסא

לי , ענה  שנה , מליון  שווה זה בשמחה, שכשלומדים  לו אמרתי כך. על לי  וסיפר
בשבת. זוהר שעות 13 לומד הייתי ידעתי  לו

חשבונות כששומע וזהב, כסף על חשבונות שעושה סוחר של  מוחו וראו בואו
לי  "טוב הפסוק  את בעצמו ומקיים כזה, גדולה  לעשירות להגיע  שיכול  כאלו
הקדושים  חז"ל דברי להמליץ אפשר זה ועל וכסף ". זהב מאלפי  פיך  תורת

אבות א')במסכת משנה ד' ּבחלק ֹו,(פרק הּׂשמח  ע ׁשיר איזהּו אֹומר... זֹומא ּבן  :ֶ ָ ֵ ֵ ֶ ָ ִ ַ ָ ֵ ַ ְ ֶ ְ 
קכח)ׁשּנאמר הּזה.(תהלים  ּבעֹולם  ,אׁשרי .ל וט ֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי יגיע , ֶ ֶ ֱ ַ ְ ִ ַ ַ ֶ ִ ֵֹ ַ ְ ֶ ְ ָ ַ ְ ֶ ָ ָ ַ ֶ 

ה ּבא. לעֹולם  ,ל  ָ ַ ָ ָ ָוטֹוב 
ששמח  זה האמיתי העשיר ומיהו ," ּבתֹורת חלקנ ּו "ותן יום: בכל מתפללים  ֶ ָ ְ ֵ ְ ֶ ֵ ְואנו
החי  האר"י דברי  וידוע באלף , תורתו את  מכפיל  ובזה התורה ולימוד בחלק
וההשגות המעלות  לכל זוכים ידה ועל בשמחה, להיות צריך ה' עבודת שעיקר

דשמיא. בסייעתא
חייםכתב[ב] לישועהבספרהחפץ א)צפית דרבי (פרק באבות  דאיתא וידוע  :

כעת יתברך השם ועבודת  בצער, שלא פעמים ממאה שקול בצער אחת  דפעם  נתן
בנו נתקיים  אדרבא כי פניות , שאר  או לכבוד מטרה בה שאין ונקיה  טהורה היא

                                                                                           

שמעוני כבישת בילקוט  ואיתא ליסורים, נחשב  רמז היצר  - ב פרק (קהלת

לי .תתקסח) נתקיימה  באף  שלמדתי  תורה פפא , בר חנינא  רבי אמר  :

מאהבואו שווה  קודש  בשבת אחת שעה זה : מחשבון היוצא וראו
בתורה , חידושים  שמחדשים כמו נחשב  ועוד תורה, שנה מיליון
ימצא אחד  כל ובכך לשמה , ותורה אמיתיים חידושים בוודאי וזהו

לנשמתו. ונחת  תיקון

י"ח)חז"לאמרו  ה' פרק חטא(אבות אין הרבים את המזכה כל ,
ידו, על מלשוןועבירה,חטאמלשוןחטאבא חיסרוןוגם 

ׁש למה וּ בני  אני  "והייתי כא ),"ח ּט איםכמו פסוק  א' פרק  א' (מלכים 
חסרים.שפירושו

העבירהובמה  את  החיסרוןנתקן את  נשלים  במה ??

י"ז)בפסוקכתוב  י"ג  פרק גוה(ירמיה מּפ ני נפׁש י  ּת ב כּ ה "בּ מס ּת רים :
ה'". עדר  נ ׁש בּ ה  כּ י דּ מעה עיני ותרד  ּת דמע  ודמע 

ע"ב )חז"לודרשו ה' דף דרב(חגיגה משמיה איניא בר  שמואל רב  אמר :
גוה מפני  מאי  שמו ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו יש  מקום 
ונתנה מהם שניטלה ישראל של גאוותן מפני  יצחק  בר  שמואל רב אמר
מלכות של גאוותה מפני  אמר נחמני בר  שמואל רב כוכבים לעובדי

עכ "ל . שמים ,

ובאדרא)בזוה"ק וכתוב ע"א , מ"ו דף ב לילה(חלק חצות  אחר הלומד  כל :
משקיט  וזההקב "ה לקולו, מקשיבים וכולם  המלאכים את 

הקדוש : הזוהר  לשון

 הערות

הבריות על משתולל מרע וסר אומרין בעוה"ר העולם כל  ע "ב  ע "א צז  בסנהדרין (פרש"י

שטות ) לשון משתולל  היינו הוא, שוטה אנשים.עליו סוגי כמה אצל ימאסו ה' ויראי ,
מקבלים התורה, כדת כשרים יהודים  בניהם את לעשות בשביל אשר  אנשים ויש 
למלמדים שכר יפרישו עמלם ומשארית  ימיהם, כל  ודוחק  עוני חיי  לחיות עליהם 
ודוחקם עוניים למרות  ממקומם מהגרים ואינם ה'. בתורת בניהם שיחזקו ומורים
ויראה, לתורה בניהם  חינוך  בשביל יותר, מצויה שהפרנסה הרחוקים למקומות

ונפש. לב  בכל  לה ' תשובה  זה דנחשב  לומר נוכל בודאי 
הקדוש [ג] השל "ה כ"ב)וכתב מוסר תוכחת חיים  דרך  פרק  חולין וכשקול(מסכת  :

ההוא, הקול ומקשיב מעלה צבא כל הקב"ה מחריש  מלמטה, עולה תורה של רנה
שכתוב כענין ההוא, הקול מקשיבים  המלאכים צבא וכל ישראל ח,וכנסת (שה"ש 

שליג) חוט מושך וכשהקב "ה השמיעיני. לקולך מקשיבים  חברים  בגנים היושבת ,



                                                                                     

ּכן א ׁש "על כּ י  סיחוֹ ן, עיר  ותכּ וֹ נן ּת בּ נה חׁש בּ וֹ ן בּ א וּ  הּמ ׁש לים יאמרוּ  ַ ֵ 
בּ עלי מוֹ אב  ער  אכלה סיחן מּק רית  להבה מחׁש בּ וֹ ן יצאה 

ארנן כ "ז-כ"ח)בּ מוֹ ת  כ "א, בתרא (במדבר  בבא  ובגמרא ע"ב ), ע"ח א"ר(דף  : 
וגו' המושלים  יאמרו כן על  דכתיב  מאי  יוחנן א"ר נחמן בר שמואל 
חשבונו ונחשב  בואו חשבון בואו ביצרם, המושלים אלו המושלים ,

שכרה כנגד מצוה  הפסד עולם  תבנהשל  הפסדה , כנגד  עבירה ושכר 
עכ "ל . הבא, לעולם  ותכונן הזה בעולם תבנה כן עושה  אתה  אם  ותכונן,
באילן ויאחז ויחטוף  ירוץ  דעה, בר ועדיין בראשו שעיניו מי  וכל

האמיתיים . החיים

והקב "הבזוה"ק קודש , בשבת חידושים לחדש  חייב  יהודי  שכל כתוב 
בבושה נמצאת  חידש  לא ואם  חידשה, מה לנשמה שואל
שנה שווה ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא  הלימוד ידי על ועתה  גדולה ,
חי איש  הבן כדברי  שנה  אלף  לערך  עולה  ובשבת  מלך  הכסא  כדברי 
כפול וביסורים צדיקים , האורחות  כדברי שנה למיליון ובשמחה  זי "ע ,

נתן דרבי באבות כדאיתא ו')מאה משנה ג' יוסי(פרק ברבי ישמאעל  רבי  ,
בריווח  ממאה  בצער אחד דבר  לאדם לו שטוב  לפי צעראומר... וגם ,

 הערות

חי [א ] איש הבן דברי לו כשנודע עיה"ק: בירושלים מוכר יהודי  מסוחר סיפור
אחת. בשבת שעות  שש ולמד  זמנו את ניצל מלך , והכסא

לי , ענה  שנה , מליון  שווה זה בשמחה, שכשלומדים  לו אמרתי כך. על לי  וסיפר
בשבת. זוהר שעות 13 לומד הייתי ידעתי  לו

חשבונות כששומע וזהב, כסף על חשבונות שעושה סוחר של  מוחו וראו בואו
לי  "טוב הפסוק  את בעצמו ומקיים כזה, גדולה  לעשירות להגיע  שיכול  כאלו
הקדושים  חז"ל דברי להמליץ אפשר זה ועל וכסף ". זהב מאלפי  פיך  תורת

אבות א')במסכת משנה ד' ּבחלק ֹו,(פרק הּׂשמח  ע ׁשיר איזהּו אֹומר... זֹומא ּבן  :ֶ ָ ֵ ֵ ֶ ָ ִ ַ ָ ֵ ַ ְ ֶ ְ 
קכח)ׁשּנאמר הּזה.(תהלים  ּבעֹולם  ,אׁשרי .ל וט ֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי יגיע , ֶ ֶ ֱ ַ ְ ִ ַ ַ ֶ ִ ֵֹ ַ ְ ֶ ְ ָ ַ ְ ֶ ָ ָ ַ ֶ 

