
ִחים ָרה ְסָפִרים ִנְפּתָ ּוּבֹו ֲעׂשָ
ַמֲעלֹותאַהּזַֹהר	.א א
א ְמַחתאַהּזַֹהראֶהָחָדׁש	. ׂשִ א
א ּ	ֹונֹותאַהּזַֹהר	. ֶחׁשְ א
א ׁשּוַ	תאַהּזַֹהרד. ּתְ א
רֹותאַהּזַֹהרה.א ְ	ּ	ִ א
א ּתֹוָרתֹואָמֵ	ןאָלנּוו. א
א ַדְרֵכיאאַהּזַֹהראז. ְ	ּ א

ִדים ְוַהּזַֹהר; סֹוד ַהּזַֹהר;  )הכולל: ְמַלּמְ
י  ְרּכֵ ִכיָנה ְוַהּזַֹהר; ְמִתיקּות ַהּזַֹהר; ּדַ ְ ַהּשׁ

"י(א ּבִ ָהַרׁשְ

"יח.א ִ	ּ ַעתאָהַרׁשְ ּפָ ַהׁשְ א
	ֹוראַהּזַֹהרא36	.א א
א 	ֹוראַהּזַֹהרא37י. א

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

חשוון תשע"ג

ַרְך ז' ּ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

ַמֲעלֹות ַהזֹוַהר
ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש יּמּוד ַהזֹוַהר ּבְ ַבח ִלּ ׁשֶ ּבְ

מֹות ַמֲאָמִרים ְוַהְקּדָ

�
ְמַחת ַהזֹוַהר ֶהָחָדׁש, ְונֹוְספּו ָעָליו, ֵסֶפר ׂשִ

ׁשּוַבת ַהזֹוַהר ּבֹונֹות ַהזֹוַהר, ְוֵסֶפר ּתְ ְוֵסֶפר ֶחׁשְ

ְבֵרי  ְוּדִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ַלת  ַהּצָ ְלַמַען  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְנִחיצּות  ּגֶֹדל  א. 

ָבר  ַבח ּוַמֲעַלת ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ְוָכל ֶיֶלד ַהּיֹוֵדַע ִלְקרֹא ָיכֹול ּכְ ׁשֶ דֹוׁש ּבְ ַהּזַֹהר ַהּקָ

דֹוׁש. ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ּזַֹהר ַהּקָ

ְרֵגם ַהּזַֹהר ְלָלׁשֹון ַהקֶֹדׁש. ר ּוִמְצָוה ְלּתַ ָתּ ּמֻ ֵדי ֶחֶמד" ׁשֶ ַעל ַה"ׂשְ ְבֵרי ּבַ ּדִ ב. 

ֶזה. - ּבֹואּו  ָמתֹו ּבָ ן ִנׁשְ ת, ְוֵאיְך ְמַתּקֵ ּבָ ׁשַ דֹוׁש ּבְ ַמֲעַלת ַהּלֹוֵמד ּזַֹהר ַהּקָ ג. 

דֹוׁש. ָכל ֶרַגע ּזַֹהר ַהּקָ אי ִיְלַמד ּבְ וַוּדַ ָקְדָקדֹו ּבְ ֶכל ּבְ ּשֵׂ ל ִמי ׁשֶ ּבֹון, ּכָ ֶחׁשְ

דֹוׁש. - ָהרֹוֶצה ְרפּוָאה  ִלי ִלְלמֹד ּזַֹהר ַהּקָ ר ּבְ ֶצר ִאי ֶאְפׁשָ ֵצל ִמן ַהּיֵ ִלּנָ ד. 

דֹוׁש. ִלּמּוד ּזַֹהר ַהּקָ "י ּבְ ּבִ ר ְלַרׁשְ ָרָכה ִויׁשּוָעה ִיְתַחּבֵ ּבְ

דֹוׁש. ִלּמּוד ּזַֹהר ַהּקָ ר ַרק ּבְ ִלְזּכֹות ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ֶאְפׁשָ ה. 

אּוָלה. יַע ְזַמן ַהּגְ ַבר ִהּגִ י ּכְ דֹוׁש, ּכִ ְלַמד ּזַֹהר ַהּקָ ּתִ ה ְלָך ׁשֶ יַח ְמַחּכֶ ׁשִ ַהּמָ ו. 

�
ַהר ָהעֹוָלִמי" יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהֹזּ

ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ  בעיה"ק ֵבּ
טבת תשע"ב לפ"ק
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ָּפָרַׁשת  ִלְלמֹד ֶאת  ְוַכָּגדֹול,  ַּכָּקטֹן  ָוִאיׁש,  ְלָכל ִאיׁש  ָוה  ַהּׁשָ ְוָעָליו ְסעּוָדה  ֲהֵרי ֻׁשְלָחן ֱערּוְך 
בּוַע ַיַחד ִעם ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.................................................................................................................................................... יג ַהּׁשָ
ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַנֲעֶׂשה ֶּבן חֹוִרין......................................................................................................................................... יג
ְכָבר ּקְדמּונּו ְּגדֹוִלים ֶׁשִּתְרְּגמּו ַהְרֵּבה ִמן ַהזוה"ׁק, ֵמֲאָרִמית ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש.................................... יג
ִּבְזַמן ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר' ַחִּיים ִויָטאל זי"ע ָהָיה ַקֵּיים ֵסֶפר ֹּזַהר ְּבָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש................................... יג

ָכר ְּבֵער ֶּבן ַרִּבי ְּפַתְחָיה מק"ק ְּפַראג ֶׁשַחי ִּבְזַמּנֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ִחֵּבר ֵסֶפר  ִיּׂשָ ַרִּבי 
.................................................................................יד ֻמְפָלא, "ְמקֹור ָחְכָמה" ּבֹו ִּתְרֵּגם ֵמֲאָרִמית ְלָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש

ָאַמְרִּתי ְלַהֲעִמיד ִחּבּוִרי ֶזה ַּבָּלׁשֹון ָקָצר ְוַצח, ִלְהיֹות ְלֵעֶזר ּוְלהֹוִעיל ְלָכל יֹוֵצא ָצָבא ִּבְצָבא 
ָהֲעבֹוָדה, ָדת ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה...................................................................................................................................................יד
ִחּבּורֹו ֶהָחׁשּוב "ְמקֹור ָחְכָמה" - ָזָכה ְלַהְסָּכמֹות ַּבַעל ַהְׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש ּוַבַעל ָהְלבּו"ׁש..... טּו

ְלָלׁשֹון  ִּתְרגּוָמם  ּתֹוְך  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ִמן  ְקָטִעים  ִּבְסָפָריו  ֶהֱעִתיק  זיע"א  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ 
ַהֹּקֶדׁש................................................................................................................................................................................................................. טו

ִמְגּדֹוֵלי ְמַתְרֶגֵמי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָהָיה ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש "ַרִּבי ְיהּוָדה רֹוְזְנֶבְרג" ַזַצ"ל ִמַּוְרָׁשה, 
ְּבֵסֶפר "זֹוֵהר ַהּתֹוָרה" ֶהֱעִתיק ַהְרֵּבה ִמִּנְגלֹות ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ִסְדֵרי ַהָּפָרִׁשּיֹות ְוֶהֱעִמיד 
ֶזה ְּבַצד ֶזה ֶאת ְלׁשֹון ַהֹּזַהר ְוֶאת ִּתְרּגּומֹו......................................................................................................................... טו
ֵאין  ָהֲאַרִּמית  ְּדָלׁשֹון  ַּדְוָקא,  ֵמֲאָרִמית  ַהָּקדֹוׁש  ַהֹּזַהר  ִּבְכִתיַבת  ָּכמּוס  ָטַעם  ָהָיה ׁשּום  ֹלא 
ְקדֹוָׁשה יֹוֵתר ִמָּלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש.........................................................................................................................................................טז

ִהיא  ֲאַרִּמית  ְלׁשֹון  ְוִאּלּו  ָּבּה",  ִמְתַחֶּבֶרת  ִכיָנה  ַהּׁשְ  - ַהֹּקֶדׁש  ֶׁש"ָּלׁשֹון  ָּפָרַׁשת מּוָבא  ְּבֹזַהר 
ְלׁשֹון ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא............................................................................................................................................................................טז
ַהֹּקֶדׁש,  ְיֵתָרה ַּבָּלׁשֹון  ַהֹּקֶדׁש, ּוְקדֹוָׁשה  ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְלָלׁשֹון  ְלַתְרֵּגם ֶאת  ַמַעְליּוָתא ִהיא 

ִנים ָי ְנ ִע ָה ן  ֶכ ּתֹ



ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה............................................................................................................................................. יח ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶאל ַהּׁשְ
וע"י ֶׁשָּכל ָהָעם ִיְתַאֲחדּו ְּבִלּמּוד הזוה"ק ְּבָכְך ֻּכָּלנּו ְּכַאַחד ִנְזֶּכה ֶׁשְּיֻקַּים ָּבנּו ְנבּוַאת ָהַרְׁשִּב"י 
"ַזָּכַאה ָּדָרא ְּדַהאי ִאְּתַגְלָיא ֵּביּה, ּוִּבְסגּוָלתֹו "ּוְקָראֶתם ְדרֹור"..................................................................... יח
ַמֲעַלת ַוֲחִׁשיבּות ִלּמּוד ַהֹּזַהר....................................................................................................................................................... יח
............................... יט ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִצָּוה ַלֲאָנָׁשיו ֶׁשֹּקֶדם ָּכל ְּתִפָּלה ִיְלְמדּו ַמֲאַמר ֹּזַהר ְוִתּקּוִנים
ָגה, ּוְדָבָריו ְמִאיִרים ְּפֵני ָהָאָדם, ְונֹוְתִנים ֹּכַח ְוַחִיל ְלִנְׁשַמת ָהָאָדם . ִלּמּוד ַהֹּזַהר מֹוִעיל ְלַהּׂשָ
................................................................................................................................................................................................................................... יט

ְּבִלּמּוד ַהֹּזַהר יֹוִסיף ְׁשֵלמּות ְלַהְׂשִּכיל ַּבֲהָבָנה ֶאת ָּכל ֶחְלֵקי ִנְגלֹות ַהּתֹוָרה.................................. יט
ְּדָבִרים  ַנֲעֶׂשה  ְּכֶׁשִּמְתַאֲחִרים,  ַהֵּלב  ּוֵמַהֲחִליׁשּות  ֱאלּול,  ְּבֹחֶדׁש  ַהִּתּקּוִנים  ֶׁשל  ֵמַהִּנּגּון 
ֶעְליֹוִנים ְוִתּקּוִנים ְּגדֹוִלים ְלַמְעָלה......................................................................................................................................... יט
ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ָיָצאּו ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים ַוֲחָסִדים.......................................................................................... כ

