
ִחים ָעה ְסָפִרים ִנְפּתָ ּוּבֹו ַאְרּבָ

א יָבה	. ׁשִ ֹזַהראַהּיְ
א יִקיםב. ּדִ זֹוַהראַהּצַ
א ּכַֹחאַהּזַֹהראח"	א-אָעלֹוןא	ֹוראַהּזַֹהרא53	.
א ְרֵפיאקֹוֶדׁשד. יַחאׂשַ סֹודאׂשִ

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

חשוון תשע"ג

ַרְך יב ּ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 ַהְּיִׁשיָבה
ּבֹו ְיבַֹאר ַּדַעת ּתֹוָרה ִמָּכל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָהֲאִמִּתִּיים, 
ּוְבֶאֶרץ  ּוְגִלילֹוֶתיָה,  ְּבִליָטא  ַהּדֹורֹות,  ַקְדמֹוֵני 
ְּבִעְנַין  ִעָּמנּו  ַהַחִּיים  ּדֹוֵרנּו  ְלַצִּדיֵקי  ְוַעד  ִיְׂשָרֵאל, 
ְיהּוִדי,  ִאיׁש  ְלָכל  ַהָּקדֹוׁש,  ַהזֹוַהר  יּמּוד  ִלּ חֹוַבת 
ּוְּבַווְדַאי ְלַבחּוֵרי ַהְּיִׁשיָבה, ְוַיְלֵדי ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה, 
ְלַחֵּזק ְיֵדי ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )ְּתִהיִלים ח' ג'( "ִמִּפי 
עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת עֹז ְלַמַען צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית 
אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם", הּוא ַהּׂשֹוֵנא ַהָּגדֹול ַהּיֵֹצר ָהַרע, 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְוִלּמּוד  ִנָּגֵאל,  ִּבְתׁשּוָבה  ַרק  ִּכי 
"ָא זֹוִכים ִלְתׁשּוָבה ְּפִניִמית, ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל, ְּבְבּ

©¾ª

ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי
עיה"ת ֵּבית ֶׁשֶמׁש תובב"א

תמוז תשע"ב
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ה òŁיבהז₣ א|מב ₣אְִַַָהר  ָ

ָמבא

ליהדא יאמר ,חס לעלם  י  טב י לה ' ְְְְִִֵַַָֹֹ

קצם מארצת צר, מד אלם א ר  ְְֲֲִִֵֶַָָָָָה'

מ ם , מפן מערב קז מזרח  פרק  (תהילים ְֲִִִִִַָָָָ

זה אג) קדוש ספר  לפניכם להגיש  זכינו אשר ,
עליון, וצדיקי קדושי דברי  ומגלה האומר
ללמד למען וסביבותיה, ליט"א מגאוני ובפרט 
ובו  בזולתו, ולא  ניגאל בו כי  ה', דעת העם
הניצוצות ויבוררו ה ' גאולי  כל יתקבצו

חז"ל כדאמרו ע"א)קדושים, ס "ב  דף :(יבמות
כל שיכלו עד  בא  דוד בן אין אסי  רב דאמר 

שנאמר שבגוף, טז )נשמות נז פרק  לא(ישעיה ִֹ"י 

מ פני ר ח  י  אצף לנצח ולא אריב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹלעלם

עיתי ". אני  נמת ְֲֲִִִַָָיעט ף

מהעוֹ לם רב ערב יעברוּ  זמן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ְ◌ְּב אוֹ תוֹ 

בראשית ובזוהר ע "ב)הקדוש  כ"ח דף א' ,(חלק
יז זמן  תא הקודש : ְְְִַבלשון 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  ָמב ₣א|ב

תב וזה ,גז לבת ואחד  אחד ל ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָיראל

לו) חד ה (יחזקאל  ור ח חד לב  לכם ְְֲִֵֶַַָָָָָָ"ונתי 

וכתב קר כם ", ג)אן  ניכם(יואל   אונ" ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָ

חד ת נמת הם  וא ,'וג ְְְְֲֵֵֵֶָָֹבנתיכם"

אין ר ה  מ י ראל , על להי ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָעתידים

ואז  ף, נמת ל כל עד א וד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָן 

רב ערב   יעבר זמן תא .איב ְְְֲֵֶַַַַָָֻהחדת

הספר)מהעלם בפנים הזוה"ק  דברי באריכות .(ועיין ֵָָ

מהם ּת מר רע, מגּ זע ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵהם

במה ,ונאמר  זג,יראל בת אחד ל ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹ

וא האדם ער ים ניהם  היו"ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

,"ית אה ולא  מהעלם, ערוה עבר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ואי, רב ערב ל ת, רמ נאמרהם ועליהם  ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ערם ,' וג הדה" ח ת מל ער ם היה   חוה"ְְִֶַַַַָָָָָָָֹ

עבדי העלם  את ל הח ת מ ל ְְִֵֶַַַָָָֻלרע

חה. את ה הדמני חה ני והם  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָע''ם,

חה, נח היל  זהמא  הי הם ו אי  רב ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוערב

צאן, ר עה הבל  את  והרג קין יצא זהמא ת מאְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ



ה òŁיבהז₣ ג|מב ₣אְִַַָהר  ָ

הבל . זה ם בר". ה א "ם  ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָאמר 

ן היה והא  ,ת א והרג  מה. הא ואי  ְְְֵֶַַַַַָָָֹ"ם

אדם. ל  לכ תכר די  מה , זה, ל ועם ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

 אמר יתר ת את לקח  אביו, ערות ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָעל

א) רה ,(שופטים  והרי  מה". חתן קיני  ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹ"בני

אמר מ מין, פרד  קיני? נקרא  (שםלה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

רצה ד)  אחר מין". נפרד  היני ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"וחבר

ערות את לכ ת תבה רב  ערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָלהחזיר

טבה  מח בה מצרף הא   ר  ד ה ְֲִֵֶַַָָָָָָָאביו,

מזע למעה, הם הא:  ר  ד ה  ל ואמר  ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

אמר אדם ל  חטא הם אה מהם. מר  ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָרע,

אה  ."מ תאכל לא ורע  ט ב  העת "מעץ ִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹל

ויראל . מה  ל  חטא ְְְִֵֵֵֶֶָֹהם

הּת וֹ רה ׁש ל הּל וּ חוֹ ת ׁש ני את לׁש ּב ר גּ רמוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהם

זהבגללם  מם .  וגר ל ת יראל ל ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ

ואדם האדם ". את  ויגר" ְְֶֶֶַָָָָָָָתב

ולא מקמ  ר גללם  מה ואי. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹֹיראל

על עבר  גללם  יראל, לארץ להנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָזכה 
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, הה בלע וחטא  הא  ר  ד ה ְֲִֶֶַַַַַָָָָָמאמר

רק א א  ל אמר  כ)ולא  אל(במדבר "וד רם  ְְְִֶֶֶַַַָָֹ

טבה  מח בה זה, ל  ועם .רמ והם  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָהלע",

לא ה א למעה, מצרפ הא  ר  דְְְֲֶֶַַָָָָֹה

לכ ת אא רית א ת  הם ונתן אתם , ְְְִִֵֶֶַַָָָָקל

ל אמר הא  ר  ד וה אביו. יד)ערות (שם ְְִֶַַַָָָָ

בגללם ,"מ ועצם  ד ל לגי את ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָֹ"ואעה 

לב)אמר  אמח (שמות לי  חטא א ר  "מי  ְֲִִֶֶֶַָָָ

 אמר  עמלק מ רע הם (דבריםמפרי", ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

לרכה) רמ והם  עמלק ", זכר  את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹ"מחה 

"ו קחנה   מ ד  ה רה . ל החת ני ְְִִֵֶֶַַַַָָָָאת

הם ". עירם  י י ראל  דעו ניהם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֻעיני 

ונאמר תרה , לי  הי מצרים  ל ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָעד

טז )הם ועריה ".(יחזקאל  ערם וא" ְְְְֵֶֶַָָ

ּפ עמים וא ב אמר זה  א)בּ גלל "ערם(איוב ְִָֹ

מה  ה". אב וערם  אי מטן  ְִִִִֶֶַָָָָָָֹיצתי

ל"ה  רב לערב   התה מ"ה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהיה 

לחזר עתיד  רמז  אן  ה" "אב ְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹול נינה.
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ל"ה  יניהם   לוה האחר נה, לת ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיניהם

גלת רב הערב ין לחזר  עתיד  ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ[ה 

וה א קדה  הנצצי מהם לברר די  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹהאחרנה

מה  מ יתה י  מן יניהם לְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹה

אמר והא יהי(שם)למ "ה ] לקח  וה' נתן "ה' ְְְִַַַַָָָָָ

..." מבר ה' ְֵָֹם 

ׁש ּכ תוּ ב זהוּ  סיני. להר ד)ּכ ׁש ּק רבוּ  עם(דברים הׁש מע ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מתוּ  רב וערב וגוֹ '. האׁש   ֹמּת ו מדּב ר אלהים ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֱקוֹ ל

מע ו"רב ,'וג אלהים" ה' ק ל את ְְְְְֱִִֶֶַָֹ

תב  זה סיני. ד)להר (דברים ְִֶֶַַָ

" הא מ מדר  אלהים  קל עם  ְֱֲִִֵֵַַָָָֹ"ה מע

למה   אמר הי והם .מת רב וערב .' ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹוג

כ) נמ ת",(שמות ן אלהים נע יד ר ְְֱִִֵֶַַָָֹ"ואל 

הארץ עי  הם  וא ה ה רה . את מצאְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הם כז )אמר  ל(דברים עם  כב "אר ר ֱִֵֶֶֶַָָָֹ

 אמר  ת א מד  הם  גלל ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָהמה",

ההמה". מ ל אה ְִֵַַָָָָ"ארר 
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והּכ ל ולילין, ורוּ חוֹ ת ׁש דים ׁש ל רב ערב ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְויׁש 
ּכ עמלק מקּל ל ּב כּל ם ואין ּב ישׂ ראל, ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְמערּב בים

ע"א)ובזוהר  כט דף רב(שם ערב  הם  ה והרי  :ֲֵֵֵֶַַַָ

רב ערב  י אבל  וח ת, המת ְְֲִֵֵֵֶַַָָרעים

א ת ל מד  רב ערב וי ,חה ל ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמד 

ערב  וי הדה, בהמת לח ת מים  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָע"ם

הם ר עים ל מתם  מיקים, ל מ ד ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָרב 

רב ערב מן  וי] מ העלם  ל ְִִִֵֶֶֶַַַָָָמיקים 

נעת טירתם  אחרי  הר עים ל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמתם

,מ בוזגלו מ יקים מהר"ש להקדוש  מלך , (מקדש  ִִַַָ

ולילין,זי"ע) ורח ת דים ל רב ערב  וי ,[ְְְִִִֵֵֵֶֶַ

על לטים [והם י ראל מער בים ְְְְְְְִִִֵֵַַָָֹֻוהל 

רה  ללמד  להם  מפריעים גל ת ְְְְִִִִֵֶַָָָָיראל

תבה מב)ול ב מקל(ת ק  כם  ואין ,[ ְְְְְְִִֵַָָָָָֻֻ

לכל גי  הא  אחר. אל רע נח הא  ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָעמלק ,

סם ג ז בת ה א , רצח  העלם, ל ֲֵֶַַַָָָָהערי ת

 וי סמא "ל וי סמא"ל. והל  זרה, עבדה ְְְֲֵֵֶַָָָָֹמות

ל צד  ת א אבל  וים . ה ל ולא ְֲִֶַַָָֹֹסמא "ל,
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אל אלהים  ה' וקרא הל . על מקל הא  חְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹֹה

עתיד ל רמז אן א ה . ל ואמר  ִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

זה איכה.  ולבת  ק ה ית ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָלהחריב 

א)תב כ"ה.(איוב  א "י בדד. י בה  איכה ְֵֵֶָָָָָָָ

ל לבער  הא   ר  דה עתיד לבא  ְְִִֵֶַַָָָָָָולעתיד 

תב מ מהעלם , הרעים  כה)הינים  (ישעיה  ְִִִֵֶַָָָָָ

מ ,מלמק הל ב ואז לנצח ". ה ות ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ"ע

יד)תב אחד(זכריה ה' יהיה  הה א "ם ְִֶֶֶַַָָ

אחד ". מְֶָ

ז "לובספר מולכו שלמה  לרבי כתב:המפואר
אורו  היה  הראשון אדם  וכשנברא
מתבייש היה שהשמש הנבראים. אור  מכל  גדול
ואורו  הזה . בעולם  מאיר  שהשמש לפי  מפניו 
שהוא היה, הקב"ה של מאורו הראשון אדם של

נטל אדם וכשחטא  החיים. אותו אור  ממנו ה
הקדוש ימחול הגאולה ובזמן  ומדרגה. מעלה
ואז  הגואל. בזכות אדם  של חטאו הוא  ברוך 
וטהורות החיים  באור מאירות תהיינה הנשמות
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בו. אשר הגוף בחברת שקבלו  מהנזק  ונקיות
שבסבתם ורע  טוב  הדעת עץ שהם ונפש ורוח
כל שתהיו ועד הישר , הדרך מן הטו  הנשמות
משיח מלבא ויתאחר  יתעכב  שלימות, הנשמות

דוד. ז "ל,בן רבותינו שאמרו דוד כמו  בן  אין
עד  פירוש  שבגוף, הנשמות כל שיכלו עד  בא 
לנו  יאיר ואז ושלמות , נקיות תמימות שתהיו
ולא הוא ברוך הקדוש  שהוא  הגדול האור

והירח. לךהשמש יהיה "לא הכתוב שאמר כמו 
הלבנה" אור  "והיה  וכתיב לאור" השמש עוד 
שנברא אור  הימים " שבעת "כאור  וכתיב וכו '

בראשית. במעשה

התורה ובספר  על  עמוקות דברים)מגלה  (פרשת

ט' בליל למכה רפואה שמקדים כתב,
המקדש כי הבית לחורבן קודם שהוא  באב 

יוחנן ר ' כמ "ש י ' ביום כט)נשרף אילו (תענית
שבו  בעשירי, קבעינה הוי  דור באותו הייתי
עסק  ב"ה  שנשרף קודם והקב "ה  ההיכל, נשרף
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עם(בגאולה) מטייל והיה ישראל, [בגאולת]
כמו  גאולות  ב' הן שהן  וקצרות, ארוכות  אברהם

ס)שנאמר  והצעיר(ישעי' לאלף  יהיה "הקטן
שקשה  אחישנה" בעתה ה ' אני עצום לגוי
זכו  לא  אחישנה, זכו  ליה? מבעיא איפכא 
כל להוציא  שצריך  מפרש , אשכנזי רי"ל בעתה,
להיות יכול איך  כן ואם  שבגוף הנשמות

אחישנה?

יחד,אבל יבואו  נשמות שכל  התירוץ,
לגוי והצעיר  לאלף יהיה  ש "הקטן
יהיה  כן ואם ביחד, יהיו  הנשמות שכל עצום"
ארוכות עמו מטייל  שהיה  זה ואחישנה, בעתה
קצרות שיהיו  גאולות ב' לו שהראה וקצרות,
בן אין כי  הצרות, על מפרש  ואני ארוכות, אף
שגזר ויסורין  הצרות כל שיבואו עד  בא דוד 
אראנו  מצרים מארץ צאתך  וכימי  הקב"ה,
תכופות צרות הרבה שלח  שהקב"ה נפלאות,
מכאוביו" את ידעתי  "כי שכתוב, כמו וסמוכות ,
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שיהיה  לאלף" יהיה  "הקטן לבוא לעתיד וכן
הוא כן ואם  לו , יגיעו צרות ואלף  יעקב, קטן

רז"ל אמרו  לכן ואחישנה, צ"ח)בעתה  (סנהדרין

לו  חכה באים  רבות שצרות דור ראית ,אם
נט)שנאמר ה'(שם  רוח  אז צר  כנהר  יבא "כי 

וכו '. גואל" לציון ובא בו  נטשה

נ "ט)הפסוקיםובשער סימן  ישעיה כתב(ספר 
לציון:האריז "לדבריהמהרח"ו  ובא

הגואל , שהוא בא , דוד בן אין ארז"ל  וגו', גואל 
ולכן שבגוף. הנשמות כל להתתקן שיכלו עד 
כי לרמוז, 'גוף', הוא פ 'שע, ו'לשבי ג'ואל ר"ת,
הנשמות  כל  שיכלו עד  הגואל , בציון יבא לא 

פשע": שבי "ויהיו ויתוקנו, אמרשבגוף, [הגהה
דעתי, לעניות נראה המרח"ו] של [בנו  שמואל,
האותיות ולצרף להחזיר ירמוז , פשע, שבי כי 
העולם, מן השפע לחסרון  הגורם מפשע,

שפע] נ'אםלאותיות ב 'יעקב  תיבות ראשי גם  .
האדם הנה  כי  לרמוז, בני"ו, הוא ו'אני, י'דו"ד
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אל בניו , שהם זרעו  טפות מוסר שז"ל, המוציא
ההוא האדם וכאשר כנודע . החיצונים הקליפות
ההם הנשמות חוזרות  אז שלימה, בתשובה חוזר 
שאינם זמן וכל גוף. הנקרא  הקדושה אוצר  אל 
"ובא הכתוב  שאמר וזה מתעכב. המשיח  חוזרות 
שהוא הפשע , מן  ישובו  כאשר גואל ", לציון 
הנזכר . הגוף אל  ויחזירום בניו, שהם ז"ל טיפת

גו ':"הקטן עצום" לגוי והצעיר לאלף יהיה
כל שיכלו  עד  בא, דוד  בן אין  הנה
בפסוק  לעיל שכתבתי כמו שבגוף , הנשמות
ישראל אם  כי נודע, גם  גואל". לציון "ובא
שאמר כמו  הגואל, מיד  יבא בתשובה , ישובו 

תשמעו" בקולו אם  "היום צ"ד ,הכתוב (תהלים

הנשמות,ו') כל שיכלו עד  בא  דוד  בן אין ואם ,
"הקטון הכתוב, אמר לזה וזה. זה יתקיים  איך
נשמות ויולידו עצום ", לגוי והצעיר  לאלף יהיה 

מספר, כיוןלאין הנשמות, כל  לצאת ויכלו
בתשובה, שהוא,ששבו שלפניו , בפסוק  כנזכר
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שתיהם נתקיימו והרי צדיקים", כלם "ועמך
בעתה , באה הגאולה  כי  ונמצא שכברוכו'. לפי 

ידי על  כי אחישנה, והוא  הנשמות. כל יצאו
גדול נס ואעשה הגאולה , זמן  אקדים התשובה,
בעתה  הוא  והרי  לאלף, יהיה שהקטן כזה,

עכ "ל.ואחישנה,

מליסא והגאון  יעקב הנתיבות)רבי ,(בעל
המורבפירושו שירצרור  על

כתב, לישראלהשירים שיש הצרות דכל 
לא "כי אחת סיבה למען הם הגליות  כל במשך
היסורים זיכוך ידי  ועל  נידח " ממנו  ידח

כנודע הקדושים הניצוצות כל נא מתבררים (לך

עבודת וכל מצרים גלות בענין האריז"ל  דברי  ראה

להם) שהיתה  .הפרך

דברימכל  ביותר  ומתבאר  נראה לעיל, האמור 
הפסוק על הקדוש  החיים  (בראשיתהאור 

יא) מט  אתנפרק  ני ולרקה עירה לפן ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹֹ"אסרי 

ביין כבס ס תה", ענבים בדם   לב ין ְְֲִִִֵַַַָֹֻס
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ז"ל אומרם דרך על יתבאר   פ'וגו' 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',
ישראל שיתעסקו התורה עסק בחינת הוא שמו

תורה, של  שפירשתיביינה  מה ב)ועיין (שהש "ר

היין, בית אל הביאני  רומז בפסוק  שיין כתב  (ושם 

יין  כתב , בגמרא זה  פסוק  על  וברש "י התורה , חלקי לד'

הסוד) ללימוד שרומז כוונתו סוד , כי,גימטריה  ואמר
למלכות, כינוי שהוא לבושו יהיה באמצעותה

ללובשו. אליו נכון

אםואומרו  כי לומר  נתכוון  וגו ' ענבים ובדם
פירוש יין, ימצא  ולא  הגאולה זמן  יגיע 
עול באמצעות הגאולה תהיה תורה, בנו שאין
לישראל , האומות יצירון  אשר הגלות ותוקף

ז"ל צז:)כאומרם  הנחתם(סנהדרין  קץ כשיגיע כי 
להם יעמיד  לגואלם  זכות בישראל  יהיה ולא
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ענבים, ובדם  אומרו  והוא  וכו', כהמן קשה  מלך 
ויתבררו  הנפשות יזדככו היסורין באמצעות  כי 
באמצעות  שיתבררו כדרך הקדושה  ניצוצי
וזו  נאה מלאכתו שזו אלא התורה, בחינת

נאה, בלתי  עכ "ל.מלאכתו

להינצלזאת  עצה שום  לנו  שאין אומרת
ולחזורמיס דמשיחא  עקבתא  ורי 

תשובה  פנימית תשובה  שלימה בתשובה 
המתקן הקדוש  הזוהר בלימוד  ורק אך עילאה,
לקראת אותנו  ומכין מבפנים  הנשמה ומזכך

השלימה  .הגאולה

המפורסמתוכדברי באגרתו הקדוש , הרמח "ל
כי אדם  התורה  חוקת "זאת בענין 

וגו', הזוהרימות " לימוד  ידי על  ורק  שאך
בכל קדושות  בחבורות ברציפות הקדוש 
ומהיסורים מהגזירות  ינצלו ישראל קהילות
שהרשב"י האריז "ל  שאמר וכמו נצח , לחיי  ויזכו
הרוגי עשרה מיתת מגזירת ניצלו אלעזר  ורבי
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בגילוי בתורה עצמם שהשקיעו ידי  על מלכות 
ביותר . להקב "ה  רוח ונחת מ"ן והעלו  הסוד,

שלאעל  הדורות  גדולי  מאמרי כאן הובאו כן 
אלא בתורה , ומאוחר  מוקדם  ואין כסדרן
בו  הקורא ירוץ ולמען  הלומד  ללב  שיכנסו  כדי

הוא העיקר כי  תועלתו, ממנו ְְַָָ"וידעויפיק

 לבב אל  והבת האלקיםה ם הא ה' י ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

עד  אין מחת הארץ ועל מעל  (דברים"מים ְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

לט) ד  .פרק
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ְַָָהקמה

,למידי'ה ו'יגיל מדי' ה מח' ת י לה ְְְְְְִִִִִִַַַָָ
מפארה, רה נפלאה, חכמה יקרת, אר  ְְְְְִִָָָָָָָָֹנגל ת,
 מלאי ,מלאכי נירא ,י דה תינ ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָמר
אניס  לא רז ל  אר  מע, פיוא ְְְְֲִִֶַַָָָָָָֹחכמה,
ורחב חכמת בגדל  ,לה מפיס לא ז וכל ,ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֹלה
הדה  רה הבנת ועמק עְְְֲֶַַַָָָָָָֹ
עצה  אי י  ,מע ומע ידע ידע ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָצפ נ תיה,

ה', לנגד  בנה פסיהואיות הרה למדי וכל ְְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ
ולעסק ללד  ללמד  ח ב תיה , מלת  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻעליה
 דה הזהר  ספר לימד ,סדר מידי, ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

הבנה , וה גירסא אלה נ  לתז ולא  י ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֹ
הה החיל הפרמלת  ת בא  מ , ְְְֵֵֶֶֶַַָָָ

לאחר ני  עד  ועד , הרמח"ל מה ר "א ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָנימה,
,נזיע"אזמ ותלמידיו אי   והחז י ח  החפ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

היקלהביל אה מר ,ילח י ח י ְְֲִִִִֵַַַַַַָָָ
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קניבסקי   י ח מר לא רי א ר  ליט"א, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
 עליכ חבה  י , ע – הרה ללמדי מי פְְְְֲִֵֵֵֶַָָ
לא  מלעדיו י , דה הזהר  לימד  ְְִִִִַַַַַָָָֹלעסק
למד [צא עכת"ד. ,העלי עד לג לעל ת כיְְְֲִֵֵֶֶַַַָז
 דה הזהר ברי  הפר,  ג נימה,  דְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
,"ל תדעי לא א" הסק על יריה ְְִִִִִֵַַַָָֹיר 
הרמ "ק, הר ת וצ יקי  קד י זה תב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמה
על תי יהדה  רי  הרמח"ל, ," ְְְְִַַַַַַַַַָָָהמהרח

זיע"א]. ועד, ְְַָָָֻה

"לרא צריה  הי" אר  עה , א'בפרט  (איכה ְְֲִֶֶַַָָָָָֹ
מנח"ה ') מצאה לא  יב" ג '): ש)אנ י מצ , ְְִִַַָָָָֹֻ

כל הדה הרה לימד  להתחק ְְְְְְִִֵֵַַַָָָיתר
יראל, ע הלת למע חלקיה, ד ' – ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָר "ס
 יהה על  פר הב  הרי "ח מרנא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָדתב 

ל "ה) סק י"ח  ידי (רק "מלד הסק על  ְֵֶֶַַַַָָָ
וזה  זרעתי", נח ה קת ונחתה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹללחמה 

יד ע ,בי :נפ "ז)ל ח"א הקודש  את (עבדת , ְֲֶַַַַָֹ

מל בהה היא לכ הרה , ללד  ר מזת ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָלמ"ד ,
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הצות  מל ד ל רה למ ד י ְְִִִִַַָָָָהאתת,
ב ) לט , יע"ד,(ק ימטרא ע לה  במיל אה ולכ , ְְְִִִִִֵַָָָָ

עד" "יאכל הרה זכת כז)י מט, (ראית  ְְִִִֵַַַָֹ

והה  ע "ד ,  רס ""אכדט"  יגר ְְְְִִֵֵֶַָָלמר ,
כ')ידע סה, ר ה הרה (ראית  יד  ידי  על ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

וזה  ,להפ –  להפ לחמה, צחינ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיראל 
והיא  , "ה ללחמה", ידי "מלד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאמר
זכת  למר , ר צה "מלמד", י קרי ְְְִִִִִֵֵֶַָחיריק,
"ידי  אא  זה למ "ד , הרמז הרה ְִֶֶֶַַָָָָָָָיד 
קת  "נחתה בזה ,צחי נ ה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָללחמה "

זרעתי", וה ל)נח ה י ח .(ספר ְְְִֵֶַַָָָֹ

ויחי  ר ת על   פר דה י הח ְְְִִֵַַַַַַָָָָוהאר 
ליהדה) יעקב אל(ברת ה א מ ה יאר , ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

 דה זהר דאמר  , אחר אל והא ,ְְְֲִִֵַַַַָָרא
ה 'א" 'היה "מהר "ת "מ'ה  (קהלת,היה "– ְִֶֶֶֶַָָֹ

ט) רצה,א  ה רה  תנ מהימנא רעיא מה  ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָֹואי
טלני ל ע קרא לגאל  ד ה [בהר  , ְְִִֵֶַַַַַָָֹ

הזהר ספר סקי ע אינ לא" האר "עי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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למד דלי י ג ע דבכל , סימ ,[ ְְְְִִִַַַַַָָֹ
ל יינ נ היה צרי לגאלה, הראי זמ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ד ' – הפרד"ס כל הרה עסק ח ה א ְְֵֵֶַַַַָָָֹרה

אלחלקיה, "הביאני הסק  על ירי ה יר דפר) ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

("יה עלית  ורק , רי י בליס ח "ו לאו וא , ְְְִִִִִֵַַַַָ
עכת"ד . ,נגאלי יראל ע  הרה ח  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹידי

רת  דה זהר אמר מה  חזי ְְֲֵֶַַַַָָָָק
כח )ראית ) יר אמר  הקודש: בלשו : ְִִֵַַַָ

י ראל אד ל  מעה  נת מי והרי  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאלעזר ,
לא  וכי  ? אמר ואה ני, : ל אמר  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹבמה?

מו)למד אמר(ישעיה  אחרית!? מראית מ יד ְֲִִִֵֵַַַַָָָ
נקרא  והא מת , לא מ ה ולכ ואי. הא  ,ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹל

,לאאד לאד האחרנה לת  נאמר  בגלל ְְֱֲִֶַַַָָָָָָָָֹ
עד נאמר וכ .נג  אא עזר, ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמצא 
כינה ציא  עזר מצא לא  לאד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹהאמצעי

תב מה לת זה ב ). ורא (שמות וכה ה  פו ְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אמר , מ תבדמ הא מה .אי אי ְֱִִִֵֶֶֶַַָֹי
 אלהי ה' ו ל זמ תא .נג עזר  מצא לא ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
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ואא. אא  אלהי ה' .האד על  ְְֱִִֵַַַָָָָָָֹרמה
 אמר הלת, ז  טו)רמה (בראשית ְֱֵֶֶַַַָָָ

.יו מ ה על ילה .אבר על  נפלה  ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹותרמה
 מלעתיו אחת וח גלת. אא נה ְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאי

ל למ לעתיו עלמת תמא אא מי? ְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
,לב צד  והא  ,מה אחד  ואא  אא  נטל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהבירה
ר זה  ח ה  ר  וסר בנה. ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹיפה

 ו)אמר  ה (שמ ל  ר  בר. הא  ְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ולכ חה, פני  מה  ני נאמר ועליו ,שיראד) ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

מל:ו) מק [באר  חה . רה כבנה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיפה
הכינה וצער על סבל  מהימנא רעיא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹדמה 
ציר חכמי ה למידי אי י ,לב ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהדה
הרה, ס ד ת ללמד  ציר אינ זה , ְְְִִֵֶֶַַָָָלסייע

נג ל מי א א הא ר דה מצא ולא ְְְִֶֶַָָָָָָֹ
סד וכ הלת, מ ה כינה  את להציא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻעזר 

והינה. ְְֵֵַַַָָהרמה

זהר ל ')יקני   יק) ע"ה הר "י אמר  . ְְִִִֵַַַָָ
יאת  ועב וה רת, והענת האסנת ְְְֲֲִִִֶַַָָָָל 
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את  ללמד  צי ר א גלל זה והגאלה , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹהיח 
נא ר ת בהר   ה ד . ב )רת אמר(קכד, , ְַַַַַָָָָֹֹ

מהימנא הזהר הרעיא ספר  יד  זכת  דוקא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
,רחמי מהלת  צאילי י ד  אר כבר ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָ

  מעיל דה זהר  הלימד  י ְִִִַַַַַָהר ת,
הא  פ ה מטהר  י ארבגירסא, ספר עיי) ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

הרעה,הזהר) מלכת ח מכניע  האויר, מז ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹ
החי  האר "י האלקי לא הרה  בר  י  ְְְֱֲִִִַַַָָָָָָֹודע
גירסא, ז הר   למד ,לי דה לתלמידיו ְְְְְְְִִִִֶַַַָָזי"ע
בה  לבעלי  וכ להגה ,  יד על ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָלזת

.בת לקלת ,מתנ בר לטהרת וא ְְְְְְֳִִַַַָָָָָָָ
חברה ללמד זיע"א הרמח "ל עצת  מנְְְֲֲִִַַַַַַָק
,לנ ה נח  בר רציפת, גירסא  דה ְְְְִִִַַַָָָָזהר
לרח וזכינ ,עלינ מי ה ל  מד ְְְְִִִִֵַַַַָָָָונצלנ

,יג)טהר ז פרק מא"(דניאל ענני ע  ואר" ְֲֲֳִֵַַָָָָ
יראל! ְְִֵַָָוגבר

י ראל ד לי ברי א צנק  ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָעל
מעני ק  גליל תיה, ליטא מאני דיו ְְְְְִִִִֵֶָָָָ
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, ד ה הזהר  לימד לעס ק ה עה  ְִַַַַַַַָָָחבת
י   חת" ונא ר קל יאמר  ְְְֲִִֵַַָָָָועה 
עד יקנטר ולא ,"ו  זע ...טְְְְְְִַָָֹֹ
 יאמר  נעי מעיול ,והמזידי גגיְְְְְְְִִִִַַַַֹה
 ע י ט ה יראל אי לכל  ,ְְְִִִִִִֵַַַַָָהמגידי
ל קי  מ ,חברי י ראל  ל יחד  ,לי דְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָה
לי לנ ,נפלאי באח ת אהבה ,ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָהעדרי

.י מצ עינינ  ליְְִֵֵַָ

 ָ ָ ְ ִּבברכה,
ח ֹודׁש העֹולמי הזֹוהר מפעל  ֶ ִ ָ ָ ַ ַ ָ ְ ִ ַ ַועד
ּו'באים, מ'מׁשמׁשים ּת'ׁשּובה ז 'מּני  ִ ָ ִ ְ ְ ַ ְ ָ ְ ֵ ַ ְ ַּתּמּו"ז 
התשע"ב ּדקייטא,  ָ ְ ַ ְ ֵ ְ ִׁשלהי
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'א פרק

ה גּ ר"א מווילנא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהגּ אוֹ ן

ה לה ל ד הא ה ְְִִַַַַָָָֻער 

ידיהאה על רק ּת היה , לא  ְַָֻ
ועּק ר  הּת וֹ רה , ל ּמ וּ ד 

ה ּק בּ לה. בּ לּמ וּ ד הגּ אלּ ה 
ג' א וֹ ת  י "א  ּפ רק ׁש למה  (אבן 

ילמד א ע ה  הרע ְִֵֶֶֶַַַָֹהצר 
ַָָק לה

יוֹ דע ה צר כּ י  ק בּ לה , ילמד ׁש לּ א  עוֹ שׂ ה  הרע ֵֶַ
האדם  יׁש וּ ב זה  לּ יּמ וּ ד  ידי על

ׁש לימה. ט 'בּ ת ׁש וּ בה ו' בּ יׁש עיה  (הגר"א  
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 פ ל ח ים  הם  ה רה  ְִִִֵֶֶַַַָנימ ת

ה גּ וּ ף נימת לפנימיּ וּ ת  ח יּ ים  הם  הּת וֹ רה  ְִִ
והחיצוֹ ניּ וּ ת  הנּ פ ׁש  ׁש ה וּ א

הגּ וּ ף, איןוהלחיצוֹ ניּ וּ ת וסוֹ ד בּ רמז עוֹ סקים 
בּ הם. להת גּ ר וֹ ת יכוֹ ל הרע יצר

כ"ו  א וֹ ת  ח ' ּפ רק  ׁש למה  (אבן 

ה סר מ רת מתחילה ְְִִִַַַַַָָָָהה גה

הנּ ס ּת רההגה מ ּת וֹ רת כּ מתחילה  אחר  ורק ַַָָ
וּ לבּס וֹ ף  הּת וֹ רה. חלקי  יתר  מ יגים

הנּ גלית . הּת וֹ רה את  מ יגים
ס דּ וּ ר מוּ ילנא , (ה גּ אוֹ ן 

ולא ה רה  ס דת  לה יג יכל  היה ְְִִֶַַָָָָֹמי 

ק ין דינין נן להיגן , ְְְִִִִִִֵַַָָהל

יׁש ל  כּ ן א ּמ וֹ  בּ בטן אוֹ ת וֹ  ּמ לּמ דין מה אחד ָ
לה יג  יכוֹ ל ׁש היה וּ מי להיג. בּ ידוֹ  יכלת 
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נדּ וֹ ן  לה יגן, יׁש ּת דּ ל לא וה וּ א  ה ּת וֹ רה  סוֹ דוֹ ת 
ק ׁש ין. בּ דינין

כ "ד  חלק  ׁש למה  אבן  ה גּ ר"א , מ וּ ילנה , אל יּ ה וּ  ר בּ י (הגּ א וֹ ן  

א רה וערי ה הר ספר ְְֲִֵֵֶַַַָֹֹללמד

חוֹ בתוֹ אל י ידי לצאת  ה דּ ר אי מ ּמ נּ וּ : ְִַָ
רבּ וֹ תינוּ  ׁש אמרוּ  ל ּמ וּ ד  ה עוּ ר

לברכה? זכרוֹ נם

א וֹ רה והיב: וׁש ערי הזּ הר ספר כּ דיללמד ְִֵ
הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ה כּ נּ וּ יים קצת להבין
לענין וּ מ ּס יע מבלבּ ל  ה וּ א  כּ י  ה ּפ רוּ ׁש , בּ לי  רק

ׁש אחר. ג'(אבן א וֹ ת  י "א  ּפ רק למה  

זצללה"ה הר "א  הדל  נ מר לנ ְְִֵֵַַַַָָק

לנ[ה גּ ר"א],ק לברכה  זכר וֹ נוֹ  הגּ דוֹ ל  מרבּ נוּ  ְִַ
יס ּת ר האמ ּת י ׁש הּס וֹ ד לוֹ מר ׁש חלילה
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ּפ ס וּ קה , להלכה ה ּמ ס כּ ם ׁש האחר וֹ נים ה דּ ין  רק  
הזּ את . החכמה לעמק  ירד וּ  לא 

הגּ ר"א ע "פ מ ּס לנט ז וּ נדל  יוֹ סף  מר' ּפ רט יּ וֹ ת הנהגוֹ ת צדּ יקים  (הנהגוֹ ת 

'ב פרק

להרׁש ּב "א הקודש ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲעב וֹ דת

ריה האמ נה סתרי להיג  אפ ר ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָאי
האמת חכמת ק לת  אם  י ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָועריה

סתרי והאמת לה יג  אפ ׁש ר ׁש אי המקבּ ל  ְֱֶָ
אם  כּ י וע ּק ריה  ׁש רׁש יה  האמוּ נה 
י ׁש ּת לּ ם  מ ּמ נּ ה  כּ י האמת  חכמת בּ ק בּ לת 
יצטר ולזה  נמנע וּ בזוּ לתּה  זה  בּ כל ה ּמ אמין 
היוֹ תוֹ  אחר  ה לם והעוֹ בד האמּת י ה ּמ אמין 
א ׁש ר  ה ּק בּ לה בּ חכמת  להתעּס ק  ׁש לם  ּת וֹ רני
סוֹ ד  על  יעמד וּ מ ּמ נּ ה  ה ּת וֹ רה נׁש מת  היא
צד  מכּ ל  ה דּ ת  עם המסכּ מת האמּת ית האמ וּ נה 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  ב'הרùò"א כט|פרק ְַָָ

בּ עבוֹ דת  והחפץ  והרצוֹ ן ה ּת וֹ רה כּ וּ נת ועל
יׁש ּת דּ ל  זה  על עמדוֹ  ואחר וה ּמ צווֹ ת  ה ּת פ לּ ה
דּ וֹ מים  וענפים  ּת וֹ לדוֹ ת וּ להוֹ ליד לקח לה וֹ סיף
כּ פי  זה  אין אׁש ר בּ ידוֹ  א ׁש ר  לרׁש ים
לה יג  ידוֹ  קצרה  קצר כּ י האנוֹ ׁש י ה כל
ה וּ א  אבל  ּפ נים  בּ ׁש וּ ם יוּ כל לא  האמת
בּ חכמה  ּפ לּפ לת לקיּ ם  האלקי הכל  כּ פי
ודרכוּ  חיוּ  בּ וֹ  א ׁש ר  הח יּ ים דּ ר זה 
בּ הקדּ מת  הרצוֹ ן ואין והחכמים ה נּ ביאים 
לּמ וּ דּה  וּ מניעת  האמ ּת ית  החכמה  אבל ה ּת וֹ רה
ּת ח לּ ה  ה ּפ ילוֹ סוֹ פיה  ל ּמ וּ ד  כּ מניעת  ּת חלּ ה

ׁש לּ  האמ ּת ית  החכמה ׁש היא ראוּ לחוֹ ׁש בים  א  
ּת ח לּ ה  ה ּפ ילוֹ סוֹ פיה  ל ּמ וּ ד  מניעת  כּ י א וֹ ר,
ועוֹ קרת  הוֹ רסת  ׁש היא  לפי וּ מח יּ ב רא וּ י
ה ּמ ינוּ ת  דּ ר ודר כּ ּה  האמת  דּ ת  ׁש רׁש י 
בּ על  ׁש לם  ּת וֹ רני ׁש יּ היה  קדם  בּ ּה  והעוֹ סק
וּ כפיר וּ ת  מינוּ ת  לידי ּת ביאה וּ  ׁש למה  אמוּ נה 

וכוּ '.
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ׁש ּת וֹ ריׁש אבל וׁש ל וֹ ם חס האמּת ית  החכמה  ֲָ
אבל  נפסד דּ עת א וֹ  רעה אמוּ נה ׁש וּ ם
אמ וּ נוֹ ת  ותׁש ריׁש  והצּ דק האמת  ׁש ּת נחיל  בּ הפ
יקדּ ימ וּ ה  אם ואף לוֹ מדיה  בּ לב אמ ּת יּ וֹ ת ודעוֹ ת 
לא וֹ ר  הּמ וֹ ציאה היא  כּ י ה ּת וֹ רה  ללמד 
ות וֹ מכת  מחזּ קת  ועּק ריה  ה ּת וֹ רה ּת עלוּ מ וֹ ת 
החכמה  בּ קנה ע וֹ לוֹ ת  ׁש ּת יהן לפי ׁש רׁש יה
בּ גּ וּ ף  ׁש ה ּת וֹ רה לפי  אח וּ רּה  טעם אבל האלקית 

אליה  כּ נּ ׁש מה  לּמ וּ דוהחכמה וּ כׁש יּ ק דּ ים  
בּ אה מה כּ פי וּ פרוּ ׁש ן ה ּמ צווֹ ת וידע  הּת וֹ רה 
לט יּ ל יכּ נס כּ ן ואחר  מּס יני הּק בּ לה  בּ הן
כּ הגן בּ גּ וּ ף  ה נּ ׁש מה  ּת חוּ ל אז החכמה  בּ פרדּ ס 
ההם וה ּס תרים ה ּס וֹ ד וֹ ת ויבין  יעמד  כּ י  וכּס דר

ואמּת תן בּ וּ רין על  וּ מצוה  מצוה  כּ ל ולא ׁש ל 
הדּ ברים  ידיעת  לוֹ  ׁש ּק דם  אחר  שׂ כל וֹ  יתבּ לבּ ל 
 כּ דר וזה ההם ה ּס תרים י וֹ ר וּ  עליהם א ׁש ר 

בּ וֹ . ה צּ וּ רה  לחוּ ל החמר  קדימת 
יז  ּפ רק  ה ּת כלית  חלק  להרׁש בּ "א  הּק ד ׁש  (עב וֹ דת 
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'ג פרק

יאיר  ◌ִ◌ָ◌ַחווֹ ת 

 רל עים מה   חלק ב  מה  ל ְְִֵֶַַַָָא רי
למה ונחמד למעלה ְְְְְֶַַָָָָאהב 

רפיוֹ ן אי ולגרם ה ּפ ריׁש ה  על איעצ אם לי
ספק  בּ לי ׁש היא  זוֹ  מחכמה וּ מניעה ח וּ ל
ודעת  בּ חכמה  האמ וּ נה ו ׁש רׁש  ה ּת וֹ רה נׁש מת 
ה וּ א  ל ּה  וירית ל ּה  דּ זכה ספק וּ בלי וּ תבוּ נה 

על יּ ה נּ עיםמבּ ני וּ מה חלק וֹ  ּט וֹ ב מה לוֹ  א ׁש רי 
למ ּט ה  ונחמד למעלה אה וּ ב וכ וּ '.גּ וֹ רל וֹ  

רי  סימן יאיר  (חוּ ת 

בר נדע יצא  לא  א תן דנ ל ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹואנן 
הת קריאת ז לת ְִִַַַָמ בן

ורעיא ואין יצירה  וספר זהר מ ּמ אמרי ראיה ְֵ
ואל יּ הוּ  דּ סבין סבּ א מּפ י  ׁש ּק בּ לוּ  מהימנא 
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ר וּ ח  דּ ב זּ הר ינוּ קי  הנ וכן עליוֹ נים  וּ מ ּק דּ י ׁש ין
האלקי  וגם  לׁש וֹ נם על וּ מ לּ תוֹ  בּ ם היה  ה ם 
מּפ י  ּפ ה  אל ּפ ה מ ּמ נּ וּ  ׁש ּק בּ לוּ  וגוּ ריו האר "י

הדּ ברים  יצא וּ  לאעליוֹ נים אוֹ תן בּ לּמ וּ דנוּ  ואנן 
ה ּמ לּ וֹ ת קריאת זוּ לת מוּ בן דּ בר  בּ דע ּת נוּ  יּמ צא
לבאר המבּק ׁש ים  האחר וֹ נים אלּ וּ  כּ ן  אין  מה
ולפעמים  וה נּ עלמים החת וּ מים  הזּ הר  דּ ברי

זה . את  זה כּ סוֹ תרים רי הם סימן יאיר  (חוּ ת 

'ד פרק

◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהרמח"ל

עלינ היא מצוה י  ת א לדעת ְִִִִֵַַַָָָָָח בים

עלינוּ :חבים  היא מצוה כּ י אוֹ ת ּה , לדעת  ִַָ
כּ י  ,לבב אל וה ׁש בת  ה יּ וֹ ם  "וידע ּת 

האלקים ". ה וּ א אנחנוּ ה ם  ׁש ח יּ בים  הרי 
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א לּ א בּ לבד, בּ אמוּ נה ולא בּ ידיעה  לידע
ה לּ ב. על הּמ תיבים  בּ דברים 

מלחמת  ספר שמ "ט (הרמח "ל , עמ ' כּ ללים , מׁש ה, 

ל  הנהגת לדעת  רק  היא  הלה  חכמת ְְִֶַַַַַַַָָָָָָָל 
העלין ְֶָָָהרצן

ׁש ל ל  הנהגתוֹ  לדעת  רק  היא  הּק בּ לה  חכמת ָ
ה בּ ר יּ וֹ ת  כּ ל  בּ רא מה  על  העליוֹ ן, הרצ וֹ ן
סוֹ ף  יּ היה  וּ מה בּ הם ? רוֹ צה הוּ א  וּ מה  האלּ ה?
כּ ל  מתּפ ר ׁש ים  ואי העוֹ לם ? סיבוּ בי כּ ל 
 ּכ כּ ל ׁש הם  לעוֹ לם, א ׁש ר  הא לּ ה  ה גּ לגּ וּ לים 
בּ עצמוֹ  העליוֹ ן הרצ וֹ ן ׁש ער כּ בר כּ י  זרים,
גּ מ וּ ר. בּ ׁש למוּ ת  ה גּ וֹ מרת זאת  הנהגה  סיבוּ ב
בּ סוֹ ד  מפרׁש ים אנוּ  מה  הם  העוּ רים וא לּ ה 

והע וֹ למ וֹ ת. ה ּס פיר וֹ ת

להאיר הר "י, על  החכמה ערי   ח ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָנפ
המים קץ  עד יראל ְְִִֵֵַַָָָלכל 

א ׁש ר רק ׁש נה עשׂ רה  ׁש ל ׁש  אחרי ר ׁש בּ "י, בּ ימי ַ
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עליו, החכמה ׁש ערי נפ ּת ח וּ  בּ ּמ ערה , היה
ה יּ מים. קץ עד ישׂ ראל לכל להאיר

י"ג  עמ ' בּ ּמ רוֹ ם אדּ יר הרמח "ל , ל וּ צאטוֹ , ח יּ ים מׁש ה (ר בּ ינ וּ  

א ר ההארה לפי ההר , ספר  ח ר  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹר"י
ערה קנה אליו ְְְִִִֵַַָָָָה יע 

ההארה הה לפי ה זּ הר, ספר ח בּ ר רׁש בּ "י ִֵ
וענינוֹ  בּ ּמ ערה, בּ הּת קנוֹ  אליו ה גּ יע אׁש ר
לפי  גּ ד וֹ לים  סוֹ דוֹ ת מבאר  הּת וֹ רה על ח בּ וּ ר
נעשׂ וּ  אׁש ר ה ּס פרים  וּ ׁש אר עצמ ּה . ה ּת וֹ רה  סדרי
היכל וֹ ת  וּ פרקי יצירה ספר  כּ גוֹ ן האחרים , מן

ה  וכל כּ גוֹ ן וכ יּ וֹ צא . לרא ׁש וֹ נים, א ׁש ר  ּס פרים 
על  אינם  וכיּ וֹ צא,  ּדּ חנּ ו ספרא רזיאל , ספר

ּת וֹ רה. סדרי  וּ לפי הּת וֹ רה

 עמקא המגלּ ה ונוֹ רא גּ דוֹ ל  ח בּ וּ ר זה וּ  ַ
עצמ ּה , ה ּת וֹ רה על רב בּ בר וּ ר ה ּס וֹ ד וֹ ת
כּ מוֹ  בּ פנימ יּ וּ תּה , הּת וֹ רה גּ לּ וּ י  נקרא  וזה וּ 
הּת וֹ רה  לגלּ וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד
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לעתיד  כּ ן  גּ ם עמּק ה ּפ נימ יּ וּ ת בּ יתר עצמּה 
לב וֹ א .

כ "ד  עמ ' בּ ּמ ר וֹ ם אדּ יר הרמח "ל , ל וּ צאטוֹ , ח יּ ים  מׁש ה (רבּ ינוּ  

התח נקרא זה הרה על  העה ְֲִֶֶַַַַַַַַָָָֹההר 
הרה לל ת  ל  ְֶַַָָָהדל 

סוֹ ד וֹ ת והיה מגלּ ה יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י  ְָָ
לקוֹ לוֹ  מק ׁש יבים וחברים  הּת וֹ רה ,
אחד  כּ ל  זה , בּ ח בּ וּ ר  להיוֹ ת  עּמ וֹ  וּ מתח בּ רים
ידי  על הּמ ׁש נה ׁש נּ עשׂ ית כּ מ וֹ  חלקוֹ . עוֹ נה
ועשׂ ה  כּ לּ ם  סברת ח בּ ר  ה ּק ד וֹ ׁש  ורבּ נוּ  ה ּת נּ אים ,

ה ּמ ׁש נה. ספר מהם 

 ספר ׁש יּ חבּ ר י וֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י רצה  ָ
ויהיה  יׁש יבתוֹ , בּ ני כּ ל מּמ אמרי  כּ לוּ ל 
מדבּ רים  החבּ וּ רים  כּ י ה ּת וֹ רה. על מחבּ ר ה ּס פר 

ּפ רטים, ענינים  עלעל הנּ עשׂ ה  הזּ הר א 
כּ לל וּ ת ׁש ל הגּ דוֹ ל ה ּפ תח  נקרא זה הּת וֹ רה 

לרבּ יהּת וֹ רה . צוּ ה יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן ר בּ י  והנּ ה 
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הדּ ברים  כּ ל  את  וּ מסדּ ר כּ וֹ תב  להיוֹ ת א בּ א 
זמן בּ כל היׁש יבה , בּ ני  החכמים ידבּ רוּ  א ׁש ר 
לפי יסדּ ר  ה כּ ל את ׁש הם , מקוֹ ם  וּ בכל  וּ זמן 

ה ּת וֹ רה . סדר 
כ "ד  עמ ' בּ ּמ ר וֹ ם אדּ יר הרמח "ל , ל וּ צאטוֹ , ח יּ ים  מׁש ה (רבּ ינוּ  

מעלת ,חד וזהר נים ההר , ְֲִִִֵַַַָָֹֹל ד
ה למ ד רפת  מנע ה כבים צאת  עד ְְִֵֵַַַַַַַַַָָהחר 

לאראׁש וֹ נוֹ ת נת א ׁש ר ּת מידי לּמ וּ ד לק בּ ע  ַָ
הזּ היפסיק.. הזּ הרה ּק ד וֹ ׁש  בּ ספר 

ות ּק וּ נים, חלקוֹ הּק דוֹ ׁש  מהם  איׁש  כּ ל  ללמד 
זה אחר  ּת פ לּ תזה  עת ועד הבּ קר  ּת פלּ ת מאחר  
ערב וי וֹ ם מנחה מבּ ת חוּ ץ ּת מיד  ה יּ מים  כּ ל 

ׁש ל  הּת מידי בּ לּ ּמ וּ ד הוֹ סיפוּ  וע וֹ ד  וכ וּ ', ט וֹ ב
ׁש ׁש  ועוֹ ד כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם  כּ ל  ללמד ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר 
י וֹ ם  מּמ וֹ צאי הלּ יל וֹ ת  מן ח וּ ץ  בּ לּ ילה ׁש ע וֹ ת 

וכ וּ '. וכוּ ' כּ ּפ וּ ר 
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לבערבנת וכ וּ ' נ וֹ רא וֹ ת גּ זר וֹ ת היה  תצ "א  ְִַ
ה ּת למוּ ד וכ וּ ',ספרי ישׂ ראל בּ ני ׁש ל  

ח יּ ים  מׁש ה לרבּ ינ וּ  ׁש אל  בּ אסאן  ר "י  והגּ אוֹ ן 
ורבּ ינוּ (רמח "ל)לוּ צאטוֹ  הענין , ס וֹ ד  לוֹ  לבאר  

ראה  הוּ א כּ י הענין , כּ ל ס וֹ ד  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב 
מּק דם  ות ּק ןזאת ל ּמ כּ ה רפ וּ אה והקדּ ים 

חדׁש  וזהר ותּק וּ נים  זהר ׁש יּ למדוּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה 
ה כּ וֹ כבים צאת עד  ה חר מעלוֹ ת  הפסק בּ לי

וכוּ '.
ל וּ צאטוֹ  חיּ ים מ ׁש ה מרבּ ינוּ  נפלאים  ענינים  מ ׁש ה , (ירים 

ל מה מסל הן  מבין  אינ י על  ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻאף

טענה לטענת זוֹ  ׁש אין הגּ ם  הליׁש י כּ ת  ְֲַַ
יהא  לא   לכ מבין ׁש אינוֹ  בּ ׁש ביל 
והגית  כּ תיב לגמר עלי לא  הלא להבין ר וֹ צה
אם  ולילה  יוֹ מם  בּ וֹ  והבנּת  כּ תיב ולא יוֹ מם  בּ וֹ 

 בּ יד הלּ ּמ וּ ד  שׂ כר לאו ואם ּת בין  והאּת בין 
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מבין ׁש אינוֹ  ּפ י על ׁש אף  ה זּ הר  מּס פר  ראיה
ל נּ ׁש מה.ה מס גּ ל לּ ׁש וֹ ן 

בּ הקדּ מה  חכמה ּפ תחי  (קל "ח 

מאת נרא ת זרת היה יץ  תצ "א  ְְִִֵֵֵַַַָָָנת
ספרי לבער  ה מן  ת א ל  ְְְְִִֵֵֶַַַַָהא יפי ר 
האי זה  עסק יראל  דלי וכל  ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָהלמד
וזהר ות נים זהר  ולמד  ה זרה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹֹלבל 
צאת עד החר מעל ת הפסק  לי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָחד

הללי הד  זמן  אפ ְְֲִִִִִַַַַָָהכבים ,

נוֹ רא וֹ ת והה גּ זרוֹ ת היה  בּ ּק יץ תצ "א  בּ ׁש נת ְִֵ
ואחד  הזּ מן, א וֹ תוֹ  ׁש ל  הא ּפ יפיוֹ ר מאת
בּ ני  ׁש ל הּת למ וּ ד ספרי לבער  היה  ה גּ זר וֹ ת
וכל  מאד נוֹ ראה  צרה  היה זה  כּ י  וּ מוּ בן ישׂ ראל,
ה גּ זרה, לבּט ל האי בּ זה עסקוּ  ישׂ ראל  גּ דוֹ לי
ר בּ ינוּ  את ׁש אל רבּ ינוּ  ׁש ל רבּ וֹ  בּ אסאן  ר"י וה גּ א וֹ ן
לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח  ׁש יּ היה הענין סוֹ ד לוֹ  לבאר 
בּ בא וּ ר  לוֹ  ה ׁש יב  ורבּ ינוּ  הּת וֹ רה , נגד אחרא
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ה וּ א  כּ י ר בּ ינוּ  ל וֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל ס וֹ ד מסּפ יק 
ותּק ן  ל ּמ כּ ה רפוּ אה והקדּ ים מ ּק דם  זאת  ראה 
חדׁש  וזהר ותּק וּ נים  זהר ׁש יּ למדוּ  ׁש לּ וֹ  בּ היׁש יבה 

ה כּ וֹ כבים. צאת עד ה חר מעל וֹ ת הפסק  בּ לי 

הזּ הר וע ד ׁש ל הּת מידי בּ לּ ּמ וּ ד ה וֹ סיפוּ  ְ
ׁש ׁש  ועוֹ ד כּ לּ וֹ  ה יּ וֹ ם  כּ ל ללמד  ה ּק ד וֹ ׁש 
יוֹ ם  מּמ וֹ צאי הלּ ילוֹ ת  מן ח וּ ץ בּ לּ ילה ׁש עוֹ ת 

וכוּ ' הלּ ּמ וּ דכּ ּפ וּ ר מן לפסק ׁש לּ א  הוֹ סיפ וּ  וכן 
ה כּ ללי ה לּ ּמ וּ ד בּ זמן אפ לּ וּ  הזּ הר כּ ב וֹ ד ׁש ל  ׁש ל 

מ "ח . ר בּ י  הרב  מוֹ רנ וּ 
יד  אוֹ ת הבה "ת  מ ׁש ּפ ט  מ ׁש ה  (ירים 

רי  זי"ע ד ה מהרמח "ל  רא  ְְְִִֵַַַָָָָָָמכ ב
דה ז הר ד ל ער  ְְִִִַַַָָֹלק ע

א ׁש ר קלי ראיתי ּת וֹ רת וֹ ... כּ ב וֹ ד ה וֹ ד א גּ רת  ְִִַ
ע  כּ י  ּת וֹ רתוֹ  כּ ב וֹ ד ּפ רי שׂ מח  שׂ יתי 

בּ א ׁש ר  לא -ל, ּת וֹ דה  שׂ מח  אני וגם  בּ נגלוֹ ת ,
כּ לּ ּה  כּ י ה ּק דוֹ ׁש ה , ּת וֹ רת וֹ  חלקי בּ כל ה ' יח נּ ני
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בּ גּ ביע  אני מנחׁש   א נפ ׁש . וּ מ ׁש יבת ּת מימה
היה  לזה א ׁש ר ּת וֹ רת וֹ  כּ בוֹ ד ה וֹ ד כּ וּ נת ׁש לּ וֹ ,
ועוֹ שׂ ה  הנּ ס ּת רוֹ ת מניח  הייתי ול וּ לי מתא וּ ה,
לי  צר  ואני  לשׂ מחה, לוֹ  היה כּ בר  בּ נגל וֹ ת עסקי
כּ י  ּת וֹ רתוֹ , כּ ב וֹ ד הדרת  מאת רח וֹ ק היוֹ תי  מאד 
מניח  הייתי לא אליו קר וֹ ב הייתי לוּ לי

כּ מ וֹ הוּ , איׁש  כּ י וגדוֹ למלּ הׁש ּת דּ ל, שׂ ר 
א וֹ ר ה ּפ נימי, ה ּט וֹ ב  את יעזוֹ ב  בּ ישׂ ראל,
רק הרמה  נפׁש וֹ  לה שׂ בּ יע ה נּ קיּ ה , סלת הבּ היר ,

הּת וֹ רה  ּפ ׁש ט  ׁש ה וּ א  ה דה  וּ בתמר וּ רבּ עשׂ ב 
עליו א ׁש ר ׁש וה , וּ גזרה  וח וֹ מר  הקל  ח יּ י,

" קׁש האמר וּ : בּ עבוֹ דה חיּ יהם  את "וימררוּ  
כז.) א' "כּ ל (זהר ואוֹ מר: צ וֹ וח מקרא הלא . 