ה ּבא. לעֹולם  ,ל  ָ ַ ָ ָ ָוטֹוב 
ששמח  זה האמיתי העשיר ומיהו ," ּבתֹורת חלקנ ּו "ותן יום: בכל מתפללים  ֶ ָ ְ ֵ ְ ֶ ֵ ְואנו
החי  האר"י דברי  וידוע באלף , תורתו את  מכפיל  ובזה התורה ולימוד בחלק
וההשגות המעלות  לכל זוכים ידה ועל בשמחה, להיות צריך ה' עבודת שעיקר

דשמיא. בסייעתא
חייםכתב[ב] לישועהבספרהחפץ א)צפית דרבי (פרק באבות  דאיתא וידוע  :

כעת יתברך השם ועבודת  בצער, שלא פעמים ממאה שקול בצער אחת  דפעם  נתן
בנו נתקיים  אדרבא כי פניות , שאר  או לכבוד מטרה בה שאין ונקיה  טהורה היא

                                                                                           

שמעוני כבישת בילקוט  ואיתא ליסורים, נחשב  רמז היצר  - ב פרק (קהלת

לי .תתקסח) נתקיימה  באף  שלמדתי  תורה פפא , בר חנינא  רבי אמר  :

מאהבואו שווה  קודש  בשבת אחת שעה זה : מחשבון היוצא וראו
בתורה , חידושים  שמחדשים כמו נחשב  ועוד תורה, שנה מיליון
ימצא אחד  כל ובכך לשמה , ותורה אמיתיים חידושים בוודאי וזהו

לנשמתו. ונחת  תיקון

י"ח)חז"לאמרו  ה' פרק חטא(אבות אין הרבים את המזכה כל ,
ידו, על מלשוןועבירה,חטאמלשוןחטאבא חיסרוןוגם 

ׁש למה וּ בני  אני  "והייתי כא ),"ח ּט איםכמו פסוק  א' פרק  א' (מלכים 
חסרים.שפירושו

העבירהובמה  את  החיסרוןנתקן את  נשלים  במה ??

י"ז)בפסוקכתוב  י"ג  פרק גוה(ירמיה מּפ ני נפׁש י  ּת ב כּ ה "בּ מס ּת רים :
ה'". עדר  נ ׁש בּ ה  כּ י דּ מעה עיני ותרד  ּת דמע  ודמע 

ע"ב )חז"לודרשו ה' דף דרב(חגיגה משמיה איניא בר  שמואל רב  אמר :
גוה מפני  מאי  שמו ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו יש  מקום 
ונתנה מהם שניטלה ישראל של גאוותן מפני  יצחק  בר  שמואל רב אמר
מלכות של גאוותה מפני  אמר נחמני בר  שמואל רב כוכבים לעובדי

עכ "ל . שמים ,

ובאדרא)בזוה"ק וכתוב ע"א , מ"ו דף ב לילה(חלק חצות  אחר הלומד  כל :
משקיט  וזההקב "ה לקולו, מקשיבים וכולם  המלאכים את 

הקדוש : הזוהר  לשון

 הערות

הבריות על משתולל מרע וסר אומרין בעוה"ר העולם כל  ע "ב  ע "א צז  בסנהדרין (פרש"י

שטות ) לשון משתולל  היינו הוא, שוטה אנשים.עליו סוגי כמה אצל ימאסו ה' ויראי ,
מקבלים התורה, כדת כשרים יהודים  בניהם את לעשות בשביל אשר  אנשים ויש 
למלמדים שכר יפרישו עמלם ומשארית  ימיהם, כל  ודוחק  עוני חיי  לחיות עליהם 
ודוחקם עוניים למרות  ממקומם מהגרים ואינם ה'. בתורת בניהם שיחזקו ומורים
ויראה, לתורה בניהם  חינוך  בשביל יותר, מצויה שהפרנסה הרחוקים למקומות

ונפש. לב  בכל  לה ' תשובה  זה דנחשב  לומר נוכל בודאי 
הקדוש [ג] השל "ה כ"ב)וכתב מוסר תוכחת חיים  דרך  פרק  חולין וכשקול(מסכת  :

ההוא, הקול ומקשיב מעלה צבא כל הקב"ה מחריש  מלמטה, עולה תורה של רנה
שכתוב כענין ההוא, הקול מקשיבים  המלאכים צבא וכל ישראל ח,וכנסת (שה"ש 

שליג) חוט מושך וכשהקב "ה השמיעיני. לקולך מקשיבים  חברים  בגנים היושבת ,



                                                                                     

לאשתעשעאאבל דעדן  בגנתא עאל  הוא בריך קודשא ליליא בפלגות
באורייתא , ולמלעי  למיקם נש  לבר ליה בעי  וכדין  צדיקיא, עם
צייתין כלהו דעדן דבגנתא צדיקיא וכל  הוא  בריך דקודשא אתמר  והא

דכתיב  הוא  הדא י"ג)לקליה , ח' פרק השירים בּ גּ נּ ים(שיר  "ה יּ וֹ ׁש בת
דא בגנים  היושבת אוקמוה והא הׁש מיעיני ". לק וֹ ל מק ׁש יבים  חברים 
בשבחא הוא בריך לקודשא  ליה  משבחת דאיהי  ישראל , כנסת 
ליה לשבחא  בהדה, דאשתתף מאן חולקיה  זכאה  בליליא, דאורייתא 

דאורייתא . בשבחא הוא  בריך  לקודשא

מובא ובכתבי השירים)האר"י שיר  ספר  - הפסוקים בּ גּ נּ ים(שער  "היּ וֹ ׁש בת :
הׁש מיעיני"  לקוֹ ל מק ׁש יבים תיבות חברים ביריםח 'ראשי 

הוא ה'קולך ל'קשיבים מ ' בפרשתחמלה,שמיעני, בזוהר שדרשו כמו
זה . והבן וגו', עליו" ותחמול  בוכה  נער  "והנה  פסוק  על שמות ,

קדושמורי  קהל !ורבותי 

בגלותאעד שכינתא  תהא  שבשמיםמתי אבינו על נחוס  לא  היאך  ??

 הערות

שהיה ולפי  בלילה. עמה המתחברים  כל חלקם  נוטלים ישראל, כנסת  על  חסד
וגו' לך להודות אקום לילה  חצות אמר זה, דבר יודע סב)דוד קיט, וכתיב(תהלים ,

ט) נז, מעיר (תהלים  השחר ואין  השחר את מעיר  אני רז"ל ודרשו וגו', כבודי עורה
השחר  עמוד וכשעלה נעלם. סוד והוא הסוס, כשינת  אלא ישן היה שלא לפי  אותי ,
ממעלה כלולה תודה, מיני וכמה ותושבחות שירות מכמה מעוטרת  הכלה  באה
לכתוב מצוה הטוב, התיקון באותה אותה וכשרואה דודה. בחיק ויושבת וממטה,
חסד. של חוט עליהם ומושך בלילות  ה' בבית העומדים ביתו  בני כל בספר
ואין  ותחתונים, עליונים ממנו ויראים  המלך, בכתר צדיק אותו נכתר החוט ומאותו
ביתו, מבני  שהוא וניכר המלך בסימן רשום שהוא לפי עליו, שולטים הדין בעלי
בו, מאירה הקדושה שהנשמה עצמו על מעיד בזה והנזהר אותו. דנין אין  ולפיכך
הנביא מזהיר היה רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו. מתעורר ביוצרו ומאהבתו

יט)ואומר ב , וכתיב (איכה  אשמורות , לראש  בלילה רוני  קומי ט), כו, נפשי (ישעיה ,
החמה, הנץ עם  שיתפלל עד משיתחיל  יפסיק שלא ליזהר וצריך בלילה. אויתיך

עכ"ל.
בגנים(שם)וברש"י[ד] הנפוצההיושבת  את ישראל לכנסת אומר הקב"ה  

מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי ויושבת אחרים של  בגנים רועה חבריםבגולה
לקולך  ובאים מקשיבים  מקשיבים  דוגמתך אלקים בני  חבריך השרת מלאכי  

כנסיות. בבתי קולך שנאמרהשמיעני לשמוע  הם יקדישו כך ואחר (ל "ח (איוב 

בקר  כוכבי יחד כך ברן ואחר ישראל, אלקים.אלו בני כל  ויריעו

                                                                                          

השםמלך לבוא, רוצה הוא  אלינו, ומתחנן ביסורים  מתגולל המשיח 
בנו רק  תלוי  זה וכל לגאלנו, רוצה  !!!יתברך

עצההעצהומה לנו נתנו זיע "א  והרשב "י הנביא אליהו רבינו משה ?
הגאול לקירוב  לעשות מה  ומועילה קלה  נזכהטובה וכיצד ה,

ומיד . תיכף  שיבוא
בעזרתיקריםאחים ומיד  תיכף  אותו, להביא  יכולים ביחד כולנו !

השם .
ישראל .באחדות ואהבת 

תורה .עלינו שעות מיליוני להרבות 
הקדוש .ולזכות זוהר  בלימוד רק  יכולים זה , לכל

המשיח !!! את נביא ש "ח מאות  בחמש 
ונורארבותי, גדול השם קידוש  ב"ה כאן לנו כולנויש  ירבו כן !