יּוַכל  ָלׁשּוב  ֶׁשִּיְרֶצה  ִמי  ֶׁשָּכל  ַהּסֹוף,  ַעד  ָודֹור  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ָּכֵאֶּלה,  ִּתּקּוִנים  ִהְמִׁשיְך  ַרְׁשִּב"י 
ם ִיְתָּבַרְך ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא....................................................................................................................... כ ְלִהְתָקֵרב ְלַהּׁשֵ
ֲאִפּלּו ַהַּבחּוִרים ּוְּפׁשּוֵטי ָהָעם ַיַעְסקּו ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.............................................................................. כ
.......................................................... כ ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, זֹו ִהיא ְּבִחיַנת ִהְׁשַּתְטחּות ַעל ִקְבֵרי ַצִּדיִקים
. כא ִלּמּוד ַהֹּזַהר ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ֶנְחָׁשב ֶׁשּלֹוֵמד ֵאֶצל ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי
........................................... כא ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמן ַהִּדין ִמּיֹום ֶׁשִּנְבֵראִתי ַעד ַעָּתה
ר ְלִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י.............................................................................................................. כא ְּבָכל ֶרַגע תּוְכלּו ְלִהְתַקּׁשֵ

ּבֹואּו ֶחְׁשּבֹון ַמה ֶׁשְּיהּוִדי ֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ֵּבין ִּבימֹות ַהחֹול ּוֵבין ְּבַׁשָּבת 
..................................................................................................................................................................................................................... כב ֹקֶדׁש

ָׁשָעה  ֹּזַהר  ִלְלֹמד  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשִּקֵּבל  ֶאָחד  ִליהּוִדי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֹּזַהר  ְזכּות  ֶׁשל  ֲאִמִּתי  ֶחְׁשּבֹון 
....................................................................................................................................................................................................... כג ַאַחת ַּבּיֹום
.......................................................... כד ֶחְׁשּבֹון ֲאִמִּתי ֶׁשל ֹּגֶדל ַהְּזכּות ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש
ִלּמּוד ַקָּבָלה ְוֹּזַהר ְּביֹום ַׁשָּבת ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָעה ָׁשָוה ַלִּלּמּוד 75 ָׁשָנה ִּבימֹות ַהחֹול........................ כד

ּבֹאּו ִנְתַגֵייס ֻּכָּלנּו, ַהְּגדֹוִלים ִעם ַהְּקַטִּנים, ְּגאֹוִנים ִעם ְּפׁשּוִטים, ַצִּדיִקים ּוֵבינֹוִנים, ְזֵקִנים 
ִעם ְנָעִרים, ְמַלְּמִדים ִעם ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ֻרָּבן, ְוִנְפַעל ְלָקֵרב ּוְלָהִביא ֶאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו 
ְּבַרֲחִמים........................................................................................................................................................................................................... כה

ְמַלֵּמד ָצִריְך ֶׁשִּיְלֹמד ֹּזַהר, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת "ֵעץ ַחִּיים", ְויּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְנָׁשָמה ְלַתְלִמיִדים, ִּכי 
ָּבֶזה ֶׁשָהַרב נֹוֵתן ֵׂשֶכל ָיָׁשר ַלִּתינֹוק, ָּבֶזה ַמִּניַח ְנָׁשָמה ֲאִמִּתית................................................................... כז
ֵּברּור ַהִּניצֹוצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ּפֹוֲעִלים ִּתּקּוִנים ְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים.................................... כז
............................................................................................................לא "ִּבְזכּוְתָך ִהַּגְעִּתי! ְלָך ֶיׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!"
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה...........................................................................................................לא ַהְקִריבּו ִּמַדקֹוֵתיֶכם ְלַמַען ַהּׁשְ
ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ֱאלֹוַקי ַרִּבי יודיל ראזנבערג זי"ע ַּבַעל "ֹּזַהר ּתֹוָרה".....לא
ַהְקָּדַמת ַהְּמַחֵּבר, ְּבֶלב ִנְדֶּכה ְיַדֵּבר, ָלֵאל ֶעְליֹון ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו, ְוִלְפֵני ֲאָנִׁשים ָיִציַע רּוחֹו..... לב
ּוְבִגין ַּדֲעִתיִדין ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטָעם ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר ִיְפקּון ֵּביּה ִמן ָגלּוָתא לב
ָּכל אֹוָתם ֶׁשִּיְזּכּו ִלְלֹמד ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִיְזּכּו ִלְגֻאָּלה................................................................................................. לב
ט יֹוֵתר ִּבְּכַלל ִיְׂשָרֵאל............................ לג ֵאיְך יּוַכל ֵסֶפר ַהֹּזַהר ָלֹבא ְלִהְתַּגּלּות ֲחָדָׁשה ּוְלִהְתַּפּׁשֵ

"ֶּדֶרְך  ְּבֵפרּוׁשֹו  ֶׁשּמּוָבא  ְּכמֹו  ַהֹּקֶדׁש,  ְּבָלׁשֹון  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  לֹו  ָהָיה  ַזַצ"ל  ִויָטאל  ַחִּיים  ַרִּבי 



ֱאֶמת"................................................................................................................................................................................................................. לג

ְמַחת.ַהּזַֹהר...............................................................................לט קּוְנְטֶרס.ׂשִ

ּוְׁשִנָּיה  ְׁשִנָּיה  ָּכל  ֲחִׁשיבּות  ְיֹבַאר  ּבֹו  ָׁשָעה  ֶׁשל  ְלֶעְרָּכּה  ְוהֹוָספֹות  ִנְפָלִאים  ִחּדּוִׁשים  ְוהּוא 
ַּבַחִּיים ֶׁשל ַהְּיהּוִדי, ְוַכָּמה ִׂשְמָחה ְוֹאֶׁשר ְוֹעֶׁשר ֵיׁש ְלגֹוְרֵסי ְולֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוִאָּתם 
ַהָּמִׁשיַח ִיְׂשַמח ְוִיְרֹקד...................................................................................................................................................................... לט
ְּבַדָּקה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות ְּכָמאַתִים ִמִּלים.............................................................................................................................. לט
ֶׁשְּבְׁשִנָּיה ַאַחת ִּבְלַבד זֹוִכים ְלְּכ-28.000 ָׁשָנה ּתֹוָרה....................................................................................... לט
ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִמִּלים ּתֹוָרה............................................................................................ לט
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.................................................................................................................................................................................................. מח ַאַחת ַּבּיֹום
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הזֹוהר   ַ ַ ֲ ַמעלֹות

הקודׁש ּבל ׁשֹון הזֹוהר ּליּמּוד ּבׁשבח ְְִֶֶַַַַָֹ

והק דּ מ וֹ ת מאמרים 
הביאה'פעמי 'גאלהה'י 'מי להבטחת  מצים  נוכ תח מח ים ז:מ יח (מיכה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הד ,ט "ו) הל"ה  על  ותב נפלא ת", ארא מצרים מארץ צאת "ימי  :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הר ב א  עד  'וכ נז להי ת עתיד  היה ההר ח ר מאן מבאר  "הה  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוזל"ק:

אז  י  מיח, יבא העסקים  בזכת ל ח נים. יתה אז המים , סף ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהאחר ן 

 בגינ אמר וזה  ,לביאת קר בה סה היה זה אר  ת ס עה הארץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָלא

,'וכ "ת אח אל אי יראל"ובם   נגאל א ם יראל, אלי זה זכ ת די  ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

ה אה ן  הילה, בדם הסח דם  לקם הא ר  ד ה הצר עד  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻמצרים

,רית האל  רצ ן  וה א ,ה הדה  לתספת ז עד  ה אה יהיה  לא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻהעתידה 

" ה כה הרית)וארי לח ת  ני  רא ן, מאמר  מאמרת .(ע רה  ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

בּ אהבה ונגּ אל ׁש נּ זּכ ה  לנוּ  מבטח הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר והּל ּמ וּ ד  הּק ריאה בזכוּ ת
ויּס וּ רים צרוֹ ת לא וּ בּ רחמים 

סג ה,מרלית  עם  נלע  חס רב רית הם  העניק ונעלה,  קד אצר יקרה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

רי האלקי  הא  ידי  על עלינה קד ה תח ר , ד ה ההר  ספר  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻוהא

 דה ההר ספר והד  הריאה בזכת אמן. עלינ יגן  תזכ י חאי  ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמען

מבאר זה  בר  ליצלן. רחמנא וי רים צר ת ללא רחמים  ונ אל זה לנ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻמבטח 

מהימנא ", "הרעיא ה לם עליו נר מ ה  ל  קד מ י ,עצמ ד ה ה הר  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹספר

סתרי להם מג ה  הד, מלא מעמד  ולחבריו י חאי ר מען לרי נגלה  היה  ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאר

מעלה . ל מייבה ְִִֶַָָָרה

ניכ יצא , ד ה ההר  ספר , הח ר זכת הלם: עליו נ ר מ ה אמר  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מ יח! חבלי  צער ללא וי רים  צרת ללא רחמים  הלת מן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיראל

תוכר דה הר אמן,  עלינ יגן תזכ לר "י  הלם עליו  נר מה אמר  ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ארנ א, רחמי". לתא מן י יפק ן  ההר ספר  איה  יל ח רא "האי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

רחמים  הלת מן  יראל  ני יצא , ד ה ה הר ספר , החר  זכת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה ברים:

מיח! חבלי צער ללא וי רים צרת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹללא

!לכ הס ּכ ימוּ  ממים 
לט ב ואף  זכ ר  הביא האל עה מבאר, ההר  ב ני !לכ ימהס ממים  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רה  סתרי עהם  ולמד  ,ע קיא  ולחבריא י חאי ר מען לר י ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָנגלה 

זֹוַהר ְּבָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש............................................................................................................................................................................. עד
ָאָדם ַאֶּתם - ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.................................................................................................................................................... עד
ִּבְגַלל ִיְׂשָרֵאל – ֵהם ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶנֱאַמר ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹיְצִאים ְּבָיד ָרָמה.............................. עד
ַּבְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה, יֹוִציא ֶאת ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּבָכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה........................................................ עד

ְּגֻאָּלה  ִּביִציַאת  ִיְהֶיה  ָּכְך  ְקבּוַרְתֶכם.  ְּתֵהא  ָׁשם   - ָלאו  ְוִאם  מּוָטב,   - תֹוָרִתי  ְּתַקְּבלּו  ִאם 
ַאֲחרֹוָנה ָׁשם ְּתֵהא ְקבּוַרְתֶכם ַּבָּגלּות................................................................................................................................ עה

ְוֵעֶרב ַרב, ִיְהיּו ְרחֹוִקים ִמן ַהְּגֻאָּלה, ְוִיְראּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָהָעם ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה, 
ּוְרָׁשִעים ַּבֹחֶׁשְך ִיָּדּמּו - ֵהם ֵעֶרב ַרב................................................................................................................................. עה

ָאַמר ֵאִלָּיהּו, רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן, ָּנַתן ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְרׁשּות ְלִהְתַּגּלֹות ְלָך, ְוַלֲעׂשֹות ִעְּמָך 
טֹוב.................................................................................................................................................................................................................... עה