כּ ל  ה דה ", כּ ציץ  חסדּ וֹ  וכל חציר  ה בּ שׂ ר
עבדין לגרמיהוּ  דעבדין ל')חסד ,(תקו"ז 

ׁש יּ נהלוּ  לבניה  הממתנת  ה ּק ד וֹ ׁש ה  והכינה
בּ נים  מ כּ ל ל ּה  מנהל ואין ה גּ לוּ ת , מן  א וֹ ת ּה 

דּ בר : וס וֹ ף  ה'? בּ עיני  ה יּ יטב נמצאילדה . מה 
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הּפ ל ּפ וּ לים בּ כל הוּ א  ּבּ רו ליוֹ צרנוּ  ר וּ ח נחת
מתח זּ ק אחד  ואין הר בּ ים ? וּה פסקים הגּ דוֹ לים
אל כּ בוֹ דוֹ  א וֹ ר וּ לגלּ וֹ ת ה' בּ סוֹ ד  לע ּמ וֹ ד 

בּ רית ה כינה  לז כּ ר  "וּ ראיתיה בּ ּה : ׁש נּ אמר  
ּמ ד בּ ר בּ ּס תר  לא דּ אוֹ ריתא. בּ רזין  עוֹ לם ":

רׁש בּ "י  על ה ּק דוֹ ׁש  חדׁש  וזהר רמז: דּ ף  ב ' (זהר 
ק וּ ק ) הרב מ וֹ סד מהדוּ רת ע :, דּ ף  ּפ סוּ ק:שה"ש  על 

בּ נּ ׁש ים " היּ פה  ל תדעי לא  ׁש אינוֹ "אם ׁש מי 
עוֹ בדין בּ יּה  אית אפיל וּ  דּ אוֹ ריתא  רזין יוֹ דע

מּפ קין וּ סגיאין, דּ הה וּ אטבין ּת רעי מכּ ל לי ּה  
האר "יעלמא. הּק דוֹ ׁש  הרב  הס ּת יר  ההס ּת ר 

דּ בריו  ואתח נּ ן)זלה"ה הּמ צווֹ ת, בּ אמר וֹ ,(ׁש ער  
ׁש ּת ים  א וֹ  אחת ׁש עה יע יּ ן חריף  ׁש הוּ א ׁש מי 
יעיּ ן לא  חריף ׁש אינ וֹ  וּ מי בּ הלכה , ה יּ וֹ תר לכל
בּ ּמ דר ׁש ים  יהיה  העסק עּק ר  א לּ א  עּק ר , כּ ל בּ ּה 

הּת וֹ רה . ּפ נימיּ וּ ת  וּ ב ּק בּ לה, כּ ןוּ באגּ דוֹ ת אם 
ה ּט פל? את  ונאח וֹ ז העּק ר את  נעזב זה ל ּמ ה  

א לּ א  לבוֹ א, לעתיד  מוֹ צא אדם  אין  ה כּ לל :
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וּ מי הזּ ה , בּ ע וֹ לם בּ ידיעת וֹ  ׁש המ ׁש י מה  האוֹ ר 
וּ מי ּפ נימי , בּ א וֹ ר יהנה  הּפ נימיּ וּ ת  ׁש יּ דע 
ׁש וּ ם  על מ ּמ נּ וּ  יהנה לא  ה יג וֹ  ׁש לּ א
צריכים  הדּ ינים הלא יאמר וּ : וכי ּפ נים.
נעזב  לא  לא, אוֹ תם ? הנעזוֹ ב  לי שׂ ראל 
ׁש אי לפי  זמנּ ים להם  נק בּ ע אבל א וֹ תם,
זמ נּ נוּ  נבלּ ה בּ הם  לא  א הכי, בּ לאו  אפׁש ר

הר בּ ים , בּ עווֹ נוֹ תינוּ  רע זה  הלא  ׁש רבח"ו . 
וּ מן האמת  מעל רחק וּ  כּ בר  ישׂ ראל חכמי

הנּ עים אחריהאוֹ ר  ללכת  אלקינוּ , ה ' כּ בוֹ ד , 
הוּ א  לבּ וֹ ת בּ וֹ חן  וה' הבל . ׁש ל ּפ ל ּפ וּ ליהם 
כּ י הוּ א, לעקלקלּ וֹ ת אם  לע ּק ל אם יוֹ דע
והכּ בוֹ ד : הבּ צע אחרי אלּ א נוֹ טים  אינם
נפׁש ם , א וּ ת  כּ כל מאלּ ה להם ׁש יּ ביא וּ מה 

להם. יבחר וּ  הגּ דוֹ לאוֹ תוֹ  האדם על  לי צר 
ע ּק ר יעשׂ ה  לא א ׁש ר ּת וֹ רת וֹ , כּ בוֹ ד  הדרת
כּ מוֹ הוּ , א ׁש ר לאיׁש  ראוּ י  ׁש היה  בּ מה עסקוֹ 
ׁש ל מלכּ וֹ  ,מל בּ מעדני יתעדּ ן  אכלוֹ  וּ לפי
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ׁש בכחי, מה א לּ א  בּ כחי אין אני עוֹ לם.
האמת, בּ דר ללכת  יעצני אׁש ר ה ' את  אבר
ּת מיד...". להם ה ּט וֹ ב את  בּ ניו בּ לב יּת ן והוּ א 

פ "ח)( אגּ רת  רמח "ל  א גּ רוֹ ת 

'ה פרק

העבוֹ דה  וׁש רׁש  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ְיסוֹ ד
וה נים ההר ל ד  רע לק ע ְְְִִִִִַַַַָֹֹרא י

נה ל  לימם ְְִֵֶֶַָָָֹאפן

יׁש ן ויתנהג זהר  לס יּ ם ׁש יּ ראה זוֹ  בּ דר ְְִֵַ
ׁש נה. בּ כל וה ּת ּק וּ נים  חדׁש  וזהר
הזּ הר  ׁש ל  ה ּפ ר ׁש יּ וֹ ת  סדר ילמד אם  א
יס ּפ יק  לא ה בוּ עוֹ ת , סדר על ה ּק דוֹ ׁש 
בּ פרׁש ה  ׁש בוּ ע וֹ ת וּ ׁש לׁש ה ׁש נים  לפעמים

לכן גּ דוֹ לוֹ ת . בּ פרׁש וֹ ת דּ הינ וּ  ראוּ יאחת , 
ותּק וּ נים הּק דוֹ ׁש  מזּ הר הלּ ּמ וּ ד ׁש ע וּ ר ׁש יּ קבּ ע 
כּ ל  להׁש לים ׁש יּ וּ כל י וֹ ם, בּ כל  דּ ּפ ין ג'
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ׁש נה, בּ כל ותּק וּ נים  וחד ׁש  יׁש ן  ואחר ה זּ הר 
ספרי  בּ ׁש אר  לּמ וּ דוֹ  יקבּ ע דּ ּפ ין ג ' לּמ וּ ד
סדר  על  המק בּ לים ספרי וילמד המק בּ לים ,
המקבּ לים  ספרי כּ ל ׁש יּ סיּ ם עד ׁש יּ כוֹ ל 
וה ּת ּק וּ נים  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  א וכ וּ ', ה נּ מצאים 
וכזה  לעיל, כּ נּ זכּ ר ׁש נה  בּ כל לסיּ מם יזּ הר 

ח יּ יו. ימי כּ ל יתנהג
ה נּ יצ וֹ ץ  ׁש ער ה י , ׁש ער העבוֹ דה , וׁש רׁש  (יס וֹ ד  

ה גה ה למ לב א יכ ל אדם ְֵֶַַָָָָָָאין
 מ הרה ל די מ ל הרא  ְְְִִֵֵַַַָָגדל ת

ה לה ְֵַַַָָָמחכמת

גּ דלּ תוֹ לד לאדם  ׁש יּ וּ דע  הוּ א הּק בּ לה  ִ
ית בּ ר וּ ב וֹ ראנוּ  יוֹ צרנוּ  ׁש ל ורוֹ ממוּ ת וֹ 

יתעלּ ה, קצתׁש מ וֹ  אל לבוֹ א  יכוֹ ל אדם  ואין 
מ כּ ל ׁש מוֹ  ית בּ ר ורוֹ ממ וּ תוֹ  גּ דלּ ת וֹ  הגת 
בּ יח וּ ד הּק בּ לה , חכמת מ לּ ּמ וּ די  כּ מוֹ  לּמ וּ דנ וּ 
חכמת והּת ּק וּ נים, הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ספר מלּ ּמ וּ ד
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ּפ ניו ּת איר העלי וֹ נים אדם  הע וֹ למוֹ ת מר בּ וּ י 
וס וֹ ף  קץ לאין בּ רא וֹ ת וֹ הּק ד וֹ ׁש ים  גּ ם  ותכלית. 
המקבּ לים , ספרי האר"יבּ ׁש אר  בּ כתבי  וּ ביחוּ ד  

לברכה, מר וּ ם זכר וֹ נוֹ  העוֹ למ וֹ ת  מה ׁש ּת ל ׁש לוּ ת 
גּ ם  וּ ברא וֹ ת וֹ  ה זּ ה , ה ּת חּת וֹ ן עוֹ לם  עד  ה ּמ על וֹ ת 
מעוֹ לם  הנהגתם סדר  ּפ רטי  קצת  אף  כּ ן 
ותכלית , קץ לאין ה ּמ עלוֹ ת רוּ ם  עד  ה ּת ח ּת וֹ ן 
ׁש ל  ור וֹ ממ וּ ת וֹ  גּ דלּ תוֹ  קצת  האדם  ייג  מ זּ ה 

ׁש מ וֹ .  ּוּ בר ו הוּ א  ּבּ רו וּ ב וֹ ראנוּ  וזהיוֹ צרנוּ  
הפל ה זּ ה  בּ עוֹ לם האדם בּ ריאת כּ וּ נת עּק ר
יוֹ צרוֹ  ורוֹ ממ וּ ת גּ דלּ ת וּ לה יג  לחקר  וה מם,

ויתעלּ ה. ׁש מוֹ  יתבּ ר וּ ב וֹ רא וֹ 
קצתם האדם ייג ה ּק בּ לה חכמת מ לּ ּמ וּ ד ַ

וה ּת מימה , הּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתנוּ  כּ ימעלת  
האדם  המק בּ לים ,בּ רא וֹ ת בּ זּ הרבּ ספרי  וּ ביח וּ ד 

וּ בּת ּק וּ נים, ונוֹ ראים הּק דוֹ ׁש  נפלאים  מּפ רוּ ׁש ים  
ס וֹ דוֹ ת  בּ רמז נטמן ואי הּק דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רתנוּ  ׁש ל 
אחת  בּ תבה לפעמים ונ וֹ ראים , גּ דוֹ לים
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רזין בּ ראוֹ תוֹ  גּ ם אחת , בּ א וֹ ת  ולפעמים
ה נּ סּת רים  ונוֹ ראים  נפלאים וסוֹ דוֹ ת  עליוֹ נים 
וּ בנקדּ וֹ ת  בּ טעמים  וּ ביוֹ תר  האוֹ תיּ וֹ ת , בּ ציּ וּ ר 
מעלת  גּ דל  קצת האדם ייג  זה מכּ ל וּ בתגין ,
אהבת  בּ ל בּ וֹ  בּ א זה ידי  ועל  ה ּק דוֹ ׁש ה , ּת וֹ רתנוּ 
עד  גּ ד וֹ לה וּ ת ׁש וּ קת וֹ  ׁש מ וֹ   יתבּ ר ה בּ וֹ רא 
הּק דוֹ ׁש ה  ּת וֹ רתנ וּ  מהגת  כּ י  מאד, למאד
ה בּ וֹ רא  ׁש ל ה גה לקצת כּ ן גּ ם האדם יבוֹ א
וק וּ ד ׁש א  אוֹ ריתא  כּ י ויתעלּ ה , ׁש מוֹ   יתבּ ר
ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר  כּ נּ זכּ ר ה וּ א חד ה וּ א  בּ רי
מזּ ה  קצת  האדם וימצא  הרבּ ה. בּ מקוֹ מוֹ ת
להארי וּ מהרא וּ י לעיל . נז כּ רים בּ מאמרים
בּ כל  לק צּ ר גּ דר, ּפ וֹ רץ עלי ּפ רץ  א מאד , בּ זה 
ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר מפליג ולכן אפׁש רי. ה יּ וֹ תר
לּמ וּ ד  מעלת  גּ דל מק וֹ מ וֹ ת  בּ כּמ ה  והּת ּק וּ נים

וכ וּ '. ּת כלית לאין ה ּק בּ לה
שׂ יאוֹ אחי ל מים גּ ד וֹ לה   ּכ כּ ל  אם ורעי, ַַ

אילנא  דּ האי  חילא  ּת ּק יף  וכּמ ה וּ מעלתוֹ 
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וׁש רׁש  ה ּק דוֹ ׁש , ה זּ הר ספר ל ּמ וּ ד  ׁש ל רברבי 
הגּ ל וּ ת  מן חפ ׁש י רצ וּ צים  ל ׁש לּ ח גּ זעוֹ  בּ ארץ 

אזןה ּמ ר, להאיר האדם  לב  יתלהב  לא   האי 
יוֹ ם בּ כל קב וּ ע ׁש עוּ ר  לקבּ ע בּ ל ּמ וּ דים לׁש מע 
המקבּ לים ספרי וּ ׁש אר  וּ בּת ּק וּ נים הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר

ה נּ יצ וֹ ץ כוּ '. ׁש ער ה י , ׁש ערי העב וֹ דה , ו ׁש רׁש  (יסוֹ ד 

והא מ סר, ספרי ל  ע ר הא  ה הר ְְִִֵֵֶַַַָָֹספר 
המימה לעב דה  א להבת   ל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָילהיב 

הגר והא  הפ ח  ה א  ההר  ספר  ְְֵֵֵֶַַַַַַֹ

ט וֹ בפר ועשׂ ה  מרע ט "ז:)סוּ ר  וזה (דּ ף ֵֶַ
יראים  בּ ספרי  נפׁש ּת דבּ ק לׁש וֹ נ וֹ :
עוֹ למים , כּ ל לבוֹ רא  ח יּ וּ ב עת  בּ כל ׁש ּת ראה
ספרי כּ ל  עּק ר ׁש ה וּ א  הזּ הר  בּ ספר וּ בפרט
אׁש  בּ ׁש להבת  ּלב ילהיב והוּ א מ וּ סר,

הּת מימה , ה ּמ פ ּת חלעב וֹ דה הוּ א  ה זּ הר  ספר 
הּס וֹ גר , לׁש וֹ נ וֹ .והוּ א כּ אן  עד  



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  ה '|מח העב₣דהפרק  òרòו ְְֲֶָָֹיס₣ד

בּ ספר על כּ תב ׁש בּ וֹ  הנּ ס ּת ר  וׁש רׁש חלק יסוֹ ד  ַ
ג')העבוֹ דה ּפ רק  ו' לׁש וֹ נ וֹ :(ׁש ער איןוזה  

גּ דלּ תוֹ  ה גת  קצת אל לב וֹ א יכ וֹ ל אדם
כּ מוֹ  לּמ וּ דנוּ , מכּ ל ׁש מוֹ  יתבּ ר ורוֹ ממ וּ תוֹ 
ספר מלּ ּמ וּ ד וּ ביח וּ ד הּק בּ לה , חכמת מלּ ּמ וּ ד

והּת ּק וּ נים, ה ּק דוֹ ׁש  ּת אירזהר אדם  חכמת 
וכ וּ '. ּפ ניו

לׁש ער ראה ויטאל  ח יּ ים הרב  מוֹ רינוּ  בּ הק דּ מת ְֵ
מבּ עיא  ולא  דּ בריו: ּת כן וזה  ההקדּ מ וֹ ת ,
כּ ל  יכוֹ ל בּ ודּ אי ׁש בּ וֹ  ׁש בּ זּ הר, ה נּ גלה  בּ חלק 
מדרׁש י  בּ ׁש אר  עוֹ סק ׁש ה וּ א כּ מ וֹ  לעסק , אדם 
בּ חלק  אפלּ וּ  א לּ א  לברכה, זכרוֹ נם חכמינוּ 
בּ וֹ  לעסק אדם  כּ ל  יכוֹ ל ׁש בּ זּ הר  ה ּת וֹ רה סתרי
ה ּת וֹ רה  בּ נגלוֹ ת עוֹ סק ׁש ה וּ א כּ מוֹ  בּ עיּ וּ ן, אפלּ וּ 
ה ּת וֹ רה  בּ נגלוֹ ת  לעסק  יכוֹ ל ׁש אינוֹ  וּ מי בּ ע יּ וּ ן,

הזּ הר,בּ עיּ וּ ן, בּ ספר בּ בקיא וּ ת יעסק לפח וֹ ת 
לׁש וֹ ן את  לגרס י שׂ ראל כּ לל רגילים מה  חוּ ץ
וּ בפרט ּת מיד, ה זּ הר  ּת ּק וּ ני ספר ואת  הזּ הר
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האדם נפ ׁש  את  וּ מטהר המק דּ ׁש  אלוּ ל , בּ חדׁש 
כּ ל ׁש זּ הוּ  , ית בּ ר הם לעבוֹ דת  וּ מלהיבוֹ 
ורק  א ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר וגרסת לּמ וּ ד ּת כלית 
ליראת ולזכּ וֹ ת  הוּ א   ּבּ רו להּק ד וֹ ׁש  להתקרב

ט "ז:)הם. דּ ף  ט וֹ ב וע שׂ ה מרע (ס וּ ר 

ז הר י ם  כל  קב ע יער  ְְְִִַַַָָֹלק ע 
ב נים ד ִִַַָה

וז"ל:בספר כּ תב , העבוֹ דה ו ׁש רׁש  אחייס וֹ ד ְֵֶ
שׂ יאוֹ  ל מים  גּ דוֹ לה   ּכ כּ ל אם ורעי ,
אילנא דּ האי חילא  ּת קיף  וכּמ ה  וּ מעלת וֹ ,
וׁש רׁש  הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ספר  לּ יּמ וּ ד ׁש ל  רברבא 
הגּ ל וּ ת מן חפ ׁש י  רצוּ צים לׁש לּ ח  גּ זעוֹ  בּ ארץ
אזן, להעיר  האדם לב יתלהב לא האי הּמ ר,
בּ כל קב וּ ע ׁש יעוּ ר לקבּ ע כּ לּ ּמ וּ דים , לׁש מוֹ ע
ספרי וּ ׁש אר וּ בּת ּק וּ נים הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר יוֹ ם 

ע כּ "ל .הּמ קבּ לים  וכוּ ', 
הנּ יצ וֹ ץ)וׁש ר(יסוֹ ד ׁש ער העב וֹ דה, ׁש  
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'ו פרק

האלוֹ קי ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהמקוּ בל
חיּ ים זי"ערּב י וויטאל ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

האריז"ל  ׁש ל  הּמ בהק ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת למידוֹ 

אינם רה ל  נ מעל ל ר ת  להם  ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָא י
ב ד נתנת  היא  הלה חכמת ְְְִִֶֶֶַַַָָָָעסקים 
הרעת וכל  ה ל ת מאריכים  הם י ְֲִִִֵַַַָָָָָל רה ,

ע לם לב א ְְִַַָָָה תרת

ה ּמ ׁש נהוזה ּפ ירוּ ׁש  ב )אצלי ו רבּ י(אבוֹ ת אמר : ְֶ
ק וֹ ל  בּ ת  ויוֹ ם  י וֹ ם בּ כל  לוי בּ ן יהוֹ ׁש ע
להם  א וֹ י וא וֹ מרת: וּ מכרזת ח וֹ רב מהר  יוֹ צאת 
ספק  בּ לי  כּ י ּת וֹ רה, ׁש ל מעלבּ וֹ נּה  ל בּ ר יּ וֹ ת
לב דּ ם  וּ בס ּפ וּ ריה בּ פׁש טיה  עוֹ סקים  בּ היוֹ תם
הוּ ׁש ת  ושׂ ק אלמנ וּ תּה  בּ גדי ל וֹ ב ׁש ת היא 
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"מה  לישׂ ראל יאמר וּ  האּמ וֹ ת  וכל  כּ סוּ ת ּה 
גּ ם  הלא  מ ּת וֹ רתנ וּ , ּת וֹ רתכם  מה מדּ וֹ ד",  דּ וֹ ד
עלבּ וֹ ן אין הע וֹ לם . בּ הבלי  סּפ וּ רים ּת וֹ רתכם
לבּ ריּ וֹ ת  להם אוֹ י  ולכן  מזּ ה , גּ ד וֹ ל  ּת וֹ רה
בּ חכמת  עוֹ סקים ואינם  ּת וֹ רה  ׁש ל מעלבּ וֹ נּה 
הם  כּ י ל ּת וֹ רה , כּ בוֹ ד  נוֹ תנת  ׁש היא  ה ּק בּ לה
הּמ תרגּ ׁש וֹ ת  הרעוֹ ת  וכל הגּ לוּ ת מאריכים 
ׁש התחלנוּ  בּ ּמ אמר  לעיל כּ נּ ז כּ ר  בּ ע וֹ לם, לבוֹ א 
ק וֹ ל  בּ ת  ה וּ א  עצמוֹ  וזה  זאת  בּ הקדּ מתנ וּ 

יוֹ ם . בּ כל הּמ כריז

ההא א א מס לי לא  עלמא , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָט ין 
א רייתא ס ר  איה ְְְְִִַָָלבא ,

כּ יּ וֹ צא ונרמז ועל  קרא", א וֹ מר  "קוֹ ל בּ ּפ סוּ ק  ְְִַ
ּפ רׁש ת  הזּ הר  בּ ספר  כּ ן גּ ם  אמר וּ  בּ זה

 קנ"ב .)בּ העלת ׁש מעוֹ ן(דּ ף רבּ י לׁש וֹ נוֹ : וזה  
אוֹ רייתא  דּ הא דּ אמר, נׁש  בּ ר לההוּ א ווי  אמר,
וּ מלּ ין בּ עלמא , סּפ וּ רין  לאחזאה אתא 
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לבוּ ׁש א  דּ אוֹ רייתא מלּ ה האי ועוֹ ד דּ הדיוֹ טי.
לבוּ ׁש א  דּ הה וּ א  דּ חׁש יב וּ מאן איה וּ . דּ אוֹ רייתא

א וֹ ריית  ּת יּפ ח איה וּ  אחרא , מלּ ה  ולא מ ּמ ׁש , א 
דּ אתי. בּ עלמא ח וּ לקא  לי ּה  יהא  ולא רוּ חי ּה ,

הל וֹ ם  עליו  הּמ ל דּ וד אמר   ּכ (ּת הלּ ים וּ בּ גין 
מה קיט ) ,' מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת וא בּ יטה  עיני 'גּ ל  :

ט ּפ ׁש ין וכוּ '. דּ אוֹ רייתא לבוּ ׁש א האי  דּ תח וֹ ת 
לב וּ ׁש א , בּ הה וּ א  אלּ א מס ּת כּ לי לא  דּ עלמא,

וכ וּ '. יּת יר  ולא דּ אוֹ רייתא , סּפ וּ ר  דּ איה וּ 

ה נּ זכּ ר ע ד בּ ּפ רׁש ה בּ זה  כּ יּ וֹ צא אחר מקוֹ ם  יׁש 
קמט:)עצמּה  וּ מאן(דּ ף  ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  , 

על  לאחזאה  דּ א וֹ רייתא , ס ּפ וּ רא  דּ ההוּ א דּ אמר ,
דּ אי רוּ חיּה . ּת יּפ ח קאתי, בּ לבד סּפ וּ רא ההוּ א
אוֹ רייתא  עלּ אה, א וֹ רייתא  איהי  לאו הכי,

ק ׁש וֹ ט .

אם והה בּ חינוֹ ת , ּת י עצמם ה ּפ ׁש ט בּ חכמי ְִֵ
לׁש ם  בּ ּה  ועוֹ סקים  ה ם  יראי  ׁש הם  הכּ ת
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מנּ ע וּ ריהם   החׁש  ֹבּ תו ׁש נּ ׁש אר וּ  אלּ א  ׁש מים 
בּ הם  לגעת  וּ מתיראים ה ּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת למדוּ  ולא
לּ נוּ ", ויּק חה ה מימה לּ נוּ  יעלה "מי בּ אמרם
רזיה  הם  מה  לנוּ  ויגּ ידה  וירד ׁש מים עלה  וּ מי
ואין  ה מים  "ואל  בּ זה כּ יּ וֹ צא  ועל וס וֹ דוֹ תיה,
מן  חצ וּ בוֹ ת  נפ ׁש וֹ ת  ׁש הם גּ ם  כּ י א וֹ רם ",
י ׁש בוּ  וּ במח ׁש כּ ים עּמ הם  א וֹ רם  אין ה מים

יצאוּ . לא  וּ מ ם 

מ לכסיל  קוה עיניו חכם אי ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָראית 

חכמים ועד ּת למידי קצת  והם אחרת כּ ת יׁש  ְ
וט וֹ חנן  הרים עוֹ קרי וּ מפל ּפ לים חריפים 
עליהם  ה ּמ דרׁש , בּ בית  בּ פלּפ וּ לם  בּ זה  זה 
רוֹ עׁש ים  וג וֹ ' ההרים" את  "ראיתי נאמר 
רזי  הם א וֹ כלה  אׁש  מק וֹ ם אל לגׁש ת וּ מתיראים
ׁש להבת  להבת אׁש  כּ גחלי דּ בריהם ה ּת וֹ רה,
"הה וּ א  כּ ענין  צרבת  בּ ם יצרבוּ  ּפ ן וּ מתיראים
מיניּה  א א  ונפק  בּ חׁש מל דּ ריׁש  דּ הוה ינוּ קא
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נּ  וּ מה  ּט וֹ ב וּ מה אם ואכלּת י ּה ", חלקם עים 
ית בּ ר ׁש מ וֹ  בּ קדת  וירפוּ   ּכ להם עלתה 
נאמר  בּ א לּ וּ  כּ יּ וֹ צא ועל ה וּ א , אוֹ כלה  א ׁש  כּ י 

ז) כד ולכן(מ ׁש לי  חכמוֹ ת", לאויל "ראמ וֹ ת  : 
כּ י ספק  וּ בלי ּפ יהוּ ". יפ ּת ח  לא  "בּ ׁש ער 
ׁש הם  ל וּ לי  כּ י הם  אוילים   ּכ החוֹ ׁש בים
החכמה  א וֹ ת ּה  להם דּ י בּ עיניהם ח וֹ ׁש בים 
לא  חכמים , הם וּ כבר  בּ ּה  ׁש יּ דעוּ  ה ּפ ׁש וּ טה 
כּ יּ וֹ צא  ועל מּפ נימיּ וּ ת ּה , מלּ כּ נס  נמנעים  הי וּ 

נאמר יב )בּ זה  כו, חכם (מ ׁש לי איׁש  "ראית : 
מ ּמ נּ וּ ". לכסיל ּת קוה בּ עיניו 

עליו ואם אׁש ר ה ל וֹ ם, עליו  ה ּמ ל ׁש למה  ְִ
יא )נאמר ה מ כּ ל (מלכים -א "ו יּ חכּ ם  : 

ׁש ח בּ ר בּ עת ימיו בּ סוֹ ף אמר וכוּ ', האדם"
כג )קהלת ז  והיא (קהלת  אח כּ מה "אמר ּת י  : 

ׁש כּ בר לחׁש ב  כּ לל  בּ דעּת וֹ  ולא  מּמ נּ י", רחוֹ קה
יתח כּ ם , ׁש לּ עתיד ׁש אפׁש ר חׁש ב אלּ א  נתח כּ ם 
ידי על לעתיד  אח כּ מה" "אמרּת י ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ 
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טעה  כּ י   ּכ אחר  ראה  זה כּ ל ועם היגיעה,
מ ּמ נּ י ". רח וֹ קה "והיא  ׁש כּ ת וּ ב  וּ כמוֹ  בּ זה ,

זה נ זמ א ר ה ים התאים   ע ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָמה 

זה מה בּ זמנּ נוּ  א ׁש ר  היּ ּת וּ ׁש ים הּפ תאים יּ ע שׂ וּ  ַ
ושׂ שׂ ים  בּ חלקם שׂ מחים חכמים  בּ היוֹ תם 
לברכה  זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  והרי בּ עבוֹ דתם ,
אמרוּ : והרא ׁש וֹ נים ה גּ דוֹ לים  ה ּת למוּ ד  חכמי
בּ ן  ּפ נחס  ר בּ י ׁש ל כּ חמוֹ רוֹ  אפילּ וּ  אנוּ  אין
בּ כּ תוּ ב  מפרׁש  הרי כּ י מ זּ ה , לתמּה  ואין יאיר,
עם  ּפ ה  לכם  ׁש בוּ  נעריו אל אברהם "ו יּ אמר
לברכה  זכר וֹ נם  רבּ וֹ תינ וּ  בּ וֹ  ודר ׁש וּ  החמ וֹ ר",
אמר  כּ י כּ וּ נתם  ואין לחמוֹ ר', ה דּ וֹ מה 'עם
כּ י  חכמה, בּ ל ּת י נעדרים היוֹ תם  על  ּכ להם 
ׁש ה וּ א  אליעזר על והעיד אמר הכּ ת וּ ב הרי
ודרׁש וּ  אליעזר, דּ ּמ שׂ ק הוּ א  מהם  אחד 

לברכה זכרוֹ נם  כח:)חכמינוּ  'דּ וֹ לה (יוֹ מא : 
לאחרים'. ר בּ וֹ  מּת וֹ רת וּ מ ׁש קה 
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 אם  אף ראה אינ חמ ר  ֲֵֶֶַַַָמה 

לברכה אמנם  זכרוֹ נם  חכמינוּ  בּ ארוּ  כּ בר ְָָ
ראוּ  ׁש לּ א לפי הּט עם , ואמר וּ  עצמם 
עם  קראם ולכן ההר על  ק ׁש וּ ר  ה כינה ענן
אּת ם  אף רוֹ אה , אינוֹ  חמוֹ ר  מה  לחמוֹ ר , ה דּ וֹ מה
 ּכ קרא כּ י נראה  אחר בּ מק וֹ ם אם  ואף  . ּכ
קנין  ה וּ א וה נּ ה  עבד , ׁש הוּ א מּפ ני לאליעזר
רק  זה  אין וחמוֹ ר וֹ , בּ המ ּת וֹ  כּ מוֹ  כּ ס ּפ וֹ 
היה  בּ נוֹ  יׁש מעאל הרי כּ י בּ עלמא  אסמכּת א 
ה וֹ ל וה בּ ן היה  אברהם בּ ן יׁש מעאל והרי ׁש ם,

אביו. מׁש ּפ חת  אחר

 רא רה   ר ולם  ,נתקלקל ן ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹעל 

לכר ,ורפ טיט  חל דת הם  ועלתה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹולענה,

להם יהיה לא  י ספק  ואין  האמת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹחכמת
הא ע לם ֵֶַָָָחלק 

כד)ע וֹ דאמר  ד הגּ בעוֹ ת (ירמיה "וכל : ַָ
ה ּת למידי הם  ה גּ בעוֹ ת כּ י התקלקל וּ ",
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אצל  גּ בע וֹ ת  הנּ קראים הבּ חוּ רים חכמים 
א לּ וּ  ה גּ בעוֹ ת ה נּ ה  ה נּ זכּ ר, ההרים בּ חינ וֹ ת
הּת למידים  בּ ראוֹ ת כּ י לגמרי, נתקלקל וּ 
ר וֹ דפים  הרמים ההרים הגּ דוֹ לים את ה ּק טנּ ים
עס וּ קים  ואינם ה ּפ ׁש טים אחרי ולילה יוֹ מם
מ יּ ראתם  כּ י  יוֹ דעים ואינם ה זּ את  בּ חכמה
כּ נּ זכּ ר, בּ ּה  מ לּ התע ּס ק נמנעים הם בּ ּה  ל כּ נס
ׁש ר ׁש  ולבּ ם  נתקלקלוּ  א לּ וּ  גּ בעוֹ ת  כּ ן ועל
טיט  חלוּ דת בּ הם  ועלתה  ולענה  רא ׁש  ּפ וֹ רה

וא וֹ  האמת, בּ חכמת  לכ ּפ ר ׁש איןורפ ׁש  מרים 
על  בּ לבד וּ לבוּ ׁש יה ּפ ׁש טיה א לּ א  בּ ּת וֹ רה 
ואין ,בּ העלת בּ פר ׁש ת  לעיל  הנּ ז כּ ר   דּ ר
ה בּ א  בּ ע וֹ לם חלק להם  יהיה לא כּ י  ספק
הּס בּ ה  למעלה נת בּ אר  וּ כבר  בּ זּ הר. ׁש ם כּ נּ זכּ ר
רק  כּ פׁש ט ּה  אינ נּ ּה  הבּ א עוֹ לם  ּת וֹ רת כּ י 
וס וֹ ד וֹ תיה , ה ּת וֹ רה  בּ רזי  עוֹ סקים ׁש ם  עד
הזּ ה  בּ ע וֹ לם טרח ולא בּ ּה  בּ חר ׁש לּ א  וזה 
ועליהם  בּ ׁש בּ ת , יאכל לא ׁש בּ ת  מערב 
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ּת רעבוּ " ואּת ם יאכל וּ  עבדי  "ה נּ ה  נאמר 
וגוֹ '.

הם אנ י  מע לם  א ר הרים הה רב  ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָערב

כּ ל והה ואפילּ וּ  דּ בריו בּ תח לּ ת  כּ תב מה ְִֵ
חסד  כּ ל  בּ אוֹ ריתא דּ מ ׁש ּת דּ לי אינוּ ן
מבאר, ׁש ּפ ׁש טוֹ  היוֹ ת עם  וכוּ '. לגרמיהוּ  דּ עבדי 
א ׁש ר  הרבּ ים בּ עו וֹ נוֹ תינוּ  זה בּ זמנּ נוּ  וּ בפרט 
קצת  אצל בּ ּה  לחת קרדּ ם נע שׂ ית  ה ּת וֹ רה
לקבּ ל  מנת  על בּ ּת וֹ רה עסקם  אׁש ר ּת וֹ רה בּ עלי
מ כּ לל  להיוֹ תם וגם יתר וֹ ת , והּס פקוֹ ת ּפ רס
ׁש מם  להי וֹ ת סנהדרא וֹ ת , ודיני י ׁש יב וֹ ת, רא ׁש י
בּ מע שׂ יהם  ודוֹ מים  הארץ בּ כל נוֹ דף  וריחם 
ורא ׁש וֹ  מגדּ ל  ה בּ וֹ נים  הפלגה  דּ וֹ ר  לאנׁש י
כּ תב  מה היא מע שׂ יהם סבּ ת וע ּק ר בּ מים,
בּ ספר  כּ כּ ת וּ ב ׁש ם . לנ וּ  ונעשׂ ה הכּ תוּ ב   ּכ אחר 

בּ ראׁש ית בּ פרׁש ת  כ"ה:)ה זּ הר ל ׁש וֹ נוֹ (דּ ף  וזה 
והארץ , ה מים ּת וֹ לדוֹ ת אלּ ה ּפ ס וּ ק  על
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מינים , הג ' וּ מן רב, בּ ערב יׁש  מינים  ׁש חמה 
אּת מר דּ עלייה וּ  גּ בּ וֹ רים, כּ ת  ה נּ קרא  הוּ א מהם 
הם , אנ ׁש י  מעוֹ לם  א ׁש ר  ה גּ בּ וֹ רים  ה ּמ ה 

בּ ה וֹ ן דּ א ּת מר  דּ א לּ ין  מּס טרא (בּ ראׁש יתואינּ וּ ן  
לנוּ יא ) ונעשׂ ה  וג וֹ ' וּ מג דּ ל עיר  לנ וּ  נבנה הבה

וׁש ויין מדר ׁש וֹ ת  וּ בּ ּת י  כנס יּ וֹ ת בּ ּת י  בּ בנין  ׁש ם 
ולּ א  רי ׁש יּה , על ועטרה ּת וֹ רה ספר  בּ ה וֹ ן 

ל  אלּ א ה כּ ת לׁש מּה , על וה נּ ה  וכוּ '. לוֹ ן  מע בּ ד 
ׁש לּ א  בּ ּת וֹ רה  הע וֹ סק  כּ ל בּ גּ מרא : אמר וּ  ה זּ את
ולא  ּפ ניו  על ׁש לית וֹ  ׁש נּ הפכה לוֹ  נח  ל ׁש מּה 

העוֹ לם . לאויר  יצא 

מ ל עסקין  אין ְְְִִֵֶָָָראיה 

וענוה ואמנם ּת ימה  מראים  הא לּ ה  האנׁש ים ְְָָ
ה וּ א  בּ ּת וֹ רה  עסקם  כּ ל כּ י בּ אמרם
מאיר  ר בּ י ה ּת נּ א  הגּ דוֹ ל החכם  וה נּ ה לׁש מ ּה :
בּ אמרוֹ  הוּ א   ּכ ׁש לּ א עליהם  העיד ה לוֹ ם  עליו
זוֹ כה  לׁש מּה  בּ ּת וֹ רה  הע וֹ סק כּ ל כּ לל וּ ת לׁש וֹ ן
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ונעשׂ ה  ּת וֹ רה  רזי  לוֹ  וּ מג לּ ים  וכוּ ' הרבּ ה לדברים
הּמ תגּ בּ ר  וּ כמעין וה וֹ ל ּפ וֹ סק  ׁש אינ וֹ  כּ נהר
וּ להוֹ ציא  בּ ּה  וּ לע יּ ן לטרח  הצטרכ וֹ  בּ ל ּת י מאליו
זה  ה נּ ה ה ּס לע , מן  ה ּת וֹ רה מימי ׁש ל טּפ ין ט ּפ ין
וּ מי  כּ הלכתּה , לׁש מ ּה  בּ ּת וֹ רה  ע וֹ סק ׁש אינוֹ  יוֹ רה
בּ רא וֹ תוֹ  דּ מעוֹ ת  עיניו  יזּ לוּ  לא  אׁש ר האי ׁש  זה 

וּ פחית וּ תוֹ . חסרוֹ נוֹ  ורוֹ אה ה זּ את הּמ ׁש נה 

מ ל א  ְְִֶֶֶָֹגדר 

לפרׁש האמנם אפ ׁש ר  ׁש לּ כאוֹ רה ּפ י על אף ְַָָ
- [הגּ הה  זה אפן על הּמ אמר ל ׁש וֹ ן
ה ּת וֹ ספוֹ ת  ׁש כּ תב כּ מ וֹ  לקנטר על כּ וּ נת וֹ  אפׁש ר

נ:) כּ תב (ּפ סחים  חיּ ים וּ בעץ  ח"ן . אב "ן 
העבוֹ דה  וׁש רׁש  יסוֹ ד בּ על החסיד ׁש ל  יד
ולא  הארץ  עם על כוּ ' לפר ׁש  אפׁש ר גּ רס 
דּ בר זה כּ ל עם כוּ ']. חכם  ּת למיד על 
עסקינן בּ ׁש וּ פטני וכי  ל וֹ מר  מאד מאד קׁש ה
העוֹ סקים  חכמים  ה ּת למידי כּ ל בּ כלל וּ ת  ולא 
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כּ לל וּ ת :  דּ ר אמרוֹ  זה על והראיה  בּ ּת וֹ רה 
כּ ל  בּ א וֹ ריתא דּ מׁש ּת דּ לי  אינוּ ן כּ ל ואפי לּ וּ 
לוֹ מר ואין עבדי , לגרמיהוּ  דּ עבדי  חסד
ׁש הרי וּ מׁש בּ ׁש ּת א, יתרה  היא  כּ ל  דּ מלּ ת 
ׁש לּ א  הדה , כּ ציץ  חסדּ וֹ  וכל דּ וֹ ר ׁש  מקרא 

לרמ  חסדּ וֹ , וכל  אלּ א וחסדּ וֹ  כּ ל נאמר  כּ י  ז 
הנּ קראת  בּ ּת וֹ רה העוֹ סקים  חכמים ה ּת למידי
בּ חסד  דּ וֹ מים הם  לׁש וֹ נ ּה  על  חסד ּת וֹ רת
דּ לגרמיה וּ  מ וּ ם ה דה ציץ אל ההוּ א
י וּ בן לעיל הנּ זכּ ר  ל ׁש וֹ ן בּ א וּ ר אבל עבדי.
על  ואהבה ויראה  בּ אמר וֹ  מאחריתוֹ  ראׁש יתוֹ 
ׁש לׁש  ותחת ׁש פחה  איהי ּפ רס לק בּ ל  מנת 

ארץ . רגזה

מעלמא יתמח ן רב  ערב  עד יח דא  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלית 

בּ פרׁש ת והענין  ה זּ הר בּ ספר ׁש כּ תב בּ מה  י וּ בן ְְִָָ
כז:)בּ ראׁש ית  אמר(דּ ף  דא וּ בגין . 

לב דּ וֹ  האדם הי וֹ ת ט וֹ ב  לא  ה וּ א   בּ רי קוּ דׁש א



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  ו'|סב וויטאלפרק ח Łים ִִִַַַרùי

דּ ההוּ א  א ּת תא מׁש נה דּ א  כּ נגד וֹ  עזר לוֹ  אעשׂ ה 
ישׂ ראל  זכוּ  ואי  דׁש כינ ּת א, ׁש פחה ואיהוּ  נער
טהוֹ ר דּ ה ּת ר  מ ּס טרא  בּ גל וּ תא לוֹ ן  עזר איהי 
ּפ ס וּ ל  דטמא מ ּס טרא כּ נגדוֹ  איהי לא ואי כּ ׁש ר ,
יתמחוּ ן רב דּ ערב עד יח וּ דא דּ לית  וכוּ ' אסוּ ר 
מארעא  לבר מ ׁש ה  אתקבר דא  וּ בגין  מעלמא.
דּ ׁש לטא  מׁש נה  איהי דּ ילי ּה  וּ קבוּ ר ּת א ק דּ יׁש א,
וּ מל כּ א  למ ׁש ה, קבּ לה  דּ איהי מטר וֹ ניתא על
ּת חת  דּ א  וּ בּ גין מ בּ עלּה , מת ּפ רׁש א וּ מטר וֹ ניתא 
דּ א   ֹימלו כּ י  עבד  ּת חת ארץ רגזה  ׁש ל ׁש 
כּ י ונבל מ ׁש נה , דּ א וׁש פחה ידיעא, עבדא 

רב . ערב  דּ א לחם ישׂ בּ ע 

הא ני, את ט י מ ן ְְְְִִִֶֶַָָָֻ'ט '
החיצ ני הל ים ְְִִִִַַַַחינת 

כּ לוּ לה ה ה  ה ּק דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתנ וּ  כּ י מבאר  ִֵ
אבּ י"ע  עוֹ למ וֹ ת  אר בּ ע בּ כל ונמצאת
וּ בהיוֹ ת ּה  עשׂ יּ "ה ] יציר"ה  בּ ריא"ה  [אציל וּ "ת 
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היא  ׁש ם  כּ י ק בּ לה , נקראה  אז האצילוּ ת  בּ ע וֹ לם 
מלּ ׁש וֹ ן  ּפ ׁש ט  ה נּ קרא הלּ בוּ ׁש ים מכּ ל מפׁש טת 

ה ּמ לבּ וּ ׁש ים ּפ ׁש  בּ חינת  ׁש ה וּ א כּ ּת נּת י , את טּת י 
הּמ תּפ ט  אדם עוֹ ר  גּ בּ י על ׁש ה וּ א החיצ וֹ ני,

ּפ ׁש ט. מ לּ ת  עּק ר וזה וּ  לפעמים , מעליו
ח יּ ים ) וּ לעץ ההק דּ מ וֹ ת לׁש ער הק דּ מה (המהרח "וּ 

רה ל  נמעל ל רת להם  ְְִֵֶֶֶַָָָא י

הּמ ׁש נה וזה ּפ יר וּ ש ב ')אצלי ו' ּפ רק (אב וֹ ת ְֶ
ויוֹ ם" יוֹ ם  בּ כל לוי, בּ ן יה וֹ ׁש ע ר בּ י אמר 

ואוֹ מרת וּ מכרזת ח וֹ רב  מהר יוֹ צאת  קוֹ ל  בּ ת 
בּ לי כּ י ּת וֹ רה", ׁש ל מעלבּ וֹ נּה  לבּ ר יּ וֹ ת להם אוֹ י
וּ בסיּפ וּ ריה בּ ּפ ׁש טיה  עוֹ סקים  בּ היוֹ תם ספק
הוּ ׁש ת ושׂ ק  אלמנוּ תּה  בּ גדי לוֹ ב ׁש ת  היא  לב דּ ם,
מה לישׂ ראל, יאמרוּ  הא ּמ וֹ ת  וכל  כּ ס וּ תּה ,
גּ ם הלא מ ּת וֹ רתינ וּ , ּת וֹ רתכם  מה מדּ וֹ ד,  דּ וֹ ד
עלבוֹ ן אין  עוֹ לם, בּ הבלי ס ּפ וּ רים ּת וֹ רתכם
לבּ ר יּ וֹ ת להם  "אוֹ י ולכן  מ זּ ה, גּ ד וֹ ל ּת וֹ רה
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בּ חכמת עוֹ סקים ואינם  ּת וֹ רה", ׁש ל  מעלבּ וֹ נּה 
הם כּ י לתוֹ רה, כּ ב וֹ ד נוֹ תנת  ׁש היא  הּק בּ לה 
ה ּמ תרגּ ׁש וֹ ת הרע וֹ ת וכל ה גּ ל וּ ת, מאריכים
כּ ל בּ לבד זוּ  ׁש לּ א  כּ ל וֹ מר עכ"ל. לע וֹ לם , לב וֹ א

ּת ל וּ י ׁש ּק רוּ  אלּ בּ צוּ ארםהאסוֹ נוֹ ת ח "ו, גּ ם  א 
א ׁש מים הם  יבוֹ א  ׁש לּ א  להיוֹ ת  ׁש עתיד מה 
לאוֹ תּה  לּה  ואוֹ י בּ וּ ׁש ה לאוֹ ת ּה  ל ּה  וא וֹ י , בּ כ
ׁש מעוֹ ן רבּ י רק כּ י הדּ ין, בּ יוֹ ם  יענוּ  מה כל ּמ ה ,
לוֹ , לׁש מ וֹ ע רצוּ  לא  והם  ה דּ ין , מן לפט וֹ ר יכוֹ ל
על א וֹ ר" "ּת וֹ רה  – בּ ת וֹ רתוֹ  ללכת אבוּ  ולא 

ה ּפ ס וּ ק כּ י ׁש ם, המהרח"וּ  כּ תב ּפ רקזה  (מ ׁש לי 
כ"ג ) ספרו' חכמת  על רק  הוּ א אוֹ ר" "ותוֹ רה

הם הב' הכּ ת וּ כנגד  וז "ל: הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר 
א ׁש ר ה' בּ ת וֹ רת העוֹ סקים חכמים הּת למידי
אמר הארץ מן ולא  המים  מן חצוּ בה נפׁש ם 
ׁש נּ פׁש ם גּ ם כּ י א וֹ רם " ואין המים  "ואל
בּ תוֹ רתם אוֹ ר  להם  אין ה מים, מן חצ וּ בה 
ּפ סוּ ק: על חז"ל  בּ ׁש ם למעלה כּ תבנוּ  כּ מ וֹ 
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וחכמתבּ מח בּ בלי. ּת למוּ ד זה  הוֹ ׁש יבני ׁש כּ ים  
וּ מבארת אוֹ תם , ה ּמ אירה  היא  הזוֹ הר ספר
כּ א לּ וּ  בּ מלבּ וּ ׁש ים בּ ּת למוּ ד, הנּ אמרים  הדּ ברים 
נאמר עליהם א ׁש ר גּ ׁש מיּ ים, חׁש וּ בים  הם 
ואין ה מים ואל ׁש אמר וּ  וזה  א וֹ ר", "ות וֹ רה 
בּ נחמוֹ תיו ה נּ ביא יׁש עיה  נתנבּ א  זה ועל אוֹ רם,
וגוֹ ', ידעוּ " לא  בּ דר עורים "וה וֹ לכ ּת י ואמר:
וכוּ ', בּ מסּפ רם, נ וֹ דע וּ  הפ ׁש טית  ה ּת וֹ רה כּ י
בּ ּת למ וּ ד הע וֹ סקים כּ י ספק וּ בלי עיי "ש ...
בּ לב וּ ׁש י קיר, כּ עורים  מגׁש ים  בּ לבד , בּ בלי
הּת וֹ רה בּ רזי רוֹ א וֹ ת עינים להם  ואין הּת וֹ רה ,
ּפ סקוּ  רצ וֹ נם  כּ פי  ח נּ ם על  לא  כּ י בּ וֹ , הנּ סּת רים
א לּ א וּ פס וּ ל, כּ ׁש ר והּת ר אסוּ ר טהוֹ ר  טמא
וּ כמוֹ  חן, ליוֹ דעי כּ נּ וֹ דע  הּת וֹ רה  ּפ נימיּ וֹ ת  ֹמּת ו
לעיל, בּ ארנוּ  האחד אחר, בּ מקוֹ ם ׁש ּק ראם

ׁש כּ ת וּ ב וזה  וכוּ ' עינין  מ "ב(סתימין פרק ישעיה  
היאי"ט ) הכוונה אבל עבדּ י", אם  כּ י ע וּ ר "מי

הנּ קראים האמת חכמי וּ לאּפ וּ קי למעוּ טי
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הע וֹ סקים אבל  כּ נּ "ל ק בּ לה  מרי אינוּ ן בּ נים,
בּ סוֹ דוֹ תיה, הסּת כלוּ תם בּ לּת י לבדּ ּה  בּ ּמ ׁש נה
ואם אס וּ ר אם  ה דּ ינים יּפ סקוּ  ס וֹ דוֹ תיה וּ כפי
וזה הם, בּ ודּ אי עורים א לּ וּ  הנּ ה כּ נּ "ל  מּת ר
העוֹ סק כּ י עבדּ י ", אם  כּ י  עוּ ר  "מי ׁש כּ תוּ ב 
יׁש עיה נתנבּ א ועליהם  כּ נּ "ל עבד נקרא  בּ פ ׁש ט 
ה וּ א ידע וּ  לא  בּ דר ללכת  ׁש יּ זכּ וּ  לב וֹ א לעתיד 
אשׂ ים ע וֹ ד ׁש כּ תוּ ב  וזה האמת... חכמת דּ ר
ׁש ה וּ א בּ בלי ה ּת למ וּ ד  כּ י  לא וֹ ר, לפניהם   מח ׁש
אשׂ ים ה זּ ה , העוֹ לם בּ פׁש ט הּמ סּפ ר  מח ׁש
דּ א וֹ רייתא רזין מּת וֹ כוֹ  ויסתכּ לו לא וֹ ר, לפניהם

א וֹ ר. ות וֹ רה  ה נּ קרא בּ וֹ , הגּ נוּ זים 
ההקדּ מ וֹ ת  ׁש ער על זיע"א  מוהרח"ו הק דּ מת  ח יּ ים, עץ (ספר 

ולכן ק לה עסק  א  הרא ן אדם ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹחטא
הח ת  ר נ ְְִַַם

עווֹ ן תב כּ י ח יּ ים : לעץ בּ הקדּ מה המהרח "וּ  ַָ
ה וּ א  ורע טוֹ ב ה דּ עת בּ עץ  הרא ׁש וֹ ן אדם 
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ׁש היא הח יּ ים  בּ עץ  להתעּס ק בּ חר  ׁש לּ א
רב הערב  עווֹ ן עצמוֹ  וזהוּ  הּק בּ לה, חכמת 
ונׁש מעה' עּמ נוּ  א ּת ה 'דּ בּ ר  למ ׁש ה  הא וֹ מרים 
עּמ נוּ  ידבּ ר 'ואל ורע , טוֹ ב  הדּ עת  בּ עץ
כּ סברת ּת וֹ רה , בּ סתרי נמ וּ ת ' ּפ ן אלהים 
זה בּ זמ נּ נוּ  אׁש ר ּת וֹ רה  בּ ני קצת  הּט וֹ עים
חיּ י האמת  חכמת על  רע ׁש ם  הּמ וֹ ציאים 
ימ וּ ת בּ ּה  ׁש ּמ תעּס ק מי ׁש כּ ל ואוֹ מרים עוֹ לם,
נׁש בּ רוּ  ולכן וׁש לוֹ ם , חס ׁש נים  בּ קצרוּ ת

הרא ׁש וֹ נוֹ ת ונּת נוּ הלּ וּ חוֹ ת הח יּ ים דּ עץ מּס טרא  
מׁש נה  ורע ט וֹ ב  ה דּ עת  דּ עץ  מּס טרא להם 
בּ ית  דּ חרבּ ן  א בּ וּ דא  וגרם  דּ מטר וֹ ניתא  ׁש פחה 
 והאר הּמ ר  האחרוֹ ן וגל וּ ת  וׁש ני  ראׁש וֹ ן 
דּ ית וּ בוּ ן עד הרבּ ים בּ עו וֹ נ וֹ תינוּ  אנוּ  א ׁש ר 
ה ם  את  וּ בּק ׁש וּ  בּ תי וּ בּת א ישׂ ראל בּ ני
וידעוּ  ּת וֹ רה  בּ רזי וּ לידעוֹ  להכּ ירוֹ  אלהיהם
וכדּ ין מל כּ ם , הוּ א וּ מי עוֹ בדים  הם  מי את
ׁש אמר כּ מוֹ  האמת בּ חכמת לעסק  יז כּ וּ 
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ידי על ויּ מ ּת ק וּ " עץ  ה ם "ויּ וֹ רה וּ  ה כּ ת וּ ב:
(ׁש ם )הּמ ׁש יח . 