שמים כבוד הרבות למען כאן אחד!!!מתאספים כל  כאשר
לספר , ש "ח בחמש הקרן ממחיר בפחות  זוהר  תיקוני  ספרי 100 יקנה
וכך העיר , ולכל  ולחברים, למשפחה זה את  ויחלק  ש "ח, 500 הכל סך
כל [מינימום משפחותיהם  בני  עם וביחד יהודים, מיליון לשני  נגיע 
מיליון עשר  שנים  שווה  מליון שני כפול  - נפשות 6 יש  משפחה
איך מובן עתה  הקדוש , זוהר לומדי  ישראל עם לכל נגיע  וכך  יהודים ],
זכויותינו את  מכפיל כי  חיסרון לידי  יבואו לא הרבים  בזיכוי 
הקדוש בזוהר שכתוב וכמו קץ , אין עד תורה שעות  למיליארדי 
וכתבו הקדושה , התורה  ובכוח בזכות רק  תבוא  אחרונה  שהגאולה

ומגוג גוג  ממלחמת  להינצל היחידה  שהעצה  ללמודהמקובלים  היא 
המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה, הקדוש  הזוהר ולימוד הסוד תורת 

 הערות

הקדוש[ה] בזוהר מתאחדים כמנ ישראל 1679 תשבוין בגימטריא  "בסוכות 
ימים". ישראל,שבעה על חופפת הקדושה שהשכינה  יומם", עליהם ה ' "וענן 

שתמיד וכמו ע "ח, יבמות ירושלמי [עיין  נשק" ביום לראשי  ל"סכותה וזוכים 
כלה  לירחי בפתיחה  דורש עזרי "היה  "אבי  בעל סכנתמרן על  הזה , הפסוק  את

ממלחמת נינצל  הקדוש, הזוהר בלימוד ישראל עם  התאחדות ובזכות האטום],
כך ימים", שבעת תשבו "בסוכות עלינו צוותה  שהתורה  כמו ועוד, ומגוג , גוג

הפסק]. בלי  השבוע כל  הקדוש הזוהר את ללמוד חייבים 
ּכס ּכה: ּדמהימנּותא  צילא הּקדוׁש הּזהר ּבתהּליםלּמּוד ח')ּכתּוב ק"מ "ה(ּפרק ִ ַ ַֹ ַ ָ ִֹ ָ ְ ְ ֵ ְ ָ ְ ֻ ָ ָ ְ ִ ִ ֶ ֶ 



                                                                                     

לאשתעשעאאבל דעדן  בגנתא עאל  הוא בריך קודשא ליליא בפלגות
באורייתא , ולמלעי  למיקם נש  לבר ליה בעי  וכדין  צדיקיא, עם
צייתין כלהו דעדן דבגנתא צדיקיא וכל  הוא  בריך דקודשא אתמר  והא

דכתיב  הוא  הדא י"ג)לקליה , ח' פרק השירים בּ גּ נּ ים(שיר  "ה יּ וֹ ׁש בת
דא בגנים  היושבת אוקמוה והא הׁש מיעיני ". לק וֹ ל מק ׁש יבים  חברים 
בשבחא הוא בריך לקודשא  ליה  משבחת דאיהי  ישראל , כנסת 
ליה לשבחא  בהדה, דאשתתף מאן חולקיה  זכאה  בליליא, דאורייתא 

דאורייתא . בשבחא הוא  בריך  לקודשא

מובא ובכתבי השירים)האר"י שיר  ספר  - הפסוקים בּ גּ נּ ים(שער  "היּ וֹ ׁש בת :
הׁש מיעיני"  לקוֹ ל מק ׁש יבים תיבות חברים ביריםח 'ראשי 

הוא ה'קולך ל'קשיבים מ ' בפרשתחמלה,שמיעני, בזוהר שדרשו כמו
זה . והבן וגו', עליו" ותחמול  בוכה  נער  "והנה  פסוק  על שמות ,

קדושמורי  קהל !ורבותי 

בגלותאעד שכינתא  תהא  שבשמיםמתי אבינו על נחוס  לא  היאך  ??

 הערות

שהיה ולפי  בלילה. עמה המתחברים  כל חלקם  נוטלים ישראל, כנסת  על  חסד
וגו' לך להודות אקום לילה  חצות אמר זה, דבר יודע סב)דוד קיט, וכתיב(תהלים ,

ט) נז, מעיר (תהלים  השחר ואין  השחר את מעיר  אני רז"ל ודרשו וגו', כבודי עורה
השחר  עמוד וכשעלה נעלם. סוד והוא הסוס, כשינת  אלא ישן היה שלא לפי  אותי ,
ממעלה כלולה תודה, מיני וכמה ותושבחות שירות מכמה מעוטרת  הכלה  באה
לכתוב מצוה הטוב, התיקון באותה אותה וכשרואה דודה. בחיק ויושבת וממטה,
חסד. של חוט עליהם ומושך בלילות  ה' בבית העומדים ביתו  בני כל בספר
ואין  ותחתונים, עליונים ממנו ויראים  המלך, בכתר צדיק אותו נכתר החוט ומאותו
ביתו, מבני  שהוא וניכר המלך בסימן רשום שהוא לפי עליו, שולטים הדין בעלי
בו, מאירה הקדושה שהנשמה עצמו על מעיד בזה והנזהר אותו. דנין אין  ולפיכך
הנביא מזהיר היה רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו. מתעורר ביוצרו ומאהבתו

יט)ואומר ב , וכתיב (איכה  אשמורות , לראש  בלילה רוני  קומי ט), כו, נפשי (ישעיה ,
החמה, הנץ עם  שיתפלל עד משיתחיל  יפסיק שלא ליזהר וצריך בלילה. אויתיך

עכ"ל.
בגנים(שם)וברש"י[ד] הנפוצההיושבת  את ישראל לכנסת אומר הקב"ה  

מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי ויושבת אחרים של  בגנים רועה חבריםבגולה
לקולך  ובאים מקשיבים  מקשיבים  דוגמתך אלקים בני  חבריך השרת מלאכי  

כנסיות. בבתי קולך שנאמרהשמיעני לשמוע  הם יקדישו כך ואחר (ל "ח (איוב 

בקר  כוכבי יחד כך ברן ואחר ישראל, אלקים.אלו בני כל  ויריעו

                                                                                          

השםמלך לבוא, רוצה הוא  אלינו, ומתחנן ביסורים  מתגולל המשיח 
בנו רק  תלוי  זה וכל לגאלנו, רוצה  !!!יתברך

עצההעצהומה לנו נתנו זיע "א  והרשב "י הנביא אליהו רבינו משה ?
הגאול לקירוב  לעשות מה  ומועילה קלה  נזכהטובה וכיצד ה,

ומיד . תיכף  שיבוא
בעזרתיקריםאחים ומיד  תיכף  אותו, להביא  יכולים ביחד כולנו !

השם .
ישראל .באחדות ואהבת 

תורה .עלינו שעות מיליוני להרבות 
הקדוש .ולזכות זוהר  בלימוד רק  יכולים זה , לכל

המשיח !!! את נביא ש "ח מאות  בחמש 
ונורארבותי, גדול השם קידוש  ב"ה כאן לנו כולנויש  ירבו כן !

שמים כבוד הרבות למען כאן אחד!!!מתאספים כל  כאשר
לספר , ש "ח בחמש הקרן ממחיר בפחות  זוהר  תיקוני  ספרי 100 יקנה
וכך העיר , ולכל  ולחברים, למשפחה זה את  ויחלק  ש "ח, 500 הכל סך
כל [מינימום משפחותיהם  בני  עם וביחד יהודים, מיליון לשני  נגיע 
מיליון עשר  שנים  שווה  מליון שני כפול  - נפשות 6 יש  משפחה
איך מובן עתה  הקדוש , זוהר לומדי  ישראל עם לכל נגיע  וכך  יהודים ],
זכויותינו את  מכפיל כי  חיסרון לידי  יבואו לא הרבים  בזיכוי 
הקדוש בזוהר שכתוב וכמו קץ , אין עד תורה שעות  למיליארדי 
וכתבו הקדושה , התורה  ובכוח בזכות רק  תבוא  אחרונה  שהגאולה

ומגוג גוג  ממלחמת  להינצל היחידה  שהעצה  ללמודהמקובלים  היא 
המשיח. מגיע  ומיד ותיכף  בראשונה, הקדוש  הזוהר ולימוד הסוד תורת 

 הערות

הקדוש[ה] בזוהר מתאחדים כמנ ישראל 1679 תשבוין בגימטריא  "בסוכות 
ימים". ישראל,שבעה על חופפת הקדושה שהשכינה  יומם", עליהם ה ' "וענן 

שתמיד וכמו ע "ח, יבמות ירושלמי [עיין  נשק" ביום לראשי  ל"סכותה וזוכים 
כלה  לירחי בפתיחה  דורש עזרי "היה  "אבי  בעל סכנתמרן על  הזה , הפסוק  את

ממלחמת נינצל  הקדוש, הזוהר בלימוד ישראל עם  התאחדות ובזכות האטום],
כך ימים", שבעת תשבו "בסוכות עלינו צוותה  שהתורה  כמו ועוד, ומגוג , גוג