ָאַמר לֹו רֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן, ִּבְׁשבּוָעה ָעֶליָך ְּבֵׁשם ה', ַאל ְּתַאַחר ְּבָכל ְיָכְלְּתָך, ֶׁשֲהֵרי ֲאִני ְּבַצַער 
ַרב. ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש, עֹוֵזר ִלי, ְלהֹוִציֵאִני ִמַּצַער ֶזה........................................................ עה

ֵּביֵניֶהם.  ַרב  ֵעֶרב  ּוַמֲחִריִמים  ְיחֹוָננּו,  ְוֹלא  ְלִעיר  ֵמִעיר  ְמסֹוְבִבים  ֵחְטא  ְוִיְרֵאי  ַחִיל  ְוַאְנֵׁשי 
ְוֹלא נֹוְתִנים ָלֶהם ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים, ֶאָּלא ָּדָבר ָקצּוב, ֶׁשֹּלא ִתְהֶיה ְתקּוָמה ִלְנִפיָלָתם, ַוֲאִפּלּו 
ַחֵּיי ָׁשָעה, ְואֹוָתם ֵעֶרב ַרב ֵהם ֲעִׁשיִרים ְּבַׁשְלָוה, ְּבִׂשְמָחה, ְּבִלי ַצַער, ְּבֹלא ָיגֹון ְּכָלל, ַּגְזָלִנים, 
ַּבֲעֵלי ֹׁשַחד, ֶׁשֵהם ַּדָּיִנים ָראֵׁשי ָהָעם.................................................................................................................................. עו
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הקודׁש ּבל ׁשֹון הזֹוהר ּליּמּוד ּבׁשבח ְְִֶֶַַַַָֹ

והק דּ מ וֹ ת מאמרים 
הביאה'פעמי 'גאלהה'י 'מי להבטחת  מצים  נוכ תח מח ים ז:מ יח (מיכה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

הד ,ט "ו) הל"ה  על  ותב נפלא ת", ארא מצרים מארץ צאת "ימי  :ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הר ב א  עד  'וכ נז להי ת עתיד  היה ההר ח ר מאן מבאר  "הה  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹוזל"ק:

אז  י  מיח, יבא העסקים  בזכת ל ח נים. יתה אז המים , סף ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהאחר ן 

 בגינ אמר וזה  ,לביאת קר בה סה היה זה אר  ת ס עה הארץ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָלא

,'וכ "ת אח אל אי יראל"ובם   נגאל א ם יראל, אלי זה זכ ת די  ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

ה אה ן  הילה, בדם הסח דם  לקם הא ר  ד ה הצר עד  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻֻמצרים

,רית האל  רצ ן  וה א ,ה הדה  לתספת ז עד  ה אה יהיה  לא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻהעתידה 

" ה כה הרית)וארי לח ת  ני  רא ן, מאמר  מאמרת .(ע רה  ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

בּ אהבה ונגּ אל ׁש נּ זּכ ה  לנוּ  מבטח הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר והּל ּמ וּ ד  הּק ריאה בזכוּ ת
ויּס וּ רים צרוֹ ת לא וּ בּ רחמים 

סג ה,מרלית  עם  נלע  חס רב רית הם  העניק ונעלה,  קד אצר יקרה, ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

רי האלקי  הא  ידי  על עלינה קד ה תח ר , ד ה ההר  ספר  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻוהא

 דה ההר ספר והד  הריאה בזכת אמן. עלינ יגן  תזכ י חאי  ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמען

מבאר זה  בר  ליצלן. רחמנא וי רים צר ת ללא רחמים  ונ אל זה לנ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻמבטח 

מהימנא ", "הרעיא ה לם עליו נר מ ה  ל  קד מ י ,עצמ ד ה ה הר  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹספר

סתרי להם מג ה  הד, מלא מעמד  ולחבריו י חאי ר מען לרי נגלה  היה  ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאר

מעלה . ל מייבה ְִִֶַָָָרה

ניכ יצא , ד ה ההר  ספר , הח ר זכת הלם: עליו נ ר מ ה אמר  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מ יח! חבלי  צער ללא וי רים  צרת ללא רחמים  הלת מן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹיראל

תוכר דה הר אמן,  עלינ יגן תזכ לר "י  הלם עליו  נר מה אמר  ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ארנ א, רחמי". לתא מן י יפק ן  ההר ספר  איה  יל ח רא "האי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

רחמים  הלת מן  יראל  ני יצא , ד ה ה הר ספר , החר  זכת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה ברים:

מיח! חבלי צער ללא וי רים צרת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹללא

!לכ הס ּכ ימוּ  ממים 
לט ב ואף  זכ ר  הביא האל עה מבאר, ההר  ב ני !לכ ימהס ממים  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

רה  סתרי עהם  ולמד  ,ע קיא  ולחבריא י חאי ר מען לר י ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָנגלה 



 הרהז מעלת ֲַַַ ח ח ח ח 

ל ת קד  ח רב  "ה להם : ואמרה ממים  קל ת יצאה נמ ת , ני  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻענין

הן: ז נבאה ואמרה הסיפה  ואחר עלם ", י חאי  ר  מען נירי  "וכה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ

ימא, סף תראה  דרא לתא ית ד  יל חרא מהאי יתרנסן  לתא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָנא

ארץ '". ר ר 'קראתם ,בגינה הברים : מ ה אר יתרנס ן  למה אדם ני  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הסק ]א[החר יתקם   תבזכ המים , סף האחר ן  ר למה  יתה א ר  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הלמה . ה אה  על המר ז " ארץ רר  ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ"קראתם

מ,רחמים ה אה קר ב  ל הפלאה לעלה נסף וה ריאהכן, ה ד מסלים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

צרה ל  מני צ רה  חמה ולהית ק ת זר ת ל לב ל   ד ה ההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

גּ ום אחרי הזּ ה הדּ בר את  ישׂ ראל חכמי יׁש ליכ וּ  אל
כמ לברכה  וקד ציק  זכר צאטל ח ים  מה נ ר] הרמח "ל  דה ינר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ועד ] ירים " ה"סת  על אמן,  עלינ יגן תדזכל סדר יבתי ן  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לעת  מעת לל  הפסק ללא מ מרת  ד ה ה הר ספר ירסא  ל  וקבעמיחד , ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

הלכ₣ת"א. "לק ýטי ùספר ₣ נתן רùי òתב מה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָראה
כ"ב ) ג', ק òýûין, העזר, עמנý(אבן  עóה  רùית הôם  י : ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

òעל ùע ₣לם הûפ ýס מלאכת Žòתfiúה úד₣ל ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחסד
הčד₣òים. ה žפרים נרùין זה ְְְְִִִִֵֶַַַָידי

וקýùץ  לקיחת  ùחינת הýא ההד ćסה ùחינת  ְְְְְִִִִִַַַַַָָי 
י  Ž"ל, ₣רה מfiúין זה ידי òעל ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהŽפ ò₣ת
אבל א₣ת , אחר  א ₣ת ₣תבין אזי ספר òְְְֲֲִִֵֶֶַַַָ₣תבין
א₣תŁ₣ת  וכ flה flה ýמקùצין ל₣קחין ùְְְְְְִִִַַַַָָָָהדćסה
ûף אחת ùפעם ýמדćיסין הûפ ýס על מאד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַֹהרùה
ניצýצי  ùחינת  הם ה₣רה òל והא₣ת Ł₣ת òְְִִִֵֵֵֶַַָָָלם ,
ה ₣רה ùא ₣תŁ₣ת òר òם הŽפò₣ת ל י ְְְְִִַַַָָָָֹנפ ò₣ת
ספרים òל הא₣תŁ₣ת ýùčòץ נמצא Łְְִִִִֶֶַַָָָָדýע,
úם י Ž"ל, הŽפò₣ת לק ýטי ùחינת הם ְְְִִִִֵֵַַַַָָקד₣òים
הŽפ ò₣ת  לקיחת  ידי  על ýרùנתח ùעצמן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהžפרים
יòהמ זה ידי  òעל חכם נפ ò₣ת  ול₣קח  ùְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָבחינת
žùפר  התýבה ò וחיד fiúòה ה₣רה החכם  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ההד ćסה ידי על ן ועל עכòו, שמדćיסין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָהþה
החידòýין  ýfiא òל ò רôה ùחינת  ùי₣תר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹנתע₣רר 
ùעצמן  flòהם  הŽפ ò₣ת  לקיחת ידי על ýכòמŽòְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
úם י הžפר, ùòזה ה₣רה א₣תŁ₣ת  ýfiא ýְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָנתהו
יחד א ₣תן ýמקùצין הא₣תŁ₣ת ýfi א ל₣קחין ְְְְִִִֵַַַַָָָעכòו
שמדćיסין  ידי על ùע₣לם ה₣רה ýמfiúין ýְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמòflיכין
רצ ýפים ćעמים וכflה flה òלם  ûף אחד ùְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָפעם
בל ćני  ýמאירין הר ùים את מז ין זה ידי òְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
את  ýמע₣ררין ùע ₣לם הŁ₣צאין הרùה ùְְְְְִִִִֵֶַַָָָספרים

òלמה. לתýòבה ְְְִִֵֵָָָיóראל

ידי  על òנעóין פ fiין òל ה òינין ùחינת ýְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַוזה
'üל òקד ח₣תם ýćחי  ùחינת ûייקא , ûְְְִִֵֶַַָָָֹפýס

ז "ל ýינùר ùדברי מבאר פ fiין על (ùלקýטי Žòאמר  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ה') סflן  ûפýסנינא ùחינת הýא  ח ₣תם ćי ýחי י . ְְְִִִִִֵֵֵַָָ
הנדפסין, הžפרים קדòת לענין ùפ ₣סקים ְְְְְְְִִִַַָָָֻמýבא
ùדפýס ýó עŽò הח₣òן מאבני  רא Łה òם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָשמביאין
ùטýרי  ₣רה ספר בה' מבאר ח ₣תם  ýćחי ùְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹחינת
ע Łן  ùנימין מóאת ýòבת  òùם רע "א ùסימן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹזהב 
ùòחינת  הŽ"ל העם אòרי ùה₣רה מבאר  י òְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹם .
הýא  הŽפ ò₣ת  לקיחת ידי על ה₣רה ְְְְִֵַַַַַַַָָהמ òכת
òל וòן ראòים  ג ' òל  òן ùחינת פ fiין, ùְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָחינת
הפ fiין  òל הòינין א₣תŁ₣ת י òם , עŁן ראòים ְִִִִִִִֵֶַַַָָד '
קד₣òים ספרים  הדćסת ùחינת ýוזה ûùפýס  ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָנעóין
òהם הא₣תŁ₣ת וק ýùץ  לקיחת ùחינת òְְְִִִִֵֵֶֶַַָהם 
Ž"ל, ùע ₣לם ה₣רה òנמ ידם  òעל ְְְִֶַַַַַָָָָָָהŽפ ò₣ת
òנעóין  Ž"ל פ fiין òל הòינין ùחינת  ýהþòְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
לין  הþ₣כה א òרי ן ועל Ž"ל. ûייקא ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָדפýס 
ספרים להדćיס  זאת נ₣ראה לצדקה ְְְְִִִַָָָָָָָֹמע ₣ת
הČדק₣ת  ל ידי על י òמים, לòם  ְְְְִִִֵֵַַַָָָקד₣òין
₣רה יòלהמý הŽפ ò₣ת ליčח  ז₣כין Žòְְְְִִִִֶַַָָָֻ₣תנין
ùה ₣רה מבאר סתימאה  דעיקא א₣ריתא  ùְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹחינת
ùעצמ ₣ זה òùביל צדקה Žò₣תנין òכן מל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהŽ"ל,
ספרים òהדćסת קד ₣òים  ספרים  להדćיס  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָדי
òהם הŽפò₣ת לקיחת ùחינת הם ùעצמן ýfiְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָא
א òרי  ùòוûאי Ž"ל ה₣רה והמòכת ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָהא₣תŁ₣ת 
₣רה חòýûי  להאיר הר ùים  את  לז ₣ת þòכה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָחלק ₣