וכתבי ותנים  זהר ע סק   אינ מי  רנדְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַֹ
ולח ץ הפה מן הא   רת עסק  ל  ְֲִִֵֶַַָָָָָהאר"י

הבּ רכה וכתב ז בּ היכל עקב  י"ט )(ּפ ר ׁש ת  ,': ְַָ
האחרוֹ ן, ה זּ ה  עוֹ סקבּ דּ וֹ ר ׁש אינוֹ  מי  

האר"י מרן  וכתבי ותּק וּ נים  ה זּ הר  ׁש הם בּ ספר 
וּ במׁש נה  בּ מקרא  בּ ל וּ לה  ל נּ פׁש , מּמ ׁש  ח יּ ים

וּ פוֹ סקים, ּת וֹ רתוֹ וּ בתלמוּ ד ׁש כּ ל  נאמנה  ידע  
לוֹ  ואין כּ דוֹ אג, ולח וּ ץ, מ פה ה וּ א ׁש ע וֹ סק 
טע וּ ת כּ לּ וֹ  וה וּ א  ל נּ פׁש , והארה בּ חיּ ים עסק

להיוֹ תורּמ א וּ ת , אלּ א בּ ּת וֹ רה עוֹ סק  ואינוֹ  
ה דּ וֹ ר גּ דוֹ ל  ורא ׁש  רב להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י
ולא חיּ ים לוֹ  ואין הבּ ריּ וֹ ת , על  וּ לה שׂ ּת רר

בּ חיּ ים... חלק

להמׁש יבר  אפ ׁש ר אי האחרוֹ ן הזּ ה  ַ
הזּ הר ידי על א לּ א עליוֹ נה ׁש כינּת א 
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ׁש נּ אמרוּ  בּ לבד ויטאל חיּ ים  הרב מרן וכתבי
ה ּק ד ׁש , החפץ בּ רוּ ח  האיׁש  מי ה זּ ה  וּ בדּ וֹ ר  

בּ לּת י י וֹ ם לב לּ וֹ ת מבּ לי  ימים אוֹ הב  ח יּ ים
ה זּ ה , בּ ע וֹ לם ה בּ א  עוֹ לם ט וֹ ב  לראוֹ ת קדה 
ח יּ ים הרב מרן וּ בכתבי ה זּ הר  בּ ספר ידבּ ק

בּ לבד  ה ּק ד ׁש .ויטאל  בּ ר וּ ח ׁש נּ אמרוּ  

הע לם מן  יתמח ן רב  ערב  מיני החמ ה ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָל
ה' רת מלמד יראל את  מעבים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהם

בראשית ובזוהר  ע "א )פרשת כה האריך (דף
בּ ערבלבאר  ׁש יּ ׁש  מינים  חמה על

בּ דּ וֹ ר נמחוּ  וּ מהם ר "ע , נג "ע  וסימנם רב,
ההפלגה בּ דּ וֹ ר וּ מהם  בּ ׁש ם הּמ בּ וּ ל, [וּ מקוּ בל , 

ט וֹ ב  ׁש ם עקבתא הבּ על ׁש בּ דּ וֹ ר  הּק דוֹ ׁש , 
דּ וֹ  נׁש ּמ וֹ ת  יחזרוּ  ודוֹ רדּ מ ׁש יחא, ה ּמ בּ וּ ל  ר  

האחר וֹ ן ], ה נּ ּס יוֹ ן  וזהוּ  לעוֹ לם , חזרה ההפלגה
ׁש ם , הזוֹ ה "ק  רב,וּ מבאר הערב וּ מהם  

עמלק, מקליּפ ת ׁש ׁש ורׁש ם בּ ישׂ ראל, ׁש נּ תערבוּ 
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אד וֹ ם, גּ ל וּ ת ׁש הוּ א  הרביעית  בּ גל וּ ת ׁש נּ ׁש ארוּ 
( בּ אר ׁש ם :(עיי "ש  אמר  ועוֹ ד הּפ ס וּ ק, וס וֹ ד 

והארץ רב, הערב  ידי על  מקדּ ׁש א בּ יּה  חרב
לתהוּ  העוֹ לם חזר זה ידי ועל  ובה וּ , תהוּ  היתה
הפע ממ ׁש י הוּ א  ה ּמ ק דּ ׁש  ׁש בּ ית  ובה וּ ,

בּ עוֹ לם בימיוהח יּ וֹ ת  נמצאים שאנו [וזה 
עקיבא , רבי תלמידי  שנפטרו  העומר ספירת
העולם  והיה  לזה, זה כבוד  נהגו  שלא  מפני
בית  לחורבן לדמות ויש התורה , מן  שמם
שנאת  היה  אבל  ביניהם , תורה שהיה המקדש
תחילה , בתורה ברכו  שלא מפני וכתוב  חינם,
ברכת  הלכות מ "ז בסימן  הב "ח  וביאר
התורה , נשמת את  להם  חסר  שהיה התורה ,
כדי ולא שלהם  הגשמי  לצורך  רק  למדו כי 
שם  עיין  ישראל, בעם  השכינה  להשרות 
הם  הנגלה תורת  שלומדי וכידוע באריכות ,
יש  ולכן הפירוד , בעולם  עדיין נמצאים
לומדי כן שאין מה  ושנאה , מחלוקת ביניהם
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אך  ביניהם ויש האצילות , בעולם הם הסוד
הרשב"י שאמר כמו ואחדות  אהבה  ורק 
ובזוהר תליא , בחביבותא  אנא  באידרא
אחד  כל חז"ל  שאמרו מה  כתבו הקדוש
האמת , בעולם  חבירו  של מחופתו  נכוה ואחד
באהבה הם  אלא  הסוד, לומדי אצל  אינו  זה 

העליון עדן בגן גם  בזוהרואחדות וממשיך  ,[
עלשם : הגאולה  בזמן האור כשיתגלה אבל 

כמו אור, הנקרא הוא  ברוך  הקדוש ידי 
בפסוק ונרמז אורך , בא  כי אורי קומי שכתוב 

אור" יהי אלוקים הבני"ויאמר [וכתב 
בראשית  ימי מששת  הגנוז שהאור  יששכר 

הזוהר ], ספר בתוך  העוֹ לםנגנז מן  יתמחוּ ן אז 
ׁש הם רב, ערב  מיני החמה כּ ל  ויתאבדוּ ן

ה'. ּת וֹ רת  מלּ למד  ישׂ ראל  את מעכּ בים 
לה:)חדש בהר דף הפסוק (ויצא על  (שיר, ַַֹ

ד) ד פרק צ וּ אר השירים  דּ ויד "כּ מגּ דל 
כּ ל  עליו  ּת ל וּ י ה ּמ גן  אלף  לתלּפ יּ וֹ ת  בּ נוּ י 
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יכלו הדברים כל רבי  אמר  ה גּ בּ וֹ רים ", ׁש לטי
המתעסק  כל דתנן תכלה... לא  והתורה
של  סתרים לו יתחדשו  יום, בכל בתורה 

בתורהמעלה ... המתעסק כל יצחק רבי אמר
עולה נשמתו בלילה יושן כשהוא  לשמה ,
העתידים הדברים  אותם  לו ומראין למעלה
העולם מתקיים  ידם  ועל  בעולם... להיות 
עליו תלוי  המגן  אלף ואז, המקדש בית ונבנה
אלף הנקראים  אותן  הגבורים  שלטי וכל 
וכל עליו, תלוים הנשאר וכל אלפין 
של מטובו  מלאים  העולמות בכל  השילטון

[מקום, לומדיע "כ , שרק המהרח"ו , וכתב
לשמה תורה לומדי נקראים  והאריך הסוד 

תורהשם , לומד שהוא שיאמר  מי שאין 
עליו מעיד מאיר רבי התנא  כי לשמה ,
הרבה, לדברים זוכה לשמה תורה שהלמוד
אין ולמה הדברים, אותם  איפוא  כן  אם 
וכמה המתגבר, כמעיין להם נשפעת תורתם 
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לומדי רק  כי כך, על לשפוך צריכים  דמעות 
לזה, זוכים  לאברהם הסוד החסד כתב  וכן

אבות]. לפרקי בפירושו

'ז פרק

חי איׁש  ◌ָ◌ִ◌ֶּב ן

חי אי הן על  ח ים והחפץ אחיעזר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעל

היתה ותאר  לא  בּ דרא, וחד בּ דּ וֹ ר  יחיד  ׁש ל זה ְַֹ
ר בּ ינוּ , על  ה לּ ׁש ם בּ על  ׁש ל דּ ע ּת וֹ  רק
ׁש ל  דּ עּת וֹ  היתה גּ ם   ּכ אלּ א
רבּ וֹ תינוּ  מגּ ד וֹ לי אחד עוֹ ד 
ׁש ל  רבּ ן ה וּ א  דּ וֹ ר, ׁש בּ אוֹ ת וֹ 

מרן הגּ וֹ לה  בּ ני  רבּ יכּ ל  
גּ רוֹ דזינסקי ע וֹ זר זכר חיּ ים 

ׁש אל וֹ ת  בּ על לברכה  צדּ יק
ּת למיד  מ ּפ י ׁש מעּת י  וכ אחיעזר , וּ ת ׁש וּ ב וֹ ת
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מר דּ כי  רבּ י הצּ דּ יק ה גּ אוֹ ן ה וּ א חיּ ים החפץ
לברכה צדּ יק זכר בּ קיץצ וּ קרמן נפטר (אׁש ר 

וּ בצעירוּ ת וֹ  ׁש אוּ ל, גּ בעת בּ ׁש כוּ נת בּ ירוּ ׁש לים  תשס"ב
מ ּפ י לׁש מע וֹ  וזכה ח יּ ים , החפץ  בּ י ׁש יבת  בּ ראדין למד
כּ פי ח זּ וּ ק , ודברי שׂ יחוֹ ת  ימיו בּ ס וֹ ף ח יּ ים  החפץ 

לי ) היתה ׁש ּס ּפ ר  בּ צעירוּ ת וֹ  כּ י  מ ּפ יו , וׁש מעּת י , 
עוֹ זר חיּ ים  רבּ י הגּ אוֹ ן  מ ּפ י אמת  ׁש מ וּ עת

ׁש אלוֹ תגּ ר וֹ דזינסקי (בּ על 
אחיעזר ) ה נּ זכּ רוּ תׁש וּ ב וֹ ת 

ׁש אמר גּ דוֹ ללעיל, כּ י 
ה בּ ן היה האמ ּת י  הדּ וֹ ר

חי. ליאיׁש  כּ ׁש נּ וֹ דע  ואני  
זה חבדּ בר  וידידי(מ ּפ י רי 

ט וֹ קר מנחם  ה גּ אוֹ ן הרב 
א ׁש ר בּ רק, בּ ני  מ ּפ ה ׁש ליט"א,
ט וֹ קר יצחק  אברהם  ר בּ י  הגּ אוֹ ן מאביו זאת ׁש מע 
מרדּ כי ר בּ י  מ ּפ י כּ ן ׁש מע  אׁש ר מירוּ ׁש לים , ׁש ליט "א

לברכה ) צ דּ יק  זכר רבּ יצוּ קרמן את ׁש אלּת י  , 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  חי  ò אי ז'ùן עה|פרק ִֶָ

בּ כדי עצמוֹ  לברכה צ דּ יק זכר  צ וּ קרמן  מר דּ כי
ויכ וֹ ל  אמת ׁש זּ ה  לי  ואמר  א לּ וּ , דּ ברים לאּמ ת

בּ ׁש מ וֹ . זאת לפרסם  ּת למיד אני  זה  וחסיד (וצ דּ יק 
לברכה, צדּ יק  זכר צוּ קרמן מר דּ כי רבּ י חיּ ים  החפץ 
וכל  בּ לבב וֹ , אמת ודוֹ בר גּ דוֹ ל דּ יקן ׁש היה הוּ א ידוּ ע 

כּ מפרסם ) וּ מאּמ תים , מזּק קים  .דּ בריו 

יראל עדת  קהל ההדים   ל וק  מ ְְְְְְֲִִִִֵַַַָק
וההר הנים ל  דה ד ְְֲִִִִֶַַַַַַָֹלהחזיק 

זקן ועד מ ער  ור ים ְְִִִֵַַַַָָיחיד

ׁש ני מ מן ׁש ל יקרוֹ ת  אוֹ ר וזרח הציץ  אׁש ר ְִַ
וספר  הּת ּק וּ נים  ספר ה גּ דוֹ לים  מא וֹ רוֹ ת 

ישׂ ראלהזּ הר  עדת  קהל ה יּ ה וּ דים  וקבּ לוּ  ק יּ מוּ  
והזּ הר הּת ּק וּ נים ׁש ל הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד להחזיק

זקן, ועד  מ נּ ער  ורבּ ים לאל יחיד דּ אין וה גּ ם  
טהוֹ ר וֹ ת  אמרוֹ ת  סוֹ ד וּ להבין  להיג ידם 
כן ּפ י על  אף האלּ ה, הּק ד וֹ ׁש ים  ׁש בּ ּס פרים 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  ז'|עו חי פרק ò אי ùִֶָן

וּ מתלהבין דּ בריהם  את בּ צּ מא  ׁש וֹ תים 
מאד . מאד בּ קריאתן

בניהו  ה ּת ּק וּ נים בּ הק דּ מת  חי, איׁש  הבּ ן ח יּ ים, יוֹ סף (ר בּ נוּ  

ימי הנים  לד תט  ְִִִִִֵֵֶַַַַַהעם 
ההר מן י תר ְִֵַַַָֹהבה

הארץ הני  בּ כל זאת  מ וּ דעת מח יּ ים , מילּ י ֵָ
ׁש ל  יקרוֹ ת  אוֹ ר וזרח  הציץ  אׁש ר מ זּ מן 
הזּ הר, וספר הּת ּק וּ נים  ספר ה ּמ א וֹ רוֹ ת , ׁש ני
ישׂ ראל עדת  קהל היּ ה וּ דים וק בּ ל וּ  קיּ מ וּ 
ּת ּק וּ נים ספר ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד להחזיק

זקן. ועד  מ נּ ער  ורבּ ים , יחיד דּ איןוהזּ הר והגּ ם 
טהוֹ ר וֹ ת  אמרוֹ ת  ס וֹ ד  וּ להבין להיג ידם  לאל
כן ּפ י על  אף  האלּ וּ , ה ּק דוֹ ׁש ים ׁש בּ ּס פרים 
וּ מתלהבים דּ בריהם  את בּ צמא  ׁש וֹ תים 

מאד. מאד בּ קריאתם 
זהררם בּ ל ּמ וּ ד אחד בּ מק וֹ ם החזיקוּ  אם ְַ

בּ לּמ וּ ד הנּ ה אנׁש ים, מאה ה ּק דוֹ ׁש 
אנׁש ים, אלף  מחזיקים רב ה ּת ּק וּ נים  כּ מעט  
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וזה  הּת ּק וּ נים. בּ לּמ וּ ד  מחזיקים בּ ּת ים  בּ עלי
וׁש נה . ׁש נה בּ כל וּ מנהגם  והּט עםדּ רכּ ן 

י וֹ תר ה ּת ׁש וּ בה  בּ ימי הּת ּק וּ נים לּמ וּ ד ׁש נּ תּפ ט 
הזּ הר, ּפ וֹ גם מן  ה וּ א  יחטא א ׁש ר  אדם כּ ל כּ י  

יציר"ה  בּ ריא "ה  בּ אציל וּ "ת בּ ע שׂ יּ ה  יוֹ תר 
ּת ּק וּ נים  ה בעים  כּ י ויד וּ ע ׁש בּ ּה , ע שׂ יּ "ה
עלינוּ  יגן  זכוּ ת וֹ  יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן רבּ י ׁש ע שׂ ה
על  ה ּמ סּפ ר , בּ דר י וֹ תר ׁש נּ דרׁש ים  כּ יון  אמן,
ׁש ם  יוֹ תר  עשׂ יּ ה בּ עוֹ לם  מתּק ן  ל ּמ וּ דם כּ ן 
בּ ימי לכן  והחׁש בּ וֹ ן. הּמ ס ּפ ר סוֹ ד ה וּ א 

ה ּת ּק וּ נים . בּ ספר  רגילים הכּ ל  הּת ׁש וּ בה
בּ ניהוּ  לספרוֹ  בּ הק דּ מת וֹ  חי איׁש  (בּ ן 

'ח פרק

ה ּמ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵעמק
הזּ את י החכמה  מן  ׁש יּ תרחקוּ  אחת  כּ ת  ֵ

וכ לּ ם  רבּ וֹ ת טענוֹ ת להם ויׁש ּת ּת פוּ 
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ׁש יּ אמר  יׁש  החכמה  מעלת  בּ גדל  מסכּ ימים 
ראוּ יים ה כּ ל ואין נשׂ גּ בה  חכמה  לה כּ נס ׁש היא  

ל נּ וֹ שׂ אים  להעניׁש  בּ דעּת וֹ  ׁש יּ דמה  עד אליה 
הם  קנאת  מקנּ א  ׁש הוּ א בּ אמרוֹ  בּ ּה  ונוֹ תנים 
ידם  ׁש לח וּ  כּ י בּ רא וֹ תוֹ  ּת וֹ רת וֹ  וקנאת  צבקוֹ ת 
עוֹ ד  ויׁש  וכ וּ ' בּ אלק וּ ת לעסק  גּ בוֹ ּה  בּ מקוֹ ם 
א לּ וּ  סברוֹ ת  סוּ גי ּת חת י ּפ לוּ  בּ חינוֹ ת  כּ ּמ ה 
כּ ל  כּ י נאמר  אלּ וּ  ׁש לׁש ה אל והנּ ה  ׁש בּ ארנוּ 
הם  וּ באמת הזּ את  החכמה  לר וֹ מם  מגּמ תם 
היּ רח  ראה  ׁש לּ א מי וכי זה על להעיד  ּפ ס וּ לים 
החכמה  אמת  והן ׁש ראה וּ  מי  כּ מוֹ  ויעיד יב וֹ א
רוֹ ממוּ תם  ועל  עליהם  אמנם  ונשׂ גּ בה  רמה 
ערי לוא  נשׂ א למזּמ ה יאמר א ׁש ר נאמר 
לא  בּ ער חכמוֹ ת  לאויל  ראמוֹ ת נאמר ועליהם
ואין  חכמה לץ בּ ּק ׁש  וּ כתיב ּפ יה וּ  יפ ּת ח 
וּ מ ׁש חרי  אהב אהבי אני נקל לנבוֹ ן  ודעת
בּ מ וּ סרי  מס ּפ ר ר בּ וּ  בּ זה  כּ יּ וֹ צא ויׁש  ימצאנני
אמר  כּ זה  ועל ה לוֹ ם  עליו  ה ּמ ל ׁש למה
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אמר ּת י  ה' חלקי ה לוֹ ם  עליו  הּמ ל דּ וד
הם  דּ ברי לׁש מר כּ י ירצה  ,דּ ברי לׁש מר
נאמר  כּ זה על כּ י עצמי, נׁש ּפ יל אני

הרבּ ה. ּת ר ׁש ע ואל הרבּ ה צדּ יק ּת הי אל
ׁש ביעי  ּפ רק בּ הק דּ מה  ה ּמ ל (עמק 

מתעק העלם מעסקי  ל המפ ה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָל
דה לפני מק ל  מר בה מעה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמ ל 

 הם ל מתל  א הא  רְְִִֵַַָָֻ

החכמה וי מן  ׁש יּ תרחקוּ  ׁש ליׁש ית  כּ ת ְֵ
לטעוֹ ת  אדם  קרוֹ ב כּ י לאמרם ה זּ את
חטא  לידי לב וֹ א לוֹ  ואפׁש ר  האלּ ה  בּ דּ ברים
בּ מקוֹ ם  הנּ וֹ געים  הּט עיּ וֹ ת  מן בּ אחד  ול ּפ ל
אינם  וּ מע שׂ יהם רצוּ יה כּ וּ נתם  וה נּ ה  גּ בוֹ ּה 
קרוֹ ב  כּ י בּ אמרם  צדקוּ  אמת הן  רצ וּ יים 
אבל  ה נּ עלמים  בּ דּ ברים הּט עוּ ת  אל האדם
בּ ּס פר  הוּ א וכן יאׁש ם לא זה כּ ל  עם 
את  ּת למידיו ׁש אלוּ  לׁש וֹ נוֹ  וזה ה בּ היר
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לחב ּק וּ ק  ּת פ לּ ה  דּ כתיב מאי רח וּ מאי רבּ י
א לּ א  ליּה  מבּ עי ּת ה לּ ה  ׁש גינוֹ ת על ה נּ ביא 

המפ וּ מתע ּס קכּ ל  הע וֹ לם  מעסקי ל בּ וֹ  נּ ה 
ה ּק ד וֹ ׁש  לפני מקבּ ל מר כּ בה  בּ מעשׂ ה וּ מ ׁש ּת דּ ל
כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם כּ ל מתּפ לּ ל כּ אלּ וּ  הוּ א   ּבּ רו
אמר דּ אּת  כּ מה  ׁש גינוֹ ת  מאי ּת פ לּ ה  ׁש נּ אמר 

ּת מיד  ּת ׁש גּ ה  מעשׂ הבּ אהבת ּה  ניהוּ  וּ מאי 
מאימרכּ בה רחוּ מאי ר בּ י  אמר ׁש ם אוֹ מר ועוֹ ד  

ׁש כּ ל  מלּמ ד מוּ סר  ּת וֹ כחת חיּ ים   ודר דּ כתיב
בּ ראׁש ית  וּ במעשׂ ה  מרכּ בה בּ מעשׂ ה  הרגיל 
וה ּמ כׁש לה  ׁש נּ אמר י כּ ׁש ל ׁש לּ א אפ ׁש ר  אי 
יכ וֹ ל  אדם  ׁש אין דּ ברים  יד ּת חת  ה זּ את
והּת וֹ רה  בּ הם  י כּ ׁש ל כּ ן אם אלּ א בּ הם  לעמד 
ז וֹ כה  בּ אמת אלּ א מוּ סר  ּת וֹ כחת א וֹ מרת 
ה זּ הר וּ בספר לׁש וֹ נוֹ  כּ אן  עד ח יּ ים ,  לדר

ׁש ם ע יּ ן קדוֹ ׁש ים, בּ הרּפ ר ׁש ת בּ זהר (גּ ם  
ׁש ם ) ע יּ ן נׁש , בּ ר  דּ ידע  בּ זמנא בד"ה נד  .דּ ף  

ׁש מיני  ּפ רק  בּ הק דּ מה   הּמ ל (עמק  
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'ט פרק

הּב רית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵספר
הרה רזי לדעת  הלה חכמת  ְְֵֵַַַַַַָָָָָָָהעסק 
ן נקרא  ס ד, י על  הצו ת  ְְְֲִִִֵֵַַַָוטעמי
הא רי וק ד א  הא,  ר דְְְְִַָָָלה

רקיע  ְִִֵַָָָמת אר 

הּת וֹ רהוהעסק רזי לדעת  הּק בּ לה  בּ חכמת  ְֵָ
בּ ן נקרא סוֹ ד , ּפ י על ה ּמ צווֹ ת  וטעמי
ה וּ א בּ רי וקוּ ד ׁש א  הוּ א,  ּבּ רו לה ּק דוֹ ׁש 

בּ רקיע , בּ וֹ  ׁש אמרוּ מתּפ אר זהרכּ מ וֹ  (בּ תּק וּ ני 
מהימנא ) מאןוּ ברעיא כּ עבדים , אם  כּ בנים אם  : 

אי דּ א וֹ ריתא, רזין  למל כּ א דּ א וֹ ליף בּ ן קרי  
בּ ר, בּ לא  ועיּ יל  רׁש וּ תוּ למטרוֹ ניתא, לי ּה  ואית 

לא ׁש ּת עׁש עא דמל כּ א  בּ גנזי לח ּפ שׂ  וה וּ רמנא
ליּה וּ לקט, אׁש ּת בּ ח ה וּ א  בּ רי וק וּ ד ׁש א 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  דּ יליּה , בּ פמליא
ה ' ּפ רק יב  מאמר ב ' חלק  ה בּ רית  (ספר 
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ולאְִֵֶַָספר ה ליאה  ללמד יכל  היה אם  הרדס ל ד ְְְִִִֵַַַָָָֹֹעל

את לתן ער  להתע ם יכל  לא  ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹלמד
 מ גל ל  לבא  צרי אא  עת ְְֲִִִֵֶֶַָָָָא ר 

ה ּת וֹ רה מצות לּמ וּ ד ׁש ל הגּ דוֹ לה  עשׂ ה ְִַ
ׁש בּ ּה  דּ רכים בּ ארבּ עה להיוֹ ת  צרי
דּ רוּ ׁש  רמז ּפ ׁש ט ל וֹ מר  רוֹ צה ּפ רדס ה נּ קראים 
זכרוֹ נוֹ  ל וּ ריא  האר"י הּק ד וֹ ׁש  לׁש וֹ ן וזה סוֹ ד.

יכוֹ ללברכה היה אם ה ּפ רדס לּמ וּ ד ועל 
בּ ע בּ וּ ר להתע לּ ם  יוּ כל  לא למד ולא  ללמד
בּ גל גּ וּ ל לב וֹ א צרי א לּ א עוּ ת א ׁש ר  את לת ּק ן

לׁש וֹ נ וֹ .מּמ ׁש , כּ אן  הּת וֹ רהעד נזר  בּ פרט  
ה ּק בּ לה חכמת  ּפ וֹ ר ׁש ים היא העוֹ לם רב  א ׁש ר  

ואין הת בּ וֹ נן, ׁש הר ׁש ית בּ ּמ ה  בּ אמרם מ ּמ נּ ה
בּ נס ּת רוֹ ת , עסק  ליד נא  ׁש לח  א ּת ה 

הזּ את לּת וֹ רה  מס גּ ל  א ּת ה  אם  בּ זה  ואחז
טעם טעם  ׁש לּ א מי כּ י ּת זוּ ע, לא  וּ מינּ יּה 
וה וֹ ל מיּ מיו  מאוֹ רוֹ ת  ראה לא  זוֹ  חכמה 

. בּ חׁש
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טב נס ר ת  ר צה איני גל ת  לי י ְְְִִִִֵֵֶַַָָָהא מר 
עלמא א רי לא  ְְְִֵֵָָָָלי

ה ּת וֹ רה וא י ׁש ל מעל בּ וֹ נּה  לבּ ר יּ וֹ ת להם  ְ
איניה זּ את בּ נּ גלוֹ ת  לי דּ י והא וֹ מר 

בּ עלמא א בּ רי  דּ לא  ליּה  טב בּ נּ סּת ר וֹ ת רוֹ צה
בּ ּת ּק וּ נים ׁש אמר וּ  מג )כּ מוֹ  לׁש וֹ נ וֹ :(ּת ּק וּ ן זה  

דּ אסּת  מא וֹ ריתא מאן וחכמתּה  ק בּ לה  לּ ק 
דּ לא  וגרים דּ כתב  וּ מא וֹ ריתא ּפ ה דּ בעל 
ּפ ׁש ט  א לּ א  אית דּ לא  ואמר  בּ הוֹ ן  יׁש ּת דּ לוּ ן 
הוה  כּ א לּ וּ  בּ ו דּ אי וּ בתלמוּ דא בּ אוֹ ריתא 
ווי גּ ן  וּ מהה וּ א  נהר  מההוּ א נביע וֹ  אסּת לּ ק
יוֹ ליף  ולא בּ עלמא  את בּ רי דּ לא  לי ּה  טב לי ּה 

לי ּה  ּת חב  דּ א  אוֹ ריתא חזרההוּ א כּ אלּ וּ  
ואר לעלמא עניּ וּ ת  וגרים ובהוּ  לתהוּ  עלמא 

לׁש וֹ נ וֹ .גּ לוּ תא, כּ אן עד 

זה וכתב ׁש כּ וּ נת  מׁש ה ו יּ קהל ספר  בּ על  ְַָ
ׁש ל  העווֹ ן גּ דל לבאר הוּ א הּמ אמר
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לאוֹ תם מניעה  ה גּ וֹ רמים  האנׁש ים אוֹ תן
בּ סברוֹ ת ה ּק בּ לה חכמת  ללמד  הר וֹ צים 

המזיּ פים. י .)טענוֹ תיהם  חמת (וּ בדף לׁש וֹ נוֹ  זה 
קנּ אתי צבא וֹ ת  ה ם  וקנאת מלאתי ה ם
בּ לבד  ההמוֹ ן  יד ּת חת  אינ נּ ּה  הזּ את והּמ כׁש לה
בּ דעּת ם  מתחכּ מים והחכמים  ה ּס גנים יד  א
ׁש ּמ וֹ אסים  בּ לבד  ז וֹ  ולא  הזּ את  וּ מעל בּ מרד 
לב זּ וֹ ת  התחילוּ  ז וֹ  אף  א לּ א האלקוּ ת  בּ ידיעת 
ׁש מם   וּ בח ׁש ילכוּ   בּ חׁש ה זּ וֹ  החכמה וּ לגנּ וֹ ת
רמה  ידנ וּ  ואמרוּ  ּפ יהם ׁש ּפ ער וּ  על יכּס ה
בּ פ ׁש וּ טי לנ וּ  דּ י ה זּ את  לחכמה לּ נ וּ  מה  בּ נּ גלה 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  ה ּת וֹ רה 

למל א ן אירי א ריתא רזין דאליף ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָמאן
רת לי ואית  ר לא  ועייל  ְְְְְֲִִֵַַַָָֹלמטרניתא 

מל א גנזי  לח ְְְְְְְִֵֵַַָָָוהרמנא 

ללמדאמנם וע וֹ מדים  וּ מ ׁש בּ עים  מח יּ בים  אנוּ  ְָָ
האמּת ית החכמה ׁש אמרוּ זאת כּ מוֹ  
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ּת רוּ מה ּפ רׁש ת  קסא )בּ זּ הר ל ׁש וֹ נוֹ (דּ ף זה 
וא וֹ מי לנ ׁש מתא , לּה , אמר ה וּ א בּ רי קוּ ד ׁש א 

דּ ת ׁש ּת דל ל ּה , עלמא להאי ּת יח וֹ ת  דּ כד 
לי ּה , למנ דּ ע בּ רזאבּ א וֹ רייתא  וּ למנדּ ע 

עלמא ,דּ מהימנוּ תא. בּ האי  דּ הוי  מאן  ולאדּ כל  
יתבּ רי. דלא  לי ּה  טב ליּה , למנ דּ ע עד א ׁש ּת דּ ל 

ל ׁש וֹ נ וֹ . ה זּ הכּ אן  הּק ד וֹ ׁש  הלּ ּמ וּ ד  וּ בכח  וּ בזכוּ ת  
הגּ ל וּ ת, מן  כּ א ׁש רנצא  הלּ ּמ וּ ד, זה  בּ ז וּ לת  לא 

מהימנא  בּ רעיא נשׂ א )אמר וּ  לׁש וֹ נ וֹ :(ּפ רׁש ת זה  
ה זּ הר , ספר דּ איהוּ   דּ יל ח בּ וּ רא מןבּ האי 

צרי לא בּ א לּ ין  ּת ׁש וּ בה . עלּ אה דּ אימא זוֹ הרא 
מאילנא  למטעם ישׂ ראל  דּ עתידין  וּ בגין  נּס יוֹ ן,

הזּ הר, ספר האי דּ איהוּ  מןדח יּ י, בּ יּה  יפקוּ ן  
בּ רחמי. בּ ה וֹ ן,גּ לוּ תא לב )ויתק יּ ים ה '(דּ ברים  

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  ינחנּ וּ , בּ דד

הרה ל  מ אר  יתר  הה לד כר ְְְִִֵֶַַַָָָָוגדל 
ה צות ְְִַָוכל 

הּת וֹ רהוגדל כּ ל  מ אר יוֹ תר הזּ ה  לּמ וּ ד  שׂ כר ְָ
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ה ּמ צווֹ ת , בּ זּ הרוכל  ׁש אמרוּ  ויּ רא )כּ מוֹ  (ּפ רׁש ת 
אינ וּ ן בּ כל  ּפ נימאה  אתר ולית ל ׁש וֹ נוֹ : זה
לאת דּ בּ קא  וידעי דמאריה וֹ ן  רזא דּ ידעי כּ אינ וּ ן 

כּ תיב א לּ ין  על  י וֹ מא , בּ כל  סד)בּ ה וּ  (יׁש עיה 
יעשׂ ה ",לא "עין זוּ לת אלהים  וא לּ יןראתה  

דּ ימחי מאן ולית  דלעילא  ּת רעי כּ ל עאלין 
וּ בעלמא דין בּ עלמא ח וּ לקיה וֹ ן זכּ אה בּ ידהוֹ ן ,

לׁש וֹ נ וֹ .דאתי , כּ אן  עד  

 מתנ יציאת  לאחר  , ז חכמה  עסק  ְְְְְִִִַַַַָָָָאם
ינים מ ל  ת א טרין  פְִִִִִָמ

נׁש מתוֹ ואם  יציאת לאחר זוֹ , בּ חכמה  עסק ְִ
כּ מוֹ  דּ ינים , מכּ ל א וֹ תוֹ  ּפ וֹ טרין מ גּ וּ פוֹ 

בּ זּ הר  שׂ רה )ׁש אמרוּ  ח יּ י דּ א ׁש ּת דּ ל (ּפ רׁש ת  מאן  : 
בּ עלמא  מכּ לּ א ליּה  אית  חירוּ  בּ א וֹ רייתא
עבוֹ דת  עוֹ בדי  ע ּמ ין  דּ ׁש אר  מע בּ וּ דא  דין

דאתי  בּ עלמא  חירוּ  וּ מזּ לוֹ ת, בּ גיןכּ וֹ כבים  
כּ לל, עלמא בּ ההוּ א דּ ינא  מ נּ יּה  ית בּ ע וּ ן דּ לא

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד 
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עה האמת, חכמת עסק  א  ְְְֱִֶֶַַָָָָָֹמי 
ת א חין עדן גן לעל ת  ר צה  מתְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ב ין ְִִָָמ ם

ללמדמי רצה  ולא  האמת בּ חכמת עסק ׁש לּ א  ִ
בּ גן לעלוֹ ת  רוֹ צה ׁש נּ ׁש מת וֹ  בּ ׁש עה  א וֹ ת ּה ,

בּ בזּ יוֹ ן, מ ם  א וֹ תּה  דּ וֹ חין ׁש אמרוּ עדן , כּ מוֹ  
ה ירים: ׁש יר אינוּ ןבּ זּ הר כּ ל  זכּ אין  

בּ חכמתא למנדע בּ א וֹ רייתא , דּ מ ׁש ּת דּ לי 
בּ רזין וּ מסּת כּ לין ידעי ואינ וּ ן דמאריהוֹ ן ,

עלמא ,עילּ אין. מהאי  נפיק נ ׁש  בּ ר דּ כד בּ גין  
ולא  דּ עלמא. דּ ינין  כּ ל מ נּ יּה  אסּת לּ ק וּ  בּ הא 

א לּ א  דרזיע וֹ ד , ּת רעי ּת ליסר לי ּה  דּ פתחין 
ּת לייא עילּ אה  דּ חכמתא דכיא, דּ אפרסמוֹ נא

צאיבּ ה וּ  בּ נּ ׁש ים , היּ פה   ל תדעי לא אם  כוּ '. 
אס ּת כּ לת  ולא  ידיעה , בּ לא אתיא  אנ ּת  אם  ל
ידעּת  ולא הכא, תיע וֹ ל  דּ לא  עד  בּ חכמתא ,
כּ די אנּת  לית  ,ל צאי עי לּ אה , דעלמא  בּ רזין

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  למיעל,
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עלם, הבים מעים  ל  יד י ְֲֲִִִֵֶַַָָָָאפ
וים ים כל   מתנ את רפים  ְְְְְִִִֶַָָָהרפים

ה ּט וֹ בים ולא מעשׂ ים כּ ל  בּ ידוֹ  יׁש  אפלּ וּ  עוֹ ד  ְֹ
כּ נפים  ׁש ׁש  בּ עלי ה רפים ׁש בּ עוֹ לם 

וי וֹ ם, י וֹ ם בּ כל נׁש מתוֹ  את  כּ מוֹ שׂ וֹ רפים  
בּ זּ הר  ּפ קוּ די ׁש אמרוּ  לׁש וֹ נ וֹ ::)רמז (ּפ רׁש ת זה 

סלּ קא נׁש מתא  כּ ד קיּ ימא  קדּ יׁש א  חיותא  האי
דּ חכמתא בּ רזא לּה  ׁש אל כּ דין לגבּ יּה , וּ מטאת
אבתרּה  דּ רדיף  חכמתא  ההיא  וּ כפ וּ ם  דּ מאריּה ,

בה )ואד בּ ק  אחרים : ליּה (ספרים  יהבי  הכי  , 
דּ חי אד בּ ק , ולא לאדבּ קא יכיל ואי אגריּה .

וקיּ ימא. עיילה, ולא לבר, ליּה 

הצר ה': רק  יב  מאמר  ב ' חלק  הרית ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָספר 
מת עד ,ת א מפ ה חם הרע , ְְֵֶֶֶַַַַָָָהה

הם וידיעת  עת בלי חכמה  ְְְִִִִֵַַַַָָלי

האלּ וּ אני ה ּמ ניעוֹ ת  ׁש כּ ל בּ ני, ל (עניּ וּ תנׁש בּ ע  ֲִ
הבּ ית ותּק וּ ן והלּ ב וּ ׁש  ה ּמ זוֹ ן רדיפוֹ ת המח יּ ב 
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וכוּ ') הכרחיּ ים  ענינים  אחרׁש הם  נמׁש כ וֹ ת  הם  , 
עד ,א וֹ ת והמפּת ה ה לּ וֹ חם  הרע, ה ּק ׁש ה היּ צר
הם, וידיעת דּ עת  וּ בלי חכמה בּ לי  ׁש ּת מוּ ת
י ּת נוּ  ׁש לּ א עד וּ בלבנים , בּ חמר   מתלכל וא ּת ה

הבּ א. לעוֹ לם חלק  ל

החכמה  חסר  מיתהאם  פה מ ת אמ ית  ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
 ב ענה ההיא   פה רת  הרת ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמה 

 ׁש ּת ח ׁש בא ל רא וּ י  אּת אלקים יׁש  אם ַ
ואם ה נּ פׁש , מז וֹ ן ה וּ א  החכמה כּ י 
ּת מ וּ ת אמ ּת ית , חכמה היא החכמה ּת חסר 
הנּ פׁש  ּת כּ רת ה כּ רת  מׁש נּ ה, מיתה  הנּ פׁש 

ב ּה . עוֹ נה החכמה ההיא ּת חסר  לא ואם  
כּ י נאמר עליה כּ י ּת חיה , אז  , מּמ האמ ּת ית

. ימי  ואר ח יּ י ה וּ א 

הרע ע , ה יּ צר מצּ ד ההוּ א , הּמ ניעוֹ ת כּ י ַ
יביאהוּ  והאלקים  הח יּ ים , ה ּמ מית 
זה   וּ בציּ ר בּ חיּ ים, בּ חר ׁש לּ א על בּ מ ׁש ּפ ט



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  ט'|צ ה ćליאה פרק ְִֵֶַָספר

חכמה, מלּ בּק ׁש  כּ לל מ וֹ נעים ימנע לא , ּבּ ל ב
בּ ּק ׁש וּ  א לּ וּ  הנּ ז כּ רים , ה ּמ וֹ נעים  יוֹ דע ׁש אּת ה
א לּ א  ס וֹ בל  היית  לא  גּ וּ פ מז וֹ ן  מ ּמ למנע
ולבּ ר יּ וֹ ת  ה וּ א  ּבּ רו להּק ד וֹ ׁש  צוֹ עק היית 
וא וּ לי  לעיר  מהעיר בּ וֹ רח  היית וגם  לפרנס
וכל  ּפ וֹ רח , היית  בּ אויר לפרח בּ אפׁש ר   ל היה
זה  וכל וּ פנּ ה , צד מ כּ ל מזוֹ נ לבּק ׁש  כּ די זה 
וקל  ׁש כּ ן  כּ ל ה יּ צר, אחר  ה נּ מ ׁש הגּ וּ ף לק יּ וּ ם 
ית בּ ר הם יעזר ואוּ לי הנּ פ ׁש , לק יּ ם וחמר 
וּ להמ ׁש י וּ להאמינוֹ  לקבּ ל וֹ  ה כלי ה צּ יּ וּ ר  בּ זה
ׁש וּ ם  ימנע ׁש לּ א  ל דּ ע , יכלּת בּ כל  אחריו

גּ ל וּ ת. הן עני הן מ וֹ נע
ג') עּמ וּ ד ג' דּ ף הּפ ליאה (ספר
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'י פרק

מ ׁש ה ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ קהל

הל ת מל  הה הר ל ת עדנ ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָלהגן
חכמה לעסק  עלינ המקטרגים ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹמ ל 

האת ְִַַָָֹהפלאה

ה ּק ל ּפ וֹ ת להגן  מ כּ ל הזּ ה הּמ ר בּ גּ לוּ ת  בּ עדנוּ  ְֵָ
בּ חכמה  לעסק עלינוּ  המקטרגים  וּ מ כּ ל
מ וֹ רנוּ  ה גּ א וֹ ן הרב לׁש וֹ נוֹ  זה  הזּ את  ה נּ פלאה 
ח יּ ים  א וֹ צרוֹ ת הגה בּ על  צדק גּ ר יעקב ר בּ י הרב
רנּ וּ  וּ קרא וֹ  חבּ ר  א ׁש ר  ספרוֹ  בּ הקדּ מת  חיּ ים ועץ

ה דּ וֹ רוֹ תליעקב  בּ דוֹ רנוּ  ע ּת ה  זאת חכמה  לוּ לי  
בּ גּ ל וּ ת וּ לק יּ ם  לעמד  יכ וֹ לין אנוּ  אין גּ רוּ עים 
עזר לנ וּ  היא הזּ את  החכמה אבל הזּ ה הּמ ר
בּ אבינוּ  ׁש לם  בּ לבב לאחז וּ מגן  וסעד

מ ר ׁש ׁש בּ מים רחוֹ קים אנ וּ  וע ּת ה  וכוּ ', 
החביּ וֹ ת   ֹבּ ת ו ׁש מרים כּ מוֹ  עלינוּ עלי וֹ ן יגן מי 
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העמ ּק ה מחכמה ולּמ וּ ד קריאה  לא  אם 
ה וּ א ה ּק בּ לה ל ּמ וּ ד לכן וכוּ ' הזּ את וה נּ פלאה 
המקטרגים וּ מ כּ ל הּק לּפ וֹ ת מ כּ ל מע לּ ה ׁש מירה 

דּ חסיד וּ ת. מילּ תא לנהג יוּ כל לא אפלּ וּ 
ג. דּ ף  מׁש ה (ויּ קהל  

ז לת עלינ להגן אחר  זכת  לא  לנ ְְֵֵֵֵַַָָָֹאין
התעק ת  האת  חכמה ְְְְְִִַַַַָָֹהתעק ת 
הענן  מס את  מק צת  רתת האת ְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹחכמה

פה מעב ר  הב יל  ה מא  ְְֲִִֵֵֵַַַָָמי

להתנוֹ צץ וזה ׁש ּמ תחיל  לגּ א לּ ה  סימן בּ ודּ אי ְֶ
עוֹ לם  ה ּת ּק וּ ן ע וֹ לם  ח יּ ים   מל ּפ ני א וֹ ר
ּפ נים  בּ הס ּת ר  מ ּק דם  היה  מה ה ּפ רצ וּ פין
מה  אראה  ּפ ני אסּת יר הסּת ר  ואנכי ׁש נּ אמר
גּ רם  היה החטא הר בּ ים  וּ בעווֹ נוֹ תינוּ  אחריתם 
את  לברכה זכרוֹ נוֹ  האר"י ות ּק ן  ּזכ ׁש לּ א 
וחסדי  א וֹ תנוּ  לגאל אחרוֹ ן הּק צה עד נׁש מוֹ תינוּ 

רחמיו כל וּ  לא  כּ י ּת מנוּ  לא כּ י לנוּ הויה  ואין 
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להגן וׁש ם יד לנוּ  ל ּת ן להען  אחר זכוּ ת  לא 
ה כּ וֹ רתת ה זּ את  בּ חכמה התעּס ק וּ ת  זוּ לת עלינוּ 

מ את ה ּמ ב דּ ילוּ מק צּ צת  הּט מא  מי הענן  ס 
ּת פ לּ ה ח יּ ים מעבוֹ ר  מל ּפ ני  להראוֹ ת 

וּ תפלּ וֹ תינוּ  ּת וֹ רתנוּ  לק בּ ל אליו  להראוּ יים
ה יּ מים . ׁש בעת  אוֹ ר  עלינוּ  וּ לג לּ וֹ ת 

ד . דּ ף מ ׁש ה  (ויּ קהל  

לנוּ הלל לבאר  הזּ ה  הּמ אמר בּ כוּ נת  עוֹ לה ְַָ
הגּ וֹ רמים  האנׁש ים  א וֹ תן  ׁש ל הּפ גם גּ דל 
ה ּק בּ לה  חכמת ללמד הר וֹ צים  לא וֹ תם  מניעה 
אפני  בּ כל המזיּ פים טענ וֹ תיהם  בּ סברוֹ ת
ק וֹ רדיווירי  מ ׁש ה  הרב  מ וֹ רנ וּ  ואמר טעמיהם 
מתי  עד ה כּ ת וּ ב אמר ׁש עליהם לברכה  זכרוֹ נוֹ 
אחר  נמׁש כים  א ּת ם  ירצה , פתי, ּת אהב וּ  ּפ תים 
עצמכם  את מפ ּת ים  וא ּת ם  ּת וֹ רה  ּפ ׁש וּ טי
ועליהם  ּפ תיים וּ תאהב וֹ ן ּת וֹ רה ׁש ל בּ פ ׁש וּ טי
ה ּת וֹ רה  ידיעת  דּ הינוּ  דּ עת ישׂ נאוּ  כּ סילים נאמר 

כּ תיב  מה ה נּ הוּ בתריּה  לתוֹ כח ּת י ּת ׁש וּ בוּ  
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ׁש ל נׁש מה ס וֹ ד הנּ ס ּת ר וֹ ת ר וּ חי  לכם אבּ יעה 
יקרא וּ ני אז  הּפ ׁש ט   ֹּת ו ה ּמ תלבּ ׁש  ּת וֹ רה
ה וּ א  ּבּ רו לה ּק ד וֹ ׁש  בּ ן  נקרא  אענה  ואני
זהר מאמרי  ֹמ ּת ו גּ דוֹ ל בּ אריכ וּ ת  לנוּ  כּ יּ ד וּ ע
ה לוֹ ם  עליו  הּמ ל ׁש למה  אמר  ועליהם
בּ ּס וֹ דוֹ ת  ל וֹ מר  ר וֹ צה בּ תבוּ נה  כּ סיל יח ּפ ץ  לא
ׁש אמרוּ  כּ מ וֹ  ּת ב וּ נה ה נּ קראים  ה נּ עלמים
 ֹמּת ו דּ בר מבין לברכה  זכר וֹ נם  רבּ וֹ תינ וּ 
ּת וֹ רה  ׁש ל  בּ פׁש וּ טי בּ הת גּ לּ וּ ת  אם כּ י  דּ בר 
וגוֹ רם לע וֹ לם  עניּ וּ ת  וגוֹ רם מּמ ׁש  כּ סיל  וה וּ א
ׁש נּ תבּ ּט ל הּת הוּ  ע וֹ לם  דּ גמת  גּ לוּ ת  אריכוּ ת 
בּ ין א ׁש ר הּת מידי והזּ וּ וּ ג היׁש רה הנהגה 
וה ּק ל ּפ ה לה ּט מאה רא ׁש  וּ מרים  ונוּ קבא  זעיר
ונוּ קבא זעיר בּ ין כּ ביכוֹ ל  ה יּ חוּ ד ּפ רוּ ד וגוֹ רם
ׁש בּ על ּת וֹ רה  וּ בין  ׁש בּ כתב ּת וֹ רה הנּ קרא 
ה ּק ד וֹ ׁש  צ וּ ה  א ׁש ר  וארץ ׁש מים וּ בין  ּפ ה 
א ׁש ר בּ ס וֹ ד לעשׂ וֹ ת ישׂ ראל  לעּמ וֹ  הוּ א   ּבּ רו
בּ התעוֹ ררוּ ת ּת ּק וּ נים  לעשׂ וֹ ת  אלקים בּ רא 
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למׁש ה ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  אמר בּ סוֹ ד  הּת חּת וֹ ן
כּ יּ ד וּ ע קיּ ם הע וֹ לם  זה ועל לעזרנוּ  ל היה

ד:אצלנוּ . דּ ף  מׁש ה  (ויּ קהל 

 מתנ על ת זמן  ז חכמה עסק  א ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹמי 
 ת א חה  יפיאל  הדל   לאה ְְְִֵֶַַַַָָָלמעלה 
 ת א רפים  ח יו  א ר והרפים  ְְְְֲִִֶַַַָָלח ץ 

ח זר והא נפיהם  ְְְְֵֵֵֶַַהבלי

להאי וקדם העליוֹ ן מעוֹ לם  הנּ ׁש מה  ׁש יּ וֹ רדת  ְֶֹ
אוֹ ת ּה  מׁש בּ יע ה וּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  עלמא
ּפ רׁש ת  בּ זּ הר כּ דאיתא  דּ א וֹ ריתא בּ רזי לעסק

קסא )ּת רוּ מה דּ זמינ וּ ן(דּ ף  הּמ תחיל  בּ דבּ וּ ר  
וכוּ ', עלמא בּ האי בּ פר וּ ׁש לנחּת א ל הרי 

כּ די האדם בּ ריאת ׁש ּת כלית  הזּ הר מדּ ברי 
ה נּ ׁש מה בּ יאת  וקדם  ה זּ את  החכמה  ׁש יּ למד 
ה נּ ׁש מה מ ׁש בּ יע הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  הזּ ה  לע וֹ לם 
בּ רזי דּ הימנוּ תא בּ רזי עלמא בּ האי לעסק
ה בּ א לעוֹ לם ה נּ ׁש מה  בּ יציאת  גּ ם  דּ א וֹ ריתא
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אל למעלה עליוֹ ן לאוֹ ר  לה יג יכוֹ לה  אינ ּה 
לחזוֹ ת מּת חלּ ה אהלוֹ  ׁש ם אׁש ר הרמת ּה  מק וֹ ם 
בּ התעּס ק וּ ת לא אם  ח יּ ים  מל ּפ ני הויה  בּ נעם

הזּ את הרבּ יהחכמה לנוּ  ׁש הזהיר מה חזי  
ּפ רׁש ת  בּ זּ הר  לברכה זכרוֹ נוֹ  י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן 

רמז)ּפ קוּ די וכ וּ ',(דּ ף ח יּ וּ תא  ׁש לּ אהאי וּ מי 
אף למעלה  נׁש מת וֹ  עליּ ת בּ זמן זוֹ  בּ חכמה עסק
טוֹ בים וּ מעשׂ ים  ּת וֹ רה כּ ּמ ה בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על 
לח וּ ץ א וֹ ת וֹ  דּ וֹ חה יוֹ פיאל  הגּ דוֹ ל   הּמ לא זה 
ׁש ׁש  בּ עלי כּ לּ ם  ׁש הם  ּת ח ּת יו אׁש ר וה רפים
וה וּ א כּ נפיהם בּ הבלי  אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רפים כּ נפים 
עד אוֹ ת וֹ  ו שׂ וֹ רפים  וחוֹ זרים  וּ מתח דּ ׁש  חוֹ זר

ׁש ל רחמיו ה וּ אׁש ּמ תגּ לגּ לין  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  
ה נּ ׁש מ וֹ ת והם  אחרת  ּפ עם  וּ בוֹ ראוֹ  וח וֹ זר  עליו
לכן מ ּק דם  ׁש לּ קוּ  מ ּפ ני זוֹ  בּ חכמה הח וֹ ׁש קין
בּ תר דּ רדיף  כּ מאן  זאת חכמה אחר רוֹ דפים 

חזי. מזּ ליהוּ  חז וּ  לא דּ איהוּ  גּ ב על אף  חיּ ים
ה: דּ ף  מׁש ה  (ויּ קהל  
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למידי עה אא  עלמי  הנאה לי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין
מיטים מציצים וע סקים י בין ְְְְֲִִִִִִִַָחכמים 

מר בה במעה ְְְֲִִֵֶַָָכב די

אוֹ מר ם יׁש מעאל רבּ י היה  מ ׁש לי בּ מדרׁש  ַ
כּ לימה  לא וֹ תּה  א וֹ י בּ וּ ׁש ה לא וֹ ת ּה  א וֹ י
ותחנ וּ נים  ּת פ לּ ה  הּמ ל דּ וד בּ ּק ׁש  זה  על 
קוֹ לי  ּת ׁש מע בּ קר  הויה ואמר  הּמ קוֹ ם  לפני
כּ וּ נת  ואצּפ ה  ל אער בּ קר בּ תריּה  וּ כתיב 
ה דּ ין  י וֹ ם על מת ּפ לּ ל  היה  דּ וד ה ּמ דרׁש 
מי  לּמ וּ די כּ ל  לפני  אער ואמר לעתיד 
בּ גאוה  צ ּפ ית  בּ ּמ רכּ בה צּפ ית  וכו'... ׁש יּ ׁש 

בּ ׁש עהׁש לּ י אלּ א בּ ע וֹ למי הנאה לי ׁש אין 
וּ מציצים ועוֹ סקים יוֹ ׁש בין חכמים ׁש ּת למידי
והוֹ גים מר כּ בה  וּ במעשׂ ה בּ כבוֹ די וּ מ בּ יטים

ה זּ ה הלּ ּמ וּ ד הוּ א המוֹ ן  האי ה כּ ב וֹ ד  כּ ּס א  
רגל  מׁש ּמ ׁש ת ה וּ א  מה  אחד רגל ע וֹ מד 
זה וּ  הדרי  זהוּ  כ וּ ' מׁש ּמ ׁש ת  הוּ א מה ׁש ניּ ה
וזה  כּ בוֹ די את מכּ ירין ׁש בּ ני יפיי זה וּ  גּ דלּ תי
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כּ לּ ם  הויה  מעשׂ י ר בּ וּ  מה  דּ וד ׁש אמר
יׁש מעאל  רבּ י היה  מכּ אן עשׂ ית בּ חכמה

ּת וֹ רתוֹ א וֹ מר  ׁש ּמ ׁש ּמ ר חכם ּת למיד א ׁש רי 
ּפ ה ּפ תחוֹ ן  ל וֹ  ׁש יּ היה כּ די  בּ יד וֹ  ולּמ וּ ד וֹ 

ה דּ ין ליוֹ ם הוּ א   ּבּ רו לה ּק דוֹ ׁש  לכלה ׁש יב  
ׁש יּ הא  ל וֹ מר  ר וֹ צה  מ וּ סר  ׁש וֹ מר לחיּ ים  ארח 
 ּבּ רו להּק דוֹ ׁש  יּ ׁש יב  מה  בּ לבּ וֹ  ׁש מ וּ רה
לא וֹ ת ּה  א וֹ י לה ׁש יב י וֹ דע  אינוֹ  אם  ה וּ א 
כּ לימה  לא וֹ ת ּה  אוֹ י בּ וּ ׁש ה  לא וֹ ת ּה  אוֹ י חר ּפ ה 

כּ צאת ועל וא וֹ הביו  א וֹ מר  ה וּ א  צדּ יקים  
ונאמר להׁש יב  מתגּ בּ רים  הם  בּ גבוּ רת וֹ  ה מׁש 
עד  אמלּ א וא וֹ צר וֹ תיהם  י ׁש  אוֹ הבי להנחיל

כּ אן.
גּ דוֹ לה יצא ׁש ּמ צוה מה ּמ דרׁש , דּ ידן מ נּ דוֹ ן  לנוּ  ָָ

ר וּ ח  נחת ׁש אין הזּ את  בּ חכמה  לעסק
לעסק  אם  כּ י יוֹ תר הוּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  מ לּ פני 
יענׁש  לאו ואם  נפׁש וֹ  לׁש למוּ ת ה זּ את בּ חכמה
זה  על נדּ וֹ ן ה וּ א אד בּ יק ולא למד בּ ר ׁש יּ כוֹ ל מי
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נאמר  זה על ּפ נים כּ ל  על להת גּ ל גּ ל וּ מכרח 
ּת בוּ נה ". ויפיק חכמה  מצא  אדם  "אׁש רי

 הּמ הוי בּ דוֹ רנוּ  וחׁש וּ בים  גּ דוֹ לים  אנׁש ים ְֵ
ׁש קר למסי בּ עיניהם וּ נבוֹ נים חכמים
זרה שׂ פתי ּת ּט פנה נפת  המזיּ פוֹ ת בּ טענוֹ תיהם
ּפ יהוּ , יפּת ח  לא בּ ער חכמ וֹ ת  לאויל  ראמוֹ ת 
מלּ אתי לא עדין ואמר  לעצמ וֹ  ה ּת ר  ויוֹ רה
עד וּ בפוֹ סקים  בּ גמרוֹ ת וּ בשׂ ר לחם כּ רסי
ללמד יסּפ יקוּ ה וּ  לא  ימיו כּ ל ה זּ ה  ׁש העני
ׁש יּ אכל בּ טנוֹ  ׁש יּ מ לּ א  כּ ל  מ ּמ נּ וּ  קצת  אפ לּ וּ 
זה העני  וּ בזה הבע  על  ה זּ את  מהחכמה 
כּ סוּ מא חכמה  וּ בין ע וֹ למ וֹ  לבית  לוֹ  נפטר
לעט לּ ף וד וֹ מה מע וֹ לם  א וֹ רּה  ראה  ׁש לּ א
ׁש לּ א ל כּ ל וידוּ ע  גּ ד וֹ ל א וֹ ר ׁש ראה ׁש ּמ עיד

מעוֹ לם לא וֹ ר ספרזכה  ל ּמ ה  מעיניהם  ונעלמת  
מלּ וּ אים  א וֹ  אחת א וֹ ת  בּ חסר וֹ ן  נפסלת ּת וֹ רה

וכ וּ '. וּ קט נּ וֹ ת גּ דוֹ לוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ּת גּ ין וחסר וֹ ת
ה ' דּ ף מ ׁש ה  (ויּ קהל  
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יתר יכינ הא רי לק דא  נחת ְְְְְִִֵֵֵַַָאין
חכם למיד התעק ת  אם י ְְְְִִִִַַָָָָעלם 

האת ְַַָָֹחכמה

בּ ידם ע  עלה  גּ דוֹ ל  טע וּ ת כּ י  ורעי אהוּ בי ַ
ארבּ עה  ענין מה הּפ ׁש ט  מבינים ׁש אינן

ׁש הם ׁש נּ כנס  היכל וֹ ת בּ פרקי כּ דאיתא ל ּפ רדּ ס וּ  
דּ עוֹ לם  מלאכים  בּ הׁש בּ עוֹ ת  מ ׁש ּמ ׁש ים  היוּ 
ׁש הזהירוּ  מה מעשׂ יּ וֹ ת  בּ ק בּ לה  וּ בריאה יצירה 
בּ תגא  דּ אׁש ּת מ ׁש  לברכה  זכרוֹ נם ר בּ וֹ תינוּ  לנ וּ 
מה  קדוֹ ׁש ים  בּ ׁש מוֹ ת  מׁש ּמ ׁש ין היוּ  והם חלף
דּ ר  נׁש מת וֹ  בּ עוֹ ד  בּ חיּ יו לה יג  יכ וֹ ל אדם  אין
מה  אלק וּ ת בּ ידיעת אבל  וכוּ ' עב  בּ חמר

בּ נוֹ  ל ׁש למה  דּ וד  אביׁש הזהיר אלקי דּ ע 
בּ רי לקוּ דׁש א נחת אין ׁש לם  בּ לב ועבדה וּ 
בּ התעּס ק וּ ת אם  כּ י בּ עוֹ לם יוֹ תר וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א

הזּ את בּ חכמה חכם  לנוּ ּת למיד הזהיר  כּ אׁש ר 
מהימנא  ורעיא  לברכה זכרוֹ נ וֹ  הר ׁש בּ "י
אוֹ ר בּ ימינוּ  נגלה  אׁש ר הגּ דוֹ ל הא וֹ ר וּ בפרט
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לנוּ  ולתת א וֹ תנ וּ  לז כּ וֹ ת  כּ די ה יּ מים  ׁש בעת 
לפלטה  לנ וּ  להיוֹ ת  וכוּ ' ותקוה  ט וֹ ב  אחרית 

צדקנ וּ . מׁש יח בּ יאת  עד גּ ד וֹ לה
ו' דּ ף  מׁש ה (ויּ קהל  

אם י עלם יתר  ר ח  נחת  ל כינה ְִִִֵֵַַַַָָָאין
הק לה ְִַַָָל ד

אםאין  כּ י בּ ע וֹ לם  יוֹ תר רוּ ח  נחת  ל ׁש כינה ֵ
הקבּ לה ּפ נחס ,בּ ל ּמ וּ ד  בּ זהר  כּ דאיתא 

רטו.) הּמ תחיל (דף  בּ דּ בּ וּ ר  מהימנא בּ רעיא 
מטר וֹ ניתא . בּ ני

וּ בזמנא בגין כּ עבדים ". אם  כּ בנים "אם  דּ א , ְִ
דּ עבדים  אוּ קמוּ ה  מקד ׁש א , בּ י דּ אתחרב
ודּ אי  מעשׂ ה . אנׁש י ונתדלדלוּ  ראׁש ם, חפוּ 
מטרוֹ ניתא, ׁש ם  על אתקריאוּ , מעשׂ ה אנׁש י

על ּה  לא )(מ ׁש דּ א ּת מר חיל לי  עשׂ וּ  בּ נ וֹ ת "ר בּ וֹ ת  
ליּה  אית  אי  אבל כּ לּ נה". על  עלית  ואּת 
בּ הוֹ ן לאנהרא , ועוֹ בדוֹ י  דּ זכווֹ י צּ דיק,
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קדרוּ תא  לבוּ ׁש י מ נּ ּה  וּ למפ ׁש ט מטרוֹ ניתא,
דּ גוונין בּ לב וּ ׁש ין לּה  וּ לקׁש טא דּ פׁש טין
בּ י ּה , כּ תיב  מה דּ א וֹ רייתא, דּ רזין נהירין 
בּ רזין וּ ראיתיה , ע וֹ לם. בּ רית  לז כּ וֹ ר וּ ראיתיה 
הדא  אתקרי , ר"ז דּ אוֹ ר  דּ אוֹ רייתא , נהירין 

דכתיב, ו)ה וּ א  ת וֹ רה (מ ׁש לי  מצּ וה  נר "כּ י 
וּ בההוּ א  וּ ראיתיה . א ּת מר  רזין  וּ באלּ ין א וֹ ר".