הפסק]. בלי  השבוע כל  הקדוש הזוהר את ללמוד חייבים 
ּכס ּכה: ּדמהימנּותא  צילא הּקדוׁש הּזהר ּבתהּליםלּמּוד ח')ּכתּוב ק"מ "ה(ּפרק ִ ַ ַֹ ַ ָ ִֹ ָ ְ ְ ֵ ְ ָ ְ ֻ ָ ָ ְ ִ ִ ֶ ֶ 



                                                                                      

ומתארגניםמורי ברחמים הגאולה את  לקרב  רוצים כולנו ורבותי ,
של נח בתיבת  היהודים כל את לכנס הרמח"ל תקנת  לקיים
על על יקח אחד  וכל  עולמי טלפון קו מתארגן כן על זי "ע. הרשב "י 
הקדוש זוהר סיומי  באלף  להשתתף  ביום שעה  חצי  או שעה עצמו

אחד  הפחות)ביום  למען(לכל  ואחדות באהבה  היהודים כל ולהתחבר ,
באהבה . שמו

ישראל ,פרטים עם להצלת העולמי  הוועד חברי אצל  לקבל אפשר
יצ "ו. העולמי " הזוהר "מפעל הקדוש  הארגון ידי שעל 

ה' שליט"אברוך שמואלי  בניהו הרב המקובל הצדיק שהגאון שזכינו
מזכה והרב  ירושלים, שלום" "נהר  המקובלים  ישיבת ראש 
זוהר של סטים  כעת  הוציאו שליט"א, ראובן  פינחס  רבי  העולמי הרבים
מסובסד , במחיר הקודש , ללשון תרגום  עם מיוחדת  במהדורה  הקדוש 
זה שעל הקדוש , זוהר ולהבין ללמוד  להתחיל תיכף  יכול אחד כל וכך
שנה ללימוד לו עולה אחד מאמר יבין אם  מלך , הכסא  בעל אמר

במלכות . ראשונה היושבים  עליה , מבני להיות  יזכה ובזה  תמימה,

ּפני  לקּבל הרא ׁשֹונים יהיּו הּספרּדים יבֹוא ,  ֵ ְ ֵ ַ ְ ִ ִ ָ ְ ִ ִ ַ ָ ְ ַ ָ ַ ִ ָ ֶ ְּכׁשּמׁשיח
צדקנּו  ֵ ְ ִ ַ ִ ָמׁשיח

ה' אצלברוך גם  מאוד חזק  נכנס  הקדוש  הזוהר לימוד שענין
צריך יהודי  שכל  כזה ממושג ידעו לא שפשוט האשכנזים ,
ועכשיו ונסתרים , למקובלים  רק  ענין שזה וחשבו הקדוש , זוהר ללמוד
גם ובתוכם  ברק, בני  מירושלים יהודים אלי מטלפנים יום  יום כמעט
להכניס לזכות ורוצים הקדוש , זוהר  בבית  להם שאין מופלגים , אברכים

הקדוש . בזוהר  ללמוד  ושוב  ולסיים, וללמוד ביתם  אל הזה הבושם 

להבחל "חוכאן ממחותני ששמעתי  מה  לספר  מרןכדאי  כ"ק 
זצללה"ה מקלויזנבורג  הש "ס ,האדמו"ר מפעל [מייסד

 הערות

ּובירּוׁשלמי  נׁשק". ּבי ֹום  לראׁשי סּכתה יׁשּועתי עז  עח)'אדני ּדף  ּדבר (יבמֹות  אמרּו: ֲ ָֹ ָֹ ִ ַ ָ ְֹ ִֹ ְ ָ ֶ ִ ַ ְ ִ ְ ָ ַ ָ ְ ָ ָ 
ּבבחינת הּסּכה  ׁשל דהסכך הּמק ּבלים, וכתב ּו ּגֹוג. ׁשל נׁשק ֹו זה נׁשק" "ּביֹום  ַ ִ ְ ִ ָ ֻ ַ ֶ ַ ְ ַ ְ ִ ָ ֻ ְ ַ ְ ָ ְ ֶ ְ ִ ֶ ֶ ָ ְ ֵ ַאחר,
הּקדוׁש הזהר ּכן ּוּכמֹו ּדמהימנּותא, בצלא הּבנים על החופפת אם הנקראת  ֹ ָ ַֹ ַֹ ַ ֵ ְ ָ ְ ֵ ְ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ַ ַ ֶ ֶֹ ַ ֵ ֵ ְ ְ ִ ַ ָ ִּבינה,
נׁשק ּבי ֹום ּומגן ּומסּכ ּדמהימנּותא, וצילא  לסכ נחׁשב  ּבינה, ּבבחינת  ֶ ָ ְ ֵ ָ ֵ ַ ְ ָ ָ ֵ ְ ְ ָ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ְ ֶ ָ ִ ַ ִ ְ ִֹ ִ ֶׁשּלּמּודו

ּומגֹוג ּגֹוג  מּמלחמת  ערב ֹות )ׁשמ ּציל .(ּבּדי ֶ ַ ִ ִ ִ ְ ֶ ֶ ָ ַ ֵ ֲ ָ 

                                                                                           

יהיו הספרדים יבוא, שכשמשיח פעמים כמה  שאמר  ושו"ע ],
פשוטה . אמונה  להם שיש  בגלל צדקנו, משיח פני  לקבל  הראשונים 
אמונתם שגדלה וידוע פשוטה , לאמונה זכו מה מפני  ובאמת

חבקוק  הנביא  דברי  את  כפשוטו ומקיימים כ ')ותמימותם  ב' "וה '(פרק
משיחים ואין הארץ ", כּ ל מּפ ניו הס  קד ׁש וֹ  הכנסת .בּ היכל בבית כלל 

זהומנין כל להם למה בא ועוד בשם? נקראו הספרדים גדולי  כל
במקומ "חכם ", "רבי "ואילו בשם רק  נקראו אחרים  ?ות 

הקדושכל הזוהר  בלימוד  מדבקותם בא !!!זה 

הקדושים ,וכתוב  בשםבספרים נקרא הסוד  תורת  שלומד מי שרק
בתורת,חכם גם גדולים היו הספרדים  גדולי  כל  ובאמת 

 הערות

בבית[ו] יאמר לא לחבירו, מוסר דברי לומר שאפילו הקדוש , האר"י  דברי  ידוע 
חולין . דברי לדבר יגרר כך מתוך שמא הכנסת,

בהם  ליגע  הגויים יכלו ולא הספרדים זכו מה  מפני אמת", "השפת אמר וכבר
שיש וידוע  הכנסת . בית  קדושת על ששומרים  מפני  העולמית המלחמה  בזמן 
[הגם  חולין שיחת שם שחו שלא מפני נחרב ולא ששרד בבלגיה  המדרש  בית
לא דיברו שלא  הזה  הכנסת בבית אבל מדרשות], בתי מאות 500 שרפו שהם

עליו. לשלוט  יכלו
חלק[ז ] ּכּלּה, הּתֹורה ּכל  ונענׁש. ּכּלּה, ּדֹוחה  ה ּתֹורה, ׁשל  הּנס ּתר חלק  ֶ ֵ ָ ֻ ָ ַ ָ ָ ֱ ֶ ְ ָ ֻ ֶ ָ ַ ֶ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ֶ ַהּדֹוחה 

ּדֹוחה ּבּה, חפץ ׁשאינֹו הּנס ּתר חלק והּדֹוחה  אחד , אחד ּות הּכל  והּנס ּתר,  ֶ ָ ֵ ָ ֵ ֶ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ֶ ַ ְ ָ ֶ ְ ַֹ ַ ָ ְ ִ ַ ְ ֶ ְ ִ ַה ּנגלה
הּמלעיג  ׁשּכן ּומּכל  ּכּלֹו. ּדֹוחה ּכא ּלּו האחדּות מן חלק ה ּדֹוחה ּכי ונענׁש,  ִ ְ ַ ַ ֵ ֶ ָ ִ ֻ ֶ ִ ְ ְ ַ ָ ִ ֶ ֵ ֶ ַ ִ ָ ֱ ֶ ְ ָ ֻּכּלּה
ּבספר ׁשּכתב ּכמֹו לה ּׁשכינה , לה ׁשּפיע  ז ֹו ּבחכמה העֹוסקים  חכמים ּדברי  ֶ ֵ ְ ַ ָ ֶ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ִ ָ ֲ ֵ ְ ִ ַעל
למדן , רק  חכם נקרא  לא  ּכּלּה ה ּתֹורה  ּכל  הּלֹומד  ּכי  זאת, יׂשּכיל ּו חכמ ּו לּו  ָ ְ ַ ַ ָ ָ ָ ְ ִֹ ָ ֻ ָ ַ ָ ֵ ַ ִֹ ִ ְ ַ ְ ָ ֶ ָ ַה ּקנה

וכּו'. זא "ת הּנקראת למ ּדה  לה ׁשּפיע  ּכדי הּלֹומד  אם  ְֹ ֵ ְ ִ ַ ָ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ְ ֵ ַ ִ ִּכי
ּבחלק הּתֹורה  ּבלבּוׁשי רק  וע ֹוסק נע ֹור ׁשה ּוא  הינּו ּבּלילה, ה ּנעֹור ׁשּכתּוב  ֶ ֵ ַ ָ ַ ֵ ְ ִ ַ ֵ ְ ֵ ֶ ְ ַ ָ ְ ַ ַ ֵ ַ ָ ֶ ֶ ְוזה 