 הרהז מעלת טֲַַַ

י ראל לחכמי  ארת הבר מעלת על וכתב  ,יבת י הראנה נה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָבר

הן: נאיהם,זה טמנ ז מר ת לה צל קד קה ת לכל היעצה  העצה "זאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

אל וע ה  מאד ... ועצם ה בר רב י ,ליח ולא זאת על  לפ ח  להם היה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹבואי

ק בע  הייתי חילי  נתיר אלמלא אני י ום, אחרי הה  ה בר  את יראל  חכמי  ליכְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָי

לזכת,  ל ויהיה  ה את העצה  את יח רתכם בד אבל מק ם , מקם כל  זה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹבר

קה בר לא י  תלע יכל ממק אחד  וכל  יראל , לכל  לטבה  מה  אין  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹי 

לל ". כלה א עצ ם  קי  היה אר  אמן  עלינ יגן  תזכ הרמח "ל ד ל לנ מי  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ

הרה  לדמכמי , ה העצה את אא יראל מעם זרת לב ל עצה  מצא ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לב ל  ד ה ה הר ספר ל העלי נה  הדה  כח  הפסק , ללא רצף ההר ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֻספר

רחמים. ה אה לקרב זר ת ְְְְֲִֵֵַַָָָֻל

צי בּ וּ ר ּכ ל להתאחד י וּ כלוּ  הּק דוֹ ׁש ]ב [מעּת ה  הזּ הר את  בּ נקל וללמד י שׂ ראל  
הּק דוֹ ׁש ים וחבריו הרׁש בּ "י  נעם מזּ יו ולהנוֹ ת

וכל]ג [ארץה'תגלו 'שמיםה'י'שמחו הקודש, בלשון הקדוש הזוהר  נגלות בהגלות 
הנהנין, ברכת מברכים והלומדים  ברקאי , אומרים  רבהרואים  בי קרי וכל

וחבריו  רשב"י פירושי  נועם מזיו  ולהנות  הקדוש, הזוהר את בנקל ללמוד מעתה  יוכל 
הקדוש  בחיבורם הגנוזה  הקדושה בשלהבת בפניולהתחמם וחתום סתום שהיה ,

להשיגם . יוכל מוחא כל לאו אשר  ההמון

אדירים ,והנה למים  לצלול עלינו הגדיל  אשר ויתעלה יתברך ה' בחסדי  זכינו, עתה 
ורחב  גדול וים  יקרות פנינים  כולו  אשר  הקדוש, הזוהר ספר  כל את ולהאיר 

ואופנים, שרפים הקודש חיות מספר , אין רמ "ז שם  חברים ידים , אחים ישראל  וכל
בזה לידבק ממקומם שגורשו הנשמות לאלו ניתנה "ורשות הזה  הקדוש לחיבור יכנסו 

ע"ב)החיבור" א ' דף  זוהר הקדוש (תיקוני שבזוהר  והחיזוק המוסר ממעינות לשאוב
בצל הקדושה]ד [ולחסות השכינה  ע"הכנפי המלך דוד ותפילת  ח יא). ל "ו פרק (תהלים

להúòחה ז ₣כין זה ידי ועל יóראל, לכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהčד₣òים
וכל ýברכה ט₣בה òפע òנמ זה ידי òעל òְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלימה

י óראל. לבית ְְִֵֵָט₣ב

תיבות:ציבו"ר ב. שריםי'דיקיםצ'ראשי
רשעים.ו'ינונים ב'

אלו ג. והארץ, חכמים , התלמידי אלו השמים
הקדמונים  בספרי  כמבואר  העם  אלימלך שאר  (נועם

אחת ועוד ) ובאגודה באחדות העם כל כאשר ,
תורת  וללמוד שבשמים אבינו רצון לעשות
נצא  ידו שעל הקדוש , הזוהר – ע "ה הרשב "י 

ברחמים.מ הגלות

בגימטריא ד.  הקדוש בזוהר מתאחדים ישראל
[ביאור : ימים" שבעה תשבו "בסוכות כמנין 1679

הקדושה שהשכינה יומם", עליהם ה' "וענן
ביום לראשי ל"סכותה וזוכים ישראל, על חופפת

דורש נשק ", היה שתמיד וכמו  ע"ח, יבמות  ירושלמי  (עיין

על הזה, הפסוק  את  עזרי " "אבי בעל  מרן  כלה  לירחי  בפתיחה

האטום) בלימודסכנת ישראל עם התאחדות ובזכות ,
ועוד, ומגוג, גוג ממלחמת נינצל הקדוש , הזוהר 
שבעת  תשבו בסוכות  עלינו צוותה שהתורה כמו
כל הקדוש הזוהר את ללמוד חייבים  כך ימים ,

הפסק]. בלי השבוע

סה  מהימנ תא צילא ד ה ה הר  ְְְִִִֵַַַָָָָֹֻלד

ùתהfiים  ח')תýב ק"מ עז(ćרק אדני "ה' ְֲִִֶֶָָֹֹ
ýבירòýלמי  נòק". ùיום לראòי  סתה ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֹיýòעתי

עח) ûף  זה(יבמ₣ת נ òק" "ùי₣ם  אחר ûבר :ý אמר ְְְֵֶֶַַָָָָָ



 הרהז מעלת ֲַַַ ח ח ח ח 

ל ת קד  ח רב  "ה להם : ואמרה ממים  קל ת יצאה נמ ת , ני  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻענין

הן: ז נבאה ואמרה הסיפה  ואחר עלם ", י חאי  ר  מען נירי  "וכה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ

ימא, סף תראה  דרא לתא ית ד  יל חרא מהאי יתרנסן  לתא ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָנא

ארץ '". ר ר 'קראתם ,בגינה הברים : מ ה אר יתרנס ן  למה אדם ני  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הסק ]א[החר יתקם   תבזכ המים , סף האחר ן  ר למה  יתה א ר  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הלמה . ה אה  על המר ז " ארץ רר  ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ"קראתם

מ,רחמים ה אה קר ב  ל הפלאה לעלה נסף וה ריאהכן, ה ד מסלים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

צרה ל  מני צ רה  חמה ולהית ק ת זר ת ל לב ל   ד ה ההר ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

גּ ום אחרי הזּ ה הדּ בר את  ישׂ ראל חכמי יׁש ליכ וּ  אל
כמ לברכה  וקד ציק  זכר צאטל ח ים  מה נ ר] הרמח "ל  דה ינר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ועד ] ירים " ה"סת  על אמן,  עלינ יגן תדזכל סדר יבתי ן  ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לעת  מעת לל  הפסק ללא מ מרת  ד ה ה הר ספר ירסא  ל  וקבעמיחד , ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

הלכ₣ת"א. "לק ýטי ùספר ₣ נתן רùי òתב מה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָראה
כ"ב ) ג', ק òýûין, העזר, עמנý(אבן  עóה  רùית הôם  י : ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

òעל ùע ₣לם הûפ ýס מלאכת Žòתfiúה úד₣ל ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחסד
הčד₣òים. ה žפרים נרùין זה ְְְְִִִִֵֶַַַָידי

וקýùץ  לקיחת  ùחינת הýא ההד ćסה ùחינת  ְְְְְִִִִִַַַַַָָי 
י  Ž"ל, ₣רה מfiúין זה ידי òעל ְְִִִֵֶֶַַַַָָָהŽפ ò₣ת
אבל א₣ת , אחר  א ₣ת ₣תבין אזי ספר òְְְֲֲִִֵֶֶַַַָ₣תבין
א₣תŁ₣ת  וכ flה flה ýמקùצין ל₣קחין ùְְְְְְִִִַַַַָָָָהדćסה
ûף אחת ùפעם ýמדćיסין הûפ ýס על מאד ְְְְְִִֵַַַַַַַַַֹהרùה
ניצýצי  ùחינת  הם ה₣רה òל והא₣ת Ł₣ת òְְִִִֵֵֵֶַַָָָלם ,
ה ₣רה ùא ₣תŁ₣ת òר òם הŽפò₣ת ל י ְְְְִִַַַָָָָֹנפ ò₣ת
ספרים òל הא₣תŁ₣ת ýùčòץ נמצא Łְְִִִִֶֶַַָָָָדýע,
úם י Ž"ל, הŽפò₣ת לק ýטי ùחינת הם ְְְִִִִֵֵַַַַָָקד₣òים
הŽפ ò₣ת  לקיחת  ידי  על ýרùנתח ùעצמן ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהžפרים
יòהמ זה ידי  òעל חכם נפ ò₣ת  ול₣קח  ùְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָבחינת
žùפר  התýבה ò וחיד fiúòה ה₣רה החכם  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ההד ćסה ידי על ן ועל עכòו, שמדćיסין ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָהþה
החידòýין  ýfiא òל ò רôה ùחינת  ùי₣תר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹנתע₣רר 
ùעצמן  flòהם  הŽפ ò₣ת  לקיחת ידי על ýכòמŽòְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
úם י הžפר, ùòזה ה₣רה א₣תŁ₣ת  ýfiא ýְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָנתהו
יחד א ₣תן ýמקùצין הא₣תŁ₣ת ýfi א ל₣קחין ְְְְִִִֵַַַַָָָעכòו
שמדćיסין  ידי על ùע₣לם ה₣רה ýמfiúין ýְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמòflיכין
רצ ýפים ćעמים וכflה flה òלם  ûף אחד ùְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָפעם
בל ćני  ýמאירין הר ùים את מז ין זה ידי òְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
את  ýמע₣ררין ùע ₣לם הŁ₣צאין הרùה ùְְְְְִִִִֵֶַַָָָספרים

òלמה. לתýòבה ְְְִִֵֵָָָיóראל

ידי  על òנעóין פ fiין òל ה òינין ùחינת ýְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַוזה
'üל òקד ח₣תם ýćחי  ùחינת ûייקא , ûְְְִִֵֶַַָָָֹפýס