דּ ברי ּה , רוּ גזא  מ נּ יּה  סליק ז)זמנא  (אסתר  
ׁש ככה ", הּמ ל מל כּ א "וחמת ל ּה  וייּמ א  

קּמ יּה , דּ עמידה ה )בּ צּ ל וֹ תא "מה(אסתר  
בּ ּק ׁש תך". וּ מה  ל ו יּ נתן  אלת בּ ההוּ א 

וּ בנהא  דּ יל ּה , ּפ וּ רקנא  על  ׁש אלּת א זמנא,
דכתיב הוּ א הדא ז)עּמ י ּה , לי,(אסתר "ּת נּ תן 

בּ בּק ׁש תי". ועּמ י בּ ׁש אלתי נפׁש י

 ר דלה יתר  ר ח  נחת עים  אנ ְִֵֵַַַַָָָאין
האת החכמה לד לא  אם  ְְִִַַָָֹֹהא

דּ ף ם מהימנא  בּ רעיא  נשׂ א בּ פרׁש ת  איתא ַ
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וכוּ ', ה ּמ אמריםקכד מ ני  העוֹ לה הכּ לל 
נחת ע וֹ שׂ ים אנוּ  ׁש אין כּ אחד ויעידוּ ן יגּ ידוּ ן
אם וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א   ּבּ ר ו להּק דוֹ ׁש  יוֹ תר רוּ ח 
דּ אימא זוֹ הרא  ה זּ את החכמה  בּ לּמ וּ ד לא 
אנוּ  ואין החיּ ים עץ מ ּפ רי ט וֹ עמיה  עלּ אה 
ה זּ ה בּ לּ ּמ וּ ד א לּ א  מ גּ ל וּ תא  למיּפ ק יכוֹ לים 

תצא וּ ויקיּ ם  ב שׂ מחה כּ י  ינחנּ וּ  בּ דד הם  בּ נוּ  
עץ  ׁש וּ ב  בּ נוּ  יׁש לט ואל ּת וּ בל וּ ן וּ בׁש ל וֹ ם 
ורוּ ח  ּפ סוּ ל טמא אסוּ ר  ורע ט וֹ ב  ה דּ עת 

הארץ . מן אעביר הּט מאה

חקלא " "מחצדא נקראים  המק לים ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻעלי
א ה את  החכמה  מק ריםלד  נ ְְְְִִֶַַַָָָֹ

א ר הדע הדה מן  והחר לים  ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָהנים 
לנקבא ה לת מתערין הם,  רכְְְְְֲִִִֵֵַַַָ

ר א ְִַָָתהמא 

נשׂ א לכן בּ אידרא המק בּ לים  בּ עלי נקראים  ֵָ
החכמה  בּ ל ּמ וּ ד  כּ לוֹ מר חקלא מחצדא
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מן  והחרוּ לים ה ּק ּמ ׁש וֹ נים מק צּ רים  אנוּ  ה זּ את
וּ מתבּ ערין  ה ם  בּ רכוֹ  אׁש ר ה יּ דוּ ע  ה דה
יכוֹ לים  ואין רבּ א דּ תהוֹ מא לנ וּ קבא  ה ּק לּפ וֹ ת
בּ ראׁש ית  מלּ ת מן ונעשׂ ים  רא ׁש  את  להרים 
אוֹ ר וֹ ת  ת "ר  יוֹ צאין היּ דוּ ע האלף  מן ׁש בי ארת 
לנוּ  כּ יּ דוּ ע  הויוֹ ת צר וּ פי עשׂ ר  ׁש נים הם  וׁש בי
בּ ל ּמ וּ ד  מתע וֹ ררים אנוּ  אין וׁש ל וֹ ם חס אם אבל
מּמ לּ ת  נתה וּ ה  למעלה  מ לּ מ ּט ה  הזּ את  החכמה 
האוֹ ר וֹ ת  לוֹ מר רוֹ צה יבׁש  ארת  בּ ראׁש ית 
כּ ל  יוֹ צאין  מ ם  ואּמ א דּ אבּ א יסוֹ ד וֹ ת העליוֹ נים
לכל  אוֹ ר וֹ ת יוֹ צאין וּ מם דּ א וֹ ריתא רזי
רא ׁש וֹ ן  גּ דוֹ לוֹ ת למּט ה  ל ּפ רצ וּ פים  העוֹ למ וֹ ת 
וח יּ ים  וחר וּ ת וּ גא לּ ה  ה בּ רכה  וׁש פע וׁש ני
חס  ה ּמ קוֹ ם וא וֹ תוֹ  וׁש ל וֹ ם ושׂ מחה וע ׁש יר וּ ת
והעכוּ ר  העב נׁש חת מקוֹ ר נסּת ם  וׁש לוֹ ם 
ה ּס ת וּ ם  ונפּת ח המאררים  ה ּמ רים וּ מי וה נּ אלח
ה ּק ל ּפ וֹ ת  ויוֹ צאים  ר בּ א  דּ תה וֹ מא  בּ נ וּ קבא 
ראׁש ם  את  להרים  ויכ וֹ לים  בּ עוֹ לם וׁש וֹ לטים
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ודרדּ ר  קוֹ ץ בּ ס וֹ ד ורע טוֹ ב הדּ עת עץ וׁש וֹ לט 
ּת וֹ רה  הכּ וֹ לל עם גּ ימטריּ א  ל ּת צמיח
הגאל' יוֹ נק  וׁש ם ּת וֹ רה  ׁש ל  ה ּפ ׁש וּ טוֹ ת 
וׁש וֹ לט  וכוּ ' ּפ ל וּ גּת א בּ סוֹ ד והחנּפ ה  וה ּמ חלקת
יׁש  והאּמ וֹ ת הגּ ל וּ ת וא וֹ רכת  וח ׁש ה כחה 
עלינוּ  גּ וֹ ברין מלכיּ וֹ ת  והעבּ וּ ד ׁש ליטה  להם 
מר בּ ה  ׁש ּק ללה ויוֹ ם  יוֹ ם  ל ואין יוֹ ם בּ כל
וכוּ '. נעדּ רת ּת וֹ רה  ׁש ל ׁש האמת מ כּ ח מחברּת ּה 

לא אם  העלין  א ר לה יג יכל  אדם ְְִִֵֶַָָָָֹאין

האת החכמה ְְִַַָָֹלד

ה יּ ראלכן האיׁש  מי ורעי אחי  אהוּ בי ׁש מעוּ ני ֵָ
וּ רצ וֹ נוֹ  חיּ ים אלקים דּ ברי על  והחרוּ ד
וּ ׁש כינּת יּה  ה וּ א בּ רי קוּ ד ׁש א  יח וּ ד לׁש ם ללמד
למעלה אוֹ צרוֹ ת ולאצר  ישׂ ראל  כּ ל וּ לׁש ם
העב הּמ ס וּ להסיר  בּ וֹ  ׁש וֹ לטת יד ׁש אין מק וֹ ם 
בּ ינינוּ  ה ּמ פסיק  הבּ רזל  וּ מח צּ ת  והעכוּ ר וה גּ ס

ׁש בּ מים אבינוּ  חּט אותיכם וּ בין כּ י 
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מ כּ ם  ה ּט וֹ ב וּ מנעוּ  אלקיכם לבין ה ּמ בדּ ילים 
בּ א אני לזכוּ תכם  כּ י דּ עוּ  ורעי אחי אהוּ בי לכן
להעל וֹ ת הרמה אל הגּ לגּ ל  מן  אתכם  להעלוֹ ת
מכּ ּמ ה ואבאר  אוֹ כיח  כּ אׁש ר הּמ על וֹ ת גּ רם  אל 
אדם ׁש אין וׁש עוּ ר ס וֹ ף להם ׁש אין זהר מאמרי
בּ לּמ וּ ד לא אם העליוֹ ן אוֹ ר  להיג יכוֹ ל

הזּ את. ז.החכמה  מ ׁש ה  (ויּ קהל  

מתעק העלם מעסקי  ל הפנה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָל
 ר ד ה לפני מק ל הרבה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻמע ה 

 הם ל התל   א ְְִִֵַַָֻהא 

כּ ת וגם  ׁש יּ ׁש  הראׁש וֹ נים  על  מ וֹ סיף  אלּ ה ְַ
בּ אמרּה  ה נּ פלאה  החכמה מן ׁש יּ תרחקוּ 
ה ּט עוּ ת  מן  בּ אחד ל ּפ ל לטעוֹ ת  אדם  קרוֹ ב  כּ י 
ה נּ ה  כּ זה הגּ בוֹ ּה  בּ ּמ קוֹ ם  ה נּ וֹ געים בּ בחינ וֹ ת
רצ וּ יים  אינם  מע שׂ יהם אבל  רצ וּ יה כּ וּ נתם 
לטעוֹ ת  אדם קרוֹ ב  כּ י בּ אמרם אמת  ׁש זּ ה וּ 
יאׁש ם  לא זה כּ ל על מּמ נּ וּ  הנּ עלמים בּ דּ ברים
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ה וּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  ה וּ א רוּ ח  נחת  א דּ רבּ ה
האי  הּמ תחיל  דּ בּ וּ ר קדוֹ ׁש ים בּ זהר  כּ דאיתא 
ולא  בּ א וֹ רייתא , למלעי דּ תיא וּ בּת יה מאן
בּ רחימוּ תא  וה וּ א  ליּה , דּ יוֹ ליף מאן א ׁש כּ ח
בּ גמגוּ מא  בּ ּה , וּ מגּ מגּ ם בּ ּה , לעי דּ א וֹ רייתא ,
וקוּ דׁש א  ס לּ קא , וּ מ לּ ה  מ לּ ה  כּ ל ידע . דּ לא
ונטע  לּה , וקבּ יל מלּ ה, בּ ההיא חדּ י  הוּ א בּ רי
מא לּ ין  ואתעביד וּ  נחלא, דּ ההוּ א  סחרניּה  לּה 

אילנ  הדא מ לּ ין נחל, ערבי ואקר וּ ן רברבין, ין 
דכתיב, ה )הוּ א תמיד (מ ׁש לי ּת ׁש גּ ה בּ אהבת ּה  

 ּאה ל  ּדּ ר כ הויה  הוֹ רני  אמר  מלכּ א ודוד
וג וֹ מר.  בּ אמּת

רבּ י וכן את  ּת למידיו  ׁש אלוּ  ה בּ היר בּ ספר הוּ א  ְֵ
לחב ּק וּ ק  "ּת פלּ ה דּ כתיב מאי רחוּ מאי

א לּ א מ בּ עי, ּת הלּ ה ׁש גיוֹ נוֹ ת " על כּ לה נּ ביא 
בּ מעשׂ ה וּ מתע ּס ק העוֹ לם מעסקי לבּ וֹ  המפנּ ה
כּ א לּ וּ  הוּ א  ּבּ רו ה ּק ד וֹ ׁש  לפני מקבּ ל הּמ רכּ בה

"ּת פ לּ ה ׁש נּ אמר כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם כּ ל מאיהתּפ לּ ל ," 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י'|קח מ òהפרק ְֵֶַַֹוŁקהל 

ּת ׁש גּ ה  "בּ אהבת ּה  אמר  דּ א ּת  כּ מה  "ׁש גיוֹ נ וֹ ת",
דּ כתיב  מאי רח וּ מאי ר בּ י  אמר  וכוּ ' ּת מיד"
הרגיל  ׁש כּ ל מלּמ ד מ וּ סר " ּת וֹ כחת  ח יּ ים  ודר"
אפ ׁש ר אי בּ רא ׁש ית וּ במעשׂ ה מר כּ בה  בּ מעשׂ ה
"וה ּמ כׁש לה  ׁש נּ אמר  בּ ּה  י כּ ׁש ל ׁש לּ א  לאדם 
אה וּ ב  הוּ א  כן ּפ י על  אף "יד ּת חת  ה זּ את
עלי "ודגלוֹ  ׁש נּ אמר  ה ּמ ק וֹ ם  לפני וחביב

כּ אן. עד ג'אהבה ", עּמ וּ ד  י' דּ ף  מׁש ה (ויּ קהל  

ע לם יתר  ר ח  נחת  הא  ר ד לה ְֵֵַַַַָָָָאין
 ת אלק יר מי ֱִִִֶֶֶַָֹא א

וה וֹ דיע ואני  ואמר מ זּ עיר מעט כּ תב ּת י ה דּ ל  ֲִַ
וכל  והאדם  העוֹ לם בּ ריאת ׁש ה כּ לל לנוּ 
עז  גּ דל לנוּ  להוֹ דיע כּ די הכּ ל  בּ כלל  ה בּ רוּ אים 
ותפאר ּת וֹ  וּ ממׁש לּת וֹ  וּ גב וּ רת וֹ  וחסדּ וֹ  אלקוּ ת וֹ 
אבי אלקי דּ ע בּ נוֹ  לׁש למה  דּ וד אמר כּ א ׁש ר

ר וּ חועבדה וּ  נחת ה וּ א   ּבּ רו לה ּק ד וֹ ׁש  ׁש אין 
זה בּ אלקוּ ת וֹ  ׁש ּמ כּ יר מ ּמ י א לּ א בּ עוֹ לם יוֹ תר
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רׁש וּ ת ל וֹ  ויׁש  הוּ א  ּבּ רו לה ּק ד וֹ ׁש  בּ ן נקרא
והּק דוֹ  דּ מלכּ א בּ גנזי  ה וּ אלח ּפ שׂ   ּבּ רו ׁש  

וּ דיוֹ קנוֹ  יוֹ ם בּ כל  ׁש לּ וֹ  בּ פמליא עּמ וֹ  מׁש ּת בּ ח
וּ מכריזין דּ מלכּ א אוֹ הבי בּ ין למעלה  נרׁש ם
ה ּק ד וֹ ׁש  דּ פלניא  בּ דיוֹ קנא זהירין  הוי  לפניו
צ דּ יק לבּט ל רׁש וּ ת לוֹ  יׁש  וה וּ א  גּ וֹ זר ה וּ א   ּבּ רו
צ דּ יק בּ י מ וֹ ׁש ל מי אלקים  בּ יראת  מוֹ ׁש ל 
הפל עוֹ לם בּ זה יוֹ רדת ׁש הנּ ׁש מה וּ בׁש עה 
דּ רזין רזי ל ּה  וּ מראה קדם  אוֹ ת ּה  מׁש בּ יעים 
וגוֹ זרין א וֹ תּה  וּ מׁש בּ יעין דּ מלכּ א וגנזין אוֹ צרי
לחקר כּ די אלּ א לעוֹ לם ּת רד ׁש לּ א  עליה

דּ אוֹ ריתא  בּ רזין מכּ ּמ ה ולדר ׁש  ה וֹ כחּת י  וגם  
נ ּת ן יוֹ חאי בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ׁש לר בּ י  זהר  מאמרי
וּ ׁש כינּת יּה  הוּ א  ּבּ רו מה ּק ד וֹ ׁש  והוּ רמנא  רׁש וּ ת 
הנּ ׁש מוֹ ת  כּ ל  בּ צר וּ ף ׁש לּ וֹ  ּפ מליא  כּ ל  עם
לנוּ  לג לּ וֹ ת  ותחּת וֹ ן עליוֹ ן עדן דּ גן  דּ צדּ יקיּ א
אנ ּפ ין ע' ה זּ הר ּת ּק וּ ני בּ הקדּ מת כּ דאיתא  ה זּ הר 
בּ תרייתא  דּ רא  עד למ ׁש מרת ה ּמ ן צנצנת קח
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מן ישׂ ראל יפקוּ ן דּ יל בּ ח בּ וּ רא  ויטעמ וּ ן
עלּ אה  דּ אימא  זיהרא  כּ לל נּס יוֹ ן בּ לא גּ לוּ תא 
דּ א וֹ ריתא  רזא  ו ׁש לוֹ ם חיּ ים  לעוֹ לם יצא  מ ם
וּ בהתעוֹ רר וּ ת  והמחה  והחר וּ ת  ה גּ א לּ ה 

העליוֹ ן. ה ּמ ק וֹ ר מע וֹ ררים אנוּ  הּת חּת וֹ ן
לז. דּ ף  מ ׁש ה  (ו יּ קהל  

, מת ונ  ח ור  נפ לת ן מח ב  אחד ְְְְְְִֵֶַַָָָָֻל
א ריתא רזי , העלם  ל ואת  ת ְְְְֵֶַָָָָָֻא
י על והנים ההר  ברי ְְְְְִִִִִֵַַַַַֹבהתעק ת 
אין  ז "ל  האר "י הרב  ינ ור רינ מ ְְֲִִֵֵֵֵַַָָברי 
ל ד א א  הל ת ל  בערם ְְִִִִֶֶַָָָלם

הן ע לם  י על  ִִַַַַָָָהלה

מן הר י קדּ יׁש א בּ וּ צינא ס וֹ ד י וֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ִַָ
כּ מוֹ  העוֹ לם ּת ּק וּ ן לע שׂ וֹ ת  היה  הרא וּ י
בּ הימנוּ תא  כ וּ ', נפׁש  מסירת  עם עקיבא  רבּ י
ּפ מליא  וכל וּ ׁש כינּת י' ה וּ א  בּ רי דּ ק וּ דׁש א
מהימנא  רעיא רבּ ינ וּ  מ ׁש ה  בּ צר וּ ף דּ יליּה 
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דּ  נׁש מתין וכל וה וּ א ואליּ ה וּ  עדן, מ גּ ן צדּ יקיּ א  
כ וּ ', בּ ימיו הדּ וֹ ר כּ ל מת ּק ן ה ּק ד וֹ ׁש היה וׁש לח  

בּ אלף דּ וקא  הזּ ה  הגּ ד וֹ ל הא וֹ ר ה וּ א   ּבּ רו
ׁש ל החמיׁש י  י וֹ מא  ׁש ה וּ א  ה גּ ד וֹ ל   הח ׁש  ֹמּת ו 

אוֹ ר הגּ דוֹ ל א וֹ ר דּ ו"ה , היּ וֹ ם  כּ ל בּ סוֹ ד ה וֹ "ד,
אוֹ תנוּ  וּ לה צּ יל עלינ וּ  להגן  ה יּ מים , ׁש בעת 
דּ א וֹ ריתא  רזין לּמ וּ ד ידי  על  המקטרגים  מ כּ ל

אתכוּ ', דּ אוֹ ריתא  רזין לנוּ  מגלּ ה  היה לא ואם 
חוֹ זרין וׁש לוֹ ם  חס היה וכוּ ', הזּ הר ספרי
הדּ ינים התגּ בּ רוּ ת מּפ ני ובהוּ  לתהוּ  עלמין 

כ וּ ', החמיׁש י בּ ןבּ אלף ׁש מעוֹ ן ר בּ י  וּ פתח 
וּ להגן להאיר העליוֹ נים  האוֹ ר וֹ ת את יוֹ חאי

כ וּ '. אחריו לדוֹ ר וֹ ת בּ רכה וה נּ יח עלינ וּ ,
ּפ ת וּ ח ואחריו ּפ תח  וּ מצא וּ  הדּ וֹ רוֹ ת  חכמי קמוּ  ְֲַָ

ואוֹ ר וֹ ת  מהפע  ונהנוּ  ו ׁש ּמ ׁש וּ 
רבּ י  כּ ג וֹ ן בּ ימיהם , נּס ים  ונע שׂ ה  עליוֹ נים ,
דּ וֹ ר  בּ כל  סג לּ ה  ויחידי כוּ ', הדּ וֹ רוֹ ת  וחכמי
בּ את גּ ליא, לא  אבל אילּ ין בּ רזין ידעי הוי וד וֹ ר
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היוּ  לא  ועוֹ ד  החמי ׁש י, בּ אלף  היה עדין כּ י 
עד  ה ּת ּק וּ ן, עוֹ לם ׁש ל נׁש מ וֹ ת  בּ אלףמתנוֹ צצין 

ידי על  של "ה  בּ ׁש נת עינינוּ  ה ם האיר הי 
יהוּ דה נׁש מת למּט ה חוּ ר  בּ ן א וּ רי  בּ ן  בּ צלאל 

וּ בכל  ודעת  בּ תבוּ נה  חכמה  רוּ ח  אוֹ תוֹ  וימ לּ א 
נׁש מת הוּ א האר"ימלאכה, ורבּ נוּ  מוֹ רנוּ  

היּ מים, ׁש בעת  אוֹ ר לברכה נתןזכר וֹ נוֹ  וּ בידוֹ  
ה ּמ קוֹ ר וֹ ת  לפ ּת ח  ר ׁש וּ ת  העלי וֹ ן רצוֹ ן  ה ּמ אציל
לנוּ  ואמר דּ אוֹ ריתא , בּ רזי עלי וֹ נ וֹ ת וצנּ וֹ רוֹ ת 
כּ מוֹ  הם הזּ ה בּ זּ מן ׁש ה נּ ס ּת רוֹ ת  בּ פר וּ ׁש 

ּפ י על  אף  מכ ּס יןנגלוֹ ת, הי וּ  ׁש ּת למידיו 
ש "ץ ׁש נת  עד של "ה מנת בּ הצנע דּ בריו

התנ וֹ צצוּ ת כוּ ', והחרוּ ת , ה גּ א לּ ה  בּ סוֹ ד
ע וֹ לם ׁש ל  לנוּ הנּ ׁש מ וֹ ת  כּ יּ ד וּ ע  הּת ּק וּ ן , 

ש"ץ . בּ ׁש נת  ה נּ ׁש מוֹ ת מדרג וֹ ת
כּ למנת לתּק ן אנחנוּ  מח יּ בים  ואיל ש"ץ  ְִַ

ונ ׁש מתוֹ , ורוּ ח וֹ  נפׁש וֹ  ואחד אחד
נ וּ קבין מין  להי וֹ ת כּ לּ וֹ , הע וֹ לם  כּ ל ואת א וֹ ת וֹ 
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בּ רזי קד וֹ ׁש וֹ ת ניצוֹ צוֹ ת  וּ לצרף וּ ללבּ ן  ליחד
והּת ּק וּ נים  ה זּ הר דּ ברי  וּ בהתעּס ק וּ ת  דּ אוֹ ריתא 
זכרוֹ נוֹ  האר "י  הרב ור בּ נ וּ  מוֹ רנוּ  דּ ברי ּפ י על
לנוּ  להאיר לפנינ וּ  אלהים ׁש לחוֹ  א ׁש ר לברכה,
בּ עקבתא  בּ פרט  ואפלה ,  החׁש  ֹמ ּת ו
א לּ וּ  מ ּס וֹ דוֹ ת לנוּ  וידוּ ע יסגּ א, חצּפ א דּ מׁש יחא 
א לּ א  הקלי ּפ וֹ ת  ׁש ל וּ בעוּ רם בּ ּט וּ לם ׁש אין
קרא  לכן הּת ּק וּ ן , עוֹ לם  ּפ י  על הּק בּ לה  בּ לּמ וּ ד
מחצדי ה ּק בּ לה לבעלי  י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן  הר בּ י 
א ׁש ר ה דה ומן  והחרלּ ים ה ּק ּמ ׁש וֹ נים  חקלא 

הם . מ ׁש ה בּ רכ וֹ  ו יּ קהל  ספר (סוֹ ף  

י"א פרק

יוֹ עץ ◌ֵ◌ֶ◌ֶפלא
 א ח ב  מבין אין  אף  דה זהר  ְְִִִֵֵַַַָָֹל ד

ח ים  ִִִֵח

מאד מעלת חׁש וּ ב ׁש הוּ א ּת וֹ רה  חדּ וּ ׁש י ֲַַ
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הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  ׁש אמר וּ  עד מ ּמ על, בּ מים
אוֹ מר: ה כּ ת וּ ב ועליו חדׁש ים, ׁש מים  ׁש בּ וֹ נה 
עּמ י  לציּ וֹ ן  ולאמר  ארץ  וליסד  ׁש מים "לנטע 
ׁש ּת ף  ׁש נּ ע שׂ ה  ע ּמ י, אלּ א ע ּמ י ּת קרי אל א ּת ה ",
לכל  גּ דוֹ ל ּת ּק וּ ן וה וּ א וכוּ ', הוּ א   ּבּ ר ו לה ּק ד וֹ ׁש 
הבּ רית  ּפ גם לעווֹ ן  וּ בפרט חּט את  וּ לכל עו וֹ ן

וגם  בּ איןוכוּ '. אף הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ספר ל ּמ וּ ד  
ואחד חדּ וּ ׁש ים . ח דּ ׁש  כּ אלּ וּ  חׁש וּ ב  מבין
לבּ וֹ  ׁש יּ כוּ ן  וּ בלבד הּמ מעיט ואחד  הּמ רבּ ה

חדּ וּ ׁש מים.ל ער יוֹ עץ (ּפ לא  

וּ לק דּ ׁש לד לטהר מאד  נׁש גּ ב הזּ הר ספר ִ
קאמרה נּ פׁש , מאי ידע לא  אי  ואפ לּ וּ  

לפני חׁש וּ ב  ה וּ א  הרבּ ה ׁש גיאוֹ ת  בּ וֹ  וׁש וֹ גה 
ה ּמ ׁש ני וֹ ת  ׁש בּ לּמ וּ ד  וּ נהי  הוּ א.  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 
מה וּ  לפחוֹ ת להבין  ׁש צּ רי דּ עוֹ ת י ׁש  וכדּ וֹ מה 

אבל ׁש לּ וֹ מד, וזהרהענין ּת הלּ ים בּ ל ּמ וּ ד  
וּ מק בּ ל חׁש וּ ב כּ לל, מבין בּ אין אפלּ וּ  הּק דוֹ ׁש 

וכוּ '. ה ם  לפני זהרוּ מרצּ ה ז', א וֹ ת  יוֹ עץ  (ּפ לא  
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ח ב הבנה  לי  אפ ד ה ההר  ְֲֲִִִַַַָָָָֹל ד
יעבר לא  לאדם  דל  דר  הם  ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹלפני

מי ד ה ההר  מספר  הר ה  ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמקרא 
ב ע ְַַָָב ע

וּ לק דּ ׁש לד לטהר מאד  נשׂ גּ ב הזּ הר ספר ִ
קאמר מאי ידע  לא אי  ואפלּ וּ  הנּ פ ׁש ,
לפני ח ׁש וּ ב ה וּ א הרבּ ה , ׁש גיאוֹ ת  בּ וֹ  וׁש וֹ גה 

ה וּ א ,  ּבּ רו ד)כּ דכתיבהּק דוֹ ׁש  א, ה ירים  (ׁש יר  
זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינ וּ  ּפ רׁש וּ  אהבה, עלי ודגלוֹ 

הביאני )לברכה  ּפ ס וּ ק ב ' ּפ רק  ר בּ ה ה ירים  :(ׁש יר  
דּ וֹ מה? הדּ בר  למה  הא אהבה. עלי ודלּ וּ גוֹ 
ׁש ל  חצין וּ מד בּ ר  דּ בּ ר י וֹ דע ׁש אינוֹ  קטן לתינ וֹ ק
לוֹ  יצחקוּ  ואּמ וֹ  ואביו  שׂ פה  בּ לעגי  ּת בוֹ ת
י שׂ חק  בּ מים  י וֹ ׁש ב  ּכ לקוֹ לוֹ , ישׂ מח וּ 
ח בּ ה  ל וֹ  י ׁש  היּ שׂ ראלי כּ ׁש האי ׁש  וי שׂ מח
א וֹ  מגת  דּ עּת וֹ  אין  א ללמד, ור וֹ צה  בּ ּת וֹ רה 

ולוֹ מד  ׁש יּ לּמ דנּ וּ  מי לוֹ  ׁש יּ וֹ דע ,אין כּ ּמ ה  
בּ שׂ כר וֹ . וּ בא  לי וֹ צר וֹ  רוּ ח  נחת עוֹ שׂ ה בּ ו דּ אי
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יוֹ דע הה  ׁש אינוֹ  למי ּפ טוּ ר  מק וֹ ם אין כן כּ י ִֵ
ה דּ ין, ליוֹ ם  ּפ וֹ טרת וֹ  זוֹ  טענה  אין ללמד
ׁש בּ ל ּמ וּ ד  וּ נהי ׁש יּ וֹ דע. כּ מוֹ  ללמד  הוּ א  יכ וֹ ל כּ י 

וארבּ ע  והעשׂ רים דּ עוֹ ת (ּת נ")הּמ ׁש ני וֹ ת יׁש  
ׁש לּ וֹ מד , הענין מה וּ  לפח וֹ ת  להבין ׁש צּ רי
בּ אין אפלּ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  וזהר ּת הלּ ים  בּ לּמ וּ ד  אבל
הם . לפני וּ מר צּ ה וּ מקבּ ל חׁש וּ ב כּ לל מבין 
ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר דּ ברי וּ מבין ספר ׁש יּ וֹ דע  וּ מי
מתוּ קים וּ דברים  טעם ט וּ ב בּ וֹ  ימצא  הּפ ׁש וּ טים 
האדם לב ׁש ּמ וֹ ׁש כים  השׂ כּ ל וּ מ וּ סרי מדּ בׁש 

ׁש בּ מים. לאביו
כןה ה הזּ הרכּ י ספר ל וֹ  ל ּק ח  אדם לכל רא וּ י ִֵ

מ דּ י ה ּפ רׁש ה מ לּ קרא יעבר ולא הּק דוֹ ׁש 
בּ ׁש ב וּ ע, ׁש לּ א ׁש בוּ ע  כּ די  לאדם  גּ דוֹ ל  גּ דר וזה 

רעה  ׁש הוּ א לבּט לה  עצמוֹ  לפ נּ וֹ ת יצר וֹ  ייאנּ וּ 
וינּ צל , אפ וֹ א  זאת  ויע שׂ ה כּ יּ ד וּ ע , גּ דוֹ לה 
עשׂ רה  ׁש מוֹ נה  כּ גוֹ ן ל ּמ וּ דים סדר  עליו  ׁש יּ קבּ ל
וּ פרׁש ת  ּת הלּ ים  וספר י וֹ ם בּ כל מׁש נה ּפ רקי
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יהיה  ּפ נאי  ל וֹ  יהיה וּ כ ׁש לּ א וכדּ וֹ מה, ה זּ הר 
בּ אפן לחדׁש  וּ מחדׁש  לי וֹ ם מיּ וֹ ם וּ פוֹ רע  ל וֹ וה
ח וֹ בתוֹ , לׁש לּ ם  יפנה ּת כף ּפ נ וּ י  ׁש בּ היוֹ ת וֹ 
 יצטר ׁש לּ א  מראׁש יתוֹ  דּ בר  על י שׂ כּ יל   א
ׁש וה  יהיה  ׁש לּ א  בּ אפן גּ ד וֹ ל  בּ מהירוּ ת  ללמד 
חס  לריק  עמלוֹ  ויהיה כּ לוּ ם ה לּ ּמ וּ ד  א וֹ ת וֹ 

אמר וּ  וּ כבר  סימן וׁש לוֹ ם. ח יּ ים  ארח  (טוּ ר  
כּ וּ נה .א') בּ לא מהר בּ וֹ ת  בּ כ וּ נה מעט  טוֹ ב

יבין בּ לבב וֹ  הּק דׁש  הזּ הר ס וֹ דוֹ ת  וּ כׁש לּ וֹ מד
הענינים, בּ כל דּ רזין  ורזי ס וֹ דוֹ ת  צפוּ ני ׁש יּ ׁש 
ידיעה ל וֹ  ׁש אין על  יכאב  עליו בּ שׂ רוֹ  א

וּ כלל. כּ לל
ספרואזהרה ׁש לּ וֹ מד למי ׁש מענ וּ  ְְַָָ

הּק דוֹ ׁש ,ה נפ ׁש וֹ זּ הר ׁש יּ ׁש מר  
בּ רּת א , בּ רא , א ּמ א , א בּ א , כּ ׁש לּ וֹ מד  מאד 
וכן מטר וֹ ניתא , ארי-אנּפ ין , זעיר -אנּפ ין ,
וכדּ וֹ מה , אוּ דנין עיינין, רי ׁש א , איברים: צ וּ רת
וׁש ל וֹ ם חס למעלה צ וּ רה  ׁש וּ ם יציּ ר  ׁש לּ א
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וחס , נאמר חלילה  זה  טו)ועל כז, (דּ ברים  
ושׂ ם  וּ מּס כה ּפ סל יעשׂ ה  א ׁש ר  האיׁש  אר וּ ר 
בּ אמ וּ נה  יאמין אלּ א עוֹ לם , ׁש ל בּ סתרוֹ  בּ ּס תר,
הענינים  א לּ וּ  למעלה  ּׁש י ׁש אינוֹ  ׁש למה 
וּ צפוּ ני עליוֹ נים  א וֹ רוֹ ת  הכּ ל רק וּ כלל, כּ לל
א לּ וּ  וכל מ גּ עת. שׂ כלנוּ  יד ׁש אין  סוֹ דוֹ ת
הוּ א  ה כּ ל  ה ּק ד וֹ ׁש , בּ זּ הר ׁש נּ ז כּ ר וּ  ה ּמ לּ וֹ ת 
יבין ׁש הּמ שׂ כּ יל  בּ עלמא  מׁש ל ודר כּ נּ וּ יים
ר ׁש וּ ת  לנוּ  ואין נדע לא ואנחנ וּ  דּ בר, איזה
בּ שׂ פתינוּ  נקרא רק אפן, בּ ׁש וּ ם וּ לציּ ר  לחׁש ב 
עלינוּ  הם  נעם  ׁש יּ הי ּת פלּ תנוּ  ונק דּ ים
שׂ פת וֹ תינוּ  שׂ יח וּ מרצּ ה  וּ מקבּ ל ח ׁש וּ ב  יהא 

ודינ וּ . ליוֹ צרנ וּ  ר וּ ח נחת  ולע שׂ וֹ ת  לרצוֹ ן 
זהר ז', א וֹ ת  יוֹ עץ  (ּפ לא  

הנּ פׁש .לד וּ קד ת  לטהרת  מביא הזּ הר ִ
זהר ער יוֹ עץ (ּפ לא  
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 ו גה קאמר  מאי ידע לא  אי ְֲִִֵֶַַַָָֹאפ
דה לפני ח ב  הא  הרה ְְְִִֵֵַַָָגיא ת
 צרלי ר ח  נחת  ע ה בו אי הא  רְְְֶַַַַַָ

 כר ְִָָבא

וּ לק דּ ׁש לד לטהר מאד  נשׂ גּ ב הזּ הר ספר ִ
קאמר מאי ידע  לא  אי ואפ לּ וּ  הנּ פ ׁש 

בּ  לפניוׁש וֹ גה חׁש וּ ב  הוּ א הרבּ ה ׁש גיאוֹ ת וֹ  
ה וּ א  ּבּ ר ו אהבה הּק דוֹ ׁש  עלי ודגלוֹ  כּ דכתיב 

עלי וד לּ וּ ג וֹ  לברכה  זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ּפ ר ׁש וּ 
קטן לתינוֹ ק  דּ וֹ מה  הדּ בר  למה הא אהבה
ּת בוֹ ת  ׁש ל חצין וּ מד בּ ר  דּ בּ ר יוֹ דע ׁש אינוֹ 
ישׂ מחוּ  ל וֹ  יצחקוּ  וא ּמ וֹ  ואביו  שׂ פה  בּ לעגי 
וי שׂ מח  ישׂ חק בּ מים י וֹ ׁש ב   ּכ לקוֹ ל וֹ 
ור וֹ צה  בּ ּת וֹ רה  חבּ ה לוֹ  י ׁש  היּ שׂ ראלי  כּ ׁש האי ׁש 
מי ל וֹ  אין  א וֹ  מ גת  דּ עּת וֹ  אין  א ללמד 
נחת  עוֹ שׂ ה בּ ו דּ אי כּ ׁש יּ וֹ דע  ולוֹ מד ׁש יּ לּמ דנוּ 
מקוֹ ם  אין  כן  כּ י הנּ ה בּ שׂ כרוֹ  וּ בא  ליוֹ צר וֹ  רוּ ח 
זוֹ  טענה אין ללמד  יוֹ דע  ׁש אינוֹ  למי ּפ ט וּ ר
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כּ מוֹ  ללמד  יכ וֹ ל  כּ י  הדּ ין לי וֹ ם ּפ וֹ טרתוֹ 
ׁש יּ וֹ דע .

זהר ער יוֹ עץ , ּפ לא  ּפ א ּפ וֹ , יצחק בּ ר אליעזר (רבּ י 

י"ב פרק

האלוֹ קי ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהמקוּ בל
ה ּס ּל ם ּב על א ׁש ל"ג  ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַמהר"י

ה דה הכינה ביל ררוהתע  מ ְְְְְְִִִִַַָָק

 בּ ּת ּק וּ נים וזה ּת נינא )ׁש אמרוּ  נתיב ל' ,(ּת ּק וּ ן ְֶ
לׁש וֹ נ וֹ : ואתערוּ וזה  קוּ מוּ  

לכוֹ ן דּ אית ׁש כינּת א , לגבּ י
למנ דּ ע סכלתנוּ  בּ לא  לבּ א 
[ּת רגּ וּ ם בּ יניכוּ . ואיה וּ  בּ ּה ,

הזּ הר:] קוּ מוּ וּ בּ יא וּ ר 
הכינה  בּ ׁש ביל והתעוֹ ררוּ 
לב  לכם יׁש  ׁש הרי ה ּק ד וֹ ׁש ה ,
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אף  א וֹ ת ּה , וּ לה יג לדעת  בּ ינה בּ לי ריקן 
בּ ת וֹ ככם . ׁש היא  ּפ י  על 

עסק על  זמ ם   סר הם, הבים ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפ
פם לת עלת א א  זה ע לא  ְֶֶֶֶַָָָָֹהרה,

חציר אכלים  המת לם   ְְְִִֵֶַַָָָעצמם 

קרא ורזא  אוֹ מר קוֹ ל  ו)דמ לּ ה  מ  ,(יׁש עיה  ְָָ
מי ואל עוֹ נךּ  היׁש  נא קרא כּ ג וֹ ן

ּת פנה א )מּק דוֹ ׁש ים ח  אמרת(א יּ וֹ ב  והיא , 
אינוּ ן כּ לּ א  חציר, הבּ שׂ ר כּ ל אקרא , מה 
כּ ציץ חס דּ וֹ  וכל  חציר, דּ אכלין כּ בעירן 

לגרמייהוּ (שם )ה דה דּ עבדין  חסד כּ ל  , 
ה זּ הר ]:עבדין. וּ בּ יאוּ ר  ה דּ בר,[ּת רגּ וּ ם וסוֹ ד 

ׁש כּ ת וּ ב  מ )כּ מ וֹ  קרא',(יׁש עיה אמר  'קוֹ ל 
ואחד  אחד כּ ל  ׁש ל בּ ל בּ וֹ  דּ וֹ פק  ׁש ּק וֹ ל 
הׁש כינה  להרמת  וּ להת ּפ לּ ל  לקרוֹ ת  מ יּ שׂ ראל 
כּ ל  ׁש ל נׁש מ וֹ ת  כּ לל וּ ת  ׁש היא  ה ּק דוֹ ׁש ה ,

מהכּ תוּ ב ראיה  וּ מביא נאי שׂ ראל , 'קרא 
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ע וֹ נךּ ', אבל היׁש  ּת פלּ ה, ּפ ר וּ ׁש וֹ  ׁש ּק ריאה 
אקרא', 'מה  אוֹ מרת  כּ לוֹ מרהכינה  

מעפר, עצמי את להרים  כּ ח  בּ ּה  אין
ׁש  הּמ הבּ ׁש ביל  כּ לּ ם  חציר ', ה בּ שׂ ר 'כּ ל 

וחציר , עשׂ ב אוֹ כלי כּ לוֹ מרכּ בהמוֹ ת 
בּ המ וֹ ת , כּ מוֹ  דּ עת בּ לי הּמ צו וֹ ת ׁש ע וֹ שׂ ים 
החסדים כּ ל ה דה ', כּ ציץ חסדּ וֹ  'וכל

עוֹ שׂ ים , הם לעצמם  כּ לוֹ מרׁש ע וֹ שׂ ים , 
ׁש ּת היינה  ׁש עוֹ שׂ ים, בּ ּמ צווֹ ת  כּ וּ נתם  ׁש אין
א לּ א  לי וֹ צרם ר וּ ח נחת  לה ׁש ּפ יע בּ כדי
הּמ צווֹ ת . ע וֹ שׂ ים הם  עצמם לתוֹ עלת רק
בּ א וֹ רייתא, דּ מ ׁש ּת דּ לין אינוּ ן כּ ל ואפיל וּ 

עבדין. לגרמייה וּ  דּ עבדין חסד  [ּת רגּ וּ ם כּ ל 
ׁש בּ הם , ה ּט וֹ בים ואפ לּ וּ  ה זּ הר :] וּ בּ יאוּ ר 

על  זמ נּ ם  ע שׂ וּ ׁש ּמ סרוּ  לא  הּת וֹ רה, עסק  
בּ לי עצמם , גּ וּ פם  לתוֹ עלת א לּ א  זה,
רוּ ח  נחת להׁש ּפ יע  בּ כדי  הרצוּ יה, כּ וּ נה

ליוֹ צרם .
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, לה מעיהם  רמים הם  להם , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָא י
והריגת ב ה  וחמס  וחרב  ענת היְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָ

ע לם ְְַָָָוהמדת

יׁש וּ ב,[וכ וּ ']זמנא הה א  ולא הוֹ ל רוּ ח ְַ
דמׁש יח. ר וּ חא איהוּ  ודא  לעלמא,

ה זּ הר:] וּ בּ יאוּ ר  על [ּת רגּ וּ ם נאמר ההיא בּ עת  
דּ הינוּ  להעוֹ לם, י ׁש וּ ב, ולא  הוֹ ל ר וּ ח ה דּ וֹ ר ,
מ כּ ל  ישׂ ראל את  לגאל   הצּ רי הּמ ׁש יח , רוּ ח 
הכּ ת וּ ב , לק יּ ם  ה למה לגּ אלּ ה עד צרוֹ תיהם 
הזּ ה  הר וּ ח וגוֹ ' ה ם את  דּ עה הארץ  מלאה כּ י 

בּ ע וֹ לם. מאיר  ואינ וֹ  ,והל ל וֹ  לוֹ ןנסּת לּ ק  וי 
ית וּ ב ולא  עלמא מן  ליּה  דּ יזיל  דּ גרמין  מאן
לא וֹ רייתא דּ עבדין  אינוּ ן  דּ אלּ ין לעלמא,
דקבּ לה. בחכמה  לאׁש ּת דלא בעאן  ולא יבּ ׁש ה,

ה זּ הר :] וּ בּ יא וּ ר לא וֹ תם [ּת רגּ וּ ם  להם  א וֹ י 
יסּת לּ ק  מ ׁש יח ׁש ל ׁש ר וּ חוֹ  הגּ וֹ רמים אנ ׁש ים 
לעוֹ לם , לׁש וּ ב י וּ כל  ולא  מהע וֹ לם ל וֹ   ויל
ליבׁש ה , הּת וֹ רה את הע וֹ שׂ ים  הם ׁש ה ּמ ה 
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ודעת , שׂ כל  ׁש ל לחלוּ חית מ הוּ  בּ לי כּ לוֹ מר ,
ה ּת וֹ רה , ׁש ל ה ּמ עשׂ י  בּ חלק  רק מצטמצמים  כּ י 
בּ חכמת וּ להבין לה ׁש ּת דּ ל ר וֹ צים ואינם

הּת וֹ רה הּק בּ לה , בּ ס וֹ ד וֹ ת  וּ לה שׂ כּ יל  לידע 
מצוה . וחר בּ אוטעמי עניּ וּ תא  דּ גרמין לוֹ ן וי 

וּ בּ יא וּ ר [ּת רגּ וּ ם בּ עלמא. וא בּ דן  והרג וּ ביזה
בּ מע שׂ יהם ה זּ הר ]: גּ וֹ רמים  ׁש הם  להם , אוֹ י  

וּ בזּ ה  וחמס  וחרב ענ יּ וּ ת  ׁש יּ הי וּ  ה לּ לוּ ,
בּ עוֹ לם . והׁש מדוֹ ת והריגוֹ ת 

ע ') אוֹ ת  ה"ּס לּ ם " (הקדּ מת

על זצ"ל  לאיאן ה אל ר י ְִִִֵַַַַַָָָהס מת
ההר ְַַַַָֹהדסת 

ׁש אביהנני לפניכם להביא ְִִ
ה צּ דּ יק  (ר בּ יה גּ א וֹ ן 

לאּפ יאן) צדּ יק אליּ הוּ  זכר  
ללמד  ׁש זּ כה ׁש אחר  לברכה,
למעלוֹ ת  והגּ יע  החן ּת וֹ רת
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הּס לּ ם  בּ על  ספרי וּ כׁש ה גּ יעוּ  ל כּ ל , כּ יּ ד וּ ע רמוֹ ת
והפליג כּ חוֹ , בּ כל בּ הם ועמל  עסק  לידיו
והאמ ּת ית  נכ וֹ נה ה יטה ׁש זּ וֹ  ואמר בּ ׁש בחם

בּ הם, לדבק וּ ת האדם את וּ להביןוּ מביאה 
עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  ה ּק ד וֹ ׁש  האר"י דּ ברי  כּ ל  את
דּ בר כּ ל  מס בּ יר ה וּ א  כּ י בּ ּה , לעסק  וּ כדאי אמן,

נפ ׁש . לכל ה וה טעם הסכּ מת בּ ט וּ ב   ֹמּת ו) 

לא ּפ יאן  אל יּ ה וּ  רבּ י הצּ דּ יק  בּ הגּ א וֹ ן ׁש מוּ אל  ח יּ ים ר בּ י הגּ א וֹ ן 

כ "ח  ׁש מע ּת תא , הב על  ׁש מע ּת תא  רווחא ספר מחבּ ר זצ "ל,

הּס לּ ם  ּפ רוּ ׁש  עם  ה זּ הר על  תשנ"ו ּת ּמ וּ ז 

בּ ספר  ׁש נדּפ ס וּ  קצרים מאמרים
הזוֹ הר" "אוֹ ר 

להרה א יב יראל לל  ל אפ ר ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָאי
,ה ה לההד לה ל ד ידי על  ז לת  ְְִֵַַַַַַָָָ

ל ּט הרהאי  יבוֹ אוּ  ישׂ ראל כּ לל ׁש כּ ל אפׁש ר ִ
ה ּק בּ לה, לּמ וּ ד ידי על זוּ לת ה זּ וֹ , ה גּ דוֹ לה 
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גּ ם הּמ סּפ יקה  בּ יוֹ תר, ה ּק לּ ה ה דּ ר ׁש היא 
הדּ עת, העסק לקט נּ י בּ דר כּ ן אין  מה  

על  לז כּ וֹ ת  אפ ׁש ר  אי בּ לבד , הנּ גלה בּ ת וֹ רת 
רבּ ה , יגיעה ידי  ועל סג לּ ה, ליחידי ז וּ לת  ידּה ,

העם . למרבּ ית לא אבל
א וֹ ת  ה ּס פירוֹ ת , עשׂ ר לתלמ וּ ד  בּ הקדּ מה זצ "ל , א ׁש לג יה וּ דה לו (רבּ י 

ל ד ל י יראל  מעלת  וכל  י ראל  ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻא ת 
הרה בפנימ ת  ְִִִַַַָֹההר

ישׂ ראללעיני,הרי  מעלת  וכל ישׂ ראל ׁש גּ אלּ ת ֲֵ
ה ּת וֹ רה. וּ בפנימיּ וּ ת  ה זּ הר  בּ לּמ וּ ד  ּת ל וּ י

אׁש לג ( יה וּ דה  61רבּ י עמ ' סט א וֹ ת  ל זּ הר הק דּ מה  לּמ תחיל, ק בּ לה  , 

על זצ "ל  רי יצחק  ר י המק ל  ְְְִִִַַַַַַָָָֻהס מת
ההר ְַַַַָֹהד סת

האדמ וֹ ר ה ה קדת כּ ב וֹ ד ּת למידי לפני בּ א וּ  ִֵ
צ דּ יק  זכר אׁש לג ה לּ וי ׁש לוֹ ם  ּבּ רו הרב
בּ אוּ רים  כּ תביו. ּת כרי וּ בידם לברכה 
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הּק דוֹ ׁש  האר"י ּת וֹ רת על 
איׁש  אביו וּ בתוֹ רת
הּס לּ ם  בּ על מרן האלקים 
וּ כבר  ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ הר  על 
ארץ  וּ גאוֹ ני צדּ יקי הסכּ ימ וּ 
ּת וֹ רתוֹ  על  ה ּק וֹ דם הדּ וֹ ר מן
ׁש ל  ׁש מים ל ׁש ם  ה ּט ה וֹ רה 
קדׁש  ה זּ הר בּ ית שׂ ר
לייבּ  יהוּ דה הרב אדמוֹ ר קד ת  כּ בוֹ ד ה ּק דׁש ים 
לחיּ י  לברכה וקד וֹ ׁש  צדּ יק זכר א ׁש לג ה לּ וי
נכוֹ חה  חזוּ  כּ י עלינוּ , יגן זכ וּ תוֹ  הבּ א העוֹ לם 

מ  אׁש ר מפעליו, ר וּ ח יחידוּ ת התגּ לּ וּ ת   ֹּת ו 
את  לאוֹ רה מאפלה לה וֹ ציא  השׂ כּ יל  עליו ה ם 
האר"י  וכתבי ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ה ּת וֹ רה מאוֹ ר 
נתינת  כּ ביוֹ ם  לעוֹ לם ירדה  ושׂ מחה ה ּק דוֹ ׁש ,
נכוֹ חה  דּ ר כּ נוּ  יאיר ה ּק ד וֹ ׁש  ואוֹ ר וֹ  מּמ ׁש . ה ּת וֹ רה
צעדינוּ  וּ לכוֹ נן עצמנוּ  לת ּק ן  ה דּ ר היא
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה צדק  גּ וֹ אל  בּ יאת  לקראת
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החסיד  ה צּ דּ יק והדרוֹ  ה דּ וֹ ר ּפ אר המקבּ לים  זקן הסכּ מת  ֹמּת ו)

הּס לּ ם  ּפ רוּ ׁש  עם  ה זּ הר על  תשנ"ו ּת ּמ וּ ז זצ"ל , כּ דּ וּ רי  יצחק  ר בּ י 

ח יםְְֶֶי "ח ז ננפלד רבי  יסף  ר י עלהס מת זצוק "ל  זננפלד ְְְִִֵֶֶַַַַַָ
ההר ְַַַַָֹהד סת

יוֹ דעהאמת ׁש אני אפלּ וּ מא גּ יד , כּ י ערכּ י, ֱֶָ
וכל  הסכּ מה, לּת ן כּ דאי  איני בּ פ ׁש ט 
עלמא  כּ וּ לּ י  אבל  הוּ א, בּ י ׁש לּ א בּ דבר  ׁש כּ ן
הכּ הן  כּ ב וֹ ד... את מכּ ירים 
ה ּק בּ לה  בּ לּמ וּ ד הגּ דוֹ ל 
אחד  ׁש מוֹ ... וּ מפרסם
וחכמיה  ירוּ ׁש לים  מיּ ּק ירי
לׁש מ ּה  בּ ּת וֹ רה הע וֹ סק
ה וּ א  הלא  צפוּ ניה , וּ מגלּ ה 
ויּק ירא  רבּ א גּ ברא האי
הּק ׁש וּ ר  ה וּ א ידידי
כּ בוֹ ד  הּק וֹ דמתוֹ  בּ יראת וֹ  לבבי ... בּ מ וֹ סר וֹ ת
אׁש לג  ליי בּ  יה וּ דה  רבּ י הגּ אוֹ ן  הרב קד ת 
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ׁש בּ מים  אבינוּ  מלּ פני רצוֹ ן ויהי  ׁש ליט "א ...
המח כּ ה  הם וּ בעזרת  יתקיּ מ וּ  בּ רכוֹ תיו ׁש כּ ל

קרוֹ בה. ה צּ דּ יק ליׁש וּ עה הגּ א וֹ ן הראב "ד הס כּ מת   ֹמ ּת ו) 

הּס לּ ם  ּפ רוּ ׁש  עם  ה זּ הר על  זצוק "ל זוֹ ננפלד  ח יּ ים  יוֹ סף רבּ י 

לְְִַַָָר י יה דה א לג  עלם, האריז "ל  ספרי ת ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמעת
רחם ח י  כל  הלה חכמת  ְְְִֵַַַַָָָָָָהעסקים

לב האריז"ל  כתבי רק   יקריהדע ד, ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָ
ההר ספרי הם  האמת חכמת  ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹהח רים 

האריז "ל וספרי ְְְֲִִִִֵַַָוה נים 

האר"יזה,מעם ספרי  ׁש נּ תגּ לּ וּ  מעת ִַַ
בּ ע וֹ לם , לברכה כּ ל זכרוֹ נוֹ  

מ כּ ל  ידיהם ה נּ יחוּ  ה ּק בּ לה בּ חכמת העוֹ סקים
וּ מ כּ ל  לברכה, זכר וֹ נוֹ  הרמ"ק ספרי
זכרוֹ נוֹ  להאר "י  ׁש ּק דמוּ  והגּ א וֹ נים  הרא ׁש וֹ נים
ז וֹ . בּ חכמה הע וֹ סקים בּ ין כּ מפרסם  לברכה,
האר"י בּ כתבי רק הדבּ יקוּ  ר וּ חם  ח יּ י וכל 

בּ לבד. לברכה אׁש רזכר וֹ נוֹ  ע ּק ריבּ אפן 
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בּ חכמה בּ אוּ רים בּ בחינת  ה נּ חׁש בים  הח בּ וּ רים
להיוֹ ת ,זוֹ  הזּ הרכּ ראוּ י  ספרי א לּ א  אינם 

זכרוֹ נוֹ  האר "י ספרי ואחריהם וה ּת ּק וּ נים ,
לברכה.