הּתֹורה , ּבא ֹו"ר חפץ ואינֹו ּכּיד ּוע, לילה ה ּנקרא  הינ ּוה ּנגלה  ר"ז, ּגימטרּיה  אֹו"ר ּכי ַ ִ ְ ֶ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ָ ַ ָ ַ ְ ֵ ָ ֵ ְ ַ ָ ִ ִ ַ ְ ִ ָ ָ ַ ְ 
י ֹום, ׁשּנקרא ה ּׁשם ּתֹורת ּבחינת ׁשּזה ּו וסֹודֹותיה, הּתֹורה ּכא ּלּוּברזי ּדֹומה זה הרי ְ ָ ֵ ַ ָ ְ ֶ ָ ֶ ֶ ְ ִ ַ ַ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֲ ֵ ֶ ֶ ְ ִ 

ּבנפׁשֹו, ּומתחּיב ּכּלֹו האחד ּות את הּנסּתר ּדֹוחה  ּבחלק  ּגם חפץ אם ּכן ׁשאין  מה ֶ ֶ ָ ַ ְ ֻ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ֶ ֵ ֵ ִ ָ ֵ ַ ַ ֵ ֶ ַ ִ ְ ָ 
חפצ ֹו", הּׁשם  ּבתֹורת אם  "ּכי נאמר זה על לה ּׂשיגֹו, לֹו אפ ׁשר ׁשאי  הּגם   ְ ֶ ֵ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ֱ ֶ ֶ ַ ִ ַ ְ ָ ְ ֶ ִ ֶ ַ ַ ָ ַ ֶׁשּבּתֹורה,
מן  חלק הּתֹופס ּכי  ׁשּבּתֹורה, זה  חלק  ּגם הּׂשיג ּוכאּלּו ,האלׁשי ׁשּפירׁש  ִ ֶ ֵ ֵ ַ ִ ָ ַ ֶ ֶ ֶ ֵ ַ ִ ִ ִ ְ ֵ ְ ַ ָ ַ ֵ ֶ ְּוכמ ֹו

ּכּלֹו ּתֹופס ּכאּלּו ּכתנת כּו'האחדּות  ּבספרֹו ּכת ּוב וכן קדֹוׁשים. ּפרׁשת  י ֹוסף יעקב (ּתֹולדֹות  ָ ַ ְ ְ ִ ֵ ֻ ְ ַ ֲ ֵֹ ָ ָ ַ ְ ִ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ ְ ֶֹ 
קד ֹוׁשים) ּפרׁשת .ּפּסים  ַ ִ ָ ָ ַ ְ ִ 

בתהילים מ"ג)כתוב  ק"ז ה'":(פרק חסדי וית ּבֹוננּו אּלה וי ׁשמר  חכם לרמז "מי יש . ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ ֶ ְ ִ ְ ְ ַ ְ ֵ 
מ "י  בתורת שהעוסק זוהר, בתיקוני  כמבואר בינה, שערי חמישים בבחינת מ "י 

חכם , הנקרא הוא – בינה  בבחינת הזוהר לימוד אל"ה– תיבות:וישמר ראשי 



                                                                                      

ומתארגניםמורי ברחמים הגאולה את  לקרב  רוצים כולנו ורבותי ,
של נח בתיבת  היהודים כל את לכנס הרמח"ל תקנת  לקיים
על על יקח אחד  וכל  עולמי טלפון קו מתארגן כן על זי "ע. הרשב "י 
הקדוש זוהר סיומי  באלף  להשתתף  ביום שעה  חצי  או שעה עצמו

אחד  הפחות)ביום  למען(לכל  ואחדות באהבה  היהודים כל ולהתחבר ,
באהבה . שמו

ישראל ,פרטים עם להצלת העולמי  הוועד חברי אצל  לקבל אפשר
יצ "ו. העולמי " הזוהר "מפעל הקדוש  הארגון ידי שעל 

ה' שליט"אברוך שמואלי  בניהו הרב המקובל הצדיק שהגאון שזכינו
מזכה והרב  ירושלים, שלום" "נהר  המקובלים  ישיבת ראש 
זוהר של סטים  כעת  הוציאו שליט"א, ראובן  פינחס  רבי  העולמי הרבים
מסובסד , במחיר הקודש , ללשון תרגום  עם מיוחדת  במהדורה  הקדוש 
זה שעל הקדוש , זוהר ולהבין ללמוד  להתחיל תיכף  יכול אחד כל וכך
שנה ללימוד לו עולה אחד מאמר יבין אם  מלך , הכסא  בעל אמר

במלכות . ראשונה היושבים  עליה , מבני להיות  יזכה ובזה  תמימה,

ּפני  לקּבל הרא ׁשֹונים יהיּו הּספרּדים יבֹוא ,  ֵ ְ ֵ ַ ְ ִ ִ ָ ְ ִ ִ ַ ָ ְ ַ ָ ַ ִ ָ ֶ ְּכׁשּמׁשיח
צדקנּו  ֵ ְ ִ ַ ִ ָמׁשיח

ה' אצלברוך גם  מאוד חזק  נכנס  הקדוש  הזוהר לימוד שענין
צריך יהודי  שכל  כזה ממושג ידעו לא שפשוט האשכנזים ,
ועכשיו ונסתרים , למקובלים  רק  ענין שזה וחשבו הקדוש , זוהר ללמוד
גם ובתוכם  ברק, בני  מירושלים יהודים אלי מטלפנים יום  יום כמעט
להכניס לזכות ורוצים הקדוש , זוהר  בבית  להם שאין מופלגים , אברכים

הקדוש . בזוהר  ללמוד  ושוב  ולסיים, וללמוד ביתם  אל הזה הבושם 

להבחל "חוכאן ממחותני ששמעתי  מה  לספר  מרןכדאי  כ"ק 
זצללה"ה מקלויזנבורג  הש "ס ,האדמו"ר מפעל [מייסד

 הערות

ּובירּוׁשלמי  נׁשק". ּבי ֹום  לראׁשי סּכתה יׁשּועתי עז  עח)'אדני ּדף  ּדבר (יבמֹות  אמרּו: ֲ ָֹ ָֹ ִ ַ ָ ְֹ ִֹ ְ ָ ֶ ִ ַ ְ ִ ְ ָ ַ ָ ְ ָ ָ 
ּבבחינת הּסּכה  ׁשל דהסכך הּמק ּבלים, וכתב ּו ּגֹוג. ׁשל נׁשק ֹו זה נׁשק" "ּביֹום  ַ ִ ְ ִ ָ ֻ ַ ֶ ַ ְ ַ ְ ִ ָ ֻ ְ ַ ְ ָ ְ ֶ ְ ִ ֶ ֶ ָ ְ ֵ ַאחר,
הּקדוׁש הזהר ּכן ּוּכמֹו ּדמהימנּותא, בצלא הּבנים על החופפת אם הנקראת  ֹ ָ ַֹ ַֹ ַ ֵ ְ ָ ְ ֵ ְ ְ ָ ִ ְ ִ ָ ַ ַ ֶ ֶֹ ַ ֵ ֵ ְ ְ ִ ַ ָ ִּבינה,
נׁשק ּבי ֹום ּומגן ּומסּכ ּדמהימנּותא, וצילא  לסכ נחׁשב  ּבינה, ּבבחינת  ֶ ָ ְ ֵ ָ ֵ ַ ְ ָ ָ ֵ ְ ְ ָ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ְ ֶ ָ ִ ַ ִ ְ ִֹ ִ ֶׁשּלּמּודו

ּומגֹוג ּגֹוג  מּמלחמת  ערב ֹות )ׁשמ ּציל .(ּבּדי ֶ ַ ִ ִ ִ ְ ֶ ֶ ָ ַ ֵ ֲ ָ 

                                                                                           

יהיו הספרדים יבוא, שכשמשיח פעמים כמה  שאמר  ושו"ע ],
פשוטה . אמונה  להם שיש  בגלל צדקנו, משיח פני  לקבל  הראשונים 
אמונתם שגדלה וידוע פשוטה , לאמונה זכו מה מפני  ובאמת

חבקוק  הנביא  דברי  את  כפשוטו ומקיימים כ ')ותמימותם  ב' "וה '(פרק
משיחים ואין הארץ ", כּ ל מּפ ניו הס  קד ׁש וֹ  הכנסת .בּ היכל בבית כלל 

זהומנין כל להם למה בא ועוד בשם? נקראו הספרדים גדולי  כל
במקומ "חכם ", "רבי "ואילו בשם רק  נקראו אחרים  ?ות 

הקדושכל הזוהר  בלימוד  מדבקותם בא !!!זה 

הקדושים ,וכתוב  בשםבספרים נקרא הסוד  תורת  שלומד מי שרק
בתורת,חכם גם גדולים היו הספרדים  גדולי  כל  ובאמת 

 הערות

בבית[ו] יאמר לא לחבירו, מוסר דברי לומר שאפילו הקדוש , האר"י  דברי  ידוע 
חולין . דברי לדבר יגרר כך מתוך שמא הכנסת,