ז "ל ýינùר ùדברי מבאר פ fiין על (ùלקýטי Žòאמר  ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ה') סflן  ûפýסנינא ùחינת הýא  ח ₣תם ćי ýחי י . ְְְִִִִִֵֵֵַָָ
הנדפסין, הžפרים קדòת לענין ùפ ₣סקים ְְְְְְְִִִַַָָָֻמýבא
ùדפýס ýó עŽò הח₣òן מאבני  רא Łה òם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָשמביאין
ùטýרי  ₣רה ספר בה' מבאר ח ₣תם  ýćחי ùְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹחינת
ע Łן  ùנימין מóאת ýòבת  òùם רע "א ùסימן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹזהב 
ùòחינת  הŽ"ל העם אòרי ùה₣רה מבאר  י òְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹם .
הýא  הŽפ ò₣ת  לקיחת ידי על ה₣רה ְְְְִֵַַַַַַַָָהמ òכת
òל וòן ראòים  ג ' òל  òן ùחינת פ fiין, ùְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָחינת
הפ fiין  òל הòינין א₣תŁ₣ת י òם , עŁן ראòים ְִִִִִִִֵֶַַַָָד '
קד₣òים ספרים  הדćסת ùחינת ýוזה ûùפýס  ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָנעóין
òהם הא₣תŁ₣ת וק ýùץ  לקיחת ùחינת òְְְִִִִֵֵֶֶַַָהם 
Ž"ל, ùע ₣לם ה₣רה òנמ ידם  òעל ְְְִֶַַַַַָָָָָָהŽפ ò₣ת
òנעóין  Ž"ל פ fiין òל הòינין ùחינת  ýהþòְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
לין  הþ₣כה א òרי ן ועל Ž"ל. ûייקא ùְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָדפýס 
ספרים להדćיס  זאת נ₣ראה לצדקה ְְְְִִִַָָָָָָָֹמע ₣ת
הČדק₣ת  ל ידי על י òמים, לòם  ְְְְִִִֵֵַַַָָָקד₣òין
₣רה יòלהמý הŽפ ò₣ת ליčח  ז₣כין Žòְְְְִִִִֶַַָָָֻ₣תנין
ùה ₣רה מבאר סתימאה  דעיקא א₣ריתא  ùְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹחינת
ùעצמ ₣ זה òùביל צדקה Žò₣תנין òכן מל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהŽ"ל,
ספרים òהדćסת קד ₣òים  ספרים  להדćיס  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָדי
òהם הŽפò₣ת לקיחת ùחינת הם ùעצמן ýfiְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָא
א òרי  ùòוûאי Ž"ל ה₣רה והמòכת ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָהא₣תŁ₣ת 
₣רה חòýûי  להאיר הר ùים  את  לז ₣ת þòכה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָחלק ₣

 הרהז מעלת טֲַַַ

י ראל לחכמי  ארת הבר מעלת על וכתב  ,יבת י הראנה נה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָבר

הן: נאיהם,זה טמנ ז מר ת לה צל קד קה ת לכל היעצה  העצה "זאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

אל וע ה  מאד ... ועצם ה בר רב י ,ליח ולא זאת על  לפ ח  להם היה ְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹבואי

ק בע  הייתי חילי  נתיר אלמלא אני י ום, אחרי הה  ה בר  את יראל  חכמי  ליכְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָי

לזכת,  ל ויהיה  ה את העצה  את יח רתכם בד אבל מק ם , מקם כל  זה  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹבר

קה בר לא י  תלע יכל ממק אחד  וכל  יראל , לכל  לטבה  מה  אין  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹי 

לל ". כלה א עצ ם  קי  היה אר  אמן  עלינ יגן  תזכ הרמח "ל ד ל לנ מי  ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ

הרה  לדמכמי , ה העצה את אא יראל מעם זרת לב ל עצה  מצא ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לב ל  ד ה ה הר ספר ל העלי נה  הדה  כח  הפסק , ללא רצף ההר ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֻספר

רחמים. ה אה לקרב זר ת ְְְְֲִֵֵַַָָָֻל

צי בּ וּ ר ּכ ל להתאחד י וּ כלוּ  הּק דוֹ ׁש ]ב [מעּת ה  הזּ הר את  בּ נקל וללמד י שׂ ראל  
הּק דוֹ ׁש ים וחבריו הרׁש בּ "י  נעם מזּ יו ולהנוֹ ת

וכל]ג [ארץה'תגלו 'שמיםה'י'שמחו הקודש, בלשון הקדוש הזוהר  נגלות בהגלות 
הנהנין, ברכת מברכים והלומדים  ברקאי , אומרים  רבהרואים  בי קרי וכל

וחבריו  רשב"י פירושי  נועם מזיו  ולהנות  הקדוש, הזוהר את בנקל ללמוד מעתה  יוכל 
הקדוש  בחיבורם הגנוזה  הקדושה בשלהבת בפניולהתחמם וחתום סתום שהיה ,

להשיגם . יוכל מוחא כל לאו אשר  ההמון

אדירים ,והנה למים  לצלול עלינו הגדיל  אשר ויתעלה יתברך ה' בחסדי  זכינו, עתה 
ורחב  גדול וים  יקרות פנינים  כולו  אשר  הקדוש, הזוהר ספר  כל את ולהאיר 

ואופנים, שרפים הקודש חיות מספר , אין רמ "ז שם  חברים ידים , אחים ישראל  וכל
בזה לידבק ממקומם שגורשו הנשמות לאלו ניתנה "ורשות הזה  הקדוש לחיבור יכנסו 

ע"ב)החיבור" א ' דף  זוהר הקדוש (תיקוני שבזוהר  והחיזוק המוסר ממעינות לשאוב
בצל הקדושה]ד [ולחסות השכינה  ע"הכנפי המלך דוד ותפילת  ח יא). ל "ו פרק (תהלים

להúòחה ז ₣כין זה ידי ועל יóראל, לכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהčד₣òים
וכל ýברכה ט₣בה òפע òנמ זה ידי òעל òְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלימה

י óראל. לבית ְְִֵֵָט₣ב

תיבות:ציבו"ר ב. שריםי'דיקיםצ'ראשי
רשעים.ו'ינונים ב'

אלו ג. והארץ, חכמים , התלמידי אלו השמים
הקדמונים  בספרי  כמבואר  העם  אלימלך שאר  (נועם

אחת ועוד ) ובאגודה באחדות העם כל כאשר ,
תורת  וללמוד שבשמים אבינו רצון לעשות
נצא  ידו שעל הקדוש , הזוהר – ע "ה הרשב "י 

ברחמים.מ הגלות

בגימטריא ד.  הקדוש בזוהר מתאחדים ישראל
[ביאור : ימים" שבעה תשבו "בסוכות כמנין 1679

הקדושה שהשכינה יומם", עליהם ה' "וענן
ביום לראשי ל"סכותה וזוכים ישראל, על חופפת

דורש נשק ", היה שתמיד וכמו  ע"ח, יבמות  ירושלמי  (עיין

על הזה, הפסוק  את  עזרי " "אבי בעל  מרן  כלה  לירחי  בפתיחה

האטום) בלימודסכנת ישראל עם התאחדות ובזכות ,
ועוד, ומגוג, גוג ממלחמת נינצל הקדוש , הזוהר 
שבעת  תשבו בסוכות  עלינו צוותה שהתורה כמו
כל הקדוש הזוהר את ללמוד חייבים  כך ימים ,

הפסק]. בלי השבוע

סה  מהימנ תא צילא ד ה ה הר  ְְְִִִֵַַַָָָָֹֻלד

ùתהfiים  ח')תýב ק"מ עז(ćרק אדני "ה' ְֲִִֶֶָָֹֹ
ýבירòýלמי  נòק". ùיום לראòי  סתה ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֹיýòעתי

עח) ûף  זה(יבמ₣ת נ òק" "ùי₣ם  אחר ûבר :ý אמר ְְְֵֶֶַַָָָָָ
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עדני ונחל ית מ ן  ירוין יחסי ן: נפי צל אדם בני  אלהים   חס קר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמה 

לידע חס מ אר: נראה  ר א ח ים  מקר  ע י  ליריתקם :  וצדקת  י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

אכי"ר. לעלמים, הה  דה ספר הה גים  לכל עמד  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלב.

האחרוֹ נה הגּ אוּ לה א וֹ ר הוּ א הּק דוֹ ׁש  הזּ הר
הוא מן  אשר  הקדוש הזוהר בספר העדרים  כל ישקו הזה הגאולההמעין "אור 

ע"ב)האחרונה " א ' דף  זוהר האחרון"(תיקוני  בדור הימים , "בסוף תבל פני  האיר  ואשר
ע"ב) קי "א  דף זוהר יצאו ,(תיקוני  ידו  "על  ואשר החיים" "מאילן ישראל  את להטעים כדי

הגלות" ע"ב)מן קכ "ד דף  ח "ג , הזוהר(זוהר דבלימוד  הקדמונים, גדולי אמרו וכבר .
הוא מה יודע שאינו פי  על אף הנשמה, לזיכוך מסוגלת בלבד לשונו אשר הקדוש

זי"ע,אומר פלאג 'י , חיים רבי יועץ , פלא  החיד"א, ט"ז, התפילה  עמוד א', פארפוש לר"מ צדיקים (אור

טוב ועוד) ריח  מקום  מכל כלום , לקח  שלא  פי על אף בושם, של לחנות הנכנס כמשל
עמו  ישקני)קלט ד"ה  ליקוטים אפרים, מחנה  פירוש .(דגל  ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל

לשער! אפשר אי אשר למעלה  גדול  תיקון שיעשה  אחד  ס')מאמר מ"ג מלך  ועוד(כסא  ,
חלקי בשאר שנה  לימוד לערך  עולה הקדוש בזוהר  אחת שעה דלימוד  שם , כתב

הקדושה  בלשון.]ה[התורה הקדוש הזוהר את לכל לפרסם  השי"ת שזיכנו ידי ועל
למעלה , גדול תיקון  ויעשה  ולהבין , ללמוד  שיזכה מלך הכסא מאמר יתקיים הקודש

לשער! אפשר אי  אשר

הžה òל דהסכך הflקùלים ý וכתב ú₣ג. òל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻנòק₣
הùנים על הח₣פפת אם  הŽקראת  ùינה, ùְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָבחינת
ýflfiòד ₣ ò₣דč ה הþהר  ן ýמ₣ ûמהימנ ýתא, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹבצלא
ûמהימנýתא, וצילא   לסכ נח òב ùינה, ùְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָבחינת
ýמג₣ג  ú₣ג מflלחמת òמČיל נòק  ùי₣ם ýמגן   מסýְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ערב₣ת) .(ûùי  ֲֵַָ

נזהמעטùזמן איה. מא flץ  להúאלýבמעט ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
₣תבים,ùמהרה? מל והžא ויטאל ח Łים רùי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מה יקýן יע óה אחת òùעה הùčלה ýflfiòְֲִִֶֶַַַַַַָָָָד
ýפסק  מימה , òנה הòćט בלימýד  יעóה fiòְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹא

הח Łים הčד₣ò,)קנ"ה(ùסימן ùכף ז₣הר הfi₣מד ûגם  ְְְִִֵַַַַַַַָָ
òאי הùן ýמרן ל₣, יחòב הùčלה fiימýד ùְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָגירסא

ćעלזצ"לחי ûגד₣ל ז"ל, הflקùלים ý תב א ₣מר: ְְְִֵַַַַָָָֹֻ
ć אלף ùòת , ùי₣ם ה₣רה מעסק עמיםהנעóה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הח ₣ל, ימי òל ה₣רה מעסק  הנע óה מן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָי₣תר 
מצוה òל א ₣מר צ ûיקים  והא₣רח₣ת ְְְִִִֵֶַָָָעכל"ק.