טפחים  וכ ּס וּ י טפח  גּ לּ וּ י  זצ "ל, אׁש לג  יה וּ דה (ר בּ י 

נמע לא  זה,  רנד והח כת ְְְְְִֵֶַַַַַֹהב ת
מם הא   לנ דמ הר ת  כל  ְְְִֶֶַָָָמ הן
מהעסק ידיהם  מט ה ם עבדי  אפְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

הרה ְַָסדת 

ׁש ּמ צא וּ נוּ מאן והח ׁש כ וּ ת היּ בׁש וּ ת את  ּת בין ִָ
זה, בּ כל בּ דוֹ רנוּ  כּ מוֹ הן נ ׁש מע ׁש לּ א 

לנ וּ , ׁש ּק דמ וּ  ׁש אפ לּ וּ ה דּ וֹ ר וֹ ת מוּ ם ׁש ה וּ א  
בּ סוֹ ד וֹ ת מהעסק ידיהם ׁש ּמ ט וּ  ה ם  הע וֹ בדי

מ ׁש ה הּת וֹ רה. [ר בּ ינוּ  הרמ בּ "ם המׁש יל וּ כבר 
זה , על אמּת י  מ ׁש ל  לברכה  זכר וֹ נ וֹ  מימוֹ ן ] בּ ן
סוּ מים  אנ ׁש ים  אלף  ׁש ל ׁש וּ רה  ׁש אם  ואמר ,
אחד  ּפ ּק ח  לפח וֹ ת  להם ויׁש  ,בּ דּ ר ה וֹ לכים
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 בּ דר ׁש יּ לכ וּ  כּ לּ ם בּ טוּ חים  הם הרי  בּ ראׁש ם
להיוֹ תם  וּ מכמ וֹ רוֹ ת , בּ פחים  יּפ ל וּ  ולא ה יּ ׁש ר,
חסר אם  אבל  ׁש בּ רא ׁש ם, הּפ ּק ח אחר נמׁש כים 
בּ כל  ׁש יּ כּ ׁש ל וּ  ספק  בּ לי האחד , אוֹ תוֹ  להם 

כּ ןדּ בר ׁש חת. לב וֹ ר כּ לּ ם וי ּפ לוּ  , בּ דּ ר הּמ ּט ל  
ה ם  ע וֹ בדי לפח וֹ ת  היוּ  אם ׁש לּ פנינ וּ , ה דּ בר
והמ ׁש יכוּ  הּת וֹ רה, בּ פנימיּ וּ ת עוֹ סקים   יתבּ ר
בּ ני כּ ל הרי ה וּ א ,  ּבּ רו סוֹ ף מאין  ׁש לם  א וֹ ר
היוּ  וכ לּ ם אחריהם , נמׁש כים היוּ  ה דּ וֹ ר 
ע וֹ בדי גּ ם ואם  יכּ ׁש ל וּ , ׁש לּ א  בּ דר כּ ם בּ טוּ חים
אין ז וֹ , מחכמה  עצמם את ס לּ קוּ  ית בּ ר ה ם
צערי וּ מ גּ דל בּ גללם, נכ ׁש ל הדּ וֹ ר ׁש כּ ל ּפ לא

בּ זה . להארי א וּ כל לא 

מּת וֹ ידע ּת יאמנם  בּ עּק ר ׁש היא  ה ּס בּ ה , ְָָ
והאמ וּ נה בּ כלל, האמ וּ נה  ׁש נּ תמעטה 

בּ פרט, הדּ וֹ רוֹ ת  חכמי עלי וֹ ן וספריבּ קד וֹ ׁש י  
מּמ ׁש לים  מלאים והזּ הר ה ּק בּ לה
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הּפ חד  נפל  כּ ן על  גּ ׁש מ יּ ים,
יצא  ׁש לּ א  אחד , כּ ל על
חס  כּ י בּ הפסדוֹ , שׂ כרוֹ 
בּ פסל  להכּ ׁש ל קר וֹ ב ו ׁש ל וֹ ם 
ׁש העירני והיא  וּ דמ וּ ת .
על  מסּפ יק בּ א וּ ר לעשׂ וֹ ת 
ה זּ הר על  וע ּת ה  לברכה , זכרוֹ נוֹ  האר"י
בּ אר ּת י כּ י  לגמרי, הזּ ה  ה ּפ חד והסר ּת י ה ּק דוֹ ׁש ,
כּ ל  ׁש ל הרוּ חני הנּ מׁש ל את בּ עליל והוֹ כח ּת י
למעלה  גּ ׁש מי, דּ מי וֹ ן  מכּ ל מפׁש ט  ׁש ה וּ א  דּ בר ,
ׁש יּ רא וּ  כּ מ וֹ  מה זּ מן, וּ למעלה מהּמ קוֹ ם 
בּ ית  המ וֹ ן לכל לאפׁש ר למען  המעיּ נים ,
בּ א וֹ רוֹ  וּ להתח ּמ ם  ה זּ הר , ספר ללמד ישׂ ראל

הּק דוֹ ׁש .
להוֹ ר וֹ ת,וקראתי "ה ּס לּ ם " בּ ׁש ם  ה בּ א וּ ר ְִָָ

כּ ל  כּ תפקיד ה וּ א  בּ א וּ רי  ׁש ּת פקיד
אינ טוּ ב, כּ ל  מלאה  עליּ ה   ל יׁש  ׁש אם סלּ ם,
טוּ ב  כּ ל ואז בּ וֹ , לעלוֹ ת "סלּ ם " אלּ א חסר
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כּ לּפ י  מ ּט רה "ה ּס לּ ם " אין  אמנם  .בּ ידי העוֹ לם 
ּת כּ נס  ולא  ה ּס לּ ם בּ מדרגוֹ ת  ּת נוּ ח  אם כּ י  עצמוֹ ,

כּ וּ נת ּת ׁש לם  לא  אז העליּ ה , ה דּ בר אל  כּ ן . 
דּ בריהם, לבאר  כּ י הזּ הר , על ׁש לּ י בּ בּ אוּ ר 
נברא  לא  עוֹ ד סוֹ פם  עד עמק, מכּ ל העמ ּק ים 
בּ בא וּ רי  ּפ נים כּ ל  על  עשׂ יתי אלּ א לזה, ה בּ ּט וּ י
ידוֹ  על ׁש יּ וּ כל  אדם בּ ן לכל וּ מבוֹ א דּ ר זה 
גּ וּ פוֹ , ה זּ הר בּ ספר וּ להס ּת כּ ל וּ להעמיק לעלוֹ ת 

וה נּ ה  זה. בּ בא וּ רי כּ וּ נתי ּת ׁש לם  אז רק כּ לכּ י 
הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  ספר  אצל כּ לוֹ מר,הּמ צוּ יים 

בּ וֹ , כּ תוּ ב מה אחד,ה ּמ בינים  ּפ ה  הסכּ ימוּ  
האלקי הּת נּ א חבּ רוֹ  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ׁש ּס פר 

י וֹ חאי, בּ ן ׁש מע וֹ ן מהרח וֹ קים רבּ י חוּ ץ 
מע שׂ יּ וֹ ת   סמ על  ל וֹ מר  ונוֹ טים  ז וֹ  מחכמה
הוּ א  ׁש ּמ חבּ רוֹ  הזּ וֹ , החכמה מּמ תנגּ די  בּ ד וּ יוֹ ת
אחרים  אוֹ  ליא וֹ ן, דּ י מ ׁש ה ר בּ י המקבּ ל
הרי לעצמי , כּ ׁש אני ואני בּ זּ מן. ל וֹ  ה ּס מוּ כים
להת בּ וֹ נן ית בּ ר ה ם  בּ אוֹ ר  ׁש זּ כיתי  מ יּ וֹ ם
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על  עלה לא ה זּ ה , ה ּק ד וֹ ׁש  בּ ּס פר מעט
ּפ ׁש וּ ט , מ ּט עם והוּ א בּ יח וּ ס וֹ , לחקר  ל בּ י

מעלתכּ י בּ לבּ י עלה הּס פר  ׁש ל  ּת כנוֹ  לפי 
לאין יוֹ חאי בּ ן  ׁש מע וֹ ן ר בּ י הּת נּ א יקר 

ה ּת נּ אים  כּ ל על  יוֹ תר  ֹואם ערו ה ּק דוֹ ׁש ים, 
ׁש ּמ חבּ רוֹ  גּ מוּ ר  בּ ברוּ ר לי  מתבּ רר היה 
ליאוֹ ן דּ י  מ ׁש ה ר בּ י  כּ גוֹ ן  אחר , ׁש ם ה וּ א 
גּ ד וֹ ל  היה אז הרי וכדּ וֹ מה, לברכה זכרוֹ נוֹ 
ליאוֹ ן דּ י  מ ׁש ה ר בּ י  האיׁש  מעלת  אצלי
הּק דוֹ ׁש ים , ה ּת נּ אים מכּ ל  יוֹ תר  לברכה  זכרוֹ נוֹ 

בּ כללם . י וֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  וגם 
ׁש בּ ּס פר,בּ אמתאמנם החכמה  עמק  מ דּ ת  לפי ְָָ

הוּ א  ׁש ּמ ח בּ ר וֹ  בּ ברוּ ר, מוֹ צא הייתי אם 
זה  היה ה נּ ביאים , וּ ׁש מוֹ נה  מאר בּ עים  אחד 
לאחד  מלּ יחסוֹ  בּ י וֹ תר לבּ י על  מקבּ ל 

ׁש כּ ן וּ מ כּ ל  ׁש ּמ שהמה ּת נּ אים, מוֹ צא הייתי אם  
ית בּ ר מה ם  סיני מהר אוֹ תוֹ  ק בּ ל  רבּ ינוּ 
לוֹ  כּ י לגמרי, דּ ע ּת י ׁש וֹ ככת היתה אז עצמוֹ ,
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כּ זה . חבּ וּ ר יאה  ולוֹ  ׁש זּ כיתינאה  כּ יון  , וּ לפיכ 
בּ   עיּ וּ ן,לער בּ על לכל הוה מס ּפ יק אוּ ר  

חוֹ ׁש ב  אני  בּ ּס פר , בּ וֹ  כּ ת וּ ב  מה מעט להבין
ע וֹ ד  מ לּ טרח  לגמרי בּ זה  נפטרּת י ׁש כּ בר

כּ ל כּ י  ה זּ את , בּ חקירה עצמי  משׂ כּ ילוּ להכניס  
י וּ כל ׁש ּמ ח בּ רוֹ  ע וֹ ד להס ּת ּפ ק  י וּ כל  לא  בּ זּ הר
ׁש מעוֹ ן רבּ י  מה ּת נּ א  בּ מעלה  ּפ ח וּ ת איׁש  להיוֹ ת 

הּק ד וֹ ׁש . יוֹ חאי האלה ,בּ ן נׁש אלת זה  לפי אכן 
לדּ וֹ רוֹ ת ה זּ הר  ספר נגלה היה לא  לּמ ה

בּ מעלה הרא ׁש וֹ נים, חׁש וּ בים  הי וּ  ספק ׁש בּ לי 
י וֹ תר, ל וֹ  רא וּ יים והיוּ  האחרוֹ נים  מדּ וֹ ר וֹ ת  יוֹ תר 

לׁש אל  יׁש  זה עם ספרויחד  בּ א וּ ר נגלה  לא לּמ ה 
לברכה , זכרוֹ נוֹ  האר"י עד למק בּ לים ה זּ הר  ולא 

כּ לּ נה , על העוֹ לה והּת מיּ ה לוֹ . לאׁש ּק דמוּ  ל ּמ ה  
ודברי לברכה זכרוֹ נ וֹ  האר"י  דּ ברי בּ א וּ ר נגל וּ 
זה דּ וֹ רנוּ  עד  לברכה זכרוֹ נוֹ  האר "י מימי  הזּ הר
ח יּ ים ' ה'עץ  על מס בּ ירוֹ ת' 'ּפ נים  לּס פר בּ הקדּ מתי (ועין

עי "ש ) ואיתא, ד"ה  ח ' .בּ אוֹ ת 
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דּ רי?ונאלה  אכ ׁש ר הכי האלה, ְְֲִָ
קיּ וּ מוֹ היא,והבה  זמן   בּ מ ׁש העוֹ לם כּ י ְְַָ

כּ מוֹ  ה וּ א  ׁש נין, אלפי ׁש י ּת א ׁש ל 
 ֹּת ו רא ׁש  ׁש לי ׁש ים , ג ' לוֹ  ׁש יּ ׁש  אחד ּפ רצוּ ף
בּ ינ"ה  [חכמ "ה  נה"י  חג"ת  חב "ד  דּ הינוּ  וסוֹ ף,
הוֹ "ד  נצ"ח ּת פאר"ת , גּ בוּ ר "ה חס"ד  דּ ע"ת ,
ׁש ּת י לברכה זכר וֹ נם  ׁש אמר וּ  וזה יסוֹ "ד ].
אלפים  וּ ׁש ּת י ּת וֹ רה אלפים  ׁש ּת י ּת הוּ  אלפים 

ה ּמ ׁש יח צ"ז.)ימוֹ ת אלפים (סנהדרין בּ ׁש ּת י כּ י  , 
היוּ  וחב "ד  ראׁש  בּ חינת  ׁש הם הרא ׁש וֹ נים
לבחינת  נחׁש בים  והיוּ  מאד, מוּ עטים  האוֹ ר וֹ ת
כּ י דּ נפ ׁש . אוֹ ר וֹ ת א לּ א בּ וֹ  ׁש אין גּ וּ ף, בּ לי ראׁש 
בּ כלים  כּ י לא וֹ רוֹ ת , כּ לים בּ ין  ּהפו  ער יׁש 
בּ כל  נג דּ לים הרא ׁש וֹ נים ׁש הכּ לים ה וּ א , ה כּ לל 
,להפ הוּ א וּ בא וֹ רוֹ ת  מ ּת ח לּ ה, ּפ רצוּ ף
בּ ּפ רצ וּ ף  מתלבּ ׁש ים הּת חּת וֹ נים ׁש א וֹ רוֹ ת 
רק  בּ כּ לים ׁש אין  עוֹ ד  כּ ל ונמצא, מ ּת ח לּ ה.
יוֹ רדים  דּ חב"ד, כּ לים  דּ הינוּ  לבד , העליוֹ נים
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האוֹ ר וֹ ת  ׁש הם דּ נפׁש , אוֹ ר וֹ ת רק  להתלבּ ׁש  ׁש ם 
ׁש ּת י על ׁש אמר וּ  וזה  בּ יוֹ תר. ה ּת ח ּת וֹ נים
וּ בׁש ּת י ּת הוּ . בּ בחינת  ׁש הם ראׁש וֹ נים  אלפים 
בּ חינת  דּ הם  הע וֹ לם , ׁש ל ה נ יּ ים  אלפים 
בּ עוֹ לם , הר וּ ח אוֹ ר  ונתל בּ ׁש  ירד דּ כלים , חג "ת
אלפים  ׁש ּת י על אמר וּ  כּ ן ועל ּת וֹ רה. שה "ס 
אלפים  וּ ׁש ּת י  ּת וֹ רה. ׁש הם האמצעים
יסוֹ "ד  ה וֹ "ד [נצ "ח  נהי"מ הם האחר וֹ נים
בּ עוֹ לם  מתלבּ ׁש  כּ ן ועל דּ כלים , מלכוּ "ת ]
היּ וֹ תר האוֹ ר  ׁש ה וּ א  דּ נ ׁש מה , א וֹ ר הה וּ א  בּ זּ מן 

הּמ ׁש יח . ימוֹ ת הם כּ ן ועל  גּ ד וֹ ל,
ׁש בּ כּ לים ם ּפ רטי , ּפ רצוּ ף  בּ כל  הוּ א  הדּ ר ַ

האוֹ ר וֹ ת  ׁש לּ וֹ , החזה עד חג"ת  דּ חב"ד 
חסדים  להאיר מתחילים  ואינם מכּס ים ,
חכמה  הארת הת גּ לּ וּ ת ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  המג לּ ים ,
בנהי "מ  דּ הינוּ  וּ למּט ה, מחזה  א לּ א  עליוֹ נה ,
להתגּ לּ וֹ ת  התחיל וּ  ׁש ּמ ּט רם  הּס בּ ה וה וּ א  ׁש לּ וֹ .
ב' ׁש הם  הע וֹ לם , בּ פרצוּ ף דנהי "מ ה כּ לים 
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בּ כּ ל  ה זּ הר חכמת  היתה האחר וֹ נים , אלפים 
א לּ א  העוֹ לם, מן מכ ּס ה בּ פרט הּק בּ לה  וחכמת

לברכה , זכרוֹ נוֹ  האר"י נתקרב בּ זמן ׁש כּ בר 
וּ למּט ה, ׁש ּמ חזה הכּ לים ה ׁש למת נת גּ לּ תהזמן  

ידי על בּ העלם  העליוֹ נה  חכמה  הארת אז 
לברכה, זכרוֹ נ וֹ  ל וּ ריא  יצחק  רבּ י האלקי נׁש מת 

הזּ ה . ה גּ ד וֹ ל  הא וֹ ר לק בּ ל  מוּ כן כּ ןׁש היה  ועל 
ו הזּ הר ׁש בּ ספר הע ּק רים  חכמתגּ לּ ה  גם  

הראׁש וֹ נים הּק בּ לה , כּ ל בּ צּ ד ׁש העמיד  עד 
הא לּ וּ  ׁש ה כּ לים  כּ יון זה  כּ ל ועם  ׁש ּק דמ וּ ה וּ .

לגמרי  נׁש למוּ  לא ה'עוֹ ד בּ זמן נפטר (ׁש הוּ א 
כּ נּ וֹ דע ) של"ב ע וֹ ד אלפים  הע וֹ לם היה  לא  כּ ן על , 

ה ּק ד וֹ ׁש ים  דּ בריו היוּ  ולא דּ בריו , ׁש יּ תגּ לּ וּ  ראוּ י 
נּת נה  ׁש לּ א  מ וּ עטים, סגלּ ה  ליחידי קנין  א לּ א 

בּ ע וֹ לם. לגלּ וֹ תם הרׁש וּ ת  בּ ד וֹ רנוּ להם וכעת 
אלפים ב' לגמר אנוּ  קרוֹ בים ׁש כּ בר אחר זה ,
לגלּ וֹ ת הרׁש וּ ת עּת ה נּת נה לפיכ האחר וֹ נים ,
בּ עוֹ לם הזּ הר ודברי לברכה זכרוֹ נוֹ  דּ בריו
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מאד, ח ׁש וּ ב ואילבּ אפןבּ ׁש עוּ ר זה ׁש ּמ דּ וֹ רנוּ  
י וֹ תר ּפ עם בּ כל  ה זּ הר  דּ ברי להתגּ לּ וֹ ת  יתחיל וּ 

ׁש בּ חפץ וי וֹ תר, ה לם  הע וּ ר כּ ל  ׁש יּ תגּ לּ ה  עד  
. יתבּ ר הזּ הר )הם לספר  ה"ּס לּ ם " (הקדּ מת 

לכל החלט מח ב  הא  ה לה חכמת  ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻל ד
מראל ְִִֵָָָאדם

א ׁש ר ה ה  ספרים וּ פי  ס וֹ פרים  מ ּפ י לּמ וּ דנ וֹ דע ִֵ
לכל בּ החלט  מחיּ ב ה וּ א  הּק בּ לה  חכמת
כּ לּ ּה , ה ּת וֹ רה כּ ל אדם למד ולוּ  מ יּ שׂ ראל , אדם
ממ לּ א גּ ם  ּפ ה, בּ על וּ פ וֹ סקים  בּ ׁש "ס וּ בקי
דּ וֹ רוֹ  בּ ני מ כּ ל יוֹ תר טוֹ בים  וּ במעשׂ ים בּ מ דּ וֹ ת 
להתגּ ל גּ ל מחיּ ב  ה וּ א הּק בּ לה , חכמת למד ולא 
רזי ללמד  כּ די הזּ ה  בּ עוֹ לם ּפ עם עוֹ ד  ולב וֹ א 

האמת, וחכמת  בּ כ ּמ ה ּת וֹ רה  מוּ בא ׁש זּ ה וּ  
לברכה . זכרוֹ נם חכמינוּ  בּ מדר ׁש י מקוֹ מוֹ ת

גּ מ וּ ר וה א  אדם חיּ וּ ב כּ ל  על בּ החלט  ְ
דּ א וֹ ריתא  רזין וּ להבין ללמד מיּ שׂ ראל,
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ׁש הם  לּת חּת וֹ נים , ית בּ ר ה ׁש ּפ עוֹ תיו דּ רכי וכל
לעתיד  ה נּ ׁש מ וֹ ת וּ שׂ כר  האמת  חכמת עּק ר

לב וֹ א.
חכם ) ּפ י לּס פר הקדּ מה זצ "ל, אׁש לג  יהוּ דה (ר בּ י 

אל השי"ת ל נב אית התת ְְְִִִֶֶַָמכב
ה ם ַַַָֻעל 

בּ ימי"ויהי  ה ּמ לחמה  ׁש ני  ֹבּ תו ְִַ
ואני  האיוֹ ם , הּט בח 
ה לּ ילה. כּ ל רב בּ כי ואב ּת פ לּ ה,
אנׁש י  והנּ ה ה בּ קר  כּ על וֹ ת ויהי
בּ ק בּ וּ ץ  מקבּ צים כּ מ וֹ  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם 

בּ יניהם  מרחף אחד ואיׁש  דּ מיוֹ ני , לפני אחד 
כּ לּפ י  מצליף ראׁש יהם, על חרבּ וֹ  בּ ראׁש 
וּ גוי וֹ תיהם  לּמ רוֹ ם  ּפ וֹ רחים והראׁש ים רא ׁש יהם ,
ׁש ל  לים ויּ הי וּ  מאד גּ דוֹ לה לבקעה נוֹ פלים 

עצמ וֹ ת.
אליוהה לכל ק וֹ ל ה ּמ נהיג ׁש דּ י אל אני : ְִֵ

יד ׁש לח  מרבּ ים, בּ רחמים  כּ לּ וֹ  העוֹ לם
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וּ גבוּ רה . עצמה   ל נתּת י עּת ה כּ י  בּ החרב ואחז 
ו ּת כף  בּ החרב , ואחז ּת י  ה' ר וּ ח וּת ל בּ יׁש יני
מקוֹ מוֹ  על  היטב וה בּ ט ּת י האיׁש  אוֹ תוֹ  נעלם 

ה ּפ רטי. לקניני  בּ ר ׁש וּ תי והחרב ואיננּ וּ ,

אליו אמר  מ ּמ וֹ לד ּת ךּ ה' ל ול  רגל שׂ א : ֶַֹ
האבוֹ ת  ארץ החמ דּ ה  ארץ  אל 
ועצ וּ ם , גּ דוֹ ל לחכם ׁש ם  ׂואע ש ה ּק דוֹ ׁש ים,
בּ חר ּת י אוֹ ת כּ י הארץ , גּ א וֹ ני  כּ ל   ּב ונברכוּ 
את  ּת רפא למען  הזּ ה , הדּ וֹ ר בּ כל  וחכם לצדּ יק
החרב  ואת  ק יּ מא, ׁש ל בּ י ׁש וּ עה האנוֹ ׁש י  ׁש בר 
 נפׁש בּ כל עליה  ות ׁש מוֹ ר   בּ יד ּת ּק ח  ה זּ ה 
כּ ל  אׁש ר  וּ ביני בּ יני האוֹ ת היא כּ י  , וּ מא וֹ ד

ע  יתקיּ מוּ  הא לּ וּ  ה ּט וֹ בים כּ יהדּ ברים  ,ידי ל 
,כּ מוֹ ת נאמן  איׁש  לי היה  לא  עוֹ ד  עּת ה עד 
החוֹ בלים  עשׂ וּ  כּ ן  ועל  ה זּ את , החרב לוֹ  למסוֹ ר 
את  יראה א ׁש ר  מחבּ ל כּ ל וּ מעּת ה  ע שׂ וּ , מה
מהארץ . ויתבער  יתעלּ ם ּת כף  ,בּ ידי חרבּ י
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הדּ וֹ בר ואסר לעּמ ת  מ לּ ה בּ יט  יראתי כּ י ּפ ני ְִַָ
עיני  למראה  ׁש היתה  והחרב  בּ י,
בּ דמ וּ ת  בּ רזל , ׁש ל ּפ ׁש וּ טה  חרב  כּ מוֹ  דּ מיוֹ ני 
לא וֹ ת יּ וֹ ת  בּ רׁש וּ תי נתהּפ כה ה נּ ה  נוֹ רא , מ ׁש חית
בּ רק  אׁש ר ׁש דּ י" "אל  ה ּק דוֹ ׁש  ה ם  נוֹ צצוֹ ת 
כּ ל  את  וּ בטח  וה ׁש קט, ונחת א וֹ ר מלאה זיוום

כּ לּ וֹ . העוֹ לם

דּ רי (ה)ואמר לכל ואקנה יּת ן מי  לבּ י: אל ְֵ
מטוּ פס  (מ ּט ּפ ה /מאפס )העוֹ לם 

ׁש יּ ׁש  ידעוּ  אז  כּ י  הזּ את , החרב ׁש ל טהרה
בּ ארץ . ה' נעם

אלי:עיני ואא ויּ אמר עלי נצּ ב ה ' אניוהנּ ה  ֶָָ
עיני נא  שׂ א  ,אבוֹ תי אלקי  אל
כּ ל  וּת ראה  לפני  עוֹ מד א ּת ה  אׁש ר  מהּמ קוֹ ם 
עלי וֹ נים  מאין, יׁש  המצאתי א ׁש ר  ה ּמ ציא וּ ת 
יציאתם  מּת חילת  מרא ׁש  יחד , ותח ּת וֹ נים
בּ סדרי זמן   המ ׁש כּ ל  ועד  הּמ ציאוּ ת, לג לּ וּ י
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מלאכּת ם  גּ מר על יבוֹ אוּ  עד התּפ ּת חוּ תם ,
ואשׂ מח  ואראה  להת ּפ אר . ידי למעשׂ ה  כּ רא וּ י,
והענג מלּ וּ א ּה , וכל הנהדרה  הבּ ריאה  על  מאד 
עליה , מתע נּ גים  הארץ בּ אי  כּ ל  אׁש ר והּט וֹ ב 

לה'. וא וֹ דה 

ופחד,אז  בּ יראה נעבד לפני לה ': אמרּת י ָ
ּת צא  לא  מא ּת כּ י  ּת מיד לׁש מ ונוֹ דה
ערוּ כה  נעם  ׁש ל ׁש לׁש לת  אכן  וה ּט וֹ ב , הרעוֹ ת 
על  ה דּ וֹ רכים וא ׁש רי  ס וֹ ף, עד מראׁש  לפנינוּ 
וכל  ועדן לנעם  להם  הכינוֹ ת א ׁש ר  ,עוֹ למ
ידי מעשׂ י בּ כל ועּק ׁש  נפ ּת ל ׁש וּ ם אין ט וֹ ב,
חכמה  ונמלאתי יחד . ותח ּת וֹ נים העליוֹ נים
ה ּפ רטית  ה ׁש גּ חת וֹ  חכמת  כּ לּ ם  ועל נהדרה ,
יוֹ ם  יוֹ ם חכמה והוֹ ספּת י הלכ ּת י כּ ן בּ ּת כלית.

יוֹ ם. וּ מאת ׁש מוֹ נים רבּ ים ימים 

לה'מים  ּת פ לּ ה   לער לבּ י על עלה האלּ ה ִַָ
מ כּ ללאמ וֹ ר: יוֹ תר חכמה נמלאתי הן  



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ב|קמד א òלג פרק יהýדה ְְִַַָָר ùי

מּמ נּ י, יפלא  אׁש ר בּ ע וֹ לם  דּ בר ואין הּק דמ וֹ נים 
מבין איני ה', וחכמי הנּ ביאים  דּ ברי את  אוּ לם
הבנּת י, לא בּ רבּ ם  ה ּק דוֹ ׁש ים  ה מ וֹ ת  גּ ם  כּ ל וּ ם,

עד והרהרּת י ודעת, חכמה  לי הבטיח ה' ה נּ ה  : 
ואני וה נּ בראים , החכמים  בּ ין למ וֹ פת להיוֹ ת 

מבין. איני שׂ יחתם את  עדין 

ויּ אמרוהנה אקראבטרם  עלי ׁש וֹ רה  :ה ' ְֶֶ
למעלה  וה שׂ גת חכמת ּת ראה  הן
עד  בּ ארץ היוּ  אׁש ר החכמים  כּ ל על  למעלה,

ׁש אלּת  וּ מה  ל ?(י )הנּ ה, נת ּת י ולא  מּמ נּ י 
דּ ברי בּ הבנת  רוּ ח את  ּת דאיב  ולּמ ה
נאמרים  ׁש דּ בריהם מסּפ ק ׁש אינ ה נּ ב וּ אה,
ּת רצה  האם , מה שׂ גת קטנוּ ת   ֹמ ּת ו
כּ ל  את להבין  ּת וּ כל  ואז  ,מּמ דרגת ׁש א וֹ ריד

כּ מ וֹ תם? דּ בריהם 

ולא והחר י רח בּ ּה  בּ הת ּפ ארוֹ ת  ושׂ מח ּת י ְְֱִֶַ
דּ בר. עניתי
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ה'אחרי  את  ׁש אלּת י לא זה ה נּ ה  עד הלא  : ֲֵַ
וכל  גּ ויּ תי , ק יּ וּ ם על דּ בר  ׁש מעּת י 

ר וּ חניּ וּ ת ה ּט וֹ בוֹ   ֹמּת ו לי ה גּ יעוּ  והיּ עוּ דים ת 
יהיה  מה  כּ ן  ואם  מיעד , ה כּ ל ואליה בּ לבד ,
ית בּ ל בּ ל  הגּ וּ ף  ּפ געי אוֹ  מחלה איזה ׁש בּ גלל
מלּ פני ּת ׁש ליכני האם  ,לפני ואחטא  שׂ כלי
ּת עניׁש ני ? אוֹ  ה זּ את , הּט וֹ בה כּ ל  את  וּת א בּ ד

ה'ובע וּ לכל לי ,ּת כלית על בּ את כּ בר (הן ִַַָ
הזּ ה ) והחסד סלח ּת י  בּ ׁש מוֹ פ ׁש עי 

ירּפ ה  לא כּ י  הנּ צחי , וּ בכסאוֹ  וה נּ וֹ רא  ה גּ ד וֹ ל 
לא  ואם אחטא, ואם  בּ נצח יּ וּ ת, מ ּמ נּ י  חסדּ וֹ 
לנצח , הימני יס וּ ר לא וּ קדוּ שת וֹ  חסדּ וֹ  אחטא,

מאד . ו שׂ ּמ חּת י  ו ׁש מעּת י 

לכל במלאת רב ק ׁש ב הקׁש בּת י הא לּ ה ה יּ מים ְִֹ
מאת  ׁש נוֹ עדּת י וההבטחוֹ ת  ה יּ עוּ דים
לדבּ ר  אי ולׁש וֹ ן סּפ וּ ק בּ הם מצאתי ולא  ה ',
א ׁש ר  ה ' לחפץ  ולהביאם העוֹ לם, בּ ני  אל
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בּ ני(י )ה וֹ דיע  בּ ין  לטיּ ל להתאּפ ק  יכלּת י  ולא ני , 
ועל  ה' על  סרה  ודוֹ ברים מכּ ל, הריקים  אדם 

שׂ ב  ואני  ושׂ מח ,(וּ )בּ ריאת וֹ , הוֹ ל והלּ ל ע 
אלי ונגעוּ  האלּ ה, האמללים על מצטחק וּ כּ מ וֹ 

הלּ ב . עד ה דּ ברים

ואפילוּ אז ׁש יּ היה מה יהיה – בּ ל בּ י הסכּ ם ָ
 ֹלׁש ּפ ו מוּ כרח  הנּ ני הרמה , מּמ דרגתי ארד 
בּ דברי  ודעת  ה גה  לי לּת ן לה', ח ּמ ה  ּת פילה 
העוֹ לם  בּ ני את לה וֹ עיל ולׁש וֹ ן וחכמה נב וּ אה 
וה נּ עם  החכמה לדר גּ ת  להעלוֹ תם האמללים
להדאיב  לי ׁש אסוּ ר מאז ׁש יּ דעּת י והגם  כּ מ וֹ תי.
שׂ יח  וׁש פכ ּת י התא ּפ קּת י, לא  זה  כּ ל עם רוּ חי

מאד. ח ּמ ה  וּ ּת פלּ ה 

ואא ויהי בּ מיםבּ בּ קר יוֹ ׁש ב וראיתי עיני ְִַ
לי ויּ אמר  דּ ברי ועל  עלי מה ישׂ חק : 

אנ ׁש ים  ב' רוֹ אה אני  וא וֹ מר  ר וֹ אה? א ּת ה 
ע וֹ ז, בּ כל וׁש לם חכם אחד יחד , מתא בּ קים
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והני ׁש נּ וֹ לד, קטן כּ מ וֹ  וטּפ ׁש  קטן  והני
את  מּפ יל  והחלׁש , הּק טן  טעם, החסר

וה ׁש לם . הגּ בּ וֹ ר 

ה'ואמר  ויּ פ ּת ח לי יהיה . גּ דוֹ ל  ה ּק טן  זה  : ֶַֹ
ּפ ס וּ קים  איזה לי ואמר  ּפ יו  את הּק טן
הרגּ ׁש ּת י אמנם , צר כּ ם , כּ ל לי  מ וּ בנים בּ ל ּת י
ה נּ ה וּ גה  וה נּ ב וּ אה החכמה  א וֹ צר וֹ ת כּ ל בּ הם 

עד אמת, נביאי כּ ל ה',בּ ין לי ענה כּ י  ׁש יּ דעּת י  
ה' וחכמי ה נּ ביאים כּ ל בּ ין מהלכים לי .ונתן 

ה ':ו אמר לרוּ ח לי וה בּ ט  רגל על  ק וּ ם  ֶַֹ
וראיתי עיני  ונשׂ אתי  קדמה , מזרחית
והׁש וה  נתר וֹ מם  אחת בּ רגע ה לּ ז הּק טן א ׁש ר 
היה  ועדיין  ה גּ ד וֹ ל , לקוֹ מת וקוֹ מת וֹ  עצמוֹ  את

מאד . ונפלאתי  כּ מּק דם  ו שׂ כל טעם חסר

היה אחר  לאמ וֹ ר:זה  בּ ּמ חזה  אלי ה' דּ בר  ַַ
על  וא ׁש כּ ב  הימנית .  ּצ ד על ׁש כב
ואוֹ מר: רוֹ אה? אּת ה מה  לי : ו יּ אמר  הארץ,
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מתנאים  מאד רבּ ים וּ לאּמ ים  גּ וֹ יים ר וֹ אה  אני
מאדם. מׁש חת  וּ מראיהם ליונאבדים ויּ אמר  

הא לּ ה ה ': הגּ וֹ יים לכל צוּ רה לּת ן ּת וּ כל אם 
הארץ  אל  אביא אז  חיּ ים , ר וּ ח בּ הם וּ להפיח
יעוּ די וכל ,ל לתת   לאב וֹ תי נׁש בּ ע ּת י א ׁש ר 

."יד על  כּ תב יתקיּ מוּ   ֹמ ּת ו נבוּ אית  הת גּ לּ וּ ת (הע ּת ק  

זי"ע  "הּס לּ ם " בּ על  מרן ׁש ל  קד ׁש וֹ  .יד  

י"ג פרק

איׁש  והחזוֹ ן חיּ ים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהחפץ

ם אין ה הר ל ד ִֵַַַֹעל 
ְַָהג לת

ׁש וּ םעל אין הזּ הר לּמ וּ ד ַ
חיּ ים הגבּ לוֹ ת . (החפץ  
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מערר ד ה ה הר ְְֵַַַָֹלן
מל חז"למאמרייתר ֲֲִֵֵַַָָ

מע וֹ רר ל ן ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר ְ
ח יוֹ תר מאמרי כמינוּ מ כּ ל 

לברכה. זכרוֹ נם
איׁש  החזוֹ ן בּ על למרן אי ׁש  (מע שׂ ה 

על סק : לברכה צ יק  זכר ח ים  ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהחפץ
 הגלה ם  אין ההר  ספר לילמדל ד  ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

 ואפ רה ת א ל  ה הר את  ֲִֶֶַַַַָָָָָֹת
ְִַלבח רים

זכר וכן  ֹבּ לו ׁש למה  ר בּ י הצּ דּ יק ה גּ אוֹ ן אמר ְֵ
זכר  חיּ ים החפץ רבּ וֹ  מם לברכה צדּ יק

לברכה , ׁש וּ םצדּ יק אין הזּ הר ספר לּמ וּ ד ׁש על 
ח יּ ים החפץ והיה  מדרׁש . רבּ וֹ  כּ י הג בּ לה 
ׁש ל ה זּ הר את  ׁש בּ ת כּ ל ׁש יּ ל ּמ ד וּ  לכלּ ם  מע וֹ רר 

לבחוּ רים. ואפ לּ וּ  ּפ ר ׁש ה  א וֹ ת ּה 
ׁש ל  בּ ן יוֹ סף יוֹ סף )(רבּ י בּ נין הוֹ ספ וֹ ת מ ּפ וֹ ז'ין, מה 
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ת ל  למד לכ ם מערר ח ים ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻהחפץ
לבח רים ואפ ר ה ת א ל  ההר  ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹאת 

יוֹ סףתב ליסוֹ ד  יג )בּ ה וֹ ספה  (ּת ּק וּ ן ַָ
כּ ג וֹ ן ה ּק בּ לה לּמ וּ ד על  דּ ההגבּ ל וֹ ת 
מ ּפ י ולא  מקבּ ל  מּפ י ׁש יּ למד
על  נאמר לא זה וכוּ ' כּ תבים

ׁש ם. ע יּ ן הזּ הר ספר וכןל ּמ וּ ד 
ׁש למה רבּ י ה צּ דּ יק הגּ אוֹ ן אמר
לברכה צדּ יק זכר וֹ נוֹ   ֹבּ ל ו
ׁש על לברכה  זכרוֹ נ וֹ  חיּ ים החפץ  רבּ וֹ  מם
רבּ וֹ  כּ י הג בּ לה ׁש וּ ם אין  הזּ הר ספר לּמ וּ ד
לכ לּ ם מע וֹ רר  ח יּ ים החפץ  והיה מדרׁש 
אוֹ תּה  ׁש ל הזּ הר את  ׁש בּ ת  כּ ל  ׁש יּ למד וּ 

לבחוּ רים. ואפ לּ וּ  ּפ רׁש ה

לא ח ל  מכירת יסף : נין ְְִִִִֵַַָֹהספ ת

עמד בר  צדקנ מ יח   הפה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָממים
מ יפים, אין זה זמן הית, סף ְִִִִֵֶַַַַַַָעל 
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ק ם  מ ד בה הא   ר ד ְִֶַַָָָָוה
עברה ל  ֲֲֵָָעב ר

כפ אינּה ׁש האחת ועד ה צּ ר וֹ ת, עלינוּ  ְָ
יוֹ ם   ל ואין  הניּ ה , בּ אה כּ בר ה וֹ לכת,
את  ׁש וֹ אלים  ואנ וּ  מחבר וֹ , מרבּ ה קללת וֹ  ׁש אין

הזּ ה? הגּ דוֹ ל  האף  חרי מה  עצמנוּ ,

נפלא:את בּ מׁש ל חיּ ים " ה"חפץ  הס בּ יר  זאת  ֶ
מ וֹ כרים  העסקים וּ בעלי החנונים  ׁש ל  רבּ ם 
מסיּ מת, ּת קוּ פה  למ ׁש בּ ה ּק פה  ללקוֹ ח וֹ תיהם 
וּ ממ ׁש יכים  הח וֹ ב את  גּ וֹ בים הם ה ּת ק וּ פה  בּ תם 

בּ הּק פה. למכּ ר

החנוני ה בּ דעת כּ ׁש אין אמ וּ רים ? דּ ברים ֶַ
וּ לח ּס ל  החנוּ ת  את  לסגּ ר העסק  בּ על א וֹ 
כּ ׁש בּ על  אוּ לם מסיּ מת , סבּ ה  מחמת העסק את
את  וּ לחּס ל החנוּ ת את  לס גּ ר ע וֹ מד  החנוּ ת 

וּ מ  לקוֹ ח  כּ ׁש ּמ וֹ פיע  אז  לקנוֹ ת עסקיו, בּק ׁש  
כּ ל  אדוֹ ני, ׁש מעני! הּמ וֹ כר : ל וֹ  א וֹ מר  בּ ה ּק פה
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ל מכרּת י עסקי, את  לח ּס ל  עמדּת י ׁש לּ א עוֹ ד
עכ ׁש ו, אוּ לם ,אר לזמן אף בּ הּק פה, בּ רצוֹ ן
אין  העסק , את וּ מח ּס ל החנוּ ת את  ס וֹ גר  ׁש אני
לב ּק ׁש  נאלץ ואני בּ ה ּק פה למ כּ ר אפׁש רוּ ת  לי 

מזּמ ן. כּ סף 

 ה ּמ תרגּ ׁש וֹ ת וזה ולּפ רעניּ וֹ ת  לצּ ר וֹ ת ההסבּ ר  ְֶ
ית בּ ר הם כּ י ּת כ וּ פוֹ ת , עלינוּ  וּ בא וֹ ת
בּ עוֹ לם  החנוּ ת  סגירת בּ פני  ע וֹ מד  כּ בר  כּ ביכוֹ ל 

כּ ל וֹ מר , העסקים, וח ּס וּ ל  צדקנוּ ה זּ ה  מׁש יח 
אין כּ זה בּ זמן ה בּ ית : סף על  ע וֹ מד  כּ בר
בּ וֹ  מיּ ד  גּ וֹ בה ה וּ א   ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  מּק יפים,

ו ׁש ל וֹ ם, חס עברה כּ ל  עבוּ ר וכיוןבּ ּמ ק וֹ ם, 
לפניו ׁש למה  בּ ת ׁש וּ בה  חזרנ וּ  לא  ׁש עדין 
כּ די צר וֹ ת עלינוּ  ּת כפוּ   ּכ מ וּ ם  , יתבּ ר
בּ ימינוּ  בּ מהרה  צדקנוּ  מׁש יח לקראת ׁש נּ טהר 

מּמ ׁש .
תשס"ג  מוֹ עדים , י ׁש ר יוֹ סף  לר' יוֹ סף לבוּ ׁש  - ח יּ ים  החפץ  (מ ׁש לי 
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ח יּ ים במכ בי  החפץ ג'זצ "למרן אוֹ ת יד (דּ ף  ְְְִֵ
החדׁש ) הרב בּ דפ וּ ס  בּ נ וֹ  ׁש ּס ּפ ר  , 

ׁש החזיק  חיּ ים , החפץ מרן  אביו  על ליבּ  אריה
אחד  ה וּ א  כּ י בּ אמרוֹ  ה ּק בּ לה  בּ חכמת מאד 

נעלים  ה יּ וֹ תר ּת וֹ רה "דּ ברמחלקי מאמרם  (וּ כעין 
מרכּ בה") מע שׂ י ּת מידגּ דוֹ ל בּ פוּ מיּה  וּ מרגּ לא כּ י, 

בּ אפלה, אנוּ  מגׁש ים ּת וֹ רה  סתרי  ואיבּ לי 
עם  בּ הנהגת וֹ  אלוֹ ּה  חקר  עד לבא אפׁש ר

כּ  דּ אג אמנם ה זּ מןה בּ ריאה, לוֹ  יסּפ יק לא י 
ׁש הם  הנּ גלים לּמ וּ דיו בּ ׁש ביל  בּ ּה , להתעּמ ק 
ועל לפעמים, רק הּק בּ לה  בּ ספרי ועיּ ן רבּ ים , צר
מימי  אנכי זוֹ כר כּ ה  מאחרת, בּ ׁש עה בּ לּ ילה  רוֹ ב ּפ י
מהּמ חבּ רים  רק לוֹ  היה  קבּ לה ספרי נעוּ רי ,
דצניעוּ תא  וספרא  יצירה , ספר כּ מ וֹ  הּק דמ וֹ נים ,
ה זּ הר , וספרי הּת מוּ נה, ספר כּ ן ה גּ ר"א, בּ אוּ רי עם 
חיּ ים  עץ וספרי לקוֹ רדוֹ ביר וֹ , מׁש ה הּפ רדּ ס ספר כּ ן
להגּ בּ אי, הּק דׁש  עבוֹ דת ספר כּ ן חיּ ים , עץ וּ פרי
אוֹ רה  ׁש ערי הם הלא גיקטליא  יוֹ סף הרבּ י וספרי
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לא זוּ לתם  טל, ׁש פע וספר אג וֹ ז ׁש ם וגינת עיּ ן  (ועוֹ ד 
(82 דּ ף  הזּ הר  א וֹ ר ראה צא, אוֹ ת קע "ב .ע ּמ וּ ד  

יב )בּ רוּ רהבמנה  קטן סעיף א כּ תב (סימן ְְִָ
יוֹ סףבּ ׁש ם לׁש וֹ נ וֹ :בּ רכּ י  וזה , 

מוּ סר ספרי  ללמד עת  לוֹ  לק בּ ע האדם וצרי"
ה גּ ד וֹ ל  כּ י  הר בּ ה  ואם  מעט אם  וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל
הרע  היּ צר ותבלין הימ נּ וּ , גּ דוֹ ל  יצר וֹ  מחברוֹ 

חז"ל ". מאמרי  ּת וֹ כחת הצּ יּ וּ ןה וּ א  וּ בׁש ער  
כ"ו) יוֹ תר(א וֹ ת ׁש הוּ א אדם, החיּ י בּ ׁש ם כּ תב 

כּ אן. עד מׁש ני וֹ ת, מ לּ ּמ וּ ד חיּ וּ ב
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י"ד פרק

הלׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי

 לה ענינים  הר "י רת  ידי ְְְְִִִֵַַַַָָָָָעל 
ל וזה למעלה , הענינים א תן ונבנ ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָנע
אר מל  יתר  הלה לד ן ְִִִִֵַַַָָָָער 

הרה ְֵֶַָחלקי

לּמ וּ די מעלוֹ ת וגדל קדת  ע ּק ר הנּ ה ִ
למע לדבּ ר ה וּ א  למּט הה ּק בּ לה ולא לה 

למעלה. בּ א וֹ רוֹ תיהם וּ לעוֹ רר לת ּק ן ועיּ ןוּ כדי 
רבּ י אמר  א'. עּמ וּ ד  ב' בּ רא ׁש ית  זהר  בּ הקדּ מת 

בּ נא  דילי ׁש תיקא אלעזר.
וכן ׁש ם. עיּ ן  כ וּ ' מק דּ ׁש א 
ס וֹ ף  ג ' ּת ּק וּ נים בּ הקדּ מת 
מגּ וֹ  מלא ונענה ב ' עּמ וּ ד 
הן הן  ואמר , ממ יּ א  א א
והווֹ  מר כּ בה , מע שׂ ה 
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כּ י והוּ א כ וּ '. הרת  מלאכי  ידימתק בּ צין  על 
ונבנוּ  נעשׂ וּ  ה לּ ל וּ  בּ ענינים  הר ׁש בּ "י דּ רׁש ת
ּת ּק וּ ן עּק ר כּ ל  וזהוּ  למעלה. הענינים  אוֹ תן
ה ּת וֹ רה. חלקי ׁש אר  מ כּ ל יוֹ תר ה ּק בּ לה  לּמ וּ ד
בּ נוֹ שׂ אי מל בּ ׁש  הרי  הּת וֹ רה חלקי  כּ ל ׁש אר כּ י 
לּמ וּ ד  כּ ן אין  מה  ה זּ ה, בּ עוֹ לם  אׁש ר הענינים 
לברכה  זכר וֹ נ וֹ  האר "י  דּ ברי  וּ בפרט  ה ּק בּ לה
וספרא  האדר וֹ ת על  בּ נוּ יים הם א ׁש ר 
כּ ל  הו וֹ  הּק דוֹ ׁש . הזּ הר סתרי ועמקי דּ צניעוּ תא 
דּ אוֹ ר וּ בעוֹ למ וֹ ת  בּ אצילוּ ת רק הענינים נוֹ שׂ אי

סוֹ ף . אין 

מם נס ר , ם נקרא  ה לה ְְְְִִִֵַַַָָָָָחכמת 
למעלה, למעלה העלינים  מעלמת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָד ר 
והא ר ה ל ם  זה  תפיסה הגה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָאין

מהל ונס ר  ְְֱִֵֶַָָֹנעלם

 לכוּ םמ נס ּת ר , בּ ׁש ם הּק בּ לה חכמת נקרא ְָ
מדבּ רים ׁש אנוּ  הענינים נוֹ שׂ אי ׁש כּ ל
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למעלה א ׁש ר העליוֹ נים מעוֹ למוֹ ת  ה וּ א בּ הם
לׁש וּ ם בּ זה  וּ תפיסה  הגה אין  א ׁש ר  למעלה,

מה כּ ל. ונס ּת ר נעלם  הוּ א והרי איןבּ ר יּ ה מה  
הרי ה ּק דוֹ ׁש ה . מּת וֹ רתנוּ  הנּ גלה חלקי כּ ל  כּ ן 
לכּ ל . גּ ל וּ יים  ׁש בּ הם  הענינים  נ וֹ שׂ אי  כּ ל הו וֹ 
ּפ רק  ד ' ׁש ער החיּ ים  בּ נפׁש  בּ זה ועיּ ן 
הוּ א  וכן  ׁש ם . עיּ ן  כ"ח
ּת וֹ לדוֹ ת  בּ הק דּ מת  בּ ל "ה 
הח יּ ים  בּ נפׁש  ועיּ ן  אדם.
ה ' ּפ רק ב' ׁש ער ׁש ם
הּת וֹ רה  כּ ל כּ י ב'. בּ ה גּ הה
עוֹ לם  בּ כל  ה וּ א  כּ לּ ּה 
עניניהם  כּ ל  על עוֹ לם .

בּ כל  הזּ ה הּמ תיחס  בּ ע וֹ לם ׁש הוּ א וּ כמוֹ  אחד , 
בּ ּה  מבאר  הרי  כּ ן  ואם כּ אן.  ּי ה הענינים  על
וּ למ ּט ה . לּ מעלה  מה  כּ ל היטיב  בּ אר מפר ׁש 
לכל  לקרא כּ ן גּ ם   ּׁש י הרי דּ בריו  לפי כּ י ועוֹ ד,
מוּ ם  נסּת ר , בּ ׁש ם כּ לּ ּה  ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה
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בּ ּת וֹ רה  בּ רמז  רק עניניהם כּ ל ונטמן  ׁש נּ סּת ר 
כּ י ׁש כּ תבּת י כּ מוֹ  הוּ א העּק ר   א ׁש בּ כתב.
נעלמים  הם  ה לּ לוּ  הענינים כּ ל ׁש נּ וֹ שׂ אי  מ וּ ם 

נס ּת ר. בּ ׁש ם  נקרא לכ חי , כּ ל  מעיני
האמת  חכמת  מ ׁש נת  - י"ד  סימן - ב  חלק ה לּ ׁש ם (ׁש ערי  

ט"ו פרק

ּכ הן  חיּ ים ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַרּב י
להאיר ה מה   לז מסלת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻהן 

נפלא ְְִַָֹזהר

הלּ ׁש וֹ ן מי יקרא  הכי, אפלּ וּ  להבין, זכה ׁש לּ א  ִ
כּ י ה נּ ׁש מהמ ּפ ני   ּלזכ מסגּ לת ה לּ ׁש וֹ ן 

נפלא. בּ זהר וּ להאירּה 
מה  אוֹ ת  טוֹ בוֹ ת , הנהגוֹ ת  ה כּ הן , ח יּ ים  (רבּ י 

 עצמ פני  ח הא הר א ת  ְְִִֵַַַָֹל 

כּ ימד וּ מלּ ה. מלּ ה בּ כל יעיּ ן כּ לזהר ְֵֶ
עצמוֹ . בּ פני  חדּ וּ ׁש  ה וּ א  א וֹ ת
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סוֹ ד. א לּ א  אינם  כּ פׁש ט ה נּ ראים כּ יוּ דברים  
אוֹ רה. כּ לּ וֹ  הזּ הר

מו  א וֹ ת  ט וֹ ב וֹ ת , הנהגוֹ ת ה כּ הן, חיּ ים  (רבּ י  

להאיר ה מה   לז מסלת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻהן 
נפלא ְְִַָֹזהר

הלּ ׁש וֹ ן מי יקרא  הכי, אפלּ וּ  להבין, זכה ׁש לּ א  ִ
כּ י ה נּ ׁש מהמ ּפ ני   ּלזכ מסגּ לת ה לּ ׁש וֹ ן 

נפלא. בּ זהר וּ להאירּה 
מה  אוֹ ת  טוֹ בוֹ ת , הנהגוֹ ת  ה כּ הן , ח יּ ים  (רבּ י 

 עצמ פני  ח הא הר א ת  ְְִִֵַַַָֹל 

כּ ימד וּ מלּ ה. מלּ ה בּ כל יעיּ ן כּ לזהר ְֵֶ
עצמוֹ . בּ פני  חדּ וּ ׁש  ה וּ א  א וֹ ת

סוֹ ד. א לּ א  אינם  כּ פׁש ט ה נּ ראים כּ יוּ דברים  
אוֹ רה. כּ לּ וֹ  הזּ הר

מו  א וֹ ת  ט וֹ ב וֹ ת , הנהגוֹ ת ה כּ הן, חיּ ים  (רבּ י  
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ט"ז פרק

הקדוש השל"ה
עד מצרים  יראל  נגאל א  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹם 
דם לק ם הא   ר דה הצרְְְְֶַַַַָָָֻ
לא העתידה א ה ן מילה, בדם  ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻסח 

קדת לתספת   ז עד ה א ה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֻֻהיה
דה ַַַָהז הר

קכ"ד:)מהימנארעיא  דּ ף  נשׂ א (ּפ רׁש ת  ְְַָ
הרקיע  כּ זוֹ הר  יזהיר וּ  והמשׂ כּ ילים 
מן הזּ הר, ספר דּ איהוּ   דּ יל חבּ וּ רא בּ האי 
צּ רי לא בּ א לּ ין  ּת ׁש וּ בה . עלּ אה דּ אימא זוֹ הרא 

מאילנאנּס יוֹ ן, למטעם י שׂ ראל דּ עתידין  וּ בגין 
מן בּ יּה  יפקוּ ן  ה זּ הר, ספר האי דּ איה וּ  דח יּ י,

בּ  בּ ה וֹ ן,רחמי .גּ לוּ תא לב )ויתק יּ ים יי(דּ ברים  
לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן  עד  נכר . אל עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד

מ כּ אן , מבאר  עתידה נּ ה  היה  מהזּ הר ׁש החבּ וּ ר 
האחרוֹ ן הדּ וֹ ר ׁש יּ ב וֹ א עד וכ וּ ' גּ נוּ ז להיוֹ ת 
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וּ בזכ וּ ת לּת ח ּת וֹ נים, יתגּ לּ ה ׁש אז  ה יּ מים בּ ס וֹ ף
מ ׁש יח , יבוֹ א  הארץ העוֹ סקים ּת ּמ לא אז כּ י 

קר וֹ בה  סבּ ה  ּת היה זה  א ׁש ר  בּ ס בּ תוֹ , דּ עה
ׁש אמר וזה וּ  אללביאת וֹ . איׁש  וׁש בּת ם וּ בגיניּה  

י שׂ ראל ,אחזּ ת וֹ  יגּ אלוּ  זה  ׁש בּ זכ וּ ת  כּ די וכ וּ ', 
 ׁש הצר עד  מ ּמ צרים ישׂ ראל  נגאלוּ  ׁש לּ א כּ ׁש ם
וּ בדם  ּפ סח בּ דם לקדּ ׁש ם ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 
עד  ה גּ א לּ ה  ּת היה לא העתידה גּ א לּ ה  כּ ן מילה,
האל  רצ וֹ ן והוּ א הזּ וֹ , ה ּק ד ה לּת וֹ ספוֹ ת  ׁש יּ זכּ וּ 

בּ ּה . ה זּ וֹ כה  וא ׁש רי , יתבּ ר
רא ׁש וֹ ן  מאמר מאמרוֹ ת , ע שׂ רה (ׁש ל "ה, 

אר ראה  א  מי סק : דה ְִֵֶַַָָָָֹהל "ה 
וכל מ מיו, מארת  ראה לא  ה לה  ְְְִַַַָָָָָָָָֹחכמת 
הצח ים מהח ים  ר מה   רְִִִִִֵֵֵֶַַַַָה

ִִָָהר חנים

ה ּק בּ לההא חכמת לּמ וּ ד מח כּ ימתא ׁש רס וֹ ד 
לאּפ תי, זוֹ  החכמה  א וֹ ר ראה  ׁש לּ א  וּ מי 
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מיּ מיו, מא וֹ ר וֹ ת ס וֹ ד ראה וישׂ כּ יל  יבין  אז כּ י  
הׁש גּ חת וֹ ... וס וֹ ד ה וּ א   ּבּ ר ו וכלאחד וּ ת וֹ  

הנּ צח יּ ים מהחיּ ים ּפ וֹ רׁש  מּמ נּ ה  הּפ וֹ רׁש 
הרוּ חנ יּ ים.