בהם  ליגע  הגויים יכלו ולא הספרדים זכו מה  מפני אמת", "השפת אמר וכבר
שיש וידוע  הכנסת . בית  קדושת על ששומרים  מפני  העולמית המלחמה  בזמן 
[הגם  חולין שיחת שם שחו שלא מפני נחרב ולא ששרד בבלגיה  המדרש  בית
לא דיברו שלא  הזה  הכנסת בבית אבל מדרשות], בתי מאות 500 שרפו שהם

עליו. לשלוט  יכלו
חלק[ז ] ּכּלּה, הּתֹורה ּכל  ונענׁש. ּכּלּה, ּדֹוחה  ה ּתֹורה, ׁשל  הּנס ּתר חלק  ֶ ֵ ָ ֻ ָ ַ ָ ָ ֱ ֶ ְ ָ ֻ ֶ ָ ַ ֶ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ֶ ַהּדֹוחה 

ּדֹוחה ּבּה, חפץ ׁשאינֹו הּנס ּתר חלק והּדֹוחה  אחד , אחד ּות הּכל  והּנס ּתר,  ֶ ָ ֵ ָ ֵ ֶ ָ ְ ִ ַ ֶ ֵ ֶ ַ ְ ָ ֶ ְ ַֹ ַ ָ ְ ִ ַ ְ ֶ ְ ִ ַה ּנגלה
הּמלעיג  ׁשּכן ּומּכל  ּכּלֹו. ּדֹוחה ּכא ּלּו האחדּות מן חלק ה ּדֹוחה ּכי ונענׁש,  ִ ְ ַ ַ ֵ ֶ ָ ִ ֻ ֶ ִ ְ ְ ַ ָ ִ ֶ ֵ ֶ ַ ִ ָ ֱ ֶ ְ ָ ֻּכּלּה
ּבספר ׁשּכתב ּכמֹו לה ּׁשכינה , לה ׁשּפיע  ז ֹו ּבחכמה העֹוסקים  חכמים ּדברי  ֶ ֵ ְ ַ ָ ֶ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ָ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ִ ָ ֲ ֵ ְ ִ ַעל
למדן , רק  חכם נקרא  לא  ּכּלּה ה ּתֹורה  ּכל  הּלֹומד  ּכי  זאת, יׂשּכיל ּו חכמ ּו לּו  ָ ְ ַ ַ ָ ָ ָ ְ ִֹ ָ ֻ ָ ַ ָ ֵ ַ ִֹ ִ ְ ַ ְ ָ ֶ ָ ַה ּקנה

וכּו'. זא "ת הּנקראת למ ּדה  לה ׁשּפיע  ּכדי הּלֹומד  אם  ְֹ ֵ ְ ִ ַ ָ ִ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ְ ֵ ַ ִ ִּכי
ּבחלק הּתֹורה  ּבלבּוׁשי רק  וע ֹוסק נע ֹור ׁשה ּוא  הינּו ּבּלילה, ה ּנעֹור ׁשּכתּוב  ֶ ֵ ַ ָ ַ ֵ ְ ִ ַ ֵ ְ ֵ ֶ ְ ַ ָ ְ ַ ַ ֵ ַ ָ ֶ ֶ ְוזה 

הּתֹורה , ּבא ֹו"ר חפץ ואינֹו ּכּיד ּוע, לילה ה ּנקרא  הינ ּוה ּנגלה  ר"ז, ּגימטרּיה  אֹו"ר ּכי ַ ִ ְ ֶ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ָ ַ ָ ַ ְ ֵ ָ ֵ ְ ַ ָ ִ ִ ַ ְ ִ ָ ָ ַ ְ 
י ֹום, ׁשּנקרא ה ּׁשם ּתֹורת ּבחינת ׁשּזה ּו וסֹודֹותיה, הּתֹורה ּכא ּלּוּברזי ּדֹומה זה הרי ְ ָ ֵ ַ ָ ְ ֶ ָ ֶ ֶ ְ ִ ַ ַ ַ ֵ ֶ ִ ְ ָ ֲ ֵ ֶ ֶ ְ ִ 

ּבנפׁשֹו, ּומתחּיב ּכּלֹו האחד ּות את הּנסּתר ּדֹוחה  ּבחלק  ּגם חפץ אם ּכן ׁשאין  מה ֶ ֶ ָ ַ ְ ֻ ִ ְ ַ ֵ ְ ַ ְ ַ ֶ ֵ ֵ ִ ָ ֵ ַ ַ ֵ ֶ ַ ִ ְ ָ 
חפצ ֹו", הּׁשם  ּבתֹורת אם  "ּכי נאמר זה על לה ּׂשיגֹו, לֹו אפ ׁשר ׁשאי  הּגם   ְ ֶ ֵ ַ ַ ְ ִ ִ ַ ֱ ֶ ֶ ַ ִ ַ ְ ָ ְ ֶ ִ ֶ ַ ַ ָ ַ ֶׁשּבּתֹורה,
מן  חלק הּתֹופס ּכי  ׁשּבּתֹורה, זה  חלק  ּגם הּׂשיג ּוכאּלּו ,האלׁשי ׁשּפירׁש  ִ ֶ ֵ ֵ ַ ִ ָ ַ ֶ ֶ ֶ ֵ ַ ִ ִ ִ ְ ֵ ְ ַ ָ ַ ֵ ֶ ְּוכמ ֹו

ּכּלֹו ּתֹופס ּכאּלּו ּכתנת כּו'האחדּות  ּבספרֹו ּכת ּוב וכן קדֹוׁשים. ּפרׁשת  י ֹוסף יעקב (ּתֹולדֹות  ָ ַ ְ ְ ִ ֵ ֻ ְ ַ ֲ ֵֹ ָ ָ ַ ְ ִ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ ְ ֶֹ 
קד ֹוׁשים) ּפרׁשת .ּפּסים  ַ ִ ָ ָ ַ ְ ִ 

בתהילים מ"ג)כתוב  ק"ז ה'":(פרק חסדי וית ּבֹוננּו אּלה וי ׁשמר  חכם לרמז "מי יש . ִ ָ ָ ְ ִ ְ ָ ֵ ֶ ְ ִ ְ ְ ַ ְ ֵ 
מ "י  בתורת שהעוסק זוהר, בתיקוני  כמבואר בינה, שערי חמישים בבחינת מ "י 

חכם , הנקרא הוא – בינה  בבחינת הזוהר לימוד אל"ה– תיבות:וישמר ראשי 



                                                                                     

השם ואהבת שמים יראת  פשוטה  אמונה  להחדיר  זכו זה  ובזכות הסוד,
דבקים וכולם הקדוש. הזוהר  של הכח שזה העם, להמון גם  יתברך
וראינו הקדוש , זוהר וברבים  ביחיד שיעורים ולומדים  אבותיהם בדרכי 
הולכים ולא הקדוש  הזוהר  את פעמים כמה שסיימו העם  לפשוטי 
אמונתם מכוח זה  וכל  הקדוש , זוהר  שלומדים  לפני  לילה כל לישון

והטהורה . התמימה

הזה ,הברכותוכל הקדוש  הלימוד בזכות ונפלאות  ניסים  והישועות 
בזוהר עליו שאמרו כדי עד ועצום  רב  כוחו  זי "ע  הרשב "י  כי 
שמעון רבי  את  השם לנו  נתן אלא בסיני תורה ניתנה לא  אילו הקדוש ,

התורה לעולם  ותאיר תתגלה  שממנו דיינו, יוחאי  פינחסבר  פרשת (זוהר 

רמ"א) .דף

-ואפילו הרשב"י  לנשמת להתקשר  תוכלו רגע  בכל  הפשוט בדורנו
לכם יכיר  זי"ע  הרשב "י  ובוודאי נפלאות , לישועות  ולזכות 

הברכות ממקור ותושפעו ומצילטובה מגן הקדוש שהזוהר  שכידוע  ,
ואסונות . פגועים ומונע  הצרות מכל 

 הערות

לה 'מרותא'ודימל' יזכה  הוא  יבוננהו"מלשון ויתבוננוזוהר, כמו"יסובבנהו
התרגום: עיניהון "שביאר כבבת  נטרינון אורייתא פתגמי לימוד"אלפינון שבזכות

תמיד עליו שיהא  ויזכה העין כבבת ישמרוהו ה ' שחסדי  ה ' לחסדי יזכו התורה
ישראל " שומר ישן ולא  ינום לא  "הנה כנאמר נאים  דלא עינא  ההוא  פקיחא  עינא 

ע"ב) קכ"ט  רבא באידרא לית(כדאיתא עיינין, מּׁשאר מׁשּתניין חּוורא, ּדרי ׁשא עינֹוי .ֵ ְ ֵ ָ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ַ ַ ְ ִ ֵ 
ייׁשן  ולא ינּום לא הּנה  דכתיב טעמא. מאי  עינא. על ּגבינין ולית עינא. על   ָ ִֹ ְ ָֹ ֵ ִ ָ ְ ַ ָ ָ ֵ ַ ִ ִ ְ ֵ ְ ָ ֵ ַ ָ ְּכסּותא