נמצא  אלף. פ ýל ₣ער óùòמחה ₣רה  ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָולýflד 
אלף fiיýflד òווה ò ק ₣ד ùòùת אחד ôòְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָעה
מלי₣ן  òוה ýבóמחה  הŽגלה ₣רת òנה ćְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעמים 

₣רה. òָָע₣ת

יהýדי  אòר  זי"ע : ýתינ₣ù ר מûברי  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָהע ₣לה
"ò₣דčה "הþהר  ýב óמחה ò ק ₣ד ùòùת  ְְְִֵֶַַַַָָָֹל₣מד 

òנה מלי₣ן òל  לער אחת òùעה (ל ýflדע₣לה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הח₣ל ) ùימי .òćט  ְִֵַָ

אני  ר יאמר ִִַַַָָֹהח

10 שלומדים  אברכים 10,000 בעצמך : הגע
וכאשר  תורה, שנה מליון לנו יש ביום , שעות
שעה רק  שלומד קטן ילד אפילו או  פשוט יהודי
שנה מיליון שווה כן גם ,ò₣דčה ז₣הר בשבת  ַַָאחת 

יואל הנביא דברי בנו יקויים  וכך  י ')תורה. (ד'

לזה לזכות  יכול יהודי וכל אני" ùú₣ר יאמר òfi הח"ִִַַַָָֹ
ברחמים. המשיח  את  ולהביא

 הרהז מעלת יא ֲַַַ

"אפּל וּ  הר ׁש בּ "י הבטחת בּ נוּ  ּמ תקיימת ללׁש וֹ ן  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּת רגּ וּ ם  ידי  על
הּמ ׁש יח " לימוֹ ת קר וֹ ב נסּת רוֹ ת ידעוּ  נערים 

לית]ו [לןאמר מען לעלמא ,]ז[רי   ל ית לי  דא הא  רי דקדא רעתא  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

אפ מ יחא , לי מי  קריב יהא לאחא]ח [וכד  זמינין דעלמא  טמירין]ט [רביי  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

למנדע בההא]אי[י ]י[חכמתא וח נין, לכא.]ב י[קין  אתיא  זמנא  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

זה [רם הא ר  דה ל  נרצ אין מען: רי  להם  אמר :[ ד ה ללן  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

עלם נערים  אפ היח , לימת קרב כהיה . ל לעלם  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָתה

המן תבא וחנ ת , קים יד על  ולדעת החכמה ל  נסרת למצא ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹעתידים 

ל ל קיח .).יתה ף ו רא  רת ד ה (זהר  ְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

בּ כוּ נה ולתפּל ה הּת וֹ רה, ללּמ וּ ד גּ דוֹ ל  ח ׁש ק  מכניס  הּק דוֹ ׁש  זּ הר לּמ וּ ד
כי הקדוש הזוהר  בספר הזה הקדוש התורההלימוד ללימוד גדול חשק מכניס

בכוונה בהשי"ת ,]ג י[והתפילה נפלאה  אמונה   ובעיקר המצוות, בעשיית שמחה 

יהýדהו. לרùי ל₣מר  רצה òמע₣ן. רùי לýן ְְְִִִַַַַָָָָאמר 
הענין  ùתחfiת  הþהר ùדברי òם עŁן י₣סי, ýְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹלרùי

קטו:) .(ûף  ַ

ûיתúלי ז. ùדא הýא  ריù דק ýד òא רעýתא  ְְְְְְְְִִֵֵָָָלית
ר ₣צה אינ₣ הýא  ýרù ò₣דčהò ל₣מר  רצה .'ý ְֵֶֶַַָָָָוכ
לעיל. הþהר ùדברי  òם  עŁן הúאfiה, זמן Łòְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻתfiúה

טמירין ח. לאòחא זמינין דעלמא רביי ýfiְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאפי
ýימצא ùòע₣לם , קטŽים  נערים  ýfi אפ òýרć .'ý ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָוכ
אז י  ה₣רה, מž₣ד₣ת חכמה òל נסר ₣ת ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירין,

ûעה, הארץ אלŁהý)יתמfiא .(א ûרת ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ספריםט . א₣צר₣ת ý ימצא טמירין. ְְְְְְְְִִִִַָָלא òחא
ה₣רה, מž₣ד₣ת ה')חýòבים א ₣ת אמת  רû). ֱֲִִֶֶֶַָ

החכמה,י . üא ₣תù ולידע  òý רć ü יù ýְְְְְִֵֵֵַַַָָָלמנûע 
(ýהŁאל .(א ûרת ִֵֶֶַָ

קצין יא. למנûע òýרć . וח ùòýנין קČין üיùְְְְְִִִִִֵֵַָ
ýfi אפ Łòתfiúה הúלýת, ימי  òל וח ùòýנין ûְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻגאfiה

בוזגל "ו )לנערים הר"ש  òùם ג ' א ₣ת א₣ר ₣ת .(נČ₣צי ְְִִִֵֵָ

ל₣מר,יב. רצה לכלא. את úליא זמנא ýְְְְְִִַַַָָָָָֹבההýא
לל, ה₣רה ס₣ד₣ת יתfiúה הòflיח לימ₣ת  ְִִִֶַַַַַָָָֹקר ₣ב
קריב  יהא  וכד לעיל ôתýב  מה על קאי  זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָי
הרב  ý מ₣רינ ôתב  מה וע Łן .'ýוכ מòיחא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָלי₣מי
לžפר  ùהקûמת₣ ýעלינ יגן זכýת₣ אז ýלאי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָאברהם

החflה ג')א₣ר טýר  הראò₣ן  ýמצאתי (ûùף  לò₣נ₣: וזה ְְִִֶַַַַָָָָ
ýקž יתע fiòא  למעלה Žôגזר  מה י  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹתýב 
òלýם עד קצ ýב  לזמן היה ùגלýי, האמת ùְְְְְֱִֶַַַַָָָָָָחכמת

ה ' ûרא (אלפים)òנת  יčרא ואיל ýמôם ר "נ, ְֲִִִֵֵַָָָָָָָ
להתע žק  נתýנה והרýòת  הúזרה והרה ùְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֻתראה

הþהר . ùְֵֶַַֹספר 

קט ים  דלים ר ים  קתע הבחר מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה

ה' ýמôנת לò₣נ₣: וזה òם תב  ש'(אלפים)ע₣ד  ְְְֲִִֶַַָָָ

ùרùים ý קžתעŁò הflבחר מן מצוה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻליצירה
ואחר  לò₣נ₣: וזה òם  תב  ע₣ד ýקטŽים. úְְְְְִִֶַַַַָָד₣לים
ùזכ ýת  ולא הòflיח, מל לב ₣א עתיד  זה  ùòְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹזכýת
ויגע האל òחננ₣ ýמי להתרôל, רא ýי אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר ,
הõflג  החכמה חלק  להõיג  וזכה והûòל ýְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻמצא
מענýג  קצת הþה ùע₣לם  לטעם זכה הþה, ùְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹע₣לם 

הùא . ַָָָהע₣לם 

ר ùי יג. הרב ýלמ₣רינ הלכ₣ת" "לýčטי ùספר  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָתב 
לברכה צûיק זכר מùרסלב הôנהנתן òרא (הלכ₣ת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ו ) ùחינת הלכה האמŁים הúד₣לים הûČיקים וז"ל: , ְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָ
הž₣ד י₣דעים הם הýòבה, רû flòכניסין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמòיח,
ע ' עליו fiúה òר ùò"י סת ýם  מאמר  ùראòית  òְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָל
ùאלýל הŁמים  ýfiאù ùהם לעסק Žò₣הגין ćְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹנים 
.ò₣ דčה הýčנים ספר  òהýא ýòבה ימי  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוע óרת
הûČיקים אם  י  י₣דע  אין ýòבה, òל רû ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהכניס 
ùחינת  הýא  אמי צ ûיק  ל י האמŁים, ְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָהúד₣לים 
סתýם מאמר ùראòית òל הž₣ד י₣דע הýא ְֲִִֵֵֶַַַַָָָמòיח,
אנćין  òבעים  עליו fiúה י₣חאי ùר òמע ₣ן òְְְִִִִִִֶַַַַָָָרùי
ועóרת  ùאלýל הŁמים  ýfi אù ùהם לעסק Žòְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ₣הגין
ל י ,ò₣דčה ה ýčנים  ספר òה ýא ýòבה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָימי
ùחינת  ידי על הýא הŁמים  ýfi אù הýòבה  רûְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

סתýם. מאמר  ùְֲִֵַָָראòית
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עדני ונחל ית מ ן  ירוין יחסי ן: נפי צל אדם בני  אלהים   חס קר ְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻמה 

לידע חס מ אר: נראה  ר א ח ים  מקר  ע י  ליריתקם :  וצדקת  י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

אכי"ר. לעלמים, הה  דה ספר הה גים  לכל עמד  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלב.