ל  דּ ף  רא ׁש וֹ ן מאמר ה וֹ רוֹ ביץ , ה לּ וי אברהם  בּ ן י ׁש עיה  (ר בּ י 

יצא המפרסם  פסק  לטא יצחק  ְְְְְִִִַַַָָָָָָֻרי
נתרסם מאז  מתנ דיו , מ ני ה הר על  ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹלהגן

יתר ְֵָָע לם 

רבּ יספר  ׁש ל  בּ דוֹ רוֹ  ונכּת ב נתח בּ ר ה זּ הר  ֵֶ
יוֹ חאי, בּ ן מןׁש מעוֹ ן בּ וֹ  ׁש הסכּ ימוּ  

על  זכ וּ ת  וגלגּ לוּ  , לכ רא וּ י היה  כּ י ה מים,
ה זּ כּ אים , חבריו  ידי  ועל  ׁש בּ ס וֹ ףיד וֹ  כּ די 

הי ׁש וּ עה, בּ קרבת מ ׁש יח ׁש ל  בּ דוֹ ר וֹ ת היּ מים ,
ישׂ ראל . י גּ אלוּ  זה  היה בּ זכ וּ ת ׁש בּ מצרים  וּ כמ וֹ  

מילה  וּ בדם  ּפ סח בּ דם  י שׂ ראל  לזכוּ ת צרי
כּ ן  כוּ ', הגּ לוּ ת מא וֹ ת וֹ  לה וֹ ציאם כּ דיכּ די 

ׁש יּ זכּ וּ  צרי ה זּ ה מהגּ לוּ ת  ישׂ ראל לה וֹ ציא
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הנּ ס ּת ר , נ בּ א וּ בּ ידיעת  לא הנּ ביאים כּ ל  כּ י 
ּת ראה  הלא  כוּ '. זה על  אלּ א ה ּמ ׁש יח לימ וֹ ת 
הירים  ׁש יר  בּ פיר וּ ׁש  לברכה זכרוֹ נוֹ  רׁש "י
זה  ּפ יהוּ , מנּ ׁש יק וֹ ת  יקני מ ּפ ס וּ ק בּ דגמא

עליהםל ׁש וֹ נוֹ : עוֹ ד להוֹ פיע מאּת וֹ  וּ מבטחים 
צפ וּ נוֹ תיה, וּ מ ּס ּת ר טעמיה  סוֹ ד  להם לבאר
יקני וזה וּ  דּ בר וֹ , לק יּ ם  ּפ ניו וּ מח לּ ים

ּפ יהוּ . מ נּ ׁש יק וֹ ת 

להגּ ל וֹ תוכל היׁש וּ עה  ׁש ּק רוֹ בה עּת ה, ׁש כּ ן  ְָ
הזּ הרכ וּ ', דּ ברי לפי  לּמ וּ דכּ י  זכוּ ת  

ה גּ וֹ אל,  הּמ לא ה וּ א  וכ ּמ ה ספרוֹ  לׁש וֹ נוֹ : וזה 
ח בּ וּ רא  מהאי ית ּפ רנס וּ ן לתּת א נׁש א  בּ ני
בּ ס וֹ ף  בתראה  בּ דרא לתּת א  ית גּ לי  כּ ד  , דיל

וּ בגיניּה  י )יוֹ מ יּ א, כה דּ ר וֹ ר(ויּ קרא "וּ קראתם  
וג וֹ מר. בּ ארץ "

אל יּ הוּ במקם ליה  אמר ל ׁש וֹ נוֹ : זה אחר ְָ
זכּ אה  כּ ּמ ה  ר בּ י, רבּ י ׁש מעוֹ ן, לרבּ י
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כּ ּמ ה  יתּפ רנס וּ ן דּ יל ח בּ וּ רא  דּ מהאי אנּת 
יוֹ מ יּ א, בּ סוֹ ף  לתּת אי דּ את גּ ליא עד עלּ אי
אל  ואיׁש  אח זּ תוֹ  אל  איׁש  וׁש ב ּת ם  וּ בגיניה 

וכוּ  ּת ׁש וּ בוּ  מבאר מׁש ּפ ח ּת וֹ   ל הרי ׁש זּ כ וּ ת'. 
ׁש בוּ תנוּ  להׁש יב מסּפ יק ה זּ הר בּ ספר הע יּ וּ ן

גּ לוּ תנוּ , אחיׁש נּ ה ,וּ להעביר זכ וּ  אמרוּ  ועליו 
דּ ר וֹ ר וי ּק רא  נגאלין ישׂ ראל  יהיה  בּ עבוּ ר וֹ  כּ י 
חוֹ רין בּ ני העוֹ לם בּ ני  כּ ל  ׁש יּ הי וּ  בּ ארץ ,

כּ מ וֹ ה . ׁש אין בּ ׁש לוה
ׁש עתיד במקם ׁש בּ דּ וֹ ר  הזּ הר , יבר  אחר ְָ

הרׁש וּ ת  יּת ן בּ וֹ  להתגּ לּ וֹ ת , ה ּמ ׁש יח
בּ פתיחה  לׁש וֹ נוֹ  וזה וחבּ וּ רוֹ . ספרוֹ  להת גּ לּ וּ ת 
וגוֹ  יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים  בּ ּת ּק וּ נים : גּ דוֹ לה 

ג ) יב  ׁש מעוֹ ן(דּ ניּ אל ר בּ י  אלּ ין וה ּמ שׂ כּ ילים  , 
כ וּ ' דּ לאוחבר יּ יא  טמירין רזין ל וֹ ן לגלּ אה  

דרא דּ ייתי עד ל וֹ ן לג לּ אה  ר ׁש וּ  אתיהיב
וכוּ '. מׁש יחא ׁש איןדמלכּ א ל וֹ מר  ּת גמגּ ם ואל 

ׁש זּ ה  ה ּמ ׁש יח, בּ יאת אחר  עד  לגלּ וֹ תם  רׁש וּ ת 
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דּ ייתי עד דּ קאמר נּמ י דּ יקא  גּ ד וֹ ל . וטעוּ ת ׁש קר 
דּ ייתי עד קאמר ולא  מׁש יחא , דּ מלכּ א דּ רא 

ּפ ׁש וּ ט . זה וכל  מ ׁש יחא , מלכּ א
ה זּ הר ספר בּ רי ׁש  נד ּפ ס  דּ לטא ׁש , יצחק  רבּ י הרב  מ וֹ רינוּ  (ּפ סק 

י"ז פרק

קצרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמאמרים 
הּק ד וֹ ׁש ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמ ּס פרים 

ם עצמ י מר אינ ה את  עת  ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹוקא
ל מר כח  ית ר  כן י על  אף ללמד  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹח ק 

ההר ברי את פיו  ְְִִֵֶַַָֹאז

דּ וקא ער  ללמד בּ כח  מאד  להתגּ בּ ר גּ דוֹ ל  ִָ
ׁש וּ ם בּ ע  בּ עצמ וֹ  מר גּ יׁש  ׁש אינוֹ  ה זּ את, ת  

בּ עצל וּ ת  מקררוֹ  החמר  רק  ללמד ח ׁש ק
ולא  אטוּ מים  ולבּ וֹ  ׁש ּמ ח וֹ  אפ לּ וּ  וכ וּ ', וּ בכבד וּ ת



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ז |קסו ע'נ'י פרק ְִִַָמנחת

לּ וֹ מד, מה כּ לל לכ וּ ן כןיכוֹ ל  ּפ י על  אף 
בּ פיו אז  לוֹ מר  בּ כח  ה גּ מרא ,יתגּ בּ ר דּ ברי את 

מדר ׁש  וזהר.מׁש ניוֹ ת , 

אינם ם ה יים  חכמי כ "ה: א ת ע'נ'י ְְִִִֵֵַַַָָָֻמנחת
יראל קטן דע מה יצירה  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָידעים 

בּ יצירה אין  יוֹ דעים  אינם  ׁש כּ לּ ם ה גּ וֹ יים , חכמי ֵ
ׁש בּ ישׂ ראל . קטן יּ וֹ דע ׁש ארמה ות וֹ עלת 

ה בּ וֹ רא. ידיעת  לחכמת ס לּ ם להיוֹ ת החכמוֹ ת
קנ"ה  ע ּמ וּ ד  ּת מימה, ה ' ּת וֹ רת מאמר רמ בּ "ן, כּ תבי (הרמ בּ "ן, 

לב  ל אין י על  אף ְִִֵֵֶַַֹללמד

ל ּמ וּ דים,ואם העוֹ לם בּ זה לדעת ט וֹ רח  אדם  ְִ
לב  לוֹ  יהיה  עּת ה לב לוֹ  ׁש אין ּפ י על אף

דּ רקיעא. תתשס "ד בּ מתיבּת א חסידים  (ספר 

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

האלקי נתאר  לפע  גּ דוֹ לה הכנה ׁש יּ ׁש  ְִֵָ
מ וּ כן  ׁש הוּ א  הּמ קוֹ ם  כן וּ כמוֹ  בּ ּמ קוֹ ם,
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ישׂ ראל  ּת פלּ ת  להי וֹ ת הוּ כן כּ בר  בּ וֹ  להת ּפ לּ ל 
יחיד, אפ לּ וּ  בּ וֹ  הּמ תּפ לּ ל ולכן בּ וֹ , נׁש מעת

להיוֹ ת ואפלּ  קרוֹ ב הוּ א  ׁש למה, כּ וּ נה  בּ לי וּ  
ׁש הל בּ כלב ׁש כּ תוּ ב  וּ כמ וֹ  נׁש מעת , ּת פלּ ת וֹ 
הם  ׁש יּ צּ ילה וּ  אבוֹ ת  קברי על לה ׁש ּת ּט ח
הם  ׁש יּ ׁש מע  בּ ט וּ ח  ׁש היה  המרגּ לים , מעצת 
בּ וֹ  הי וֹ ת מצּ ד המקדּ ׁש  מקוֹ ם  בּ א וֹ תוֹ  ּת פלּ ת וֹ 
היוּ  חיּ ים  בּ הי וֹ תם  וגוּ פתם  ה ּק ד וֹ ׁש ים  אבוֹ ת 

ׁש בּ קדה. בּ דבר  בּ הם להׁש ּת ּמ ׁש  כּ לים
ה ' ּפ רק הּת פ לּ ה  ׁש ער  אלהים  בּ ית בּ ספרוֹ  (המבּ י"ט  

כּ ילל ידינוּ ה דּ ברים  נמצא  לא בּ ּפ ׁש טים גּ ם ְַ
המק בּ לים, סעד בּ לּת י  ואליהם ורגלינוּ  

העינים . א לּ ה  בּ כל  לנוּ  וי ּפ תח  א ּפ ים נכרע
ּת רוּ מה  ּפ ר ׁש ת  ּהח נּ ו (ספר  

ינבּ ן ר מ ׁש ה  [רבּ ינוּ  הרמבּ "ן ּת למיד  בּ חיּ י  ֵַ
לה כּ נס  זכוּ  ׁש לּ א  אלּ וּ  על  כּ וֹ תב  נחמן]
הבינוּ  ׁש לּ א  הּפ נימית, הּק ד ׁש  חצר אל
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נגלהוּ , רק מ נּ הוּ  לקחוּ  ולא ענין, ׁש ל ּפ נימיּ וּ תוֹ 
את  לנוּ  הוֹ רה ׁש ה וּ א  הרמבּ "ן, על ׁש ם וכתב
ה וּ א  הנחנוּ , אמת וּ בדר בּ ּה , נעלה  א ׁש ר  ה דּ ר
לקחוּ  מא ׁש ר וׁש החינ וּ , וזכּ נוּ  הצדּ יקנוּ , א ׁש ר 
אבאר  ּפ עם  רעיוֹ ני , והציצוּ  מ נּ ה וּ  ׁש מץ אזני
מ ּמ חצב  כּ י מ לּ פני, כּ בּ רק ויצא  ארמז ּפ עם
לפני  יתיצּ ב, בּ ל חׁש וּ כים לפני  נחצב, העליוֹ נה
בּ אוּ  א ׁש ר  הּת וֹ רה  חכמי ה ּמ ה  יתי צּ ב, מלכים 
והיגוּ  צפ וּ נם , עליוֹ נים רזי ולפנים , לפני

נשׂ גּ בים. סוֹ דוֹ ת הכּ ת וּ ב בּ ח יּ י בּ חדרי (רבּ ינוּ  

ולא יעסק  ידע דּ לא  גּ ב על אף  הזּ הר בּ ספר ֲַֹ
מקוֹ ם  מכּ ל קאמר, מאי הלּ ׁש וֹ ןמבין 

בּ וֹ  לקרא  וּ לנׁש מתא לׁש כינ ּת א  מסגּ ל הזּ הר ׁש ל 
ה ּת וֹ רה. עסק  מ כּ ל  י וֹ תר 

יראים  ספרי  רבּ א , הוֹ ׁש ענא ליל  (ּת ּק וּ ן 

בּ תלמוּ ד אף  לּמ וּ דנוּ  ׁש עּק ר ּפ י  וּ בהלכוֹ ת על ַ
מקוֹ ם מכּ ל הדּ ינים , מיוּ בפסקי  צרי 
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לחכמה ׁש ע וֹ ת מקצת  ליחד  שׂ כל הם ׁש חננוֹ 
ׁש מירה ה ּפ נימית . אחר  ׁש מירה צרי אבל 

להג ׁש ים  ויבוֹ א ה דּ ר מ נּ י א ׁש וּ ר וֹ  יט  לבל
מעלה . כּ לּפ י

כ "ב  מצוה  זמרא ] אבן ׁש למה בּ ן דּ וד  [ר בּ י להרד בּ "ז  ה ּמ צווֹ ת  (טעמי 

להא מסעת יחאי ן מע ן הר י ְְְְִִֶַַַַַַָָזכת
ִֵָל הר

הה וּ א רא י יוֹ ם ל בּ וֹ  אל וחרד  ה יּ רא  אי ׁש  לכל ָ
בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י זכוּ ת כּ י  בּ תׁש וּ בה , לׁש וּ ב 
הזּ מן  לב לּ וֹ ת  ולא  לּט הר, להבּ א מס יּ ע יוֹ חאי
ה וּ א  א ׁש ר  ע וֹ לם  בּ הבלי הר בּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ 

וכוּ '. לּט הר לצּ דּ יק
לברכה  וקדוֹ ׁש  צ דּ יק  זכר אי בּ ׁש יץ יהוֹ נתן  (ר בּ י 

חכמת לעסק   לה להיכל  נ הרים  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹלהית
יתר נכ ד חלק  ד ה וההר  ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹהלה

הם ע ת  רב  ואף  הם, ְְְֵֶַַַֹסדר 

צריה רה בּ ּה  והעּס וּ ק  בּ לבד. אמצעי  היא ַָ



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ז |קע ה ćרûס פרק òְְִֵַַביל

לדבקוּ ת  עמק  ורצוֹ ן ׁש איפה  ֹמּת ו להיוֹ ת 
הם. בּ היכל  אסוּ רה  אחרת  כּ וּ נה  וׁש וּ ם  בּ ה ם.
בּ ּה  ע וֹ סקים היוּ  הּת וֹ רה  לוֹ מדי ׁש אם בּ ר וּ ר,
והרצוֹ ן  בּ לבּ ם, ה יּ וֹ קדת  הם אהבת  ֹמ ּת ו
כּ ל  את  ממ לּ א  ׁש היה  זה  הוּ א  בּ וֹ  לה דּ בק
בּ ק ׁש ר  וכּ וּ ח  ׁש וּ ם  נוֹ צר היה לא יׁש וּ תם ,
להיכל  נוֹ הרים היוּ  וכלּ ם  הּת וֹ רה , לפנימ יּ וּ ת

 ה ּק ד וֹ ׁש ה ּמ ל וה זּ הר הּק בּ לה  בּ חכמת לעסק 
ׁש ע וֹ ת רב ואף יוֹ מם , בּ סדר בּ יוֹ תר נכ בּ ד בּ חלק 

תשנז ימיהם. ויּ ׁש לח ּפ רׁש ת  יא , כּ ר הּפ רדּ ס, (ׁש ביל  

ל ד ידי על  אא  ח ים ארח ת ייג ְְִִִֵֶַַַָָֹלא
ילהמ אפ ר  אי  הה  ר   ְְְִִֶֶַַַַַָֹההר 
וכתבי ההר  ידי על  א א עלינה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹכינא 

לבד ויטאל  ח ים הרב ְִִִַַַַָָָמרן

לּמ וּ דלא  ידי על א לּ א חיּ ים ארח וֹ ת  י יג  ֹ
להמׁש יהזּ הר... אפ ׁש ר  אי  ה זּ ה  וּ בדּ וֹ ר 

מרן וכתבי ה זּ הר ידי על  אלּ א עלי וֹ נה ׁש כינּת א
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הּק ד ׁש , בּ רוּ ח  ׁש נּ אמרוּ  בּ לבד ויטאל ח יּ ים  הרב
ימים אוֹ הב חיּ ים החפץ האיׁש  מי הזּ ה וּ בדּ וֹ ר
ט וֹ ב לרא וֹ ת  קדה בּ לּת י יוֹ ם לב לּ וֹ ת  מבּ לי
הזּ הר בּ ספר  נפׁש וֹ  ידבּ ק ה זּ ה  בּ עוֹ לם הבּ א  עוֹ לם

בּ לבד. ויטאל  ח יּ ים  הרב מרן  יצחק וּ בכתבי (רבּ י  

נח: דּ ברים  ה בּ רכה, היכל  מּק וֹ מרנה, ספרין יחיאל  יה וּ דה איזיק  

זכת יתה עד לת  לנ מאיר ְְִִִֵֶַַַַַָָֹההר 
.צדקנ מ יח  ְְִִֵֶַזה 

הּק דוֹ ׁש הה  הּס פר נכּת ב  אׁש ר ה זּ ה  בּ יּ וֹ ם  ִֵ
טוֹ ב  כּ י האוֹ ר מהארת  ׁש הוּ א  הזּ הר 
בּ זכ וּ ת  ית גּ לּ ה  עד  בּ גּ לוּ ת  לנ וּ  מאיר וזה ה גּ נוּ ז...
מל ׁש ל א וֹ רוֹ  זה  א וֹ ר יהי צדקנוּ . מׁש יח  זה 

בּ ני ה ּמ ׁש יח. מהרצא , מ דּ ינוֹ ב , ׁש ּפ ירא  אלימל צבי  (רבּ י 

ד 'ישׂ שׂ כר, אוֹ ת ג' מאמר א יּ ר חד ׁש  מאמרי  

מאד לנ נצר ה ה מן  דה ההר  ְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹל ד

רע ל נגד  תנ א להיל  ְְִֵֶֶַַָָָלהגן

מאדלד לנוּ  נצר ה זּ ה  בּ זּ מן  ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  ִ
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רע, כּ ל נגד א וֹ תנוּ  וּ להצּ יל גּ לּ וּ ילהגן  כּ י 
כּ די הוּ א. גּ רוּ ע וֹ ת  בּ דוֹ ר וֹ ת  ע ּת ה  זאת החכמה
ׁש לם  בּ לבב לאחז  עּת ה מגן  לנוּ  ׁש יּ היה 
היוּ  קוֹ דמים  דּ וֹ ר וֹ ת אוֹ תן כּ י ׁש בּ מים. לאבינוּ 
היוּ  ט וֹ בים  והּמ עשׂ ים וחסידים מעשׂ ה  אנ ׁש י
רח וֹ קים  עּת ה המקטרגים. מ ּפ ני  א וֹ תן  מ צּ ילין 
 ֹבּ ת ו ה מרים כּ מוֹ  העליוֹ ן  מ ר ׁש  אנ וּ 

קריאוֹ תינוּ החביּ וֹ ת . לא  אם  עלינוּ  יגן מי 
הזּ את. חיּ ים בּ חכמה  לעץ  בּ הקדּ מתוֹ  צמח יעקב (הרב  

האדם נמת  ְְִִִַָָָמאירים

ה ּק ד וֹ ׁש ה ּס פרים,ני הח יּ ים הזּ הר וא וֹ ר ְֵ
האדם.הּק ד וֹ ׁש , נׁש מת  את מאירים  

העב וֹ דה  יס וֹ ד  (בּ על  

הז הרלימ דקביעת ְְִִַָ

בּ זּ הרם  ׁש עוּ ר  ללמד  ּת ק בּ ע וּ  ׁש בּ ת  בּ כל  ַ
ה ּק ד וֹ ׁש .

ה  זצ "ל (הנהגוֹ ת  מ לּ יסא  יעקב  רבּ י  ג'רב  א וֹ ת  



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  יאיר  י"ז ח ýת קעג|פרק ִַַָ

עיזקין אלף מח מין הם ההר  ס ד ת  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֻוע רי

יאירוען ח וּ ת ר "י )בּ ת ׁש וּ ב וֹ ת כּ תב (סימן מה ְֵַ
צ דּ יק  זכר וֹ נוֹ  אביו  בּ ׁש ם כּ תב  וּ מה  הוּ א
ׁש האריכוּ  ׁש ם עיּ ן ה בּ א  הע וֹ לם  לח יּ י לברכה 

לא  זה  כּ ל ועם האלּ ה עצמי בּ דּ ברים מנעּת י 
וסמכ ּת י  ט וֹ בים  וימים בּ ׁש בּ תוֹ ת  בּ זּ הר  מ לּ למד
וזה  בּ ּמ ד בּ ר ּפ רׁש ת  ה זּ הר כּ תב  מה  על יתדוֹ תי
וכוּ '. דּ בינה  מ ּס טרא יבינוּ  וה ּמ שׂ כּ ילים לׁש וֹ נוֹ 
הזּ הר  ללמד  הוּ א ׁש ּט וֹ ב ה זּ ה מה ּמ אמר ׁש מעינן
מּמ ה  אמנם  גּ לוּ תא מן יפקוּ ן זה  ׁש בּ זכוּ ת
ספר  האי וכוּ ' למטעם  י שׂ ראל דּ עתידין כּ ת וּ ב
לא  אמנם  בּ עלמא, טעימה מׁש מע  ה זּ הר,
ׁש אינם  בּ דבריהם  מדּ נפׁש י ּה  סברה  להסבּ יר
ואעשׂ ה  עשׂ יתי וכה עיּ וּ ן בּ לי בּ נקל לוֹ  מבינים 
להתק דּ ׁש  יׁש רים  והנהגוֹ ת  מוּ סרים  בּ וֹ  יׁש  כּ י 
גּ דל וּ ת  לנ וּ  מראה  גּ ם  ל וֹ  ּמ ּת ר מּמ ה אפלּ וּ 
נּ ראה  מּמ ה אבל ה ּק ד וֹ ׁש ה  ּת וֹ רתנוּ  ור וֹ ממ וּ ת 
ׁש ל  בּ ר וּ מוֹ  עוֹ מדים  הם ּפ ׁש וּ טים דּ ברים  ׁש הם 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ז |קעד יùק פרק ֲַַָֹמעבר

בּ אלףעוֹ לם  מח ּת מין הם ה זּ הר ס וֹ דוֹ ת  וע ּק רי  
יב וֹ א כּ י  עד  יּפ תח ולא בּ זּ הר כּ דאיתא עיזקין
וּ מלאה יצא וּ  מאּת וֹ  ּת וֹ רה  וחדּ וּ ׁש י הגּ וֹ אל 

וגוֹ מר. דּ עה  יג הארץ  ּת ּק וּ ן יוֹ סף יס וֹ ד (הוֹ ספ וֹ ת  

ר"י בדברי הרה ס דת  העסק  ְְְְְִִֵֵֵַַַָָא רי
ן הא עלם מעין הה ע לם  עם  מְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

 רתות מע יו מ ני היעְְְֲִִֵַַָָי

ֲַַָֹמעבר י ק  ּפ יאם על  אף  לדעת  העוֹ לם בּ זה  ט וֹ רח  אדם  ִ
בּ מתיב ּת א לב ל וֹ  יהיה  עּת ה לב ל וֹ  ׁש אין

ויּ ׁש בדּ רקיעא . בּ פר ׁש ת  קפה.)וכת וּ ב  ,(דּ ף 
כּ דין דּ הא עפרא  מ דּ מיכי יתנ ׁש י לא א וֹ ריתא
אס ּת לקוּ  כּ ד דּ ׁש בק וּ  אוֹ רייתא ההיא  כּ ל  ינ דּ עוּ ן 
מההוּ א  נטירא אוֹ רייתא ההיא  עלמא , מהאי 
ואיהי כּ מלּ קדּ מין  בּ מעייהוּ  ותיע וּ ל  זמנא

בּ מעייהוּ . ּת מלּ ל

דּ הווּ וכל מכּ מה  יּת יר מתּת ּק נן מ לּ ין  ְָ
דּ איהוּ  מ לּ ין  אינוּ ן כּ ל  דּ הא  בּ קדמיתא,



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  יùק  י"ז מעבר קעה|פרק ֲַַָֹ

ואיהוּ  יא וֹ ת כּ דקא  לוֹ  לאדבּ קא יכיל  לא 
עאלין  כּ לּ ה וּ  בּ ה וּ . את דּ בּ ק ולא בּ ה וּ  א ׁש ּת דּ ל

מת  והינוּ בּ מעוֹ י בּ יּה . ּת מ לּ ל וא וֹ רייתא ּת קנן, 
מלאכי  וּ ׁש ני  ת שׂ יח היא והקיצוֹ ת דּ כתיב 
בּ צאתוֹ  בּ פניו אדם ׁש ל ּת למ וּ דוֹ  מסדּ רין ה רת
לפני  ּפ נים בּ ׁש ת  ל וֹ  יהיה  ׁש לּ א  העוֹ לם מן
לא  ּפ סוּ ק  על  ׁש דּ רׁש וּ  כּ מוֹ  ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 

כּ ן ואם צ דּ יק נפׁש  הויה  העוֹ סקירעיב  אׁש רי 
יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן רבּ י וּ בדברי הּת וֹ רה בּ ס וֹ דוֹ ת 
כּ ן הבּ א עוֹ לם מעין ה זּ ה בּ עוֹ לם  ׁש ּט עם ׁש כּ מוֹ 

ותוֹ רתוֹ  מע שׂ יו  מ ּפ ני מ וֹ ריישׂ בּ יעוּ הוּ  ואמר  
ׁש ני כּ י  לברכה צ דּ יק זכר מּפ אנוֹ  ה גּ א וֹ ן
כּ י להי וֹ ת הרע ויצר ט וֹ ב יצר הם א לּ וּ  מלאכים
ונתקדּ ׁש וּ  חיּ יו ימי כּ ל ּת וֹ רה  מ ּפ יו  ׁש מעוּ  הם
ה ּמ דר ׁש  לבית א וֹ תם  ׁש ּמ ׁש ידוֹ  על ׁש ניהם 
אחד  ׁש כּ ל  כ "ב  בּ ת ּק וּ ן  אמר ּת וֹ רה בּ מ ּת ן ואם 
וּ פוֹ רח  קוֹ ל עצמ וֹ  ע וֹ שׂ ה  היה מהּמ לאכים 
נע שׂ ה  אוֹ מר ׁש היה  מיּ שׂ ראל  אחד  וכל בּ אויר
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כּ לּ ּה  ה ּת וֹ רה  וּ מל ּמ ד וֹ  בּ פיו  ׁש וֹ רה היה ונ ׁש מע
האדם  ׁש ל  כּ חוֹ  גּ בּ וֹ רי  ׁש ה ּמ לאכים  ׁש כּ ן  כּ ל
ׁש לּ וֹ מדים  בּ חיּ יו וּ מעשׂ יו מ ּת וֹ רת וֹ  ה ּמ תהוּ ים 
בּ עוֹ לם  והגה  לּ מד  מה בּ עצם  א וֹ ת וֹ  וּ מבינים 
והדר ה זּ ה בּ ע וֹ לם איני ׁש  לגרס  וזה וּ  ה זּ ה 
גּ ב  על  ואף  איני ׁש  לגרס הבּ א בּ עוֹ לם  לסבר
ואמרוּ  להבין עתיד כּ י קאמר מאי ידע דּ לא
ידע  דּ לא גּ ב על  אף למנדּ ע דּ בעי  מאן האי

לי ּה  איהוּ  יז כּ הׁש בחא  ה יג ולא ׁש ּט רח  מי כּ י 
הזּ הר ספר לגרס  טוֹ ב  ולכן עדן בּ גן  ויבין
יבין ׁש לּ א גּ ם וכיּ וֹ צא  מהימנא ורעיא ותּק וּ נים

כו אוֹ תם. ּפ רק רננוֹ ת שׂ פתי מאמר יבּ ק (מעבר 

לח י נ זכר להר"י הנין  ספר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹיעסק 
 יעסק   עצמ ההר  וספר  הא ... ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹהעלם

חד וחד ת ת ְְְְִֵֶַַָָָֹמי

לחיּ ייעסק זכרוֹ נוֹ  להרׁש בּ "י הּת ּק וּ נין בּ ספר ֲַֹ
ידוֹ  על  להבין ּפ נּ ת ׁש הוּ א הבּ א הע וֹ לם 
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מ דּ י בּ וֹ  יעסק עצמ וֹ  ה זּ הר וספר  ה זּ הר  בּ ספר
בּ חד ׁש וֹ  וחדׁש  בּ ׁש בּ ת וֹ  מה ׁש בּ ת לפי והכּ ל 

לפניו ה דּ ברים  ׁש הצּ ע ּת י אלּ ה אדם  היא 
ויבחר. יבין  וה ּמ שׂ כּ יל 

ה ם  בּ מ וֹ עדי  הלּ ּמ וּ דים  סדר ה יּ וֹ ם , (סדר 

עצם ההר  ת ני ה ילה  את  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹויאר 
ל הר ִַַַַָֹהמים

אל ועם טוֹ ב  בּ כי  נכנס  כּ ארזים  בּ חוּ ר  היוֹ ת וֹ  ְִ
מ ּפ ני  ימינוֹ  אח וֹ ר ה ׁש יב ולא הרזים ּת א 

אמר  כּ י זמנּ וֹ  קדמהחסר  ה ּמ ק וֹ ם  מחׁש בת 
קדּ מוּ  ה ּמ ׁש מוֹ רוֹ ת  ּפ קדּ ת וּ בעת הזּ מן למחׁש בת 
את ויאר מא וֹ רוֹ ת והתקין אׁש מוֹ רוֹ ת עיניו

לּט הר. המים  כּ עצם  הזּ הר בּ תּק וּ ני הלּ ילה 
מלאכי שו"ת ( יד בּ על  מ ּת למיד וֹ  בּ הק דּ מה , יוֹ סף  דּ ביר 

עלת ה א  י ם  כל  זהר  ין חמ ְִִֵֶֶַַָָֹל ד
 פ לה ְֶֶַָדל

כּ יהמקלים  ה ּק ד וֹ ׁש כּ תבוּ , מ זּ הר  דּ ּפ ין חמ ׁש  ְִַָֻ



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ז |קעח אפריםפרק ְִֵֶַַמÿה

לנּ פׁש  גּ ד וֹ ל ותּק וּ ן גּ דוֹ ל  ּת וֹ עלת ה וּ א  יוֹ ם  בּ כל
ותּק וּ ן מרּפ א  והוּ א וּ לת ּק נ ּה , וּ לז כּ כּה  להאירּה 

ה נּ פ ׁש . ׁש ל ולּפ ׁש עים לחטאים 
ז' קטן סעיף תקט "ו סימן אפרים (מ ּט ה  

זכה לא  אריתא  רזין  למד א  ְְִִֶַַָָָָָֹֹמי 
הא  ר ד ה ְִִִַָָלפנימ ת

ורזין מי סוֹ דוֹ ת  ׁש ל ה ּק בּ לה חכמת  למד ׁש לּ א  ִ
בּ רוּ דּ א וֹ ריתא, הּק דוֹ ׁש  לפנימ יּ וּ ת  זכה  לא  

כוּ '. ויתע לּ ה יתבּ ר ב ':ה וּ א דּ ף מנוּ חה  בּ רית (ספר 

ההר ספר קב ע ְֵֵֶַַַָֹעת 

ספריוהער  ללמד  יוֹ ם בּ כל  קבוּ ע  עת  ׁש יּ היה ְִָָ
היּ ׁש רמוּ סר וספר חכמה ראׁש ית  כּ מ וֹ  

ּת ם הזּ הר.לר בּ ינ וּ  בּ ספר וּ בפרט  
40 עמ' ׁש ערים  (מאה 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  מנýחה י"ז ùרית קעט|פרק ְְִָ

זכה לא  אריתא  רזין  למד א  ְְִִֶַַָָָָָֹֹמי 
הא  ר ד ה ְִִִַָָלפנימ ת

ורזין מי סוֹ דוֹ ת  ׁש ל ה ּק בּ לה חכמת  למד ׁש לּ א  ִ
 ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  לפנימ יּ וּ ת  זכה  לא  דּ א וֹ ריתא ,

כוּ '. ויתע לּ ה יתבּ ר ב ':ה וּ א דּ ף מנוּ חה  בּ רית (ספר 

הלּ וֹ מדאם  מ ּמ ׁש ּפ חה וּ ׁש נים  בּ עיר אחד  י ּמ צא ִ
בּ דעת בּ ע ּק ר ה וּ א ה זּ ה  האיׁש  ּת וֹ רה , סתרי 

חּס רוֹ ן. בּ לי ג ה לם עמ ' מ "א  דּ ף ה גּ ד וֹ ל  קנה (ספר 

הא הח "ן רת  ול מד מאמין אינ ְֲִִֵֵֵֶַַַמי 
מא ר ת" יראה לא  אל ף "מפריד  ְְְְִִִִֶַַָֹבחינת 

קדוֹ ׁש ים הרב ּפ רׁש ת זכוּ תא  ע "ב )מׁש ה (דּ ף  ַָ
רמז ּפ ׁש ט מעלוֹ ת, ג ' ה יג  אפלּ וּ  כּ תב:
ימנע  אז  ה ּס וֹ ד, חכמת לדעת  רצה  ולא דּ ר וּ ׁש ,

ויהיה אוֹ ר הוי "ה, מ ם  י' דּ הינוּ  הּת וֹ רה,
ׁש אנחנוּ  הדּ ברים , ּפ רוּ ׁש  הו"ה . על הו "ה

בּ חינת  לעשׂ וֹ ת  דּ הינוּ ּפ 'ר 'דּ 'ס ',מחיּ בים 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ז |קפ יóראלפרק ְְִִֵֶֶָפארת

ׁש ם ס'רוּ ׁש דּ 'מז ר'ׁש טּפ ' אוֹ תיּ וֹ ת  ד ' נגד וֹ ד, 
כּ ל  ה יג  אפלּ וּ  כּ ן  ואם ה וּ א ,  ּבּ רו הוי"ה 
הוי"ה , אוֹ ת יּ וֹ ת ג ' נגד  דּ רוּ ׁש , רמז, ּפ ׁש ט , הג ',
הו"ה  בּ סוֹ ד ה וּ א  י', דּ הינ וּ  ס וֹ ד , נגד היג ולא 

הו"ה . על

בּ ּת הלּ יםעל  הּפ סוּ ק  ּפ רוּ ׁש  נראה  ּת היוּ זה "אל ַ
בּ מתג" הבין אין כּ פרד כּ פר "דוכ וּ ',כּ סוּ ס  

"אין סוֹ ד , בּ לא פ 'ר'ד ' אוֹ תיּ וֹ ת  בּ ג' דּ הינוּ 
גּ ימטר יּ ה הבי"ן" ע"א, הוּ א האוֹ תיּ וֹ ת עם  

כּ ן  ואם הכּ וֹ לל , עם הבין"סוֹ "ד  בּ לא "אין 
בּ ת ּק וּ נים  וע יּ ן נפרד . מּמ ׁש  כּ פר"ד , ה וּ א ס וֹ ד,

קמט .)ח' דּ ף  קוּ שׂ טאנטינא ד '(דּ פוּ ס  לׁש וֹ נוֹ : וזה , 
נכׁש לוּ  ּת לת  הני כ וּ ', הציץ  חד לּפ ר דּ ס נכנסוּ 
עקיבא  ורבּ י בפ'ר'ד ', על וּ  הג' פר "ד, ס וֹ ד  ה וּ א 
עד  ,בּ אר ׁש ם עיּ ן  בּ ׁש לוֹ ם, וּ נפק בּ ׁש לוֹ ם עאל

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן 
קד וֹ ׁש ים  פ' זצוק"ל , מ ּס אטאנאב  הּק ד וֹ ׁש  מהרב ישׂ ראל  (ּת פארת  



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  צ ûיקים י"ז הנהג₣ת קפא|פרק ְִִַַָ

 קד ת ערב  כל  זהר ְְִֶֶֶַַָָֹֹֹללמד

בּ ערביגמר  ּת רגּ וּ ם ואחד מקרא ׁש נים הּפ רׁש ה ְִֹ
רצוּ יה, בּ כוּ נה חצוֹ ת לאחר  מיּ ד ׁש בּ ת
ׁש ּק וֹ רא. הּמ צווֹ ת לקיּ ם לבּ וֹ  אל להשׂ ים ויראה

,מל הם וּ מזמוֹ ר הפטרה  ּכ וּ מאמרואחר  
מזּ הר, ּפ ניו אחד וירחץ הבּ ת, יציאוֹ ת וּ מׁש נה 

ו  ׁש בּ ת, לכבוֹ ד ורגליו  בּ שׂ מחה.ידיו  ׁש בּ ת יק בּ ל 
קדמאי גּ אוֹ ני מ גּ דוֹ לי  לאחד  ח יּ ים  דּ ר - צדּ יקים (הנהגוֹ ת 

וה נים ההר ל ד מעלת  ְֲִִִֶַַַַַֹֹדל 

זהרסגה בּ ל ּמ וּ ד להרבּ וֹ ת מ גּ אוה , לה נּ צל ְָֻ
וּ מנּס ה. בּ דוּ ק  יראים ה ּק ד וֹ ׁש , (ספרי  

ספרי והע ר ללמד יוֹ ם  בּ כל  קבוּ ע עת ׁש יּ היה ְִָָ
ה יּ ׁש ר  וספר חכמה ראׁש ית כּ מוֹ  מ וּ סר 

ּת ם הזּ הר.לרבּ ינוּ  בּ ספר וּ בפרט  
40 עּמ וּ ד  ׁש ערים  (מאה  

האלקית החכמה הּק בּ לה  חכמת האמ ּת יּ וּ ת ְַָָ
לאדם  ואין הנּ פׁש , הצלחת  עּק ר היא



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ז |קפב Žúיםפרק ְִַַַמעין

ּת וֹ רת  עּק ר והיא אפן, בּ ׁש וּ ם מ ּמ נּ ה  לה ּפ טר
דּ בריו  הגּ יד יתבּ ר ה ם  א ׁש ר  ישׂ ראל,
וכוּ '. וגוֹ ' לישׂ ראל וּ מ ׁש ּפ טיו חּק יו ליעקב 

אני, גּ ד וֹ ליוא וֹ מר מק לּ ין היוּ  ׁש לּ א הלואי 
היוּ  והלואי הּק דוֹ ׁש ה החכמה  בּ ל ּמ וּ ד  הדּ וֹ ר
בּ חכמה לעסק  לּת למידים  דּ ר מל ּמ דים
הרמת ׁש וּ ם  היה  לא בּ ו דּ אי אזי הלּ זוֹ ,

החיצוֹ נ יּ וּ ת לחכמה החכמוֹ ת ראׁש  כּ ל  והיוּ  
מּפ ני  החׁש ׁש נּ דחה  כּ מוֹ  מ ּפ ניה  נדּ חים 
כּ ּמ ה  ׁש גּ ם  גּ רמוּ  ׁש עווֹ נוֹ תינוּ   א האוֹ ר ,
החכמה  דּ לתי את סגרוּ  הדּ וֹ ר מצּ דּ יקי  וכּמ ה
ילמדוּ  ׁש לּ א  ואמרוּ  ה כּ ה נּ ה  ּפ רחי בּ פני

ור וּ ח מדרגה  בּ עלי ׁש יּ היה  ה ּק ד ׁש ,עד 
החכמה  מן ערּמ ים נ ׁש ארנוּ  זה  עבוּ ר  והנּ ה
ח ׁש כוּ ת  הר בּ ים  בּ עו וֹ נ וֹ תינ וּ  ונת גּ בּ ר  ה ּק דוֹ ׁש ה 
הוֹ ל  בּ ח ׁש ה כּ סיל חיצ וֹ ניּ וֹ ת  החכמוֹ ת 

לנ וּ . ויאר א וֹ ר יהי אלקים ויּ אמר  וכ וּ '
א ' ּפ רק  גּ נּ ים  (מעין 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  סגfi₣ת  עóר י"ז òבעה קפג|פרק ְְִָָָֻ

ל ד יתר כבד ת  עצל ת עת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַאפ
ַַֹההר

דּ יקאע ר ללמד בּ כח מאד להת גּ בּ ר  גּ ד וֹ ל ִָ
ׁש וּ ם בּ עצמוֹ  מר גּ יׁש  ׁש אינוֹ  ה זּ את  בּ עת

ללמד בּ עצלוּ ת ח ׁש ק  מקרר וֹ  החמר רק  
אטוּ מים  ול בּ וֹ  ׁש ּמ חוֹ  אפ לּ וּ  וכוּ ', וּ בכבדוּ ת
כן ּפ י על  אף לּ וֹ מד, מה  כּ לל לכוּ ן  יכוֹ ל ולא 

בּ פיו  אז  לוֹ מר בּ כח  הגּ מרא ית גּ בּ ר  דּ ברי את  
מדר ׁש  כ "ה וזהר.מׁש ני וֹ ת א וֹ ת  ע 'נ'י מנחת 

בּ ל ּמ וּ ד אלה: הּס גלּ ה  מהוּ  לי, נא אמר  ְֵָ
הזּ הר. ספר 

בּ ּס פרים בה:ְְִָָָֻבעה ע ר סג ת  מצינוּ  רבּ וֹ ת סגלּ וֹ ת ְָ
וכאן  ה זּ הר, בּ ספר להעוֹ סקים

לדגמא בּ קצּ וּ ר ע שׂ רנעלה מהם:ׁש בעה 

ׁש מעוֹ ןא. ר בּ י זכוּ ת  הזּ הר בּ ספר לּמ וּ ד ידי על
עליו. יגנּ וּ  ׁש לּ וֹ  והחברים 

ד ' עמ ' יד  דּ ף לח יּ ים  (זכירה 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ז |קפד סגfi₣ת פרק עóר òְְִָָָֻבעה

בּ פרט וּ תב. יוֹ חאי  בּ ן ׁש מע וֹ ן רבּ י ׁש זּ כוּ ת  וע וֹ ד,
הבּ א. לעוֹ לם גּ ם  עליו יגן

ט"ז  דּ ר וּ ׁש  בּ ּמ חזה  אברהם  (ספר 

ׁש מים.ג. ליראת  סגלּ ה הּק דוֹ ׁש  הזּ הר ול ּמ וּ ד
ה ּת ּק וּ נים  לספר בּ סוֹ לה  מׁש ה  רבּ י  (הק דּ מת  

לה גה.ד. סגלּ ה ה זּ הר בּ ספר  העסק
יא: דּ ף הּק ד ׁש  רוּ ח בּ ׁש ער לברכה זכרוֹ נוֹ  (האר"י 

סג לּ הה. בּ תדירוּ ת  הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  העסק 
לאין להתקרוּ ת  האדם  את להביא

ה וּ א.  ּבּ ר ו מוילעדניק ,ס וֹ ף ד וֹ ב  י שׂ ראל  (רבּ י 

דּ רוּ ׁש  א ' ׁש ער ההתקרוּ ת ׁש ער ישׂ ראל  ב)ׁש ארית  מאמר ה  

לבעלו . גּ ד וֹ ל ּת ּק וּ ן ה וּ א בּ זּ הר  הלּ ּמ וּ ד 
לברכה ּת ׁש וּ בה. זכרוֹ נ וֹ  האר"י (ׁש בחי  

ל נּ ׁש מה.ז. גּ ד וֹ ל ּת ּק וּ ן ה וּ א בּ זּ הר ה לּ ּמ וּ ד
מד  א וֹ ת  בּ אצבּ ע (מוֹ רה  
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ה נּ ׁש מה.ח. וּ לזכּ וּ ת
ט  א וֹ ת  אלימל צבי רבּ י  הרב  מ וֹ רינוּ  (הגּ הוֹ ת  

ה לּ ב.ט. טמט וּ ם מסיר הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר לּמ וּ ד
ה ּת ניא  לבעל  ׁש ערים  (מאה  

ע וֹ למ וֹ ת.י. בּ וֹ נה הזּ הר בּ לּמ וּ ד
ּת ּק וּ  הזּ הר ּת ּק וּ ני על  מל ס (כּ ּס א  א וֹ ת  מג ן 

אז.יא ה זּ ה , בּ עוֹ לם ה ּק ד וֹ ׁש  זהר בּ ספר הלּ וֹ מד 
בּ בוּ ׁש ה. יׁש ב  לא לב וֹ א לעתיד

בּ כלל וּ ת ,זה ( קפ"ה . דּ ף  ויּ ׁש ב פ ' ר 

ּת וֹ רה  בּ לּק וּ טי ה ּת ניאוּ בפרט וּ ת  )צו פ 'לבעל  

להבנתיב. רב סיּ וּ ע ה וּ א  ה ּת וֹ רה סתרי לּמ וּ ד
ה ּת וֹ רה. נגלוֹ ת 

אב וֹ ת  ּת וֹ רת  בּ ספר מּס לוֹ נים  אברהם (רבּ י  

לאהבתיג. האדם את  מביא  בּ זּ הר הלּ ּמ וּ ד 
ה כּ וּ נ וֹ ת ה בּ וֹ רא. לספר בּ ה גּ הוֹ תיו (הרמ"ז 
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לאמוּ נה..יד  האדם את  מביא  בּ זּ הר  ה לּ ּמ וּ ד
ג  אוֹ ת ט  ׁש ער ּפ נחס (אמרי 

האדםטו . את מ צּ יל ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  לּמ וּ ד 
וׁש ערוּ ר וֹ ת. מּמ גּ פה  וּ מ ׁש ּפ חּת וֹ 

עג  א וֹ ת  ו ׁש ער (ׁש ם  

ׁש נּ ים.טז. לכאב רפ וּ אה  אמת (מביא מע שׂ י 

ע "א  ח "ד  ויצּ יב  אמת  בּ ּס ' נד ּפ ס  מ לּ וּ בּ לין החוֹ זה )לתלמיד  

ק וֹ ץ.יז. וּ לה וֹ צאת לרגלים רפוּ אה וה וּ א 
ג  אוֹ ת ט  ׁש ער ּפ נחס (אמרי 



ו הף  לרפ את  מס ל  עמר ה פ ל "ג  ְְְִֶֶֶַַַַָָֹֻ

והנּ פׁש .בּ ע ל"ג ה גּ וּ ף לרפ וּ את  מס גּ ל מר  ַ
כ ' דּ ף ושׂ מחה  (א וֹ רה 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  ה úאfiה י"ז מקרב קפז|פרק ְְֵַָָֻ

האה מקרב  ד ה זהר הני ְְִִֵֵַַַַָָָֹֻל ד

הגּ וּ ףל ד מטהר  הּק דוֹ ׁש ... זהר ה ּת ּק וּ ני ִ
ה גּ א לּ ה לקרב וּ סג לּ ת וֹ  וה נּ ׁש מה 

בּ ימינוּ . בּ מהרה 
כג  ס "ק  ה ּמ ּט ה , קצה אפרים , מּט ה ,עהרנריי צבי ח יּ ים  (רבּ י 

מ ּפ ניאי הזּ הר, את ללמד רוֹ צים ׁש לּ א  לאלּ וּ 
מלחמ וֹ ת עני, לעוֹ לם מביאים ׁש הם 
את ללמד  ר וֹ צים  ׁש לּ א לאלּ וּ  א וֹ י - ואסוֹ נוֹ ת
כּ ל מבּט ל הּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר ל ּמ וּ ד  מ ּפ ני  הזּ הר,
יד וּ ע כּ בר - ורעוֹ ת קׁש וֹ ת  וּ גזרוֹ ת  ּפ רעניּ וֹ ת מיני
ה וּ א א ׁש ר  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם 
ורע וֹ ת. קׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת  ּפ רענ יּ וֹ ת  מיני כּ ל מב ּט ל 
תרפא  ׁש נת ירוּ ׁש לים , (ר בּ ני  

 ז הנהגה יכ המ ט ב  ם ה על ְְְִִִֵֵַַַַַָָלמידי

עּק ר על  את  ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על ּת למידי קבע וּ  כּ ן ַ
והם  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  בּ ספר לּמ וּ דם



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  י"ז |קפח úראס פרק י. òל₣ם ְִַָָר ùי

יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל לתלמידיו נח ׁש בים
לל ּמ ד  צרי אין  בּ ּק דׁש  דּ ר כּ ם אחזוּ  הם ׁש אף 
להסּת כּ ל  אם  כּ י  החוֹ טאים  את  ולשׂ רף  ח וֹ בה 
להחזירם  יכוֹ לים זה ידי ועל  טוֹ בה בּ עין
מח ׁש בוֹ ת  חוֹ ר ׁש  הלּ ב  מהם  להסיר בּ ת ׁש וּ בה ,
ׁש למה  בּ תׁש וּ בה  לחזר בּ שׂ ר לב וׁש יּ קבּ ל וּ  און

. ית בּ ר ה ' קלוֹ יזנבּ וֹ רג(לפני הז וֹ הר מּת וֹ ספר  , 
תש "מ , אמ וֹ ר ּפ רׁש ת ורׁש "י ח ּמ ׁש  בּ ׁש ע וּ ר קדׁש וֹ  דּ ברי

בּ ע וֹ מר") ."לל"ג 

אדמ וּ "רְִַָָר י ל ם י .ראס  ּכ "ק ׁש ל ּמ כּת ב וֹ   ִֹמ ּת ו◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
גּ ראס  יהוּ דה ׁש לוֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַרּב י

ׁש מׁש  ּב ית האלמין יׁש עיה עטרת ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲאבדק"ק 

מליסא ... יעקב  ר בּ י ה גּ אוֹ ן רבּ נוּ  (אוֹ תוּ בצואת 
ׁש עוּ רג') ללמד  ּת ק בּ עוּ  ׁש בּ ת  בּ כל "גּ ם  ,

אברהם  רבּ י  והגּ אוֹ ן  כּ אן. עד  הּק דוֹ ׁש ", בּ זּ הר 
יׁש רים" "אהל  בּ ספרוֹ  זצ "ל (ׁש ערענּת בּ י 

א') ּפ רק  מצאנוּ ה ּת ׁש וּ בה, ל ׁש וֹ נוֹ : וזה  כּ תב , 



ה òŁיבהז₣ ְִַַָהר  úראס  י. òל₣ם י"ז ר ùי קפט|פרק ְִַָָ

ה זּ הר בּ ספר  ׁש לּ ּמ וּ ד האריז "ל מם  ראינ וּ 
מאד ,  ּלהז דּ כ לנּ ׁש מה  יוֹ עילוּ  הם והּת ּק וּ נים

מבין  ׁש אינוֹ  ּפ י  על אף
כּ וּ נתוֹ , עוֹ מק האדם
ּפ ׁש טוּ ת  לפי דּ אפיל וּ 
מוּ סר דּ ברי הם  דּ בריו
כּ גחלי דּ בריו וכל  השׂ כּ ל
ה לּ וֹ מד  בּ לב  ונכנסים אׁש 
אם  וּ בפרט וה וֹ מע,
ו ׁש בר וֹ ן בּ בכ יּ ה  יתעוֹ רר 

ספק  אין ה זּ הר, בּ ספר כּ ׁש לּ וֹ מד לבב
וה ּס טרא  הּמ זּ יקים ויברח וּ  עוֹ נ וֹ תיו , ׁש נּ מחלים
ׁש כּ ן וּ מכּ ל ק ׁש ת, כּ מטחוי  הרחק מ ּמ נּ וּ  אחרא
לילה  מחצ וֹ ת  בּ לּ ילה זה ל ּמ וּ ד ילמדוּ  אם
אחר נׁש מתוֹ ,  ּלזכ מאד ׁש יּ וֹ עיל  ,ואיל
וה גּ ל וּ ת , והחרבּ ן ה כינה  גּ לוּ ת על ׁש בּ וֹ כה
עּמ וּ ד  ׁש יּ עלה עד  וילמד  י ׁש ב  ּכ ואחר 
"יוֹ מם  נאמר  ועליו  וי וֹ ם, לילה ויח בּ ר ה חר,
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 ּמׁש ו חסד ׁש ל  ׁש ח וּ ט חסדּ וֹ ", הם  יצוּ ה
עּמ י ". ׁש ירה דּ "בּ לּ ילה  מ וּ ם  ה יּ וֹ ם כּ ל  עליו 
הזּ הר, בּ ספר אלּ א ילמד  לא בּ ׁש בּ תוֹ ת וגם 
ידוֹ  לאל ואם קדׁש , הזּ הר וספר קדׁש  ׁש ה בּ ת 
לוֹ  ויהיה  הבּ ת , בּ י וֹ ם ילּמ ד וֹ  ה ּק בּ לה בּ חכמת

בּ לּמ וּ דוֹ . גּ דוֹ ל סיּ וּ ע 
הרוֹ עים "בפר  אוֹ ת"אבּ יר פ "ג ע ּמ וּ ד א' (חלק ֵֶַ

בּ ׁש עהמסּפ ר ,קס"ח ) אחת ׁש ּפ עם  
אדמ וֹ "ר ונוֹ רא  ה ּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  עצמוֹ  ׁש התבּ וֹ דד 
וכוּ ', הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ללמד  זצ"ל מס וֹ כט ׁש וּ ב
רא ׁש וֹ  ׁש על ה ׁש טריימל כּ וֹ בע את   מ ׁש וה נּ ה
ׁש לּ וֹ  ה ּמ צח ׁש כּ ל בּ אפן עיניו גּ בּ וֹ ת עד  למ ּט ה 
ללמד התחיל  ּכ ואחר  מכּס ה, היה
ׁש אין ויראה  וּ באימה  עצוּ מה בּ התלהבוּ ת

מאד, דּ ּק ה דּ ממה בּ קוֹ ל וּ בנהימה ורק ל ׁש ער 
גּ דוֹ לה  נהימה  הּט הוֹ ר  מ לּ בּ וֹ  הת ּפ רץ לפרקים 
ולא  הּט הוֹ רים עיניו רמ וּ  ולא רגעים, איזה  על

מן חוּ צה  לה בּ יט עיניו גּ בּ וֹ ת את  ספרהג בּ יּה  
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וכוּ ', ל ּמ וּ ד וֹ   מ ׁש בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ הר
ראה ׁש עוֹ ת ה ּמ וֹ רה על  ּכ אחר וּ כׁש הבּ יט 
ׁש ע וֹ ת מארבּ ע  יוֹ תר כּ ן ה ּק דוֹ ׁש  רבּ נוּ  ׁש לּ מד 
קטירא וחד בּ התע וֹ ררוּ ת היה וה כּ ל ׁש למוֹ ת,
וּ בּ לי אחת  רגע הפסק  בּ לי ס וֹ ף  עד  מּת חלּ ה
רב זמן בּ כל  הּק דוֹ ׁש  הזּ הר מ ּס פר חוּ צה  הבּ ט

כּ אן.הה וּ א, עד 

יב )בּ רוּ רה בנה קטן סעיף א כּ תב (סימן ְִַָ
לׁש וֹ נ וֹ : וזה י וֹ סף, בּ ר כּ י בּ ׁש ם 
מוּ סר ספרי  ללמד עת  לוֹ  לק בּ ע האדם וצרי"
ה גּ ד וֹ ל  כּ י  הר בּ ה  ואם  מעט אם  וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל
הרע  היּ צר ותבלין הימ נּ וּ , גּ דוֹ ל  יצר וֹ  מחברוֹ 
ה צּ יּ וּ ן וּ בׁש ער  חז"ל ". מאמרי ּת וֹ כחת  ה וּ א 

כ"ו) יוֹ תר(א וֹ ת ׁש הוּ א  אדם, הח יּ י בּ ׁש ם  כּ תב ,
כּ אן. עד מׁש ני וֹ ת, מ לּ ּמ וּ ד חיּ וּ ב

ישׂ ראל"בספר  עיני ע ּמ וּ ד "מאיר (כ"ג ְֵֶ
רבּ יתקנ"ו) ׁש ל ׁש מקוּ רב וֹ  מ וּ בא ,
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זצ"ל   ֹבּ ל ו ח יּ ים )ׁש למה החפץ כּ וֹ תב ,(ּת למיד 
ׁש למה  החפץׁש ר בּ י מרן  ר בּ וֹ  על לוֹ  סּפ ר 

ׁש  זי"ע, הזּ הרחיּ ים את למד  ק וֹ דׁש  ׁש בּ ת כּ ל 
ׁש יּ למדוּ  לאחרים  א וֹ מר היה  גּ ם ה ּפ רׁש ה, ׁש ל 
והיה בּ חוּ רים . אפילוּ  הּפ רׁש ה, ׁש ל  הזּ הר

כּ מדרׁש . ׁש רבּ וֹ  אוֹ מר
זצ"לבמכ בי  חיּ ים החפץ ג'מרן אוֹ ת יד (דּ ף  ְְְִֵ

החדׁש ) הרב בּ דפ וּ ס  בּ נוֹ  ׁש ּס ּפ ר  , 
ׁש החזיק  חיּ ים , החפץ מרן  אביו  על ליבּ  אריה
אחד  ה וּ א  כּ י בּ אמרוֹ  ה ּק בּ לה  בּ חכמת מאד 

נעלים  ה יּ וֹ תר ּת וֹ רה "דּ ברמחלקי מאמרם  (וּ כעין 
מרכּ בה") מע שׂ י ּת מידגּ דוֹ ל בּ פוּ מיּה  וּ מרגּ לא כּ י, 

בּ אפלה, אנוּ  מגׁש ים ּת וֹ רה  סתרי  ואיבּ לי 
אלוֹ ּה  חקר  עד לבא אפׁש ר
הבּ ריאה , עם בּ הנהגת וֹ 
לוֹ  יסּפ יק לא  כּ י דּ אג  אמנם 
בּ ׁש ביל  בּ ּה , להתעּמ ק  הזּ מן
 צר ׁש הם הנּ גלים  לּמ וּ דיו
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ועל  לפעמים, רק הּק בּ לה בּ ספרי ועיּ ן  רבּ ים,
אנכי זוֹ כר  כּ ה מאחרת , בּ ׁש עה בּ לּ ילה  רוֹ ב  ּפ י
רק  לוֹ  היה קבּ לה ספרי נעוּ רי, מימי 
יצירה , ספר כּ מוֹ  ה ּק דמוֹ נים, מהּמ חבּ רים 
כּ ן ה גּ ר"א , בּ א וּ רי  עם  דצניע וּ תא וספרא
ה ּפ רדּ ס  ספר כּ ן ה זּ הר, וספרי ה ּת מוּ נה, ספר 
עץ  וּ פרי חיּ ים עץ וספרי לקוֹ רדוֹ ביר וֹ , מ ׁש ה
וספרי לה גּ בּ אי, ה ּק ד ׁש  עבוֹ דת  ספר כּ ן ח יּ ים,
א וֹ רה  ׁש ערי הם  הלא גיקטליא י וֹ סף הר בּ י

לא זוּ לתם טל, ׁש פע וספר  אגוֹ ז (וע וֹ ד וגינת 
הזּ הר א וֹ ר ראה צא, אוֹ ת קע "ב  ע ּמ וּ ד ׁש ם  עיּ ן

(82 .דּ ף  

אי ׁש בספר צ"ח )מע שׂ ה  עּמ וּ ד ג' מוּ בא (חלק  ְֵֶ
אמר  זצ "ל  אי ׁש  החזוֹ ן ׁש ּמ רן 
גריינימן ׁש מריה וּ  ר בּ י  לה גּ א וֹ ן

כּ זצ"ל , כּ ל  מ וּ סר ספר ׁש אין 
הזּ הר ספר כּ מוֹ  וּ פעם ט וֹ ב 

זהר ללמד הוּ א אמרוֹ  ואף , 
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ׁש מריה וּ  רבּ י הגּ אוֹ ן  עם  הזּ הר  ספר  למד עצמוֹ 
כּ אן. עד זצ "ל,

צג )ׁש ם וע ד ע ּמ וּ ד ד' רבּ י(חלק  ׁש הגּ אוֹ ן  מ וּ בא , ְ
ׁש אל  ׁש ליט "א  וואזנר  ה לּ וי  ׁש מוּ אל 
לּמ וּ ד  א וֹ ד וֹ ת  זצ "ל  איׁש  החזוֹ ן מרן  את ּפ עם
ז וֹ , לחכמה הגּ יע  ׁש לּ א למי הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר 

אסוּ ר , הלּ ּמ וּ ד  למען  ז "ל, מרן  אבלוה ׁש יב 
היא, גּ ד וֹ לה  וּ מצוה מ ּת ר  אלקים  יראת למען
 ּכ כּ ל ׁש ּמ להיבים חז"ל  מאמרי  ל אין כּ י

ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ הר  מאמרי .כּ מוֹ  
הע ּמ וּ ד)ׁש םועד מוּ בא(בּ ׁש וּ לי ְ

ׁש מוּ אל  ר בּ י  ׁש הרב 
ׁש ליט "א  ׁש לזינגר (אב"ד עקיבא  

עדיןׁש טרסבּ וּ רג ) בּ היוֹ תי מסּפ ר: 
מצוה  בּ ר לאחר צעיר  בּ חוּ ר 

ּפ עם וואזנרנתלויתי ׁש מ וּ אל ר בּ י להגּ אוֹ ן  
ה ׁש לחןׁש ליט"א, על  מ נּ ח  ׁש היה  זכרוֹ ני  ואז 

"הזּ הר " כּ ריכה )ספר  ללא הגּ אוֹ ן,(ׁש היה  ואמר  
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הר בּ ה ׁש לּ וֹ מדים נראה  וואזנר: ׁש מוּ אל  רבּ י 
 ּח י איׁש  והחזוֹ ן זה . הזּ הרבּ ספר  אוֹ ר (ראה 

(86 .דּ ף  

א'בספר חלק אליּ ה וּ  והנהגוֹ תלב (בּ מע שׂ ים  ְֵֶ
ע "ה ) רבּ ימוּ בא ,עּמ וּ ד ׁש ה גּ אוֹ ן 

אחר יוֹ ם  בּ כל זצוּ ק"ל  לא ּפ יאן אל יּ הוּ 
בּ נעימ וּ ת הּק דוֹ ׁש  זהר  לוֹ מד היה  הצּ הרים

גּ דוֹ לה. והתלהבוּ ת ק וֹ לוֹ 
דקמניץ "בספר פ"ח )"ה ּמ ׁש גּ יח  ע ּמ וּ ד ו' ,(ּפ רק ְֵֶ

ׁש טרןמוּ בא  אהרן  מ ׁש ה  רבּ י ׁש ה גּ אוֹ ן 
לוֹ  היתה קמניץ בּ יׁש יבת  ּת למיד בּ היוֹ ת וֹ  זצ"ל
זהר בּ ספר  הינה לפני לילה  בּ כל  קביעוּ ת 

ׁש ם .ה ּק ד וֹ ׁש  ע יּ ן , 
קמיל והרב  ח יּ ים  ר בּ י ה גּ א וֹ ן ְַָ
אוֹ פקים זצ"ל  י ׁש יבת  נהגראׁש  

ללמד ׁש בּ ת ליל  סעוּ דת אחר
ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר וּ מדר ׁש דּ ברי 

ה ב וּ ע.ּת נח וּ מא ּפ ר ׁש ת  על 
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לח יּ ים "בפר וזה (בּ הק דּ מה )"זכירה  כּ תב  ֵֶַ
בּ גלי וֹ ן ז"ל  הרב כּ תב זה ואת ל ׁש וֹ נ וֹ :

שׂ רה  ח יּ י סדר הּק ד וֹ ׁש  דּ מי,(קל:)הזּ הר 
בּ ד יּ וּ ק וּ פר וּ ׁש וֹ  הזּ הר ספר בּ ל ּמ וּ ד ׁש יּ יג 