ּדלעי ּלא. י ׂשראל י ׂשראל. קכ"א)ׁשֹומר עיני(תהלים  אׁשר לב)ּוכּתיב  ּוכתיב(ירמיה ֵ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ֵ ָ ִ ְ ִ ֲ ֶ ֵ ֶ ְ ִ 
ותאנא, עינא.ּפק ּוחֹות. על ּגבינין ולית עינא, על ּכסּותא לית  ברחמי, דאתי מה ּכל ְ ְ ָ ָ ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ַ ַ ֲ ֵ ֵ ְ ָ ַ ֵ ָ ְ ֵ ְ ִ ִ ַ ֵ ָ 

מידי  ּבעא ּדלא חּוורא, ריׁשא ׁשּכן נטיר ּו)ּכל .(ס"א  ָ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ָ ָ ְ ָ ָ ָ ִ ִ ְ ִ 

בתורה [ח] ב')כתוב כ"ח האל"ה:(דברים והשיגוך ", האלה הברכות  כל עליך "ובאו
תיבות: ונתקשרה 'זוהרה 'ומדיל'נוא'ראשי בתורה נידבק כאשר ביאור: קדוש,

לומדי  שאנו עלינו יכריזו ומשמים הקדוש , הזוהר בלימוד  זי"ע הרשב"י  לנשמת
בב"א. שלימה  ולגאולה  בתורה הכתובות  הברכות לכל נזכה  אז הקדוש, הזוהר

הצלחות[ט ] ועוד לילדים! ברכה בנקל! פרנסה  טוב! שידוך רוצה  אחד כל
נשמת את עליו  להמשיך אפשרות  ואחד אחד לכל יש  וכאן ובגשמיות, ברוחניות 

עניניו. בכל יצליח בודאי כן ידי ועל זכותו, ולעורר השלום עליו הרשב"י

                                                                                         

העם !" בגאולת  חלק יש  לך הגעתי! "בזכותך 
ואמר:התבטא צדיק  ובאופעם נקבצו ישראל עם המשיח , מלך  בבוא

מלך יתבונן הזאת בעת  ושמחים, ששים העם ופליטת  לך,
ירים לפתע  מעשיו , לפי ואחד  אחד כל יבחן הטהורות בעיניו המשיח 
אז במחזה, ויביטו בפליאה עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה ידו
מסויים: יהודי על אצבע  בהפנותו ויאמר , קולו את  המשיח  מלך ישמיע 

הגעתי העם"בזכותך בגאולת  חלק  יש לך יהודי! כל על יראה כך ."!
ביאתו. למען שפעל ויהודי

יהיוובוודאי הם הקדוש, זוהר שלמדו אלו יבוא, כשמשיח 
כוחכם יישר  להם  יאמר  ומשיח  פניו, לקבל הראשונים ,

השלם. תיקונו על  ובא  קיים , העולם ובזכותכם הגאולה, שזרזתם

בכבודוהלואי  שהמשיח המאושרים, הזוכים  מן להיות שנזכה 
הגעתי". "בזכותך – עלינו יעיד ובעצמו

למעןעל מדקותיכם  הקריבו שמים , לשם  לימוד תנו יקרים, יהודים כן,
נפשנו, לפדות לגרום  ליוצרינו , רוח נחת  לעשות  הקדושה, השכינה 

בב"א. המשיח  מלך פני אור  את  לקבל יחד כאחד כולנו ונלך
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ּדלעי ּלא. י ׂשראל י ׂשראל. קכ"א)ׁשֹומר עיני(תהלים  אׁשר לב)ּוכּתיב  ּוכתיב(ירמיה ֵ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ָ ֵ ִ ְ ֵ ָ ִ ְ ִ ֲ ֶ ֵ ֶ ְ ִ 
ותאנא, עינא.ּפק ּוחֹות. על ּגבינין ולית עינא, על ּכסּותא לית  ברחמי, דאתי מה ּכל ְ ְ ָ ָ ָ ַ ְ ָ ֵ ְ ַ ַ ֲ ֵ ֵ ְ ָ ַ ֵ ָ ְ ֵ ְ ִ ִ ַ ֵ ָ 

מידי  ּבעא ּדלא חּוורא, ריׁשא ׁשּכן נטיר ּו)ּכל .(ס"א  ָ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ָ ָ ְ ָ ָ ָ ִ ִ ְ ִ 

בתורה [ח] ב')כתוב כ"ח האל"ה:(דברים והשיגוך ", האלה הברכות  כל עליך "ובאו
תיבות: ונתקשרה 'זוהרה 'ומדיל'נוא'ראשי בתורה נידבק כאשר ביאור: קדוש,

לומדי  שאנו עלינו יכריזו ומשמים הקדוש , הזוהר בלימוד  זי"ע הרשב"י  לנשמת
בב"א. שלימה  ולגאולה  בתורה הכתובות  הברכות לכל נזכה  אז הקדוש, הזוהר

הצלחות[ט ] ועוד לילדים! ברכה בנקל! פרנסה  טוב! שידוך רוצה  אחד כל
נשמת את עליו  להמשיך אפשרות  ואחד אחד לכל יש  וכאן ובגשמיות, ברוחניות 

עניניו. בכל יצליח בודאי כן ידי ועל זכותו, ולעורר השלום עליו הרשב"י

                                                                                         

העם !" בגאולת  חלק יש  לך הגעתי! "בזכותך 
ואמר:התבטא צדיק  ובאופעם נקבצו ישראל עם המשיח , מלך  בבוא

מלך יתבונן הזאת בעת  ושמחים, ששים העם ופליטת  לך,
ירים לפתע  מעשיו , לפי ואחד  אחד כל יבחן הטהורות בעיניו המשיח 
אז במחזה, ויביטו בפליאה עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה ידו
מסויים: יהודי על אצבע  בהפנותו ויאמר , קולו את  המשיח  מלך ישמיע 

הגעתי העם"בזכותך בגאולת  חלק  יש לך יהודי! כל על יראה כך ."!
ביאתו. למען שפעל ויהודי

יהיוובוודאי הם הקדוש, זוהר שלמדו אלו יבוא, כשמשיח 
כוחכם יישר  להם  יאמר  ומשיח  פניו, לקבל הראשונים ,

השלם. תיקונו על  ובא  קיים , העולם ובזכותכם הגאולה, שזרזתם

בכבודוהלואי  שהמשיח המאושרים, הזוכים  מן להיות שנזכה 
הגעתי". "בזכותך – עלינו יעיד ובעצמו

למעןעל מדקותיכם  הקריבו שמים , לשם  לימוד תנו יקרים, יהודים כן,
נפשנו, לפדות לגרום  ליוצרינו , רוח נחת  לעשות  הקדושה, השכינה 

בב"א. המשיח  מלך פני אור  את  לקבל יחד כאחד כולנו ונלך





65 øäåæä øåà ïåìò ïâî úëñà

ïâî úkñª©¨¥
ס ֹודָך" על הע ֹומדים ְְִֵֶַַָ"אׁשרי

גּ זרוֹ ת כּ ל ׁש ּמ בּט ל כּ מוֹ הוּ , אין הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד ׁש גּ רסת ¥§¨¥©§¤¨¥¨©©©¦§©§¦¤©¨©כּ יּ דוּ ע
כּ ן על בּ יׁש ין. מרעין וכל מׁש נּ וֹ ת, מיתוֹ ת אסוֹ נוֹ ת, מחלוֹ ת, ורעוֹ ת, ¥©¦¦¦§©¨§ª§¦££©¨§̈קׁש וֹ ת
בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "וּ בדא הגּ אוּ לה ׁש ּמ קרב מ"ג", "ּת ּק וּ ן כּ לּ נוּ  ¥£©§¨¨¦§¦¨§¨§©¥¨§¤¦¨ª¨§¦נקרא

נרּגׁשת: והקםקריאה הרבּ ים, לזכּ וּ י הצטרף אנּ א ויחיד, יחיד לכל ְְִִֶֶָ§¨¨¦§¨¦¨¨¦§¨¥§¦¨©¦§¨¥
העוֹ למי". הזּ וֹ הר "מפעל לפעילוּ ת סניף ¦¨¨©©¨§¦¦§¦¦§§¦§בּ עיר!