האחרוֹ נה הגּ אוּ לה א וֹ ר הוּ א הּק דוֹ ׁש  הזּ הר
הוא מן  אשר  הקדוש הזוהר בספר העדרים  כל ישקו הזה הגאולההמעין "אור 

ע"ב)האחרונה " א ' דף  זוהר האחרון"(תיקוני  בדור הימים , "בסוף תבל פני  האיר  ואשר
ע"ב) קי "א  דף זוהר יצאו ,(תיקוני  ידו  "על  ואשר החיים" "מאילן ישראל  את להטעים כדי

הגלות" ע"ב)מן קכ "ד דף  ח "ג , הזוהר(זוהר דבלימוד  הקדמונים, גדולי אמרו וכבר .
הוא מה יודע שאינו פי  על אף הנשמה, לזיכוך מסוגלת בלבד לשונו אשר הקדוש

זי"ע,אומר פלאג 'י , חיים רבי יועץ , פלא  החיד"א, ט"ז, התפילה  עמוד א', פארפוש לר"מ צדיקים (אור

טוב ועוד) ריח  מקום  מכל כלום , לקח  שלא  פי על אף בושם, של לחנות הנכנס כמשל
עמו  ישקני)קלט ד"ה  ליקוטים אפרים, מחנה  פירוש .(דגל  ולהבין ללמוד יזכה אם שכן וכל

לשער! אפשר אי אשר למעלה  גדול  תיקון שיעשה  אחד  ס')מאמר מ"ג מלך  ועוד(כסא  ,
חלקי בשאר שנה  לימוד לערך  עולה הקדוש בזוהר  אחת שעה דלימוד  שם , כתב

הקדושה  בלשון.]ה[התורה הקדוש הזוהר את לכל לפרסם  השי"ת שזיכנו ידי ועל
למעלה , גדול תיקון  ויעשה  ולהבין , ללמוד  שיזכה מלך הכסא מאמר יתקיים הקודש

לשער! אפשר אי  אשר

הžה òל דהסכך הflקùלים ý וכתב ú₣ג. òל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻנòק₣
הùנים על הח₣פפת אם  הŽקראת  ùינה, ùְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָבחינת
ýflfiòד ₣ ò₣דč ה הþהר  ן ýמ₣ ûמהימנ ýתא, ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹבצלא
ûמהימנýתא, וצילא   לסכ נח òב ùינה, ùְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָבחינת
ýמג₣ג  ú₣ג מflלחמת òמČיל נòק  ùי₣ם ýמגן   מסýְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ערב₣ת) .(ûùי  ֲֵַָ

נזהמעטùזמן איה. מא flץ  להúאלýבמעט ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻ
₣תבים,ùמהרה? מל והžא ויטאל ח Łים רùי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מה יקýן יע óה אחת òùעה הùčלה ýflfiòְֲִִֶֶַַַַַַָָָָד
ýפסק  מימה , òנה הòćט בלימýד  יעóה fiòְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹא

הח Łים הčד₣ò,)קנ"ה(ùסימן ùכף ז₣הר הfi₣מד ûגם  ְְְִִֵַַַַַַַָָ
òאי הùן ýמרן ל₣, יחòב הùčלה fiימýד ùְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָגירסא

ćעלזצ"לחי ûגד₣ל ז"ל, הflקùלים ý תב א ₣מר: ְְְִֵַַַַָָָֹֻ
ć אלף ùòת , ùי₣ם ה₣רה מעסק עמיםהנעóה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הח ₣ל, ימי òל ה₣רה מעסק  הנע óה מן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָי₣תר 
מצוה òל א ₣מר צ ûיקים  והא₣רח₣ת ְְְִִִֵֶַָָָעכל"ק.

נמצא  אלף. פ ýל ₣ער óùòמחה ₣רה  ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָולýflד 
אלף fiיýflד òווה ò ק ₣ד ùòùת אחד ôòְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָעה
מלי₣ן  òוה ýבóמחה  הŽגלה ₣רת òנה ćְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעמים 

₣רה. òָָע₣ת

יהýדי  אòר  זי"ע : ýתינ₣ù ר מûברי  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָהע ₣לה
"ò₣דčה "הþהר  ýב óמחה ò ק ₣ד ùòùת  ְְְִֵֶַַַַָָָֹל₣מד 

òנה מלי₣ן òל  לער אחת òùעה (ל ýflדע₣לה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

הח₣ל ) ùימי .òćט  ְִֵַָ

אני  ר יאמר ִִַַַָָֹהח

10 שלומדים  אברכים 10,000 בעצמך : הגע
וכאשר  תורה, שנה מליון לנו יש ביום , שעות
שעה רק  שלומד קטן ילד אפילו או  פשוט יהודי
שנה מיליון שווה כן גם ,ò₣דčה ז₣הר בשבת  ַַָאחת 

יואל הנביא דברי בנו יקויים  וכך  י ')תורה. (ד'

לזה לזכות  יכול יהודי וכל אני" ùú₣ר יאמר òfi הח"ִִַַַָָֹ
ברחמים. המשיח  את  ולהביא

 הרהז מעלת יא ֲַַַ

"אפּל וּ  הר ׁש בּ "י הבטחת בּ נוּ  ּמ תקיימת ללׁש וֹ ן  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ּת רגּ וּ ם  ידי  על
הּמ ׁש יח " לימוֹ ת קר וֹ ב נסּת רוֹ ת ידעוּ  נערים 

לית]ו [לןאמר מען לעלמא ,]ז[רי   ל ית לי  דא הא  רי דקדא רעתא  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

אפ מ יחא , לי מי  קריב יהא לאחא]ח [וכד  זמינין דעלמא  טמירין]ט [רביי  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

למנדע בההא]אי[י ]י[חכמתא וח נין, לכא.]ב י[קין  אתיא  זמנא  ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹ

זה [רם הא ר  דה ל  נרצ אין מען: רי  להם  אמר :[ ד ה ללן  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

עלם נערים  אפ היח , לימת קרב כהיה . ל לעלם  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָתה

המן תבא וחנ ת , קים יד על  ולדעת החכמה ל  נסרת למצא ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹעתידים 

ל ל קיח .).יתה ף ו רא  רת ד ה (זהר  ְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

בּ כוּ נה ולתפּל ה הּת וֹ רה, ללּמ וּ ד גּ דוֹ ל  ח ׁש ק  מכניס  הּק דוֹ ׁש  זּ הר לּמ וּ ד
כי הקדוש הזוהר  בספר הזה הקדוש התורההלימוד ללימוד גדול חשק מכניס

בכוונה בהשי"ת ,]ג י[והתפילה נפלאה  אמונה   ובעיקר המצוות, בעשיית שמחה 

יהýדהו. לרùי ל₣מר  רצה òמע₣ן. רùי לýן ְְְִִִַַַַָָָָאמר 
הענין  ùתחfiת  הþהר ùדברי òם עŁן י₣סי, ýְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹלרùי

קטו:) .(ûף  ַ

ûיתúלי ז. ùדא הýא  ריù דק ýד òא רעýתא  ְְְְְְְְִִֵֵָָָלית
ר ₣צה אינ₣ הýא  ýרù ò₣דčהò ל₣מר  רצה .'ý ְֵֶֶַַָָָָוכ
לעיל. הþהר ùדברי  òם  עŁן הúאfiה, זמן Łòְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻתfiúה

טמירין ח. לאòחא זמינין דעלמא רביי ýfiְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאפי
ýימצא ùòע₣לם , קטŽים  נערים  ýfi אפ òýרć .'ý ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָוכ
אז י  ה₣רה, מž₣ד₣ת חכמה òל נסר ₣ת ְְְִִִִִֶַָָָָָטמירין,

ûעה, הארץ אלŁהý)יתמfiא .(א ûרת ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ספריםט . א₣צר₣ת ý ימצא טמירין. ְְְְְְְְִִִִַָָלא òחא
ה₣רה, מž₣ד₣ת ה')חýòבים א ₣ת אמת  רû). ֱֲִִֶֶֶַָ

החכמה,י . üא ₣תù ולידע  òý רć ü יù ýְְְְְִֵֵֵַַַָָָלמנûע 
(ýהŁאל .(א ûרת ִֵֶֶַָ

קצין יא. למנûע òýרć . וח ùòýנין קČין üיùְְְְְִִִִִֵֵַָ
ýfi אפ Łòתfiúה הúלýת, ימי  òל וח ùòýנין ûְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻגאfiה

בוזגל "ו )לנערים הר"ש  òùם ג ' א ₣ת א₣ר ₣ת .(נČ₣צי ְְִִִֵֵָ

ל₣מר,יב. רצה לכלא. את úליא זמנא ýְְְְְִִַַַָָָָָֹבההýא
לל, ה₣רה ס₣ד₣ת יתfiúה הòflיח לימ₣ת  ְִִִֶַַַַַָָָֹקר ₣ב
קריב  יהא  וכד לעיל ôתýב  מה על קאי  זה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָי
הרב  ý מ₣רינ ôתב  מה וע Łן .'ýוכ מòיחא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָלי₣מי
לžפר  ùהקûמת₣ ýעלינ יגן זכýת₣ אז ýלאי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָאברהם

החflה ג')א₣ר טýר  הראò₣ן  ýמצאתי (ûùף  לò₣נ₣: וזה ְְִִֶַַַַָָָָ
ýקž יתע fiòא  למעלה Žôגזר  מה י  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹתýב 
òלýם עד קצ ýב  לזמן היה ùגלýי, האמת ùְְְְְֱִֶַַַַָָָָָָחכמת

ה ' ûרא (אלפים)òנת  יčרא ואיל ýמôם ר "נ, ְֲִִִֵֵַָָָָָָָ
להתע žק  נתýנה והרýòת  הúזרה והרה ùְְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֻתראה

הþהר . ùְֵֶַַֹספר 

קט ים  דלים ר ים  קתע הבחר מן ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֻמצוה

ה' ýמôנת לò₣נ₣: וזה òם תב  ש'(אלפים)ע₣ד  ְְְֲִִֶַַָָָ

ùרùים ý קžתעŁò הflבחר מן מצוה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻליצירה
ואחר  לò₣נ₣: וזה òם  תב  ע₣ד ýקטŽים. úְְְְְִִֶַַַַָָד₣לים
ùזכ ýת  ולא הòflיח, מל לב ₣א עתיד  זה  ùòְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹזכýת
ויגע האל òחננ₣ ýמי להתרôל, רא ýי אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר ,
הõflג  החכמה חלק  להõיג  וזכה והûòל ýְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻמצא
מענýג  קצת הþה ùע₣לם  לטעם זכה הþה, ùְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹע₣לם 

הùא . ַָָָהע₣לם 

ר ùי יג. הרב ýלמ₣רינ הלכ₣ת" "לýčטי ùספר  ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָתב 
לברכה צûיק זכר מùרסלב הôנהנתן òרא (הלכ₣ת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ו ) ùחינת הלכה האמŁים הúד₣לים הûČיקים וז"ל: , ְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָ
הž₣ד י₣דעים הם הýòבה, רû flòכניסין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמòיח,
ע ' עליו fiúה òר ùò"י סת ýם  מאמר  ùראòית  òְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָל
ùאלýל הŁמים  ýfiאù ùהם לעסק Žò₣הגין ćְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹנים 
.ò₣ דčה הýčנים ספר  òהýא ýòבה ימי  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוע óרת
הûČיקים אם  י  י₣דע  אין ýòבה, òל רû ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלהכניס 
ùחינת  הýא  אמי צ ûיק  ל י האמŁים, ְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָהúד₣לים 
סתýם מאמר ùראòית òל הž₣ד י₣דע הýא ְֲִִֵֵֶַַַַָָָמòיח,
אנćין  òבעים  עליו fiúה י₣חאי ùר òמע ₣ן òְְְִִִִִִֶַַַַָָָרùי
ועóרת  ùאלýל הŁמים  ýfi אù ùהם לעסק Žòְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ₣הגין
ל י ,ò₣דčה ה ýčנים  ספר òה ýא ýòבה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָימי
ùחינת  ידי על הýא הŁמים  ýfi אù הýòבה  רûְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

סתýם. מאמר  ùְֲִֵַָָראòית



 הרהז מעלת ֲַַַ יב יב יב יב 

הקדושה אפשרובתורתו  אי החי  ויחוש יטעם  ואשר  הדורות , גדולי  העידו כן ,
ה ' ואהבת המוסרים כל נובעים וממנו יראים , ספרי  לכל מקור  "והוא להכחישו .