ה בּ א עוֹ לם בּ ן ׁש ה וּ א לוֹ  מבטח  עד וּ בעיּ וּ ן , 
דּ בריו. כּ אן

להבין נקט  ׁש יּ וּ כל מה  דבּ לּמ וּ ד ּפ לגּ א , מיהא  ְ
דּ יּ וּ ק  בּ לּת י הּפ ׁש ט  לפי ׁש הוּ א  אפילוּ 
כּ בן  בּ נסּת רוֹ ת  עסק לנוּ  דּ אין וכ וּ ' כּ מני וע יּ וּ ן
לא  דּ מסּת מא  מיהא ליּה  אהני מ בּ ח וּ ץ זוֹ מא

ויחי סדר ועיּ ן גּ יהנּ ם . ּפ ני מה (רכה.)יראה 
בּ ספר ׁש הביא מה  עוֹ ד וּ ראה  ׁש ם. ׁש כּ תב 

רבּ א  ה זּ הר(גּ "ן:)ה לּ וּ לא  בּ ספר העוֹ סק דּ כל , 
ּת בוֹ ת דּ ראׁש י רע , דּ בר  מ כּ ל  נׁש מר  גּ ליר'יהא  

זּ וֹ ה "ר.י'סידיו ח' גּ ימטריּ א  ׁש מוֹ ר 

נה:)כּ תבעד  ה זּ הר(בּ דף  בּ ספר דהלוֹ מד  
ׁש למוּ ת  וקוֹ נה הרע יצר וֹ  את  מכניע 
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ה כּ ל  ועל ׁש ם. יעיּ ן  הבּ א וּ בעוֹ לם  ה זּ ה בּ ע וֹ לם
כּ רת  וה ּק ל ּפ וֹ ת  הגּ אוּ לה , מקרב  הזּ הר דּ לּמ וּ ד

ר בּ וֹ ת . ּפ עמים  ׁש ם ׁש כּ תב כּ מוֹ  יכּ רת וּ ן

וּ מזוֹ ן בקנטרס מ "ד)ח יּ ים  אוֹ ת ב ' ,(חלק  ְְְֵ
מנחה קרבּ ן מּס פר "גּ םהבאתי 

ב גּ וֹ ים" י ּת נוּ  ה זּ וֹ ה "ר,גּ ימטר יּ אכּ י כּ יספ"ר 
ׁש מיע  והא ׁש ם . עיּ ן אק בּ צם , עּת ה זה  ידי על 
בּ יּ וֹ ם , מה ּת ּק וּ נים  יוֹ תר  יר גּ יל  הזּ הר דּ בספר  לי 
מה  לפי  מ בּ יּ וֹ ם , יוֹ תר  בּ לּ ילה  יר גּ יל וּ בּת ּק וּ נים
הזּ הר, ספר הוּ א הגּ דוֹ ל" "מאוֹ ר  ׁש כּ תוּ ב
כּ מוֹ  ה ּת ּק וּ נים , ספר  הוּ א ה ּק טן " ו"ה ּמ א וֹ ר

ר בּ א ה לּ וּ לא  בּ ספר  ׁש ם נ.)ׁש כּ ת וּ ב .(דּ ף 

ׁש ם וכתב ד')עוֹ ד  ע ּמ וּ ד י"ד דּ ף א ' על (חלק  , ְַָ
"אנא  הל וֹ ם  עליו רׁש בּ "י  דּ אמר  מאי
עלמא  יתיב  לא  בּ ח יּ י דּ הא  בּ עלמא , ׁש כיח 

רכח .)בּ צערא " דּ ף  בּ ראׁש ית לׁש וֹ נ וֹ :(זּ הר וזה , 
ות ּק וּ ני וחדׁש  יׁש ן  בּ זהר דהלוֹ מד  ּת בין מ זּ ה 
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עליו דיגן  לוֹ  מבטח  וּ רגיל וּ ת  בּ קביע וּ ת  ה זּ הר 
יתרוֹ  סדר ועיּ ן  בּ מיתתן ... צ דּ יקים דגד וֹ לים 

ס "ח .) הרמ "ז(דּ ף  ׁש כּ תב  זכּ וּ תא )מה מ ׁש ה (ר בּ י  
לוֹ  יכסיפ וּ  הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  לוֹ מד  אינוֹ  דּ אם 
זאת  על יתרה  וע וֹ ד  ׁש ם, יע יּ ן ה בּ א, בּ ע וֹ לם
וזה  זי "ע, ויטאל חיּ ים  רבּ י מוֹ רנוּ  דּ ברי

עוֹ ד  אמר  כד)ל ׁש וֹ נוֹ : ד הגּ בעוֹ ת (ירמיה "וכל : 
חכמים  ה ּת למידי הם  ה גּ בעוֹ ת כּ י התקלקל וּ ",
בּ חינ וֹ ת  אצל  גּ בע וֹ ת  ה נּ קראים  ה בּ חוּ רים 
נתקלקלוּ  אלּ וּ  ה גּ בעוֹ ת הנּ ה ה נּ זכּ ר, ההרים 
את  הּק טנּ ים  ה ּת למידים בּ ראוֹ ת כּ י  לגמרי,
ולילה  יוֹ מם רוֹ דפים הרמים  ההרים ה גּ ד וֹ לים 
ה זּ את  בּ חכמה עס וּ קים  ואינם  ה ּפ ׁש טים  אחרי 
הם  בּ ּה  ל כּ נס מיּ ראתם  כּ י יוֹ דעים ואינם 
גּ בעוֹ ת  כּ ן ועל  כּ נּ ז כּ ר , בּ ּה  מ לּ התע ּס ק נמנעים
ולענה  ראׁש  ּפ וֹ רה ׁש רׁש  ולבּ ם נתקלקלוּ  א לּ וּ 
בּ חכמת  לכ ּפ ר ורפׁש  טיט  חלוּ דת  בּ הם  ועלתה
ּפ ׁש טיה  א לּ א  בּ ּת וֹ רה ׁש אין  ואוֹ מרים  האמת,
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בּ פרׁש ת  לעיל  הנּ ז כּ ר   דּ ר על בּ לבד  וּ לבוּ ׁש יה
חלק  להם  יהיה לא  כּ י  ספק ואין ,בּ העלת
נתבּ אר וּ כבר בּ זּ הר . ׁש ם כּ נּ ז כּ ר  ה בּ א  בּ ע וֹ לם
אינ נּ ּה  ה בּ א עוֹ לם  ּת וֹ רת כּ י הּס בּ ה למעלה
הּת וֹ רה  בּ רזי  ע וֹ סקים ׁש ם  עד  רק כּ פׁש ט ּה 
טרח  ולא בּ ּה  בּ חר  ׁש לּ א וזה וסוֹ דוֹ תיה,
בּ ׁש בּ ת , יאכל לא  ׁש בּ ת  מערב  ה זּ ה  בּ ע וֹ לם
ואּת ם  יאכלוּ  עבדי  "ה נּ ה  נאמר ועליהם

וגוֹ ' 493)ּת רעב וּ " דּ ף  ה זּ הר  .(אוֹ ר  

ׁש לחזינן כּ ח וֹ  ועצ וּ ם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה עד הׁש ּת א  ֲִָ
א לּ א לנוּ  אין ה זּ הר, בּ ספר הלּ ּמ וּ ד 

הּק ד ׁש , מלאכת ע וֹ שׂ י ידי  את  לה וֹ סיף לחזּ ק 
ה ּק ד וֹ ׁש ה , בּ עבוֹ דתם  וחזק וכח אמץ להם 
את וּ להפיץ  להמׁש י עז וחגרוּ  מתנים אּמ צוּ 
כּ חוֹ  לפרסם  י וֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל  אוֹ רוֹ 
והוֹ סיפוּ  דּ אפׁש ר, מה בּ כל וּ לס יּ ע בּ ע וֹ לם 
בּ רי לק וּ דׁש א ח יּ לים  וּ להרבּ וֹ ת חיל לע שׂ וֹ ת 

מעפרא. ׁש כינּת א לא וּ קמא וא וֹ ריתא הוּ א
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ט "ו וע ד אגּ רת הרמח "ל מ וֹ רנוּ  ל ּמ דנוּ  ְ
לרב"ך) ואוֹ דיע(רמח "ל לׁש וֹ נוֹ : וזה  

ל "בּ צּ ר  ה כּ ת וּ ב : ׁש אמר מה  גּ ד וֹ ל  סוֹ ד בּ זה 
ה דּ ב  כּ ל   ּעד וּ מצאו ו ׁש ב ּת  וכ וּ ' האלּ ה רים  

וכ וּ ' " אלהי ל)ה ם  ד, כּ י(דּ ברים  דּ ע, , 
וׁש לוֹ ם  חס לגזר אחרא  הּס טרא  התגּ בּ רוּ ת 
להתאחז עליּ תּה  לפי  נמ ׁש ישׂ ראל, על גּ זרוֹ ת 
מת גּ בּ רת .  ּכ עלוֹ ת ּה  כּ פי כּ י  בּ ּמ דרג וֹ ת, ולינק 
ואז זוּ "ן , בּ ּס פיר וֹ ת  וּ מת גּ בּ רת  עוֹ לה היא  והנּ ה
ׁש היא  עד דּ וֹ חק. אחר דּ וֹ חק ישׂ ראל נדחקים 
ׁש ם  להתדּ בּ ק  חוֹ ׁש בת  והיא  ל "אי ּמ א", מ גּ עת
מינּה " מתערין דּ ינין "אי ּמ א בּ ס וֹ ד  כּ ן , גּ ם

סה.) ג' חלק  כּ י(זּ הר יכוֹ לה , אינ ּה  בּ אמת  א , 
ישׂ ראל  א דּ רבּ ה , ואז חר וּ ת . היא  אי ּמ א
ולכן הּת ׁש וּ בה , בּ ס וֹ ד וּ בוֹ רחין  בּ ּה  מתד בּ קין 
ׁש הוֹ ל ק ׁש וֹ ת , ׁש גּ זר וֹ תיו ה ּמ ל צרי היה 
לאיּמ א  ׁש ּמ גּ יע עד  לספירה  מ ּס פירה  וּ מת גּ בּ ר 
מתעוֹ ררת  א דּ רבּ ה כּ י  כּ חוֹ , נׁש בּ ר וׁש ם
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ׁש בר "לפני סוֹ ד וה וּ א לישׂ ראל. ה ּת ׁש וּ בה 
יח )גּ אוֹ ן " טז, מ ׁש ה (מ ׁש לי בּ ריחת  גּ ם  כּ ן ועל , 

ׁש בּ בריחה  וכיון  ה גּ זרה , ידי על  הי וּ  ור ׁש בּ "י
הּת בה  ענין כּ בר  הנּ ה הזּ הר, ספר נע שׂ ה זאת 
דּ הינ וּ : אליו, ׁש יּ זדּ ּמ ן  מי לכל ועוֹ מד קים 
ל"איּמ א" מ גּ יע כּ בר  הזּ הר בּ ּס פר ה נּ ד בּ ק
חבלי לוֹ  צרי ואין  אחרא , הּס טרא מן ויצא
נ שׂ א , ּפ ר ׁש ת מהימנא בּ רעיא  כּ ּמ ז כּ ר  מ ׁש יח ,
עם  והנּ ה, בּ תח לּ ה . למעלה  ׁש הבאתי בּ ענין
הרבּ ה  בּ זמן אלּ א הזּ הר נתגּ לּ ה  לא זה , כּ ל
אינּה  הזּ את  ה ּפ עלּ ה הלא כּ י הע שׂ וֹ ת וֹ , אחרי 
ׁש יּ ברחוּ  ּפ רוּ ׁש : בּ זמ נּ ּה , א לּ א  להּמ צא צריכה 
א לּ א  אינוֹ  ּפ עלּ תוֹ  כּ י ה זּ ה , ה זּ הר  בּ סוֹ ד ישׂ ראל
בּ ס וֹ ף  - מׁש יחא דּ מלכּ א בּ דרא יוֹ מ יּ א בּ סוֹ ף 

ה ּמ ׁש יח. מל ׁש ל בּ ד וֹ רוֹ  (אגּ רוֹ תה יּ מים , 
לרב"ך) רמח "ל ט "ו, אגּ רת .רמח "ל 

מצוּ י והה, ה זּ הר ׁש ּס פר זכינוּ  אנוּ , בּ ימינוּ  ְִֵ
וּ כפי  ּת בל, קצו וֹ ת בּ כל אדם  לכל
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הזּ הר  ספר ׁש ּפ ע לּ ת ה דּ ברים , כּ וּ נת  ׁש זּ וֹ  ה נּ ראה
לתק וּ פת יחסית  מאחרת בּ תקוּ פה נתגּ לּ ה (ׁש אמנם 

בּ ס וֹ ף ר ׁש בּ "י ) ישׂ ראל לכּ לל לה ּמ צא  צריכה  
אנ וּ , בּ ד וֹ רנ וּ  כּ לוֹ מר מׁש יח, ׁש ל בּ ד וֹ רוֹ  ה יּ מים ,
ללּמ וּ ד  הצּ בּ וּ ר  את  הדּ וֹ ר  גּ ד וֹ לי  כּ ל  וכקריאת 
רבּ וֹ תינ וּ , ואמרוּ  זוֹ . בּ תק וּ פה דּ וקא  הזּ הר בּ ספר
ׁש ל קריאה  אפילוּ  לעצמ וֹ  יקציב ׁש אדם ׁש נּ כוֹ ן
י וּ כל  וּ בכ יוֹ ם , מ דּ י הזּ הר בּ ספר מ וּ עט  דּ בר
כּ חוֹ  וּ מ לּ בד  הזּ הר. בּ ספר לדבּ ק  ה ם  בּ עזרת 
עבוּ ר מ ׁש יח חבלי את לבּט ל הזּ הר ספר ׁש ל 
ממרק ה זּ הר  ׁש ּס פר יד וּ ע הרי בּ וֹ , הדּ בק האדם 
בּ וֹ  וה ּק ריאה  רע, דּ בר מכּ ל  האדם נׁש מת  את 

וההצלח וֹ ת. הי ׁש וּ ע וֹ ת לכל סגוּ לה (אגּ רוֹ תהיא  
לרב"ך) רמח "ל ט"ו, אגּ רת  .רמח "ל  

 ׁש אינוֹ ודר מי וגם  ר ׁש וּ מ וֹ ת... דּ וֹ ר ׁש י ְְָ
ׁש אדם  גּ ב על  דּ אף לוֹ , נרמז מבין,
זה  כּ ל עם לקרוֹ ת , יוֹ דע ואינוֹ  כּ בהמה  ה וּ א
בּ ּפ סוּ ק  רמז ויׁש  שׂ כר וֹ . לוֹ  יכּפ ל וּ  מ מ יּ א
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ז) לו הוי "ה','(ּת הלּ ים  ּת וֹ ׁש יע וּ בהמה  אדם 
וּ ׁש ּת י הּת בוֹ ת עם  הוי"ה ' 'ּת וֹ ׁש יע  דּ תבוֹ ת
'זה "ר ּת ב וֹ ת  כּ מס ּפ ר  יעל וּ  ּת בוֹ ת ׁש ל כּ וֹ ללים

צ"ח. בּ דק דּ וּ ק  הּמ וֹ ציאים ּת ּק וּ ני"ם ' (הקדּ מת 
ליווֹ רנוֹ ) דּ פוּ ס  הּת ּק וּ נים  ספר לאוֹ ר

סנהדריןואמר מ ּס כת בּ ּמ ׁש נה י 'חז"ל (ּפ רק  ְְָ
א') חלק מ ׁש נה להם  י ׁש  י שׂ ראל כּ ל 

ׁש נּ אמר  ה בּ א , ס )לע וֹ לם כּ לּ ם (יׁש עיה  ועּמ" 
ייר ׁש  לעוֹ לם  מע שׂ ה צדּ יקים  מ ּט עי  נצר ארץ וּ  

" ּת בוֹ ת  ראׁש י ח'ל'ק' להתּפ אר". זּ וּ ק חידי 
חלק קּמ וּ ד ל י ׁש  י שׂ ראל  ׁש לּ כל  לל ּמ דנוּ  בּ לה ", 

– הּק בּ לה  לּמ וּ ד  ידי ׁש על וע וֹ ד , ה ּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר 
[ראה  ה בּ א , לע וֹ לם יזכּ וּ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ספר 
ידי דּ על "צמח" גּ ימטר יּ ה "חלק " וע וֹ ד  לעיל]
מהרה   ּעב ד דּ וד  צמח ל"את  נז כּ ה זה
- " בּ יׁש וּ עת" ּת ר וּ ם וקרנוֹ  תצמיח",
"תש "ע  הא וֹ ת יּ וֹ ת] [עם  –גּ ימטריּ א   בּ י ׁש וּ עת
רבּ י מ וֹ רנ וּ  ׁש כּ תב מה מ וּ בן  זה וּ לפי גּ אוּ לה ".
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ה בּ א  בּ ע וֹ לם חלקוֹ  דּ כל זי "ע, ויטאל  ח יּ ים
הרמ"ז  כּ תב וע וֹ ד  זה , בּ ל ּמ וּ ד מ ׁש הּת לוּ י (רבּ י 

יכסיפוּ זכּ וּ תא ) הּק ד וֹ ׁש  בּ זּ הר לוֹ מד אינ וֹ  דּ אם 
ׁש ם . יע יּ ן הבּ א , בּ עוֹ לם לוֹ 

לעשׂ וֹ תנ אר ה וֹ סיפוּ  לברככם , איפה לנוּ  ְִַ
בּ רי לק וּ דׁש א  חיּ לים להר בּ וֹ ת  חיל 

וא וֹ ריתא, עד היא ידיכם  בּ מעשׂ י  הבּ רכה ויהי 
העוֹ לם  את  להביא הּמ לאכה, כּ ל ּת ׁש לם  א ׁש ר 
והכּ ּס א  ׁש לם ה' ׁש ם ויהי האמ ּת ית, ל ׁש למ וּ ת וֹ 
מלכּ נוּ  בּ ביאת לעד  מלכוּ תוֹ  ותכּ וֹ ן ׁש לם
הוּ א  וּ כדאי  אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה וּ מׁש יחנוּ 
אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  האלקי ה ּת נּ א רׁש בּ "י ,
את  וּ לקרב  הדּ ין מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל את  לפטר
אוֹ ר נגלוֹ ת בּ ה גּ לוּ ת ּת חזינה ועינינ וּ  ה גּ א לּ ה ,
בּ ביאת  הם  את דּ עה  הארץ וּ מלאה ה ם

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  צדק גּ וֹ אל 
ראס יהדה לְְָָָ

מ אבדק"ק ית האלמי י עיה עטרת ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ
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הלם דעת ער  הא  רה  סתרי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָהמד
ח ר ן ְִִָלי

מ ּמ ׁש ּפ חה אם  וּ ׁש נים  בּ עיר  אחד הלּ וֹ מדיּמ צא ִ
בּ דעת בּ עּק ר ה וּ א הזּ ה האיׁש  ּת וֹ רה, סתרי 

חּס רוֹ ן בּ לי .ה לם 
הגּ דוֹ  קנה  ג'(ספר עּמ וּ ד  מ "א  דּ ף ל  

מלאכיבספר ה נּ ביא  דּ ברי על כּ תב (ג'ה ּק נה  ְֵֶ
צדּ יק י"ח ) בּ ין וּ ראיתם  "וׁש בּת ם

עבדוֹ " לא  לא ׁש ר  אלקים עבד בּ ין לר ׁש ע 
לא וּ בזּ הר. בּ ּת למוּ ד  הע וֹ סק הינוּ  אלקים  עוֹ בד
עוֹ סק ואינוֹ  לבד בּ ּת למ וּ ד העוֹ סק - עבדוֹ 

מהרצ"א,בּ זּ הר . מ דּ ינוֹ ב, ׁש ּפ ירא אלימל צבי (רבּ י 
ב ') אוֹ ת  פ "א  גּ נּ ים , האחר וֹ ןמעין הבּ רוּ ר וזהוּ  , 

ה נּ ב וּ אה התקיימוּ ת כג )לפני אנכי(ׁש ם , "הנּ ה 
ה ' י וֹ ם בּ וֹ א  לפני ה נּ ביא  אליּ ה את לכם ׁש לח

וה נּ וֹ רא : מח כּ הה גּ דוֹ ל  יתבּ ר ה ם  כּ י 
וּ בזה ז וֹ ה"ק, ילמדוּ  היה וּ דים ׁש כּ ל וּ מצּפ ה 
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מּמ נּ וּ  ידּ ח  ולא ה ּק ד וֹ ׁש ים, הנּ יצוֹ צ וֹ ת יתל ּק ט וּ 
ויל ּמ ד ה ּמ ׁש יח   מל ויוֹ פיע  י גּ לה  ואז נדּ ח ,
ׁש לּ מדוּ  מה הּת וֹ רה , ס וֹ דוֹ ת  את ישׂ ראל לכל

הבינוּ  ולא  .עכ ׁש ו, 

והמזרח ספרד  יהודי על הגן הקדוש  הזוהר
השניה העולם  מלחמת  בזמן

בס"דמרן הגרא "מ שך 
האדמו "רלכבוד  שליט "אכ "ק  גרוס  הרב הרה "ג  מהאלמין 

הקדוש ראיתי הזוהר על  העלונים  את
על  להאיר ורציתי כתב , שכבודו
בשם  ששמעתי מה  על דבריו

הישיבתהרה"ג ראש  מרן
הרב הצדיק  פונובי'ז
זצ "ל, שך  מנחם  אלעזר 
על הגן  הקדוש שהזוהר
בזמן והמזרח ספרד  יהודי
השניה, העולם  מלחמת
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בית ועמך  בית בעלי אלו, שיהודים כיון
הזוהר ובגרסת  בקריאה  רגילים היו  ישראל 

יום. בכל  הקדוש 

לביתם וכן הלכו  לא קודש שבת  במוצאי 
ממתינים  היו  אלא  הבדלה , לעשות 
הזוהר את ולומדים  הכנסת  בבית  כשעתיים
לא  ימש"ו  והגרמנים  היטלר ולכן  הקדוש.

לרעה . בהם  לגעת יכלו 

בספר וכן כתוב  לשבח )ראיתי שבין(עלינו
כלל  דיברו שלא  היה עליהם  שהגן היתר 

הכנסת . בבית חולין  שיחת  שום 
שבח יעקב ע "ה
יהודית  פסיכולוגיה על  ובחז"ל בתורה הנפש  תורת בעמח"ס 

קבלה ידע זצוק "ל אלישיב הגרי"ש  מרן
מילדותו

וזוהרכשהייתי קבלה  ידעתי כבר ילד 
שליט"אהקדוש ... אלישיב הגרי"ש (מרן
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את מבאר זצוק "ל  אלישיב  הגרי "ש  מרן
קבלה פי על  הגמרא 

שבוע בגליון של  לצמא' 'מרווה  המפורסם 
מרן  של מתלמידיו מאחד  פורסם  זה ,

זצוק "ל,רשכ  אלישיב הגרי"ש משומעי בה "ג
תפארת  המדרש בבית  הקבוע שיעורו

ומכותבי בחורים ,
וכה הש  יעור.

באחד "מספר:
באמצע השיעורים 

בגמרא, השיעור
זצוק"ל  מרן התחיל
הגמרא  את להסביר

'דוכרא' המושגים את והזכיר  קבלה, פי  על 
השיעור  את  והמשיך ננער, ולבסוף ו'נוקבא ',

" אותוכרגיל". את  סיפר גם כתבתי" השיעור 
מאומה ". הבנתי לא  "אך  הלה ,
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ידעתי זה בנגלה הכל יודע  אלישיב "שהרב 
ידעתי" לא כך הוא  בנסתר  שגם אבל  מכבר,

עדססיפר  יהודה רבי הגאון
אביו  שפעם שליט "א ,
- זצ "ל עדס יעקב רבי הגאון
הגרי"ש  עם  מיודד שהיה
יחד  מישיבתם זצ"ל  אלישיב

באומרו, נסער  הביתה  פעם  חזר  - דין בבית
ידעתי זה בנגלה  הכל יודע אלישיב שהרב 
ידעתי! לא  כך הוא  בנסתר  שגם אבל מכבר,

שאיןמרן הגר "ח קניבסקי  זצוקללה"ה  איש  החזון ממרן "מקובלני
וחובה הזוה"ק  כמו  ומחזק  מעורר  מוסר  ספר 

בו " לעסוק  תורה לבני בפרט  קדושה
לפ "ק  תשע"א  ממנה  צדקה  ויאמר לסדר וישב א' יום 

ת "ו אלעד  פה 

שליט "א האדמו "ר כ"ק  לכבוד 

התנא מזכה נשמת  מניצוץ בדרא חד  הרבים 
הרשב"י  קדישא  בוצינא  הקדוש 
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של  "ערכה  הקונטרס בזכות  אשר זיע "א ,
דא  "בספרא להתקיים יעזור ודאי  שעה "

גלותא ". מן  יפקון

בעתון הנה , שכתבו מה  לשמוע הזדעזעתי
שר  מרן בשם חרדים , של הנקרא 
שכביכול  שליט"א קניבסקי  הגר "ח  התורה
ח "ו, זוה "ק ללמוד לבחורים  שאין  ח "ו אמר 
מרן  אל  פנימה  בקודש ונכנסתי ועליתי וקמתי
נחרדתי  בזה "ל: לפיו ושאלתי שליט "א 

בזה"ל: וא"ל פסק !! הרב שכך  הרבהלשמוע
מה בשמי אומרים  דברים
שאומר ח "ו  להתרגש  לך 
מקובלני אדרבה אלא  כך ,
איש החזון ממרן
ספר שאין זצוקללה"ה
כמו ומחזק  מעורר מוסר
קדושה וחובה הזוה"ק
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בו לעסוק תורה  לבני ואמרתיבפרט  עכל "ק . ,
ידיו. לחזק כדי  האדמו "ר  למו"ר זאת  לכתוב

בוגנים  ציון ב"ר אי "ש  התורה בברכת 
ת "ו אלעד  פעיה"ק  מו"ץ

עט"ר נ.ב  לאדוננו מאד מקורב  אני כי למודעי, וזאת 
דיברתי  פעמים  ורבות אבוחצירא, חי דוד  רבי האדמו"ר 
בתים לבעלי מוסרים  שאנחנו השיעור בענין עמו
השיעור  בענין עמו והתייעצתי בזוה"ק, יראים ואברכים
בזוה"ק יראים ואברכים בתים לבעלי מוסרים שאנחנו
כמה לי  ואמר ללמוד, מותר היכן עד עמו והתייעצתי
מביא וודאי בשמים גדול רעש  עושה זה פעמים ,

בזה . תמשיכו הגאולה, וקירוב ה' לקידוש 

ששלח נ.ב  החוברות  של קרטונים 6 עוד לי הגיע  עתה 
ברסלב לחסיד זאת  נתתי  בבקר וכבר האדמו"ר,
הכל חילק ימים ובשני בצמתים , ספרים שמחלק אחד

גדו  מודעות  גורם שזה ספק ואין  צפון רעננה  להבצומת 
הזוה"ק . ללימוד

ומוקירכם  כחכם  יישר 
בוגנים  ציון ב"ר אי "ש 
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לגן להיכנס אפשר אי הזוהר לימוד בלי 
העליון עדן 

האם רבנו  אברכים מספר שאל 
לו  ענו זוהר ? לומדים הינכם
ש "ס  ללמוד  סיימו לא  שעדיין
האם  להם : אמר  ופוסקים.
לימוד  שבלי יודעים  הנכם
לגן  להיכנס אפשר אי הזוהר
פקודי  בזוהר  [עי' העליון? עדן

רמז:)]. קניבסקי)(דף הגר"ח  (מרן

אתר 'יהודה ז 'לבקוביץ  להבחין להיר  אפ ר לבד זה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ"מ אמר
זצ "ל " א לג הרב  ל  רה ת בק ְְֵֶֶַַַַָָֹדל 

כּ סה "י מם  בּ ין בּ דּ עּת י עלה ה 'חס דּ וֹ ". יצוּ ה  ָ
ׁש אמרוּ  מה לפי תשל "ז, לעשׂ וֹ ר

ה"ג )בּ ירוּ ׁש למי פ"א הׁש נה את (ראׁש  דּ ן הקב"ה 
וזה  בּ לּ ילה, העוֹ לם א ּמ וֹ ת ואת  בּ יּ וֹ ם יּ שׂ ראל

חסדּ וֹ ".יוֹ מם" ה ' יצוּ ה  
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עּמ י"."ימם ׁש ירוֹ  וּ ב לּ ילה  ה'חסדּ וֹ  יצוּ ה ָ
בּ מּס כת  לברכה  זכרוֹ נם  חכמינוּ  מאמר

ע "ב )חגיגה יב ריׁש (דּ ף  ה וּ א ה ּמ אמר וּ בעל , 
וּ בלּ ילה  ה'חסדּ וֹ  יצוּ ה  "יוֹ מם הּפ סוּ ק  על לקיׁש ,
הע וֹ סק  כּ ל לקיׁש , ריׁש  אמר עּמ י", ׁש ירוֹ 
ללילה, דּ וֹ מה  ׁש ה וּ א ה זּ ה  בּ ע וֹ לם  בּ ּת וֹ רה 
חסד  ׁש ל ח וּ ט  עליו  מ וֹ ׁש ה וּ א  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש 

ׁש נּ אמר ליּ וֹ ם , דּ וֹ מה ׁש ה וּ א  ה בּ א  "יוֹ מםלעוֹ לם  
עּמ י" ׁש ירה וּ ב לּ ילה ה 'חסדּ וֹ  ועוֹ ד יצוּ ה  . 

ה ּמ אמר  כ)נקדּ ים מ ׁש נה ה  ּפ רק  רצוֹ ן(אבוֹ ת "יהי 
ׁש יּ בּ נה  אבוֹ תינ וּ  ואלקי  אלקינוּ  ה '  מ לּ פני
חלקנוּ  ותן  בּ ימינ וּ  בּ מהרה  הּמ קדּ ׁש  בּ ית 
דבי בּ תנּ א ׁש איתא   דּ ר על וית בּ אר ." בּ תוֹ רת

יחיד)אל יּ ה וּ  אפילוּ  ד"ה י"ד ּפ רׁש ה זוּ טא ,(אליּ הוּ  
אדם  בּ ני  ע שׂ רה בּ זכ וּ ת  ּת ב וֹ א  ׁש ה גּ אלּ ה 
בּ ּת וֹ רה . וע וֹ סקים  זה יד  על זה  ׁש יּ וֹ ׁש בים
ּת וֹ רה  ולוֹ מד  דּ בק  ׁש אדם  ה ׁש עוּ ר  לפי ונמצא 
לפי ּת וֹ רה, בּ לוֹ מדי ׁש ּמ חזיק הּפ חוּ ת לכל  א וֹ 
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בּ ית  בּ בנין חלק  האדם לזה  יׁש  הׁש ע וּ ר זה
ל וֹ מדי החזקת  ׁש עוּ ר אוֹ  לּמ וּ ד וׁש עוּ ר  אלקינוּ .
לוֹ  יּ ׁש  אמוּ נה  ׁש עוּ ר לפי כּ ן  גּ ם זה  ּת וֹ רה

ה גּ א וֹ ן ׁש כּ תב וּ כמ וֹ  הּס לּ םלאדם , בּ על 
ספירוֹ תבּ תלמ וּ ד  ט "ב )בּ הק דּ מה עשׂ ר יב  (דּ ף  

חז "ל מאמר ע "ב )על  טז דּ ף  "מי(בּ רכוֹ ת 
הּת וֹ רה א ּמ נ וּ תוֹ ׁש ּת וֹ רת וֹ  לּמ וּ ד  בּ עסק  אׁש ר ," 

ׁש עוּ ר  א וֹ ת יּ וֹ ת אמוּ נתוֹ נכּ ר  "אמנּת וֹ " כּ י  , 
לחברוֹ  ׁש ּמ אמין  לאדם  בּ ד וֹ מה  "אמ וּ נתוֹ ",

כּ סף , לּ וֹ  לירה אפ ׁש רוּ מלוה  על לּ וֹ  ׁש יּ אמין 
יסרב , ליר וֹ ת  ׁש ּת י  מּמ נּ וּ  ידר וֹ ׁש  ואם אחת ,

ׁש יּ א  לא ואפׁש ר  אבל  ליר וֹ ת מאה  עד ל וֹ  מין  
להלו וֹ ת  אפילוּ  לוֹ  ׁש יּ אמין ואפ ׁש ר  מ זּ ה , יוֹ תר 
רכ וּ ׁש וֹ , כּ ל את  לא  אבל רכוּ ׁש וֹ  חצי את  ל וֹ 
בּ לי רכוּ ׁש וֹ  כּ ל  על  ל וֹ  ׁש יּ אמין כּ ן  גּ ם  ואפ ׁש ר 
נחׁש בת  אחר וֹ נה  ז וֹ  ואמוּ נה  ּפ חד. ׁש ל צל ׁש וּ ם
ה ּק וֹ דמים  בּ א וֹ פנּ ים אבל  ׁש למה , לאמ וּ נה
ׁש היא  א לּ א  ׁש למה, בּ ל ּת י לאמ וּ נה נבחנת 
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אדם   ּכ י וֹ תר. ואם ּפ חוֹ ת אם  חלקית אמוּ נה 
רק  בה  אמ וּ נתוֹ  ׁש ע וּ ר  ֹמ ּת ו ל וֹ  מקצה אחד 
וּ בעבוֹ דה , בּ ּת וֹ רה לעסק  מ יּ וֹ מוֹ  אחת ׁש עה
אמוּ נת וֹ  מ דּ ת  לפי  ׁש עוֹ ת ׁש ּת י לוֹ  מקצה  והני

אחד בה  רגע אפילוּ  מזניח אינוֹ  ה לי ׁש י ,'
בּ ּת וֹ רה  לעסק מ בּ לי  ׁש לּ וֹ  ה ּפ נאי מ עת 
אמוּ נת וֹ  האחר וֹ ן  ׁש רק א וֹ מר  הוי  וּ בעב וֹ דה,
על   יתבּ ר לה ם מאמין ׁש הרי היא, ׁש למה 

ׁש ם . ע יּ ן רכוּ ׁש וֹ , כּ ל
ׁש ּמ רןומעי בּ זמן החזוֹ ן כּ י ְְִַָ

קנה איׁש  זצללה "ה  
ה  ספירוֹ תאת  עשׂ ר ,""ּת למוּ ד 

אליין ווערטער דיא "פ וּ ן אמר
דּ בקוּ ת  גר וֹ יס  דאס מען זעט 
אׁש לג הרב פוּ ן  ּת וֹ רה אין

צא  כּ דאי ׁש וֹ ין  איז אליין דעם פאר זצ"ל,
=] ספר" זין אפ ׁש רק וֹ פן  בּ לבד  זה מּמ אמר 

ׁש ל בּ ּת וֹ רה  דּ בק וּ תוֹ  גּ דל  את וּ להבחין  לה כּ יר
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כּ בר היה לבד  זה בּ ׁש ביל זצ"ל, א ׁש לג הרב
הּס פר את  לקנוֹ ת  עכלה"ק.כּ דאי  "מנחת], (ספר  

יהודה ר ' הנסתר מהצדיק כללי  תיקון על יהודה "

זי "ע ) ליבקוביץ  זאב 

הצדיק ברכת

להגאון נכנסתי פנימה הקודש  צדיק האל 
קנייבסקי חיים  שליט "א ,רבי

הזוהר והפצת לימוד מענין  ודיברנו 
בענין מאמריו שהכנסתי וסיפרתי הקדוש ,

הקדוש , הזוהר  בהצלחהלימוד אותי בירך
מוציא. שאני הזוהר  ספרי בכל גדולה

גראס יהודה שלום  הק'
האלמין  אבדק "ק 
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כּ בר היה לבד  זה בּ ׁש ביל זצ"ל, א ׁש לג הרב
הּס פר את  לקנוֹ ת  עכלה"ק.כּ דאי  "מנחת], (ספר  

יהודה ר ' הנסתר מהצדיק כללי  תיקון על יהודה "

זי "ע ) ליבקוביץ  זאב 

הצדיק ברכת

להגאון נכנסתי פנימה הקודש  צדיק האל 
קנייבסקי חיים  שליט "א ,רבי

הזוהר והפצת לימוד מענין  ודיברנו 
בענין מאמריו שהכנסתי וסיפרתי הקדוש ,

הקדוש , הזוהר  בהצלחהלימוד אותי בירך
מוציא. שאני הזוהר  ספרי בכל גדולה

גראס יהודה שלום  הק'
האלמין  אבדק "ק 
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'א פרק

הּק דוֹ ׁש  והזּ הר – ח יּ ים ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהאמרי

ז הר ללמד האחרים את מע רר היה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹרת
הפה ְְִִֵַָלפני 

בּ זוֹ הר כל לוֹ מד היה  ה ּת פלּ ה  לפני יוֹ ם ְָ
הזּ וֹ הר  ספר את החזיק ותמיד הּק ד וֹ ׁש ,

האחרי  את  מעוֹ רר  היה רבּ וֹ ת ׁש לחנוֹ . ם על 
ה ּת פלּ ה. לפני בּ זוֹ הר  ללמד
הזּ וֹ הר  קריאת  בּ אמצע
ּפ עמים  היה  החוֹ ל בּ ימ וֹ ת 
בּ נּס ח  לעצמוֹ  מפזּ ם  רבּ וֹ ת
ׁש בּ ת! "הייליגער מיחד:
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ׁש הייתי  ּת קוּ פה היתה ׁש בּ ת!". "הייליגער 
קבוּ ע  ׁש עוּ ר ה ּת פלּ ה לפני לוֹ מד אוֹ ת וֹ  רוֹ אה 
מרן  כ "ק בּ נוֹ  עם חיּ ים" עץ  "ּפ רי הּק ד וֹ ׁש  בּ ספר
זצוק "ל. מוויזניץ  מ ׁש ה  יׁש וּ עוֹ ת  בּ על  אדמ וֹ "ר 

ׁש ל החלק ה ּס פרים ׁש בּ אוֹ צר בּ יוֹ תר  החׁש וּ ב ֵֶַ
אביו  מירוּ ׁש ת ׁש ּק בּ ל ה ּס פרים הם רבּ נוּ 
חלקם  אׁש ר זי"ע י שׂ ראל אהבת  בּ על הרה "ק
למעלה  הלׁש לת  אבוֹ ת  בּ רׁש וּ ת הי וּ  עוֹ ד
ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר הּס פר כּ דגמת  בּ ּק דׁש 
ׁש רבּ נוּ  זי"ע  צדּ יק " "צמח  בּ על  הרה "ק

רבּ וֹ ת. בּ וֹ  ה ׁש ּת עׁש ע

ע ד  ה  דה ההר ְִֵֵֶַַַַָספר 
 ת צעירְִִ

ׁש ל אחד בּ א וֹ צרוֹ  בּ יוֹ תר  הח ׁש וּ בים ה ּס פרים  ֶָ
זי"ע, מוויזניץ" ח יּ ים "אמרי בּ על ר בּ נוּ 
זקנוֹ  מעזבוֹ ן ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר ספר היה
זי"ע, מוויזניץ  צדּ יק " "צמח  בּ על הרה "ק
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אביו  בּ ח יּ י בּ צעיר וּ תוֹ  ע וֹ ד בּ וֹ  ׁש הׁש ּת ּמ ׁש 
כּ נּ רׁש ם  זי"ע, חיּ ים" "ּת וֹ רת בּ על  הרה "ק
מענדיל  ר' הרב לה "ה   ּׁש י" ה ּס פר : בּ ׁש ער 

מקאס וֹ ב". הרב בּ ן

בּ ירוּ ׁש לים ה פר תר "ד בּ ׁש נת  נד ּפ ס ה זּ ה ֵֶַ
הּמ פרסם  הּמ דּפ יס  ׁש ל  בּ דפוּ סוֹ 
ה ּמ ד ּפ יס  בּ הקדּ מת  ז "ל, בּ "ק  ישׂ ראל ר' הרה "ח
קדוֹ ׁש  בּ מקוֹ ם  "ׁש נּ דּפ ס ה ּס פר  מעלת  מדגּ ׁש 
ואכן  בּ קד ׁש ", וּ נהדר קדוֹ ׁש  עם  ישׂ ראל ידי ועל
בּ עיני  ויקרים  חׁש וּ בים  היוּ  הנ"ל ה דּ פוּ ס ספרי

העוֹ לם. בּ רחבי ישׂ ראל גּ ד וֹ לי

ואמר ה הר , את לקח  ילד, היה ְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהצמח 
ליקח רצה הא , ל "ה ח  ח ים : הת רת  ִִֶַַַַַָל

" ֶֶאת

נמ ין  ר בּ נוּ  יד כּ תבי בּ כתב כּ ת וּ ב ּפ תקא  צא  ֵ
אצל  עמד ילד , היה  "כּ ׁש הצמח קדׁש וֹ :
והצּ מח  ה לחן, על  והזּ והר ספרים  והי וּ  אביו,



הûČיקיםהר ז₣ ִִַַַ חŁים א'אמרי רכב|פרק ְִִֵַ

לוֹ  ואמר  ה נּ יחוֹ , לא  והגּ בּ אי  ה זּ וֹ הר, את  לקח
את  ליקח  ר וֹ צה  הוּ א  ל וֹ , ה נּ ח  חיּ ים: התוֹ רת
ּפ עמים  כּ ּמ ה  כּ ן גּ ם  ר בּ נוּ  ס ּפ ר זה סּפ וּ ר  ׁש לּ וֹ ",
 ֹּת ו וסּפ ר  הּק ד וֹ ׁש , זקנוֹ  ׁש ל דּ הילוּ לא בּ י וֹ מא 
בּ רׁש וּ תוֹ , נמצא ׁש לּ וֹ  ה זּ וֹ הר ׁש ּס פר דּ בּ וּ ר כּ די
ׁש לּ קח הּס פר ה וּ א  הזּ ה ׁש ה ּס פר בּ טע וּ ת ׁש הבינוּ  (יׁש 
בּ ר היה  כּ בר כּ י י ּת כן, לא זה אבל בּ ילדוּ תוֹ , מאביו

הּס פר ) הדּפ סת בּ ׁש נת .מצוה 

עם נמת ת ן הר ה עסק  דה ְְְְִִֵֵַַַָָָזקנ
ק ה בר   ל היה עת בכל  ,דה ְֵֶֶַַַָָָָָָָההר

ההר ַַַָלקח 

עד וּ תוֹ קד ה  לא וֹ ר זה, לספר מיחס מיחדת ְָ
רבּ נ וּ , הר בּ הׁש ל עסק  הּק דוֹ ׁש  זקנוֹ  כּ י 

וּ בכל בּ ידוֹ , הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר עם  נׁש מוֹ ת בּ ת ּק וּ ן 
ה זּ וֹ הר, לקח  קׁש ה דּ בר  לוֹ  ׁש היה סּפ ר עת וכן 

אמר: קׁש ה  ענין ל וֹ  ׁש כּ ׁש היה אביו, על רבּ נוּ 
זוֹ הר דעם מיר  גּ יבּ  אתמׁש וּ לם  לי  ּת ן (מ ׁש וּ לם  



הûČיקיםהר ז₣ ִִַַַ חŁים א'אמרי רכג|פרק ְִִֵַ

לל ּמ וּ ד הזּ וֹ הר ) קב וּ ע ׁש עוּ ר  לוֹ  היה  בּ עצמ וֹ  רבּ נוּ  
ה ּת פלּ ה, קדם  יוֹ ם  בּ כל  ּפ עםהזּ וֹ הר  ער ואף 

לעשׂ וֹ ת ׁש נּ וֹ הגים כּ מ וֹ  ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  על סיּ וּ ם
הש "ס, על  ה ּמ ארע סיּ וּ ם חׁש יבוּ ת וּ מרב  

רא ׁש וֹ . על  בּ קאלּפ יק  התעטר

 להע ע ה ה  הפר  ל קח  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהיה

"אהבת הרה"ק בּ על
למד  לא  זי"ע, ישׂ ראל "
ׁש ל  ה זּ ה  בּ ּס פר כּ לל בּ דר
היה  א לּ א  ה ּק דוֹ ׁש , זקנ וֹ 

הזּ וֹ הר נוֹ ה  בּ ּס פר ללמד ג 
אוֹ  סלאוויטא דּ פוּ ס ׁש ל 
עם  כּ לל בּ דר הׁש ּת ּמ ׁש  לא רבּ נ וּ  גּ ם זיטאמיר .

אב וֹ תיו, מירוּ ׁש ת הער יקר הזּ וֹ הר  אספר 
ה זּ ה הּס פר  לוֹ קח היה ידוּ עים לע ּת ים 
בּ עוֹ מר ל"ג בּ יוֹ ם  כּ גוֹ ן בּ וֹ , לה ׁש ּת עׁש ע

הזּ וֹ הר. ספר מחבּ ר דּ ר ׁש בּ "י, בּ הילוּ לא
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בּ יוֹ ם עם ה ּט ה וֹ ר ׁש לחנוֹ  את   לער רבּ נוּ  נכנס ַַ
בּ ידוֹ , ה זּ ה  ה ּק ד וֹ ׁש  ה ּס פר  עם בּ ע וֹ מר  ל"ג
ה ּס פר  בּ ׁש ער נּ ר ׁש ם  מה  להנוֹ כחים  והראה
צדּ יק" "צמח בּ על הּק דוֹ ׁש  לזקינוֹ   ּׁש הׁש ּת י
אי" לׁש וֹ נוֹ : בּ צחוּ ת  זה על והת בּ ּט א זי"ע,
קיין  פאר אפיל וּ  פארק וֹ יפט  ני ׁש ט  עס וואלט 

פוּ נט !" פינף

אל יד דה ה הר  ספר את  ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהצמיד 
ע מר ל"ג ים ,ְִֶַָל

בּ רוּ אחר רבּ י מהרה "ק  ר בּ נוּ  סּפ ר  ּכ ַַ
הזּ וֹ הר  ספר ׁש נּ טל זצ"ל, ממעזיבּ וּ ז
– הזּ וֹ הר  "ספר בּ ער: ה כּ ת וּ ב את  וּ פר ׁש  בּ ידוֹ ,
וואס  דער פוּ ן – מה ּת נא ספר , לעכטיגע  דאס
בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י גאט , – אלקי א וּ נז, לערנט 
את  ממעזי בּ וּ ז הרה "ק  נטל  ּכ אחר יוֹ חאי".
רבּ י  "הייליגער ואמר: לבּ וֹ  אל והצמידוֹ  ה ּס פר 
מיר!" קענסט דּ וּ  אוּ ן דּ יר קען אי ׁש מעוֹ ן,
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כּ ׁש חזר  א וֹ תי] מ כּ יר ואּת ה א וֹ ת מכּ יר [אני
הרה "ק  ׁש ל  האחר וֹ ן ה ּמ אמר על  רבּ נוּ 
והצמיד  דּ בּ וּ ר, כּ די   ֹּת ו אוֹ ת וֹ  ח ּק ה  ממעזיבּ וּ ז,
לבּ וֹ . אל ׁש בּ ידוֹ  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  את
כּ ּמ ה   מ ׁש עצמוֹ  על חזר  הזּ ה ה נּ וֹ רא  ה ּמ חזה

בּ עוֹ מר. ל "ג בּ י וֹ ם ׁש נים 

'ב פרק

נׁש מת מט ׁש ערנאּב יל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ גּ יד 
זי"ע רשב"י

ע הר ה העידוּ  הּק דוֹ ׁש צ דּ יקים הּמ גּ יד ל ְֵַ
נׁש מת  לוֹ  ׁש היתה  זי"ע מט ׁש ערנאבּ יל
היה  זי"ע מסקווירא  יצחק רבּ י הרה "ק רשב"י,
הזּ מר  אביו ׁש ל היּ ארצייט בּ יוֹ ם  לפעמים  ׁש ר
עוֹ שׂ ים  היוּ  ׁש בּ צפת  וׁש מעּת י יוֹ חאי". "בּ ר

בּ עוֹ מר. בל "ה הדלקה 
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אמר הרה "ק  זי"ע מטאלנא  דּ וד  ר בּ י
ה וּ א:ׁש הנּ  מר דּ כי ׁש ל זין ר'גלּ ה מ'וֹ טריקוֹ ן 

"י'ברכּ 'אוֹ ריתאדּ ' ל ׁש יר  וּ במקוֹ ם בּ ר וֹ חאי , 
בּ נוֹ  היה ׁש הרי נחמיניו" ב"ר  ׁש ר  היה יוֹ חאי"

ה"ּמ א  זי"ע.ׁש ל עינים " אדמ וֹ "רוֹ ר מרן (כ "ק  

הגדול) שבת  תורני המבשר ׁש ליט"א  מט ׁש ערנא בּ יל 

'ג פרק

האדמ וֹ "ר ְְְְִִַָהר י מקל יזנ רג  מרן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכ "ק
זיע"א ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִמקלוֹ יזנ ּב וּ רג 

ער את ,קבע טב  ם  העל  ְְִִֵֵֶַַַַָָלמידי
נח בים והם ,ד ה ה הר  ספר  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָל דם 

יחאי ר  מען רי ל  ְְְִִִֶַַַַָלתלמידיו 

עּק ר על  את  ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על ּת למידי קבע וּ  כּ ן ַ
והם  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  בּ ספר לּמ וּ דם
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רבּ י  ׁש ל לתלמידיו נחׁש בים 
הם  ׁש אף  יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן
ׁש אין  בּ ּק דׁש  דּ רכּ ם אחזוּ 
ולשׂ רף  ח וֹ בה  ללּמ ד צרי
אם  כּ י הח וֹ טאים  את 

טוֹ בה בּ עין ידילהסּת כּ ל  ועל 
להחזירם יכוֹ לים זה

מח ׁש ב וֹ ת חוֹ ר ׁש  הלּ ב מהם להסיר  בּ ת ׁש וּ בה,
ׁש למה בּ תׁש וּ בה  לחזר בּ שׂ ר לב ו ׁש יּ ק בּ לוּ  און

.יתבּ ר ה ' ורׁש "י לפני ח ּמ ׁש  בּ ׁש ע וּ ר קד ׁש וֹ  דּ ברי  ֹמּת ו) 

קל וֹ יזנבּ וּ רג ּפ רׁש ת  זוֹ הר ספר בּ עוֹ מר", "לל "ג תש"מ  אמ וֹ ר 
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'ד פרק

בניסים  המלומד המקובלים  זקן
זצוק"ל  כדורי יצחק רבינו

מיח ל   למ לגעת  ז כה ְְִִֶֶַַַַָָמי 

אצל נה  בּ ּק ר ּת י  זיע"א , רבּ נוּ  ּפ טירת  קדם ְָָ
ה דּ בר  ה וּ א  מה לפיו וׁש אל ּת י רבּ נוּ 
סּפ ר  מכּ ל, יוֹ תר  הגּ אוּ לה את  לקרב בּ כח וֹ  ׁש יּ ׁש 
יוֹ סף" "ּפ וֹ רת  ׁש בּ י ׁש יבת לי
בּ מעשׂ ים  גּ ד וֹ ל גּ בּ אי היה
א ׁש ר  נחוּ ם , נּס ים ר ' בּ ׁש ם
קדּ יׁש א  חסידא היה
ר' ׁש ל  ּת למידם  וּ ּפ ריׁש א ,

וה שׂ ד "ה  הכּ הן (ר 'אפרים  
כּ הן) דוויק והיה ׁש אוּ ל , 

ותעניּ וֹ ת  צוֹ מ וֹ ת  עוֹ שׂ ה 
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דּ וֹ אג היה ה ּמ לחמה  וּ בזמן  ק בּ לה, ולוֹ מד
הזּ וֹ הר בּ ספר וּ מק וֹ ם  מקוֹ ם בּ כל  ׁש יּ למדוּ 
זה  ידי ועל הגּ אוּ לה , את לקרב  כּ די ה ּק דוֹ ׁש ,

י שׂ ראל . עם מעל ר בּ וֹ ת  גּ זרוֹ ת  בּ ּט ל 
מר דּ כי וסרי ר' מּמ וֹ רנוּ  מענוּ  מה  לוֹ  ְְִִַ

ראה  אחד  ׁש יּ וֹ ם זצוק "ל ׁש רעבּ י 
מּט ה, וּ בידוֹ  בּ חל וֹ ם נחוּ ם  נּס ים ר' את
בּ ידוֹ , אׁש ר ה ּמ ּט ה ענין מה  וּ כ ׁש אלוֹ 
ה ּמ ׁש יח, מל ׁש ל הּמ ּט ה  ׁש זּ הוּ  לוֹ  אמר 
הזּ כ וּ ת  את לוֹ  יׁש  ה ּמ ׁש יח   מל וּ כ ׁש יּ ב וֹ א
זכה  לּמ ה וּ כ ׁש אלוֹ  ה ּמ ּט ה . את בּ יד וֹ  לתת 
ׁש רבּ ים  ׁש דּ אג  בּ זכוּ ת  ׁש זּ ה  לוֹ  אמר  לזה,
ואמר  ה ּק בּ לה, וּ בתוֹ רת הזּ וֹ הר בּ ספר יעסקוּ 
אברכים  ׁש ל  בּ כּ וֹ ללים דּ גם  זצוק"ל רבּ נוּ 
הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ּמ וּ ד י וֹ ם בּ כל להתעּס ק  ח יּ בים 
אוֹ תם  וידרי אוֹ תם ית ּק ן זה  ול ּמ וּ ד  ה זּ ה ,
הגּ אוּ לה, את בּ כ ויקרבוּ  ה נּ כוֹ נה , בּ דּ ר
מדרׁש  וּ בית  כּ נסת בּ ית  בּ כל  צריכים  כּ ן כּ מ וֹ 
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בּ זּ וֹ הר  ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר בּ ספר  ללמד 
בּ רחמי". גּ לוּ תא  מן יפקוּ ן דּ א  "וּ בגין ה ּק דוֹ ׁש :

את מאד מקרבים וה לה  ההר  ְְְְִִֶַַַַָָָֹל ד
ְַָהא לה

 ת א ל ׁש וֹ ן על ר בּ נוּ  עם דּ בּ רּת י מעמד ְ
בּ מעלת  בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר
כּ תב  ׁש כּ א ׁש ר  ׁש ם  וּ מוּ בא הזּ וֹ הר , בּ ספר ה לּ ּמ וּ ד

הזּ וֹ ה  את את רשב "י אצלוֹ  אסף ה ּק ד וֹ ׁש , ר  
מלאכי  כּ ל  את וכן כּ לּ ם, הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת 
ׁש ּת פים  כּ לּ ם  ׁש יּ היוּ  אוֹ תם  מזמין והיה  מרוֹ ם ,
מ וּ בא  וע וֹ ד הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר  בּ כתיבת יחד
נח, ּת בת כּ מוֹ  הוּ א  ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ה זּ הר ׁש ם
הּת בה   ֹבּ ת ו ׁש היה מי ה ּמ בּ וּ ל בּ ימי א ׁש ר 
מ בּ וּ ל  יׁש  האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר עכׁש ו ואף  נצּ ל,
וּ מי  גּ ד וֹ לים , ונסיוֹ נ וֹ ת וּ מינוּ ת  אּפ יקוֹ רס וּ ת ׁש ל
יוֹ ם  כּ ל  יעסק הזּ ה, מהּמ בּ וּ ל  לה נּ צל  ׁש רוֹ צה 

וי נּ צל. ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר
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הגּ אוּ לה,ולכן  את לקרב  ר וֹ צים  אנחנוּ  אם  ְֵָ
בּ זוֹ הר  ׁש יּ וֹ תר  כּ ּמ ה  לעסק צריכים 
צרי אדם  וכל  ה נּ סּת ר, וּ בת וֹ רת  ה ּק דוֹ ׁש 
זה. מלּ ּמ וּ ד אחד יוֹ ם  אף  לב ּט ל  לא  להׁש ּת דּ ל 

רבינו  בניסים , המלומד  המקובלים , מזקן המקובלים  זקן (ספר

המובהק  לתלמידו פה  אל פה  שמסר – זצוק"ל  כדורי  יצחק 

שליט "א  שמואלי בנייהו רבינו המקובל  הגאון





 שטר שותפות 
ְיהּוִדי ָיָקר!!!