הּוא: לעׂשֹות ׁשעליכם בּ עיר)1ּכל יׁש  יהוּ דים כּ ּמ ה ולחׁש ב לארגּ ן ֲֲֵֶֶַָ§©§¥§©§Ÿ©¨§¦¥§¦
וכדּ וֹ מה. בּ עיר יׁש  מדרׁש וֹ ת בּ ּת י כּ ּמ ה הזּ וֹ הר2)מגוּ ריכם, מּמ פעל לבּק ׁש  §¥¤©¨¨¥¦§¨¥¨¦§©¤§©¥¦¦§¨©©

בּ עלוּ ת - [ועוֹ ד] מ"ג" "ּת ּק וּ ן ׁש ל הּק וֹ בץ את לדפוּ ס לׁש לח £©§¦¤¥©¥§¦©Ÿ§¦¦¨̈העוֹ למי
לכמיּ וֹ ת. וּ בסבסוּ ד ּת היה3)מינימלית בּ כ& ה'נה. בּ מׁש & זאת לחלּ ק ¦¦¨¦§¦§§©ª§©¥Ÿ§¤¤©¨¨§¨¦§¤

הגּ אוּ לה. וּ לקרוּ ב ישׂ ראל, עם בּ הצּ לת ¨§©¥§¥¨§¦©©¨©§¨ªׁש ּת ף

הּזֹוהר: מוֹ דיעיםׁשרׁשרת ואלּ וּ  לפחוֹ ת, אנׁש ים 3 לעוֹ ד מוֹ דיע אחד כּ ל ְֶֶַַַ¨¤¨¦©§£¨¦§¨§¥¦¦
הלאה. וכן נוֹ ספים אנׁש ים ל3 אחד יוֹ םלכל יום מ"ג ּת ּק וּ ן אמירת ,על §¨¤¨£¨¦¨¦§¥¨§¨©£¦©¦

כּ לּ וֹ . העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל נגּ יע כּ & ידי ª¨¨¨§¦§¨§©¦©¨¥§©§ועל

‰
ìàøNé éèáL ãçé - íëì äãébàå eôñàä¥¨§§©¦¨¨¤©©¦§¥¦§¨¥

ישׂ ראל" ׁש בטי יחד עם ראׁש י בּ התאּס ף מל& ביׁש רוּ ן פרק"ויהי (דברים ©§¦¦ª¤¤§¦§©¥¨¥¨©©¦§¥¦§¨¥
ה) חדׁש לג בּ זּ הר ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  נח), ּת לוּ י(ּפ רׁש ת הגּ אוּ לה ׁש כּ ל , §¤¨©Ÿ©¨¨¨¨©Ÿ©¤¨©§¨¨

בּ  חדא, בּ כניׁש ּת א העם ראׁש י עלבּ התאחדוּ ת ׁש בּ 'מים, לאבינוּ  אחד לב §¦§©£¨¥¨¨¦§¦§¨£¨§¤¤¨§¨¦¤©¨©¦©
מּמ נּ וּ  ידּ ח "ׁש לּ א כּ די אחד בּ לב אחד כּ איׁש  יאמרוּ  יחדּ יו יּ שׂ ראל כּ ל ¤¦©¦Ÿ§§¦¤¨§¥¤¨§¥¤Ÿ¨§©¥¨§¦¨¥כּ ן
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מלכוּ ת על וּ לקבּ ל ׁש למה לתׁש וּ בה יזכּ ה הוּ א בּ אׁש ר יהוּ די ׁש כּ ל §©Ÿ¥©§¨¥§¨§¦¤§¦¤£©¦§¨¤¨¦נדּ ח",
הגּ אוּ לה ותהיה בּ מהרה, צדקנוּ  מׁש יח את נביא וכ& בּ אהבה, ¨§©¤§¦§¨¥§¦¥§¦©¦§¤¦¨¨§¨£©§¦©ׁ̈ש מים
כּ פי העוֹ לם, מאּמ וֹ ת ּפ חד בּ לי יּס וּ רים, ללא וּ מכאוֹ ב, צער ללא ¦§¨¨Ÿ©©©§§Ÿ¦¦§¦©©¥ª§¨¥§©ה'למה

בּ רחמי". מגּ לוּ תא יפקוּ ן "בּ דא הבטיח ¥£©§¨¨¦§¦¨§©¦§¦¦§©¨§ׁש הרׁש בּ "י

מּדּוע? הּגיע, לא הּמׁשיח ועדין לֹו, אחּכה יֹום ְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָֹּבכל

מחכּ ה הקב"ה ׁש לם, הכּ ּס א ואין ׁש לם ה'ם אין – י-ּה " כּ ס על יד ¤©§¥¨¥¦©¥§¥¨¥©¥¨¥©¨¦"כּ י
ּת בוֹ א ׁש למה, בּ תׁש וּ בה יחזרוּ  ישׂ ראל עם כּ ׁש כּ ל העוֹ לם, ¨¨¥§¨§¦§§©¥¨§¦©¨¤§¨¨¥§¦לׁש למוּ ת

נדּ ח" מּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י ה'למה, יד)הגּ אוּ לה יד, ב' הקב"ה(שמואל אין , ©§¨©§¥¨§¦§¦¦©¦¤¦¨¥
ישׂ ראל. מכלל אחד יהוּ די לא אפילוּ  להדּ יח ¥¨§¦©§¦¨¤¦§Ÿ¦£©¦©§¤רוֹ צה

ׁש מוֹ , יתבּ ר& מלכוּ תוֹ  וידעוּ  יכּ ירוּ  כּ לּ ם בּ וֹ  הרגע, יגּ יע יגּ יע, §©¨§¦§©§¥§¦©¨ª©¤¨©¦©©¦©©¦¨©¤§כּ ׁש הּמ ׁש יח
ה'" את דּ עה הארץ מלאה ט"כּ י יא, כּ ל,),(ישעיהו לעין ּת תגלּ ה האמת ¦¨§¨¨¨¤¥¨¤¨¡¤¦§©¤§¥¨

ּת היה" כּ אוֹ ר "ונגּה  יעלמוּ , והחׁש & ד)ההסּת רה ג, ּת איר,,(חבקוק האמת ©©§¨¨§©Ÿ¤¥¨§§Ÿ©¨¦§¤¨¡¤¨¦
מאחר מדּ י יהיה בּ ּט וֹ ב, לבחר נּת ן יהיה לא ּת גּ מר, החפׁש ית הבּ חירה ¨Ÿ¦§¤¦©¦§Ÿ©¦§¤¦©§ª¥¨¦¦§¨©¨¦§©¨£אבל
ערוּ &, לאין יהיה ה'כינה צער ידּ חה, אחד יהוּ די אם בּ תׁש וּ בה. ¨¥§¤§¦¨¦§©©©¤¨¦¨¤¦§¦¨§¦Ÿ§©לחזר

בּ תׁש וּ בה. לחזר הסּפ יק ׁש לּ א ¨§¦Ÿ¦§¦©§Ÿ¤¥§¦מּפ ני

יתעוֹ ררוּ ? אז רק בּ תׁש וּ בה? חזרוּ  ׁש ּט רם ואחיוֹ תינוּ  אחינוּ  יעשׂ וּ  §§¦¨©¨§¦§¨¤¤¤¥§©§¥©£©©מה
לתּק ן, נּת ן יהיה לא נפׁש ם, וּ בכל מאוֹ דם בּ כל ירצוּ  אם גּ ם הּמ ׁש יח ¥©§©¦¤§¦Ÿ¨§©¨§¨§¨§§¦¦©©¦¨©¦בּ ימוֹ ת
הזּ מן, עבר אבל בּ תׁש וּ בה, לחזר כּ די חיּ יה למסר ּת רצה נׁש מתם ©§©©¨¨£¨§¦Ÿ©¤¨§¥©§Ÿ§¦¤§¦¨¨§¦©©וּ ודּ אי
נצחי. צער זה ה/גה, בּ ר אינוֹ  הנּ ׁש מה, צער ּת ּק וּ ן, אין כּ בר האמת ¦§¦©©¤¨¨©©¥¨¨§©©©¦¥¨§¤¡¨¨̈בּ עוֹ לם

אליו, יתקרבוּ  ׁש כּ לּ ם אהוּ ביו, בּ ניו את רוֹ צה יוֹ םהקב"ה בּ כל לכן ¤¤¨¨£¨¤ª¨¦§¨§¥¨¨¥§¨
יחדיו נתּפ לּ ל וכלּ נוּ  לוֹ  אחד,אחכּ ה בּ לב אחד כּ איׁש  נפׁש נוּ  מעוֹ מק £©¤§ª¨¦§©¥©§¨¥¤©§¥§¦¤¨§¥¤¨

לפניו ׁש למה בּ תׁש וּ בה לחזר יזכּ וּ  ישׂ ראל עם ׁש כּ ל אמּת ית, ¨¨§¨¥§¨§¦Ÿ§©§¦¥¨§¦©¨¤¦¦£§©§בּ אחדוּ ת
י ׁש לּ א ׁש מוֹ , מּמ נּ וּ יתבּ ר& ידּ ח "לבלּת י לּמ חנה", "מחוּ ץ יהוּ די אף 'אר ¦§¨©§¤Ÿ¦¨¥©§¦¦©©£¤§¦§¦¦©¦¤

יחזקאל נבוּ את בּ נוּ  ויקוּ ים כה)נדּ ח", טהוֹ רים(לו מים עליכם "וזרקּת י ¦¨¦©¨§©§¤§¥§¨©§¦£¥¤©¦§¦
ה'למה להגּ אוּ לה לזכּ וֹ ת אמּת י בּ רצוֹ ן יהיוּ  ישׂ ראל עם וּ כׁש כּ ל ¨¥§©¨§©§§¦¦¦£¨§§¦¥¨§¦©¨¤§¤§©§וּ טהרּת ם",

חדׁש  בתיקו"ז [כּ ּמ באר "אחיׁש נּ ה", לכ&, נזכּ ה קכ"ז:)ודּ אי ׁש בּ לּ ּמ וּ ד(דּ ף , ©©¦§¤§¨£¦¤¨©§Ÿ¨¨¨©¤§¦
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ל"אחיׁש נּ ה"] זוֹ כים הּת וֹ רה ¥¨¥¨§¨¥§¦¨¤¦£©¦¨©סוֹ דוֹ ת

‰





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