אּוָלה ַמֲאָמֵצי ַהּגְ ף ּבְ ּתָ בס”ד ָזִכית ִלְהיֹות ׁשֻ
ָרֵאל”,  ְבֵטי ִיׂשְ דֹוׁש “ָיַחד ׁשִ ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ

 

יּמּוד זֹוַהר ַלּיֹום, ּקֹות ִלּ י ּדַ ּתֵ ׁשְ ּבִ ְלֶהֵווי ָידּוַע ְלָך, ׁשֶ
ֶלְך! ֵני ַהּמֶ א, ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות ֵמרֹוֵאי ּפְ ן עֹוָלם ַהּבָ ה ּבֶ ַאּתָ
ם! ר הּוא ׁשָ ֲאׁשֶ יַע ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ּבַ ְרצֹוֵננּו ְלַהּגִ ּבִ

ָכל יֹום! ”ה ּבְ ּבָ ַח ַהּקָ ּבֵ ּתַ ׁש! ּוְבָך ִמׁשְ ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ֶגֶדר ַהּצָ ְוֶזהּו ּבְ
דֹוׁש, ”י ַהּקָ ּבִ ף ְלַרׁשְ ּתָ ה ׁשֻ ה ַנֲעׂשֶ ָקִלים ַלּיֹום ַאּתָ ה ׁשְ ַכּמָ ּבְ
ַלח ָיֶדיָך. ָך ּוְבָכל ִמׁשְ ְחּתְ ּפַ ִמיָרה ַוֲהָגָנה ְלָך ּוְלִמׁשְ ְזֹוֶכה ִלׁשְ

דֹוׁש  ְפָעל ַהּקָ ֶכם, ַלּמִ ּבֹא ְוַהֵטה ׁשְ
ַרֲחִמים. אּוָלה ּבְ ַמִים, ְלִקירּוב ַהּגְ ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ּכֻ ׁשֶ

ַתח! ּפֶ יַח ּבַ ׁשִ ְזכֹור ַהּמָ
ת ָמֵגן! ה ְלֻסּכַ ְזּכֶ ”י, ּיִ ּבִ ל ָהַרׁשְ ָלה ׁשֶ יַבת ַהַהּצָ תֹוְך ּתֵ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְוָכל ִמי ׁשֶ

ָגִעים. ְולֹא ַיחּוׁש ְולֹא ִיְפָחד ֵמָהאֹוְיִבים, ְמַהִטיִלים,  ּוִמּכֹל ִמיֵני ּפְ
ָך, ּלְ ָהֶרַוח ּכּולֹו ׁשֶ

י ֶאֶלף, ל ּפִ ”י ּוְתַקּבֵ ּבִ ן ְלַרׁשְ ּתֶ
ֵגן, ת ֶאֶלף ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ

ִמְפָעל ַהזֹוַהר ָהעֹוָלִמי 

צָֹרף, יטּו ְיֵדיֶכם ּוִמְלאּו ֶאת ַהטֹוֶפס ַהּמְ א הֹוׁשִ ָאּנָ

 

ַפְקס: 02-9951300 ְלחּו ּבְ ְוׁשִ
ַראי: 054-8433385 ְרִטיס ַאׁשְ ּכַ ִלְתרּומֹות ּבְ

ה ִויׁשּוָעה: ִפּלָ מֹות ִלּתְ ”ל, ׁשְ ַפְקס ַהּנַ ּלֹוַח ּבְ ן ִלׁשְ ִניּתַ
ַמת דֹוׁש ְלִעּלּוי ִנׁשְ ל ְוִלְלמֹוד זֹוַהר ַהּקָ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ְוֵכן ֶאְפׁשָ
ים טֹוִבים!  ְזּכּו ְלִמְצוֹות וְלַחּיִ ּתִ

בס”ד



 ֹּכַח ַהּזַֹהר
ֵחֶלק ג'
•

ַהֹּתֶכן:
ִמְּנָין  ִעם  ]ַּדָק"ה  ַאַחת  ַּדָּקה  ֶׁשְּבִּלּמּוד  ֵהיַאְך  ְיֹבַאר  ּבֹו 
זֹוַהר  )זֹוַה"ק,  "יב"ק"  ָקדֹוׁש  ֶׁשם  ְּבִּגיַמְטִרָּיה  ָהאֹוִתּיֹות, 
"ַיַעְנָך  ַהָּפסּוק:  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ְוהּוא  ְּבָרכֹות(,  ַהּיֹוִמי  ַּדף  ְלַׁש"ס 

ָק'ְרֵאנּו",  ְב'יֹום  "ַי'ֲעֵננּו  ְוַהָּפסּוק:  ָצ'ָרה".  ְּב'יֹום  ְי'ֹדָוד 
ם יב"ק ִּגיַמְטִרָּיה ֶדֶּר"ְך,  )ְּתִהיִלים ֶּפֶרק כ', ב' י'(, ּוַפֲעַמִים ַהּׁשֵ

ְּכלֹוַמר ִּבְׁשֵּתי ַּדּקֹות ִלּיּמּוד ְּביֹום, ִּיְזֶּכה ְל"ֶמֶלְך ּפֹוֶרץ ָּגֵדר 
ָעִרים ִנְפָּתִחים  ַלֲעׂשֹות לֹו ֶּדֶרְך", ָמאן ַמְלֵכי ַרָּבָנן, ְוָכל ַהּׁשְ
ְלָפָניו, ַּכָּידּוַע גֹוֶדל ַמֲעַלת לֹוְמֵדי ַהזֹוַה"ק ַהִּנְקָרִאים ָּבִנים, 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִיְזּכּו ְלָכל ַהְׁשָּפעֹות  ָהעֹוְסִקים ְּבִתּקּון ַהּׁשְ
טֹובֹות, ְכְּמבֹוָאר ְּבִכֵּסא ֶמֶלְך ְוז"ל: ָהא ִאם ִיְׁשַּתְדלּון ְּבהֹון, 
ם... ָאז  ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ְיָכְלּתֹו... ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם קֹוֵבַע ֵעת ְלַהּׁשֵ
ְּדַמְלָּכא,  ֵהיָכָלא  ִמְּבֵני  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֶּבן  ֶׁשהּוא  לֹו  ֻמְבָטח 
ְּבַמְלכּוָתא  ִראׁשֹוָנה  ַהּיֹוְׁשִבים  ַהֶּמֶלְך,  ְּפֵני  ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה 
ְמאֹורֹות  א-ב,  חל'  ַהזֹוַהר  ּכֹוַח  ַהזֹוַהר,  אֹור  )ַעֵיין  עכ"ל,  ִּדְרִקיָעא, 

ַהזֹוַהר(.

ְוִאם ִיְלְמדּו ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּכל יֹום ִיְתַּבְּטלּו ָּכל 
ַהְּגֵזרֹות ּוִבְפָרט ְּגֵזיַרת ִּגּיּוס ְּבֵני ַהְּיִׁשיבֹות ָרַח"ל





ג ' חלק  הþ₣הר רלהֵֶַַַֹח

   
   

אחת דה  היבת  ני ס  זירת  ְְְְִִִֵֵַַַַַָל 
דה ז הר ִַַָיד

àתה êים  ü לëה ד )âוד מד  "éי(פרק א õמר, ְִִִִִֵֶֶַָ
הŁõיעה לא äזרõעם  ארץ äŁ יר בחר àם  ְְְְִֶַָָָָָֹֹלא 
רציתם ", éי ýניï וא õר ýעõזרä ý ימינ éי õמêְְְְְֲִִִִֶָָָ
בגבורת  לא  ארום יונתן: בתרגום  וביאר
לא  אדרעיהון ותקוף ארעא , יריתו סיפהון



ג ' חלק  הþ₣הר ֵֶַַַֹח רלו

גבורתך, ואדרע ימינך  ארום להון , פרקת
דעסיקו  זמן  כל ארום יקרך, זיו ונהור

בהון . אתרעיתא באוריתא 

ולא  המטוסים  ולא  הצבא שלא פירוש,
הארץ, על מגינים  הם הטילים ולא הטנקים 
ידי על ישראל  לעם  השי "ת הארת  אלא

באוריתאהתורה , דעסיקו  זמן כל  "ארום
בהון". בלימודאתרעיתא נמצא הוא זה פסוק

שני , ליום  פנחס  פרשת לישראל" "חק  היומי 
האריז "ל  דברי פי  על  תיקן שהמרח"ו וכידוע
יהודי לכל לישראל החק לימוד סדר את 
ביותר, הגדול הלמדן  ועד  מהפשוט ויהודי 
כמעין רואים יום ובכל הקודש, ברוח ונאמר

דיומא. מענינא  שמדבר שכלנבואה  ועכשיו
לצבא , לגייסם שרוצים בסכנה  הישיבות  בני 
יושבי שכל וביותר  ח"ו, תורתם  את  ולבטל
בלי כי  גדולה!!! בסכנה נמצאים ישראל  ארץ 
יגן  ולא  יעזור לא  הצבא  כל  התוה "ק  לימוד



ג ' חלק  הþ₣הר רלז ֵֶַַַֹח

גדולי שכל  היעוצה העצה מה כן אם כלל ,
מה הראש את  ושוברים  מתחבטים ישראל 
וזהו להם, גילו לא עוד  השמים ומן לעשות,
גדולי לכל  וידוע גלוי  שהיה מה גדול  פלא 
בקודש ולמעלה והגר"א  מהרמח"ל הדורות
תרפ"א משנת  שבירושלים הגדול  לבד"ץ ועד
השנה באותה הסולם ובעל  ישראל , בארץ

ישראל באירופא , גדולי  אלף דברי  [ראה
וכן הזוהר", "אור בספר  הקודמים מדורות
והאשכנזים הספרדים ישראל גדולי  כל  דברי
ס"ח – בתשס"ב החרדית  עדה בד "ץ ]עם

ישראל , שבטי  כל יחד הזוה"ק בלימוד שרק
הגזירות , כל  זי"ע יתבטלו פתייה הרב והצה "ק
אמר: תרע"ד  הבחורים בשנת גיוס  גזירת  שכל

הזוה "ק . לימוד ביטול  בגלל היא  לצבא 

הרמח "ל כמו (באגרות)וכדברי שנשמעים 
וז "ל : זה, לזמנינו יŁליכäנבואה  אל  ְְִַַַָועôה 

áום , אחרי הåה הâבר את יłראל  אניחכמי  éי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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àכל  זה  âבר קõבע  הייתי  חילי  נתי ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאלמלא 
את  י ñח õôרתכם  éב õד  אבל äמקõם, ְְֲִֶֶַַָָָמקõם 
éמõה אין éי  לזכäת, õל ויהיה ה åאת  ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹהעצה
יכõל  õמõמקà אחד וכל  י łראל, לכל ְְְְְִִֵֶָָָָָָלטõבה
ä לנ äמי  éלל ". ה äא קŁה  âבר לא éי  õתõł ְֲִִֶַָָָָָֹלע
היה אŁר  אמן äעלינ יגן õ תäזכ éהרמח"ל  áְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָדõל

הõôרה  מכמìי àכל עצ äם עצהàקי  מצא ולא  ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹ
,õåה העצה  את  א êא יłראל  מעם  áזר õת  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלב æל
àŁכח  הפסק , ללא àרצף  הåהר àספר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹלäëד
Łõדñה הåהר ספר Łל העליõנה ְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהñדה

àרחמים. ה áא êה  äלקרב  áזרõת  éל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֻלב æל 

הר מ âת üõôëŁ האינסõפית ידäע, חמים  ְֲִִִִֵֶַַַָָָ
õא âין  éל לפני י łראל, õëלע הõàרא, Łְְְִִִֵֵֵֶַַָָל
האדם עם  חסד עłõים  מ מים, ק Łה  áְִִִִֵֶֶַָָָָָָָזרה 
מנת  על õæàב לבחר הז ëâנäת õל ְְְְְְִִִַַַָֹונõתנים 
לגàי ìכõן äמה  מעליו. הáזרה  את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבæל

הéלל. áזרõת לגàי ôקף ה ïרט לפניáזרõת ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ה' האיëה, הõאה Łל  "הéëה" õ א ְֲֵֶַַַַָָָָָֻהáזרה



ג ' חלק  הþ₣הר רלטֵֶַַַֹח

õæàב לבחר יłראל  õëלע הזëâנäת õŁְְְְְִִִֵֵַַַַָֹלח
àעל Łל  õ תäדמà Łליח עם "ôרäפה" ְְְִִִֵֶַַַַָָוõŁלח
ול õמר àפõלין  הçהäדõçת ל ñהõêת ללכת  ְְְְִִִֶֶַַַַָָֻהêíם,
צפה הêíם àעל  .Łõדñה זõהר  ללמד ְִֶַַַַַָָָָָֹֻלהם 
העõלם  מלחמת  לפני Łנה עłרים õŁקד àְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָר äח

äקרבה ההõלכת  הõאה את ה äא הנçה ,ü הל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
Łהרעי ארïõה, ויהäדי  הרàנים  éל  äבפני  ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָוזעק

,Łõדñה הõåהר את äלמדçŁ éדי éיעõלמõת  ְְְִִֵֶֶַַַָָ
יה äדי לה ðלת הñדŁõה הôרäפה  õåŁ ְְְְֵֶַַַַַָָָָידע
אחרא  ה íטרא האי ëה . מה õאה  ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֻארïõה 

הרע) ààחירה ,(הçצר מפריע מאד  äëéבן , , ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ראŁי Łל לàם  את äמקŁה  õæàב, ְְִִֵֶֶֶַַָָֹלבחר

ה çה äד õçת. ְְִִַַה ñה õêת 

עליהם ëŁרחפת  להאמין לרàנים  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָק Łה
לגמרי הרי  זה  õŁאה, Łל קŁה  üé éל áְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָזרה 

זה  äכנגד  הגיõני , הàחירה)לא ה õæב,(ל Łם  מ ðד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
ôŁר äפה מâה ãתõאà להאמין ק Łה áְְְֲִִֶֶַַָָָָם
רק  çŁכת  Łאäלי ה õåהר... ל äëד Łל ִִֶֶֶֶַַַַַָרäחנית
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הõôצאõת יכõלהלâðיקים , את  áזרõת. לבæל ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
לא  äאõà י õדעים , ä נêé ה õאה Łל ְֲִֶַָָָֹֻהעגäמ õת 
לא  äאõà !!!ãעצמ על לחזר להסטõריה  ְְְְִִֵַַַַָָֹֹנôן

האדמ õרי" õמé àח õל ä נŁרא את  םנטמן  ְְְִִֵֶַַָֹֹ
לברח אפŁר אי  àפ õלין, יŁיבõת ורא Łי  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹרàנים
ïצצת  ä עלינ ïôŁל הגי õני  זה האם  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמה äñôן !
ה õאה ? Łהיתה  הגיõני היה  זה האם  ְְִִֶֶֶַַָָָָָָאטõם?
õåהר לימ äד הäא ôר äפה ä לנ õŁלח äŁב ְִֵַַָָה '

,Łõדñ הõ מéהבטיחŁä נêהŁ מä נàבזוה"קר ְְִִֵֶֶַַַָָ
קכ"ד :)מהימנא àרעיא  âף נłא  (ïר Łת  ְְְְֵַַַָָָָָ

àהאי הרקיע", éזõהר äיזהיר ְְְְְִִִִַַַַַַָָ"והמéłילים
זõהרא מן הåהר, ספר äאיהâ üילâ ְֲִִִִֵֶַַָָָֹחäàרא
נ íי õן, üריð לא àאêין äŁôבה . עêאה âְְְִִִִִֵָָָָָָָאימא
דחçי , מאילנא למטעם  יłראל  âעתידין äְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָבגין 
áלäתא  מן ãיà יפקäן  ה åהר , ספר  האי äאיהâְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

àהõן,àרחמי. לב)ויתק çים  àדד(âברים  "ה' ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ
.õנõŁ ל éאן עד נכר", אל õëע ואין äìְְְִֵֵֵֶַַָָינח

מספיק  לא האם מח éים ? א ôם  ְְִֶַַַלמה 
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מחרידים , ואסונות צרות  ישראל  עם סובלים 
לא  ועדיין שנפטרו, ישראל גדולי כמה 
רוצים ומה  ככה , ה ' עשה מה  על  מבינים 
צדיקיו  את לנו שלח יתברך ה ' אבל מאתנו,
רוצה השם מה  מראש שחזו הדורות  גדולי 
סוף האחרון הדור אנחנו כידוע כי מאתנו,
אי הזאת והגאולה הגאולה , לפני הגלות
שלא  רק התורה , בלימוד אלא  שתבא אפשר
הישיבות  כי  התורה, לימוד  נקרא מה יודעים 
אבל  ופלפולים, גמרא היום כל  לומדים 

לתורה שיש מז ר 'שטפ'פרד"סשוכחים 
הקדוש,ס'רושד ' החיים  האור שכתב כמו וד ,

חלקיה ,(ויחי) בארבעת  עוסק  שלא מי וכל ,
" וצווחת קול  בת  יום בכל יוצאת אויעליו

תורה של מעלבונה  לבריות  ,(מהרח"ו)"להם 
היה מה åהר Łהחäàר  וז"ל: השלה "ק ִֵֶַַַָָֹוכתב
ה õâר çŁבõא  עד  'ä וכ áנäז להי õת ְְִִֶַַָָָעתיד
לôחõôנים , ית êáה  Łאז  ה çמים  àסõף ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָהאחר õן
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מ Łיח, יבõא  העõסקים  ëôלאäבזכäת אז éי ְְִִִִִֵַָָָָָ
ס àה ôהיה זה א Łר ,õ תà סà âעה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָהארץ 

.õ לביאת ְְִָָקרõבה

Łאמר äאל וזה Ł אי וŁבôם  ã בגיניä ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ
õתåראל ,אחłי ä אלá י זה àŁזכäת  éדי  ,'äוכ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֻ

üהצרŁ עד מ ëצרים  יłראל  ä נגאל êŁא Łéְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻם 
äבדם  ïסח àדם לק Łâם הäא  üäרà Łõדñְְְְֶַַַַַָָָה
עד הáא êה ôהיה לא  העתידה áא êה éן ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻֻמילה,

ל äéזçŁ תõספõôהאל רצõן והäא  ,õåה הñדה ְְְְְְִֵֶַַָָֻ
.ãà הõåכה  וא Łרי  ,üרà רהיתł ע (Łל "ה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

רא õŁן) מאמר מ äמאמרõת, ה áא õן  כתב וכן ילנא.. ְֲֲִִִַַַָָָָ
ג') א õת י "א  ïרק Łלמה äביאת (אבן  ה áאêה  ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ובישעיה ה àñלה . àלäëד  רק ôלäיים ְְִִִַַַַַָָָה Łëיח
ט') ילמד(ו' שלא  עושה  הרע שהיצר כתב,

ישוב  זה לימוד ידי שעל יודע כי  קבלה ,
כתב  הקנה  ובספר שלימה , בתשובה  האדם

מלאכי הנביא דברי י "ח)על ְְֶַ"וŁבôם(ג'
אלהים עבד àין  לרŁע צâיק àין äְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹֹראיתם 
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"õעבד לא העõסקלא Łר äהינ אלקים  עõבד ְֱֲֲִֵֵֶַַָָֹֹ
ôàלמäד העõסק  õעבד לא  äב åהר. ôàְְֲֵַַַַַַָָֹֹלמäד

åàהר . עõסק õואינ ïŁיראלבד  ü אלימל צבי (ר àי  ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ב') א õת  פ"א  ìáים , מעין מהרצ"א, וזהו מ âינ õב , , ְִִִַַַ

הנבואה  התקיימות לפני האחרון  (שם,הבירור 

ה ìביא כג) אלçה את  לכם  Łלח  אנכי ִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"ה ìה 
השם כי  וה õìרא: ה áדõל ה ' יõם  õàא  ְְִֵַַָָלפני 
ילמדו  היהודים שכל ומצפה  מחכה יתברך
הקדושים , הניצוצות יתלקטו ובזה זוה "ק,
מלך  ויופיע יגלה  ואז נידח, ממנו ידח ולא 
סודות  את ישראל לכל  וילמד  המשיח
הבינו. ולא עכשיו, שלמדו מה התורה ,

העבודה ושורש יסוד  הניצוץ)ובספר (שער

וז "ל : גדולהכתב, כך  כל אם ורעי , אחי 
חילא תקיף  וכמה ומעלתו, שיאו לשמים
הזוהר ספר לימוד של רברבא  אילנא דהאי
רצוצים  לשלח גזעו בארץ  ושורש הקדוש,
לב יתלהב  לא האיך המר, הגלות מן חפשי
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לקבוע  כלימודים, לשמוע אוזן, להעיר האדם 
הקדוש בזוהר יום  בכל קבוע שיעור

המקובלים  ספרי ושאר עכ"ל.ובתיקונים  וכו',

את ה יל   דה ה הר  אי  רא  אְִִֵֶַַַָ
היל  ואי לבא ,  ילכ א  יראל  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹח רי
ההר ל  הכת היה א  ברגע העיר , ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
 מ  וחמס  והרג העיר ל נחרבה  דְְְְְְְִֶַָָָָָָה

רח "ל ַַָָאה

ïת çה יה äדה  רàי  האלקי המקàל âברי  äê ְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָֹֻא
לחם בית  לספרו בהקדמתו זצוקללה "ה 

éי  ... וז"ל: טעם יהודה , טעם êŁא  מי ִִֶַַַָֹ
מçמיו, מאõרõת  ראה לא äêאé האמת  ְְְֱִִֶַָָָָָָֹחכמת 
õôרה. Łל  ãנõàמעל לàרõçת  להם  ְְְִֵֶֶֶַָָָוא õי
ìàס ôרõת , עסק לי  אין ìàגלõת לי  âי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָוהא õמר 

àעלמא איברי âלא  ãלי äñôàניםטב  éמבאר ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
וז "ל  Łם  üמל íéא הרב Łפרä מ"ג. äñôִִֵֵֵֶֶַָָן 
õל ט õב יõתר הארץ עם  היה  Łאם  àְִִֵֶֶַָָָָק äðר,
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אין éי קàלה לõמד  õאינ אם  õïגם õאינ éִִִֵֵֵֵֵַָָי
ויין łàר  õרסé çŁמ êא קדם ïàרâס  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלטçל
éל õŁענ ïה àŁעל  õôרה âיליף מאן ְְְֲִֶֶַַָָָָָאבל 
õïגם  ואדרàא  קàלה ילמד לא  אם áדõל  üéְְְִִֵַַַָָָָָֹֹ

õדäëלà,י "ז הקâמה סõף הáל äáלים Łàער (éמבאר  ְְְְְִִִַַַַַָָָֹ

ôàפאר "תוז "ל : õïגם  הõôרה  àס õד õת עסק êŁא äְְְִִֵֶֶֶַַָָֹמי

Łם)âאצילäת יע äין 'ä וכã לי יõליף âלא ã לי וטב ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
סõד Łהäא äובה äלתה עלמא אחזר  éְְְִֶַַָָָֹֹי

.'äוכ ה éלים  ארŁüבירת õáרם והëתר ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹ
Łמעõן  לרàי ä הç אל אמר Łäבפרä áְְְִִִֵֵַַָָָָלäתא 
הåהר ספר  âבהאי  Łתיתאה àְְְִִִֵֶַַַָָָֹתי äñנא
àדרא את áליא éד áל äתא  מן ְְְְְִִִַַָָָָָָית ïרקäן 
õàנה àעלמא  àגירסא  הåהר לäëד éי  àְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹתראה,
äלהבין  ללמד יזéה אם  éŁן éל  ְְְִִִִֵֶֶָָָֹעõלמõת 
למעלה äñôן õà יעłה אחד מאמר Łäרïְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
הŁïט  àל äëד יעłה êא  מה אחת Łàְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹעה 

ôמימה àהעלתŁýנה äבזהר  .õנõŁל éאן  עד  ְְְְְֲִַַַָָָָֹֹ
קנב .) אינ äן (âף האמת  àחכמת  לעõסקים  קרי  ְְְֱִִֵֶַַָָָָ
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âסיני , àטäרא  קיימי äהוâ:א "ה ,õצדà [ונכôב ְְְְְְֲִִִֵַַַָָ
הõôרה סõד õת יõדעים Łאינם אõתם ְְִֵֶַַָָָָמŁמע

סיני הר על ä עמד הענŁלא  àענין וכן .[ ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
õôרה àרזי  עõסקים Łאינם  לאõתם  ְְְְִֵֵֶַַָָָָֻהמעôד 

ïקäדי  àזהר אŁר ליצלן רמז :)רחמנא  :(âף ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹ

כשתעלה סוד  למד ולא שיכל מי  וז "ל ...
עולה ולא לחוץ , אותו דוחים נשמתו
בבושה להיכל מתחת ונמצא למעלה,
כולם כנפיהם  את  מרימים השרפים  וכאשר 
נשמתו  את ושורפים בכנפיהם בו בועטים 
וככה עומדת, ולא ועומדת  נשרפת, ולא 
מאירה , ולא מאירה  יום , בכל נשמתו נידונת

 טובים מעשים  לו  שיש גב על àְִגין ואף
ע  àההäא  אגרא  âמâôŁליâלית  éאי äìן למא, ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָ

âמאריהõן  àיקרא לאס éôלא וכà,'äחכמתא, ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
Łם . לחזריעäין  üצרי א êא  זה Łענà âי  ולא  ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

צער ולס àל ïעמים ëéה àגל äáל עõלםולבõא  ְְְְְְִִִַַַָָָָֹ
ליצלן, רחמנא ה ëיתה  וצער  ספקה åה  Ł וי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
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יקçם  õàŁ הני  äáף õמתŁנà יז éה  אäלי  àְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָזה
àס õד לב õא  õל מס ïיק אין éי  הëצוה ְְְִִִֵַַָָֹזאת 

וז "ל :העäàר, הëצוõת Łער  àתח êת  éמבאר  ְְְִִִִַַַַַָָֹ
Łל אחד  מצוה חíר הרי éן עłה לא  ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹואם 
éכל Łäקäלה áדõלה Łהיא  õôרה ôְְְְִֶַָָָָלמäד
àד' çŁטרח עד çŁת áל áל üוצרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהëצוõת 

הïרד"ס Łל לõŁנà.õחינõת  éאן  עד ה ìזéר. ְְְְִִֵֶַַַַַָ
קנייבסקי חיים  רבי  הגה "צ ומרן [א"ה :
אם אליו, הבאים לאברכים  שואל שליט "א 
לא  עדיין  לו ועונים  זוה "ק? הם לומדים 
נוגע, זה  מה  להם , ואומר ש "ס!!! סיימנו
להיכנס זוכים לא זוה "ק לימוד  ללא כי  ודעו
ללמוד לאברכים  ומורה  העליון , עדן לגן

ע"כ]. בגירסא, גם  זוהר 

לנ äוהìה ä הי אמן , äעירנ àçנה  àגדד  ä עירנà ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
מàית  העיר על ה õíככים  זהב éרäבים Łְְְִִִִִִַַַַָָָנים
äלמחסה לחõמה  äלנ äהי אŁר וה ëה  äְְְֲֲִֵֶֶַָָָָמחäץ 
עõלם יס õד צâיק Łדñà הרא õŁן  זעם , àְְִִֶַַַַָָֹיõם 
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חçים  י õסף  רàי אל çהàäן חכם רàי  חכם àן חכם  ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מŁה וŁניחçים àןר àי  לברכה . Łõוקד וז"ל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ה áא õן  הרב  Ł דñàאàא אהרן Łמעõן רàי חכם  ְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ
א àא  לברכה ,àר Łõ וקד וז"ל א áסי המכìה  ְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

הáלäáלים , Łער על אהרן  àני  ספר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַֹהמחàר
נמצאים äהי לבâם  הם  äê א צâיקים ב' ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאŁר

ä עירנàנהõ מŁ בä חçים  àעץ היה  עסקם Łרב ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
àחדר õâלב עõסק הäא  ואחד  אחד  éל  Łְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָערים 
וצדקתם  àזכ äתם וה ëה ,õעצמ àפני õ יתéłְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמ

מïה, וזה מ ïה זה העיר על מגìים ä אפסהי ְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
חכם האלהים  ארõן ונלקח  העוõנõת äמרáŁéְְְְֱֲֲִִֶַָָָָָֹ
ה 'תרס"ט Łàנת  לברכה  õנõזכר ח çים יõסף ְְְִִִִִֵַַַָָרàי 
צõלעת  להיõת העיר התחילה  אלäל ְְֱִִִִַַָָבי"ג

אחת  רגל על לב õאמה êכת הðרõת  äוהתחיל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ
לעבõדת יłראל  àחäרי  äנלקח õ רתä קב אחרי éְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָי
הëלחמה סדר לל ëדם  יŁמעאל  üלמל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהðבא 

ו äב õכים, מיêלים  העם éל äמתנחמיםוהי äהיינ ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ
ר àי  אהרן àחכם  העםŁמעõן וכל לברכה  וז"ל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹ
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יכõל  ה äא éי äקותנô אבדה  לא עõד  אחריו  äְְֲִִֵַָָָָָָֹענ
הרב מק õם  חçים למ êא  י õסף  רàי זכרõנ õחכם ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ה àא. העõלם  ְֵַַָָָלחçי 

מעłה éי  היתה , éן äינëâ éאŁר  לא ü ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹא
מâת  ïגעה  צâיק õתõאà וגם הצליח  łְְְְִִִִַַַַָָָָטן 
Łלחד ח' ו' àליל  Łנים חמ ה  אחרי  éי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹה âין,

לארץ ה àëיט Łנת áםו ôרע"דמנחם  נסע ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
äבהסêôק  לאנחõת . ä תנõא ועזב למנäחõת  ְְְְֲִִֵַַַָָָה äא
éבה אז  לברכה õנõזכר Łמע õן  ר àי חכם  áְְְִִִִַַָָָָָָָם

האחרõן . Łביב áם אינäìיõס"ף מהעיר ְֲִִֵֵֵֶַַָָ
צרהוŁמעõן ליעקב צרה עת  והיתה  .äì אינ ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ

אחרי אב , מנחם י "א àליל éי éְְְְֲִִֵֵֵַַַָָמבéירה 
לברכה , õנõזכר Łמעõן ר àי חכם ààקרïטירת  ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ

ü לëה מ æעם אדëים מõדעõת  äקàנד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻהéŁם
üõ בתä הëקõמ õת äבכל הוקים àכל äְְְְְְִַַָָָָגדõליו
מלחמה לאõת  אדם חרב מצ çר  ְְְִֶֶַָָָָָֹֻהõëדעõת 
ק õסטנטינא ממלכת  àממלכה. ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָממלכה
את לקàץ התחיל  ותכף àריטנייא . àְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָממלכת



ג ' חלק  הþ₣הר ֵֶַַַֹח רנ 

עם  להêחם  למלחמה לצאת  יłראל  àני àְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָחäרי
לעירàריטנייא . מעיר אõתם מíיעין ä והי ְְְְִִִִִֵַַָָָ

הáיעם  עד  äבáבעõת  àהרים למדàר äְְְְִִִִִִֶַַָָָָָמëדàר
והלאה אז äמ ìי  ה ëלחמה, קŁרי מקõם ְְְְְִִִִֵַַָָָָָעד
הðר õת äוהי וצר õת רעõת רõàת ä נä ְְְַַָָָָָמצא
את להק âים רõצה אחת  éל õז את õ ז õâְְֲִֶֶַַַָָחקõת
àלא רגע ואין רעה àלא  Łעה  ואין ãôחבר ïְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹני 

נ  קõŁת  äגזר õת נõסףנגע, י õם  àכל  תחŁâים ְְְְִִֵֶַַָָָ
אתמõל . י õם  ְֶַעל

éסלוáם  י "ג  ג ' àליל  éי ä נלחמ המים מן ְְְֲִִִִִֵֵַַַָ
איכה מרבתרע"הŁנת  חâקל  נהר מי äצפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

üõô äועבר äטפŁו ה ìהר  áדרי  ä פרצä ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָהŁáמים 
êàילה äתינõæ מ על יŁנים  ä תנõ הי àעõד ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָהעיר 
üõ תà áדõלה צעקה ו ôהי  ,õ תŁ מי הëים äְְְְְִִֵַַַָָָָָוגא
יציאת àזמן רק  נהיתה  לא  éמõה א Łר ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹהעיר 
Łעל מעמíיהם עם  העיר אנŁי וכל  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמצרים .
הñטìים  äבנõתיהם àניהם ועם éְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַתפיהם 
õàרחים  ä הי זרõעõתם על  א õתם łõìŁְְְִִֶַָָָאים
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ל ëק õם  üä מìה מëקõם העיר üõ תà ְְִִִַַָָָָָונסים
הëים  éי העיר מן לצאת  üרâ אין éי  ãõבáִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה
מ ëל õא רחõק יõתר צד  מéל העיר éל äיפñְִִִִִֵַָָָָה
êáיהם  ä ילïוה הëים  äוגבה אדם , Łל  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָעיניו
לברח  ä קדמ êŁא  אדם àני וכëה העיר ŁליŁְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

קבריהם  ôàיהם ä היüé ואחר  ליצלן. רחמנא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
נתמêא  áם  צרה , ïעמים  ôקäם לא  דבר àְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹא 

ïרעŁõים הרקיע מéתאויר עëהם  ונלוה ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ
לא הðבא  אנŁי  áם הערים . ויקר ðàְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹרת 
הרäגי חרב  אנŁי äוהי ëàלחמה äְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהצליח
äבניהם  אלמנõת נŁיהם äארŁ ונ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָמלחמה

עõëית õמים, לחץ את הם  Łראה עד ְִֵֶֶַַַַַָָ
א' àליל àבל ונל éדה הרעה על ו ìçחם  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיłראל 

Łנת אדר Łל עזר"תי "ז הëלחמה  סגן  àיד ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ה ìקרא את מ àüõריטנייא äàé אנס  äבכח  , ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹ

Łל  חיל  אנŁי  ãà ä יתð ה אŁר העיר  łְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָרפת 
מהעיר , צאתם àעת àניק õצטנטינא Łאר áם ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ

חנõçת את  äברŁ àעיר ה Łìארים  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻיŁמעאל
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éל äם  äאירŁה êŁא  עד õ ל Ł אי ä בזזä ְְְְִִִִֶַַָֹהçה äדים 
äלקחäם  ä עקר החנõçת  Łל  הâלתõת  ä ְְְֲֲִֶַַַָָָֻואפיל
את áם  ולב äז üé אחר לחזר  âעôם  ְְְֲֶַַַַַָָָָָֹוהיה

את הôàים  הפיק  êŁא לאל ôäה êה זממם. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
העיר éל Łקטה נחה האõיב àה éנס éְְִִִֵֵָָָָָָָָי

יõקŁים. מïח  נמלטה éצõïר äנŁהונפô וא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָ
ä מצאתנ לëה äראה נא ה àט נעים  ְְִֵֵֵַָָָָָָקõרא
ב ' Łל ס äêקם àזמן äמçד ôכף  זאת  éְִִִֵֶֶַָָָֹל
åŁכäת äלנ להõדיע לא אם הìזéר ְְְִִִִִֶַַַַָֹצ âיקים
אŁר הם ãà עõסקים  äהיŁ האמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָחכמת 
äבעצם  הâין מ âת  נגד וצ ìה  למגן עõמדים  äְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהי
êא מה ה áזרõת, את  õâחים  ä הי וא õנם  éְְִֵֶֶַַָָָֹֹחם 
ëéה זכäת  הâין מ âת  נגד לעמד יכõל  ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיה 
הõôרה àחיצ õנäçת העס äקים וחסידים  ְֲֲִִִִִִִַַַָָצ âיקים

הõâר... õתõאàŁְֶַ

עניא . לחמא  האי המחר  ברי ְְְְִֵֵַַַַַָָֹה 
תיאהעיר יעה יחזקאל י עה מה  יצ"ויאדה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

( רא חלק יהדה  לח ְִֵֵֶֶֶָ(ית



ג ' חלק  הþ₣הר רנג ֵֶַַַֹח

ה ם על  ל  גיל י ְִִֶַַַָָֻמכב

האר"י מ åמן היה לא  Łעדין נאמנה, ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"וôדע
האר"י Łיטת  את  çŁבין מי הåה, הõçם  עד  ֲִִִִֶֶֶַַַַָָז"ל
,üרàית העליõן àרצõן והìה 'ä וכ õŁרŁ על ְְְְְְִִֵֶַַָָָָז"ל,
מïני לא  ז"ל , האר"י  נŁמת  לעäàר ְְְֲִִִִִִֵַָָֹזכיתי
áם  Łנłגב  עלי õן, àרצõן אêא  הõæבים, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמעłי 
לנŁמה אנכי נבחרôי לëה עצמי , ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹמìëי 
õטירתï מעת  אדם ãà זכה êŁא ,äז ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹנפלאה 
מïני זה àענין üלהארי אäכל ולא  הõçם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַֹעד

àנפלא õת " לד àר àזה âר éי "àעלŁאין (מרן  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

תרפ"א) מנת àמכôב זי "ע  .הêíם" ְְְִִַַָָֻ

õ עצמ על העיד  ה êíם  àŁעל רõאים  ä ְִִֵֶַַַַַָָֻאנ
וה äא  ז"ל, האר "י נŁמת לעäàר  זכה Łְְְֲִִִֶַָָָה äא 

אליו, ה ' Łל  נבäאית להת äêáת למæהזכה  (ראה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

התäêáת) äמכתבי איŁית ה 'עד äת  Łליח  היה  וה äא ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
האי ëה , ה áלäת  מחלי י łראל עם  את ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻלהðיל
ìŁקראת  ואלקית קד Łõה ôר äפה àְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹאמצעäת

"Łõדñה ."הõåהר ַַַָ



ג ' חלק  הþ₣הר ֵֶַַַֹח רנד

ח ל ! רא המנת  יענה בת  נהיה ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֹלא

! חינ כל  ה ת  הזר ת  לב ל  ְְְְִִֵֵַַַָָֹנפעל 
ל  ל וית דה ההר ְְְְִִַַַַַָָנלמד 

! מעלינ ְִִֵֵַָהטר גים

אêא  נגאלים י łראל אין ä בטחנä ה äְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָכבר 
ה ìביא  התנàא äכבר  וכיצד ? àְְְְִִִֵֵַַַָָָת äŁבה ,

כה)יחזקאל  לו  מים(ïרק  עליכם  "וזרקôי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ
הõâרõת  צâיקי  äואמר ,'õוג äטהרôם" ְְְְְְִִֵֶַַַָטה õרים 
àקר õב  ונזéה  ,Łõדñ ה הזõהר  àלימäד  ä הåŁְְְְִִֶֶֶַַַָָ
לטהר ונז éה  טהרה, רäח  השי "ת  äעלינ çŁְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָערה
ä רתנõô éל וללמ õד  äצרנõלי לעבד ä ְְְְְֲִֵֵֵַָָָֹלבבנ
äבכל  äחנé àכל חלקיה  àפרד "ס  ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹה ñד Łõה 
הרעיא  הבטחת  äתקçם ,äמאדנ äבכל ä נŁְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹֻנפ



ג ' חלק  הþ₣הר רנהֵֶַַַֹח

מן ãיà יפקäן הåהר, ספר "àהאי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹמהימנא
àמהרה צדק  õáאל àביאת  àרחמי" áְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלäתא

אמן . ,ä ימינàְֵֵָָ





זוהר עמודים:דף הש"ס

ח"א א-בברכות דף ב

ח"א ג-דברכות דף ג

ח"א ה-וברכות דף ד

ח"א ז-חברכות דף ה

ח"א ט-יברכות דף ו

ח"א יא-יבברכות דף ז

ח"א יג-ידברכות דף ח

ח"א טו-טזברכות דף ט

ח"א יז-יחברכות דף י

ח"א יט-כברכות דף יא

ח"א כא-כבברכות דף יב

ח"א כג-כדברכות דף יג

ח"א כה-כוברכות דף יד

ח"א כז-כחברכות דף טו

ח"א כט-לברכות דף טז

ח"א לא-לבברכות דף יז

ח"א לג-לדברכות דף יח

ח"א לה-לוברכות דף יט

ח"א לז-לחברכות דף כ

ח"א לט-מברכות דף כא

ח"א מא-מבברכות דף כב

לּוַח זֹוַהר ַׁש"ס ַּדף ַהּיֹוִמי ַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות

זוהר עמודים:דף הש"ס

ח"א מג-מדברכות דף כג

ח"א מה-מוברכות דף כד

ח"א מז-מחברכות דף כה

ח"א מט-נברכות דף כו

ח"א נא-נבברכות דף כז

ח"א נג-נדברכות דף כח

ח"א נה-נוברכות דף כט

ח"א נז-נחברכות דף ל

ח"א נט-סברכות דף לא

ח"א סא-סבברכות דף לב

ח"א סג-סדברכות דף לג

ח"א סה-סוברכות דף לד

ח"א סז-סחברכות דף לה

ח"א סט-עברכות דף לו

ח"א עא-עבברכות דף לז

ח"א עג-עדברכות דף לח

ח"א עה-עוברכות דף לט

ח"א עז-עחברכות דף מ

ח"א עט-פברכות דף מא

ח"א פא-פבברכות דף מב

ח"א פג-פדברכות דף מג

זוהר עמודים:דף הש"ס

ח"א פה-פוברכות דף מד

ח"א פז-פחברכות דף מה

ח"א פט-צברכות דף מו

ח"א צא-צבברכות דף מז

ח"א צג-צדברכות דף מח

ח"א צה-צוברכות דף מט

ח"א צז-צחברכות דף נ

ח"א צט-קברכות דף נא

ח"א קא-קבברכות דף נב

ח"א קג-קדברכות דף נג

ח"א קה-קוברכות דף נד

ח"א קז-קחברכות דף נה

ח"א קט-קיברכות דף נו

ח"א קיא-קיבברכות דף נז

ח"א קיג-קידברכות דף נח

ח"א קטו-קטזברכות דף נט

ח"א קיז-קיחברכות דף ס

ח"א קיט-קכברכות דף סא

ח"א קכא-קכבברכות דף סב

ח"א קכג-קכדברכות דף סג

ח"א קכה-קכוברכות דף סד



 ֵסֶפר
 ִׂשיַח ַׂשְרֵפי קֹוֶדׁש

•
יַחת ַאְדמֹוִרי"ם: ּבֹו מּוָבא ׂשִ

אִוויְטׁש  ִמְליּוַבּ ָהַאְדמֹו"ר  ָמָרן  כ"ק  א. 
עְלָזא  זיעוכי"א, ולהבחל"ח ָהַאְדמֹו"ר ִמּבֶ
ַהּתֹוָרה  ִניִמּיֹות  ּפְ יּמּוד  ִלּ ִעְנַין  ּבְ ִליָט"א  ׁשְ

]ּתֹוַרת ַהּסֹוד[.

אִוויְטׁש  ִמְליּוַבּ ָהַאְדמֹו"ר  ָמָרן  כ"ק  ב.  
זיעוכי"א ולהבחל"ח ָהַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין 
ַעל  ּבַ ֵקן  ַהּזָ ָהַאְדמֹו"ר  ׁשֶ ִעְנַין  ּבְ ִליָט"א,  ׁשְ
ֲאִכיַלת  ַעל  ֲאִפילּו  ַנְפׁשֹו  ָמַסר  ְנָיא  ַהּתַ
ָהְייָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ָהֲעֵבָרה   - ְלֵטר  ּפַ ת  ּפַ
ַמֲאָכלֹות  ְיֵדי  "ַעל   – ֲאסּורֹות  ַמֲאָכלֹות 
ל  ֲאסּורֹות ִנְקְנָסה ִמיָתה ַעל ָהָאָדם ַעל ּכָ

ַהּדֹורֹות".



ספר

הזוהר
הקדוש

***

עם
לשון

הקודש

***

תיקוני זוהר
זוהר חדש א

לש"ס דף היומי

חולין,
בכורות

יא

מתוך מכתב 'קריאה של חבה'
עוד אנו קוראים בזה לכל איש ישראל שיקבל עליו, לקרא לפחות דף אחד של הזוהר 
הקדוש בכל יום, כל אחד כפי הבנתו, שאפילו הגירסה לבד מסוגלת הרבה לטהרת 
הנפש, וקירוב הגאולה כידוע, )ויודפס בחוברות מיוחדות, באותיות מאירות עינים, 
הלימוד  ובזכות  ויום(,  יום  כל  של  שיעור  לפי  ומחולק  וקצר,  קל  בפירוש  ומלווה 
וברחמים  בחסד  הזה,  והמר  הרע  מהגלות  נצא  הקדוש  הזוהר  בספר  והקריאה 
רבים, כמאמר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחא, בגין חיבורא דא יפקון מגלותא.

וחיש  נאקתינו,  לפניו  ותבא  שועתינו,  ויקבל  תפלתינו,  ישמע  תפלות  ושומע 
לגאלינו, גאולת עולם בשובה ונחת בב"א. 



òק₣ד óרפי אóְִֵֶַַיח 



  

ם יהיה רה האל ק ת  צרי ְֱִִֶֶֶַַַָָָהם
דרסקי ְְְְִֵקי 

שליט "א :כ"ק כּ ׁש היה אדמו"ר אאמו"ר
רק  לא  לדיּ ק דּ ר כּ וֹ  היתה ענין, מבאר 
מקוֹ ם  בּ איזה גּ ם א לּ א  עצמ וֹ , ענין בּ אוֹ תּה 
בּ פרׁש ה  כּ ת וּ ב  זה וּ באם בּ ּת וֹ רה. ה דּ בר מ וֹ פיע
מיחדת  ׁש יּ כ וּ ת  ׁש יּ ׁש נה בּ הכרח  מסיּ מת,
עצמוֹ  מ צּ ד ׁש הענין למר וֹ ת ּפ ר ׁש ה , לאוֹ תּה 

כּ לּ ה  ה ּת וֹ רה  בּ כל .ה וּ א  

יצחקא . לוי  ללקוטי  מפתחות תשל"ע )ראה אה"ק  (קה "ת

ואילך . ו ע'



òק₣ד óרפי óְִֵֶַַיח  ב

ענינוֹ סם  ׁש "בּ ח ּק וֹ תי" בּ ח ּק וֹ תי, ּפ רׁש ת  ְִ
מצ וֹ תי "אם  ואת ּת לכוּ  בּ חּק תי 

הזּ וֹ הר  מביא  ׁש ם  דּ וקא ׁש כּ א ׁש ר ּת ׁש מר וּ ", 
ׁש ה וּ א  מקוֹ ם  דבּ וּ רסקי , בּ ׁש וּ קא נמצא יה וּ די
כּ לּ תוֹ  ח ׁש יב וּ ת מ צּ ד  הרי , ה ּמ לכוּ ת , מענין הפכּ י
הענין  וזה וּ  ד בּ וּ רסקי, ל ׁש וּ קא  עצמ וֹ   ה ּמ ל בּ א 

לכ לּ וֹ תם" געלּת ים ולא מאס ּת ים  וה וּ א דּ "לא , 
ד בּ וּ רסקי. בּ ׁש וּ קא אפיל וּ  נמצא

אלקוּ ת רה ׁש בּ הם ענינים  יׁש נם  עצמה ַָ
הם   ּכ וּ מוּ ם בּ גלוּ י  ּכ כּ ל איננּ ה 
דּ "רזי  הענין וי ׁש נוֹ  דּ ת וֹ רה , נגלה  בּ ׁש ם  נקראים
ׁש כּ עת  כּ נּ ראה  בּ גלוּ י. היא  אלק וּ ת ׁש ם ּת וֹ רה "

ׁש בּ ּת וֹ רה ׁש אל וֹ קוּ ת  הזּ מן גּ וּ פא,ה וּ א  (וּ בּת וֹ רה 
ׁש בּ אלוֹ קוֹ ת ) דבּ וּ רסקי.אלק וּ ת בּ ׁש וּ קא  גּ ם יהיה  

ג.ב. כו, בחוקותי
ב.ג. קטו , ח "ג
ג.ד. כו, בחוקותי



òק₣ד óרפי גóְִֵֶַַיח 

א ר יתר צרי  ל ד ל הח ה ה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹזמן 

בּ זמןמ בּ עלזא :האדמ"ר היה  ההפלגה  דּ וֹ ר ְַָ
את  אברהם הכּ יר ׁש נה  מ "ח  ׁש "בּ ן 

צריבּ וֹ ראוֹ " גּ ד וֹ ל ,  ׁש הח ׁש בּ זמן  וּ מכּ אן, , 
א וֹ ר. יוֹ תר 

הלת את מארי  ט פ ְֲִִֵֶַַַָה מד

ׁש ליט "א :כ"ק ח יּ ים אדמוֹ "ר רבּ י בּ הקדּ מת 
אמרה  יׁש נה ההק דּ מ וֹ ת  ל ׁש ער ויטאל
בּ חמוֹ ר ", ּפ רה  "הּמ חליף אוֹ דוֹ ת "חריפה"
ׁש ל  הענין את ׁש לּ וֹ מד מי כּ וֹ תב: הוּ א וכ
י וֹ תר, ולא  כּ פ ׁש וּ ט וֹ , בּ חמ וֹ ר ּפ רה ה ּמ חליף
ה"ׁש כינ ּת א  את ה גּ ל וּ ת , את  מארי ה וּ א 

ׁש בּ דּ בר.בּ גלוּ תא" החריפ וּ ת  כּ ל עם , 
לארה "ב אר הגּ יע נ"ע  אדמוֹ "ר מו"ח  כ"ק ֲֶַ

ל "רע ׁש " גּ רם  וזה  זוּ  אמרה אמר ה וּ א

ד.ה. פס"ד ב "ר
ועוד.ו . רטז, זח "ב א', כט, מגילה  ראה 



òק₣ד óרפי óְִֵֶַַיח  ד

ּפ רה  הּמ חליף לּמ וּ ד הרי טענוּ , היּ ּת כן! גּ דוֹ ל.
וּ מברכים  ּת וֹ רה, ּת למ וּ ד מצות  הרי  הוּ א  בּ חמ וֹ ר
ּת וֹ רת וֹ ", את  לנ וּ  "ונתן ה ּת וֹ רה בּ ר כּ ת  ּכ על 

הא לּ וּ ? כּ דּ ברים לוֹ מר אפ ׁש ר  כּ יצד  כּ ן אם 

ספר ענה  "ניתי אדמוֹ "ר: מו"ח כ"ק  ּכ על ָָ
הּס פר את הביא וּ  ההק דּ מהונחזי" (כּ עת 

הח יּ ים  עץ בּ קנטרס  גּ ם  כּ (מד ּפ סת ׁש אכן  וּ מצא וּ  
ויטאל . חיּ ים ר ' כּ וֹ תב בּ ד יּ וּ ק

 תא בּ עבוֹ ד זאת  בּ אר גּ ם  ה וּ א  ת הז דּ ּמ נ וּ ת ְָ
מ מאל  יוֹ נק ּפ רה ,האדם : 

מ יּ מין  יוֹ נק  וחמוֹ ר  .מגּ ב וּ רוֹ ת  

צריאם  ליהוּ די בּ חמוֹ ר", ּפ רה "ה ּמ חליף כּ ן ִ
הענינים: ׁש ּת י את העבוֹ דה א)להיוֹ ת את 

אדמו"רז. ואילך .(מהורש "ב )לכ"ק  61 ע' נ"ע
ב.ח. קפ, זח"ג 
ובכ"מ.ט. ב. תתריא, ויחי  אוה "ת א. רז, שם ראה



òק₣ד óרפי הóְִֵֶַַיח 

ה גּ בוּ ר וֹ ת. ענין את  דּ ר וּ ׁש  ולכן  מרע" "סוּ ר ׁש ל
ענין ב) טוֹ ב " "ע שׂ ה  ׁש ל העבוֹ דה את

למר וֹ ת  להחליף  צרי הוּ א וּ לע ּת ים  החסדים .
ה דּ ברים  הכרח  מ צּ ד   א אחד , בּ קו רגיל ׁש הוּ א 

ה ני  בּ קו ּפ וֹ על .ה וּ א  

היתה מבּ עלזא:האדמ"ר לא האר וֹ ן  מדּ ת ְַָ
"אּמ תים  ארכּ וֹ ׁש למה , וחצי 

ׁש צּ ריכים   ּכ על מוּ בא  רחבּ וֹ ", וחצי ואּמ ה
הענינים . מ ני לה כּ לל

ׁש ליט "א :כ"ק מרצּ ה אדמוֹ "ר ׁש ה וּ א  העיר  
ענין את  העלה מ בּ עלז ׁש האדמוֹ "ר על
זה  ענין  אוֹ דוֹ ת כּ י בּ חמוֹ ר ", ּפ רה  "הּמ חליף
היּ ׁש יבה  מ זּ מנּ י  חלק ׁש יּ חליפ וּ  ע ּת ה , מדבּ ר
ׁש ני ענין ללּמ וּ ד  בּ ּת וֹ רה  אחד ענין מ לּ ּמ וּ ד

ה"מרעיש"י. והקדושה", ב"הקריאה  נדפס זה  ענין כל
סולובייצ'יק. רי "ד היה 

י.יא . כה , תרומה



òק₣ד óרפי óְִֵֶַַיח  ו

יאיר בּ ן ּפ נחס  ר' ׁש ל חמוֹ ר וֹ  הרי ,ויׁש נוֹ  
בּ לעוּ מת  ׁש הם כּ פי וזה  אד וּ מה ּפ רה  וכן
הם  כּ יצד לח ׁש ב צריכים  ולאח "ז זה,

בּ קד וּ ׁש ה . נמצאים 

גראס יהדה ל רי אְְִַַָָָָה
האלמי ְִָגאב"ד

אכילה עניני העתה הירת עץ  ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ

האדמוֹ "רגראס:הרש "י ׁש כּ אׁש ר  ׁש מעּת י 
נפ ׁש וֹ  מסר  בּ מאסר, היה הזּ קן
היּת כן ׁש אלוּ הוּ  ּפ לטר , ּפ ת אכילת על  אפילוּ 
ה ּת ר ל וֹ  למצוֹ א ׁש יּ ׁש  דּ בר  על נפ ׁש וֹ  לאבּ ד 

ההלכה ּפ י יׁש על ּת ׁש וּ בה ימי  בּ ע שׂ רת (רק 
וכוּ ') יוֹ תר איןלהקּפ יד עצמ וֹ  ה ּמ א בּ ד  הרי , 

פ"איב. דמאי ירושלמי  ב. קיב, שבת א. ז, חולין  ראה
י. פ"ס , ב"ר  ה "ג.

וש"נ.יג. תרג  ר"ס או "ח אדה "ז שו "ע ראה 



òק₣ד óרפי זóְִֵֶַַיח 

ה בּ א  לעוֹ לם  חלק ׁש ּמ וּ טב .ל וֹ  הר בּ י , ענה  
דּ בר לאכוֹ ל מאׁש ר  ה בּ א  עוֹ לם לא בּ ד  ל וֹ 

בּ תכלית . כּ ׁש ר ׁש אינוֹ 

ׁש ליט"א:כ"ק הּמ יתה אדמ וֹ "ר ענין כּ לל וּ ת  
דּ ניחוּ ם בּ עוֹ לם  הענין י ׁש נוֹ  זה (ׁש בּ גלל 

בּ לּת יאבלים ) דּ בר מאכילת כּ תוֹ צאה הוּ א  
ׁש כּ ת וּ ב: כּ מוֹ  ה דּ עת . עץ בּ י וֹ ם רצוּ י, "כּ י 

מיתה  נקנסה זה  ידי ׁש על  וג וֹ '", מ ּמ נּ וּ  אכל
הדּ וֹ רוֹ ת . כּ ל  על  האדם  על

ה וּ א לפלא לב וֹ א דלעתיד ׁש מהחידוּ שים ְֶֶ
בּ אכילה, ׁש אסוּ ר  דּ בר הּת ר

עתיד כמארז"ל  לה ּט הר, חזיר  ׁש עתיד 
לי שׂ ראל. להחזיר וֹ  הקב"ה

ואילך .יד. 190 ס"ע חי"ז בלקו"ש נסמן
יז.טו. ב, בראשית
יששכר טז. בבני טוב)כתב  דורש ז  מאמר אדר חודש :(מאמרי

הן ליטהר , חזיר  שעתיד דאינשי  בפומיה  מרגלי "והנה



òק₣ד óרפי óְִֵֶַַיח  ח

להם מעין ׁש הּת ר הארץ  בּ כבּ וּ ׁש  גּ ם  מצינוּ  זה ֵֵ
דּ חזיר  קדלי זה אפילוּ  ענין אמנם , . 

ּפ ּק וּ ח  מ צּ ד הכּ לל, מן ה יּ וֹ צא בּ אפן  א לּ א אינוֹ 
הארץ )(בּ כ נפ ׁש  ׁש "עתיד בּ וּ ׁש  הזּ מן כּ ׁש יּ בוֹ א אוֹ  , 

 דּ ר על העב וֹ דה אבל להחזיר וֹ ", הקב"ה
ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש "עתיד  לזמן ההכנה  ׁש זּ וֹ הי הרגיל ,
ידי על דּ וקא היא  להחזיר וֹ ", הוּ א  ּבּ ר ו
ה דּ עת . עץ  ׁש לילת  רצ וּ י, בּ ל ּת י מאכל  ׁש לילת 

ׁש כּ ל וי נוֹ סף ּפ לא  על  וּ להעיד להוֹ סיף ְֵ
 למ ׁש אלּ א היה  לא הדּ עת דּ עץ הא ּס וּ ר
עד  ׁש עוֹ ת ג ' המ ּת ין "וא לּ וּ  בּ לבד, ׁש עוֹ ת  ג '

לה '" הלּ וּ לים  קוֹ ד ׁש  ּפ ריוֹ  כּ ל היה  (על ׁש בּ ת 

חז "ל  במדרשי נמצא  לא  כי איה מקומו נודע  לא  אמת
עי"ש. וכו'", בקבלה הוא  ואפשר  שבידינו,

א.יז. יז, חולין
ר"פ יח. בלקו "ת הובא כ"ג . י"ט, קדושים עה "ת ש"ך

וש"נ. 133 ע' ויש חכ"ד לקו"ש  וראה  קדושים.



òק₣ד óרפי טóְִֵֶַַיח 

ערלים " לכם  יהיה ׁש נים  דּ "ׁש לׁש  הענין דּ ר(, 
הדּ עת  מעץ היּ ין על לקדּ ׁש  זוֹ כה ׁש היה 

היה" .ׁש "גּ פן 

ׁש כּ לּ וֹ ויהי ל "יוֹ ם  מ ּמ ׁש  בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה  רצוֹ ן ִִ
העוֹ למים" לחיּ י וּ מנוּ חה ׁש אז ׁש בּ ת  , 

ה ּס עוּ דה  ויאכלוּ  הּמ ׁש ּמ ר, היּ ין על יק דּ ׁש וּ 
ה בּ ר  וׁש וֹ ר .דלויתן 

עם (יעýד יóראל  ýמא₣רי  úד₣לי ýפגיò₣ת óיח ₣ת ְְְְִִִִִֵֵֵָ

מנחם  רùי הčדòים  òקד האלקי  אדמ ₣"ר  כ"ק ְְֱֳִִִֵֶַַַַָָֹֹה₣ד 

זיעוכי"א. òאוויטù מלי òניא₣רס₣ן מהדýרהמנדל  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָ

צûיקים  ùאהלי מכ₣ן הענינים מפח  ùת₣ספת ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחד òה

התשס "ט ) ְִַָירòýלים

שם.יט. קדושים
ה '.כ. פי"ט , ב"ר וראה  וש "נ. סע"א מ', ברכות

בסופה.כא . תמיד
ג.כב. פי"ג, ויק"ר א. ע"ה, ב "ב ב . ל"ד, ברכות ראה

ועוד.
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הספר הזה נדפס
 להצלחה בריאות

ופרנסה ושלום בית של:

מאיר נהוראי בן אליס
הילה בת אליס

רוני בן יפה
אליס בת עליה

יהודית בת אליס
סמדר בת אליס 
אסתר בת אליס

אלי אליהו בן אליס
אמיל בן מטילדה
מרדכי בן אליס



לעילוי נשמת
עליה סננס בת סעדה ז"ל

סעדה בת אסתר ז"ל
מאמא אסתר בת חוה ז"ל

לונה בת סעדה ז"ל
סמי בן סעדה ז"ל

אסתר אקוקה בת סעדה ז"ל
רבקה בת רוחמה ז"ל
רוחמה בת חוה ז"ל
מאמא סוליקה ז"ל

מאמא שבזי ז"ל
איישה כהנת בת חוה ז"ל

מרדכי בן אליה ז"ל
משה בן סעדה ז"ל

אברהם בן סעדה ז"ל
חנניה בן רבקה ז"ל

שמעון בן אסתר ז"ל
מרדכי בן אסתר ז"ל
עמרם בן אסתר ז"ל
אליהו בן חוה ז"ל

ממן אליהו בן חוה ז"ל
מכלוף בן חמו בן חוה ז"ל

יצחק הלוי בן חוה ז"ל
אברהם סננס בן רחל ז"ל