זצוק"ל)התמימה" מאפטא להרה "ק  צבי " ה "עטרת בעל דברי.(מכתב  ומבין ספר, שיודע "ומי
השכל מוסרי מדבש, מתוקים ודברים טעם טוב  בו ימצא הפשוטים, הקדוש הזוהר

שבשמים" לאביו האדם לב זוהר)שמושכים ערך  יועץ  אדם (פלא לכל ראוי כן, כי "הנה 
גדר וזה  בשבוע, שבוע מדי הפרשה מלקרוא יעבור ולא  הקדוש, הזוהר ספר  לו ליקח
כידוע  גדולה , רעה  שהוא  לבטלה , עצמו לפנות יצרו ישיאנו שלא כדי  לאדם, "גדול 

"(שם) נפלאים , חידושים כמחדש לו יחשב בפשוטו  גם הקדוש הזוהר  לימוד אשר ועוד 
חידוש)בתורה " ערך יועץ  ח"ן.]ד י[(פלא ליודעי  כידוע עליותיו בשמים  ובונה ,

הקדוש בזוהר שיעור ללמוד תקבעו  שבת בכל
וזל"ק :וכבר זצוק"ל: מליסא יעקב רבי  הגה "ק ומהם: וגדולים, צדיקים  "בכלהורו

הקדוש" בזוהר שיעור ללמוד  תקבעו  ג ")שבת יוסף(הנהגות רבי  הגה "צ העיד  וכן
בשווה, היהודים  ולכל לבחורים , גם ומזרז, מעודד היה  חיים" ה"חפץ כי  זצ"ל, בלוך
שאין הקדוש הזוהר לימוד  על ואמר  פרשה  אותה של  הזוהר את שבת בכל ללמוד 

מדרש  רובו  כי ללומדו יוסף ")הגבלה  ל"יסוד  יוסף" "בנין .(הוספות

חז"ל  מאמרי מּכ ל י וֹ תר מע וֹ רר הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לׁש וֹ ן
 נואף ור מסר , ספר זהר ללמד לאליו  הרה  לברכה  ציק זכר אי החזן מרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

בפר לברכה. ציק זכר ריינמן  מריה רי האן ,ת אח ן  עם  עצמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלמד

חידושיםיד. לחדש חייב אחד  שכל כתוב  בזוה"ק 
חידשה מה לנשמה שואל והקב "ה קודש, בשבת
על ועתה גדולה, בבושה נמצאת  חידש לא  ואם
שעולה מלבד  בשבת הקדוש הזוהר לימוד ידי
וביסורים שנה, למיליון ובשמחה שנה, אלף לערך

מאה  ליסורים)כפול נחשב היצר כבישת צער זאת (גם ,
מליון  מאה שוה קודש  בשבת אחת שעה אומרת 
חידושים שחידש כמו לו יחשב  עוד  תורה. שנה
ובבן  לנשמתו. ונחת תיקון ימצא  ובכך בתורה,

חי נחשב (דרושים)איש בפשט שחידוש כתב,
החיים ובכף לבנים , נחשב  בסוד וחידוש לבנות ,
בתורה, עקר ח"ו אדם יהיה שלא ומחייב מעורר
חידוש  לפי ועתה בתורה, ורביה בפריה חייב  כי
ידי  על בתורה ובנות  לבנים זוכה יועץ  הפלא

הקדוש . זוהר  לימוד

ùנה ח ùò₣ן ý אù הòflלים  ý יאמר ן ְְְִִֵֶֶַַָֹֹ"על
להבה מחùò₣ן יצאה òא י סיח ₣ן, עיר  ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָות₣נן
ארנן" ùמ₣ת ùעלי מ₣אב  ער אכלה סיחן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹמčרית

כ"זכ"ח) – כ"א  בתרא(במדבר  בבא  ובגמרא  ע"ח, (דף 

דכתיב ע"ב ) מאי יוחנן א"ר נחמן  בר  שמואל א "ר  :
המוש  יאמרו כן אלו על המושלים וגו' לים 

ונחשב  בואו חשבון בואו ביצרם המושלים 
ושכר  שכרה כנגד מצוה הפסד עולם  של חשבונו
עושה אתה אם  ותכונן תבנה  הפסדה כנגד עבירה
עכ"ל. הבא , לעולם  ותכונן הזה בעולם תבנה כן
ירוץ  דעה, בר ועדיין בראשו שעיניו מי וכל

האמיתיים. החיים  באילן ויאחז ויחטוף

עיה "ק בירושלים מוכר יהודי מסוחר סיפור
ניצל מלך, והכסא  חי איש הבן דברי לו  כשנודע

אחת בשבת  שעות  שש ולמד זמנו  את

שכשלומדים לו אמרתי כך. על לי וסיפר 
ידעתי  לו לי , ענה שנה, מליון שווה זה בשמחה,

בשבת . זוהר שעות 13 לומד הייתי 

חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
שיכול כאלו חשבונות כששומע  וזהב , כסף על
את  בעצמו ומקיים כזה, גדולה לעשירות להגיע

וכסף". זהב מאלפי פיך  תורת לי  "טוב  הפסוק

 הרהז מעלת יג ֲַַַ

"אי זצ "ל)"מעה   אי החזן  ד ה ה אן  מרן על  ה הר(עבת  לן  אמר: מבא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

חז"ל. מאמרי מל  יתר מע רר דהא רת, עבת ע ד   על  להארי נן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֻ

לבין. כ ְִֵַַָי

ללמוד וכגדול, כקטן ואיש, איש לכל השווה  סעודה ועליו  ערוך שולחן הרי 
הקדוש הזוהר עם  יחד השבוע  פרשת את

הזוהרואם  של זו הוצאה ידי על  עתה, הרי  לכך, מסוגל אחד כל היה לא כה עד
 ובהירה קלה  ללשון  מתורגם הקודש, בלשון  ועליו הקדוש ערוך שולחן הרי 

הזוהר עם יחד השבוע פרשת את ללמוד וכגדול, כקטן ואיש, איש לכל השווה  סעודה 
ברחמים .הקדוש  הגאולה  ולהחיש ישראל, גדולי  כרצון ,

חורין  בן נעשה בתורה העוסק  כל
הזוהראודה  כל של זו פאר למהדורת שזכינו אהללנו רבים ובתוך רב בקהל ה'

ובניקוד בפיסוק עיניים, מאירות באותיות  אלה כל הקודש, ללשון בתרגום 
והנקודות הגוף הן שהאותיות הקדוש הזוהר וכדברי  בהם, הקורא  ירוץ למען מלא,

מלכיהם  אחר  כחיילים  אחריהן שמתנענעות  הרוח  ע"ב)הם  ט"ו דף  ח "א וכמבואר(זוהר  ,
גוף.  והאותיות רוח , – נקודות נשמה , – דהטעמים האריז"ל בכתבי

שכלוהמכתב  חרת, אלא חרת תקרי  אל הלוחות על חרות הוא  אלוקים ֵָמכתב

חורין בן נעשה בתורה אומן ,]ו ט [העוסק מעשה בתרגום  שמים  למתנת וזכינו ,
על משמר מכל שמירה  תוך הקודש, ללשון  מארמית במילה מילה במדויק, מועתק
יתלהב  הקודש ללשון בתרגומו שגם  כדי  הקדוש, הזוהר של המיוחדת הלשון  צורת 

אותו. ולאהבה ליראה יתברך, ה' לעבודת ויתעורר  בו הקורא 

הקודש ללשון מארמית  הקדוש , הזוהר מן הרבה שתירגמו  גדולים  קידמונו  כבר
אךהן  הקודש, ללשון הזוהר  את ולתרגם הקודש אל  לגשת יראנו בתחילה  כי  אמת

הקודש , ללשון מארמית הקדוש, הזוהר  מן הרבה שתירגמו גדולים קידמונו כבר
עיקר. כל בידם מיחו ולא

הקודש בלשון זוהר ספר קיים  היה זי"ע  ויטאל חיים ר ' הקדוש  הרב בזמן
חמד"לנו ומי  ה"שדי  בעל זי "ע, מדיני  חזקיהו  חיים רבי  הקדוש מהגאון גדול

תורה ") "זוהר  לספר ללשון(בהסכמתו הזוהר  את מלתרגם  חשש צד  כל שסילק
כדלהלן: הקודש,

מŁצר טו. Čflôיל ò₣דčה הז ₣הר  fiיýflד ýְִִִִֵֶֶַַַַָָבפרט
הע₣סקים לברכה: זכר₣נ ₣ הúר"א ד תב  ְְְְְְִִִַַַָָָָָָהרע,
להתùúר  יכ₣ל הרע יצר אין וס₣ד ùְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָרמז 

י"ח)ùהם . ה' מòלי  על ה úר"א  òýרć). א ₣ר (ועŁן ְְְִֵֵֵֶַַַָָ

על ýýČò ה û₣ר ₣ת úד ₣לי מע₣ד  ùאריכýת ה ôלם ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהז₣הר 

.ך) ָ

ćנימýŁת  :òפŽל חŁים  הם ה₣רה ćְְִִִִִֵֶֶַַַָנימýŁת

ò פŽה òהýא הýúף לפנימýŁת ח Łים הם ְִִִִֵֶֶֶַַַַָה₣רה
וס₣ד ùרמז והע₣סקים הýúף, לחיצ ₣נýŁת ְְְְְְִִִִִֶֶַַָוהחיצ₣נýŁת 

ùהם . להתúר₣ת יכ₣ל הרע  יצר  ćרקאין òלמה  (אבן  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

כ"ו ) א ₣ת .ח'
היה, לא  הúא fiה הùčלה: ùלýflד  הúא fiה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻֻע čר
ùלýflד הúאfiה וע čר ה₣רה, לýflד  ידי על ְְְְִִִֵַַַַַָָֻרק 

ג')הùčלה. א₣ת י"א ćרק òלמה  .(אבן ְֵֶֶֶֶַַָָָ



 הרהז מעלת ֲַַַ יב יב יב יב 

הקדושה אפשרובתורתו  אי החי  ויחוש יטעם  ואשר  הדורות , גדולי  העידו כן ,
ה ' ואהבת המוסרים כל נובעים וממנו יראים , ספרי  לכל מקור  "והוא להכחישו .

זצוק"ל)התמימה" מאפטא להרה "ק  צבי " ה "עטרת בעל דברי.(מכתב  ומבין ספר, שיודע "ומי
השכל מוסרי מדבש, מתוקים ודברים טעם טוב  בו ימצא הפשוטים, הקדוש הזוהר

שבשמים" לאביו האדם לב זוהר)שמושכים ערך  יועץ  אדם (פלא לכל ראוי כן, כי "הנה 
גדר וזה  בשבוע, שבוע מדי הפרשה מלקרוא יעבור ולא  הקדוש, הזוהר ספר  לו ליקח
כידוע  גדולה , רעה  שהוא  לבטלה , עצמו לפנות יצרו ישיאנו שלא כדי  לאדם, "גדול 

"(שם) נפלאים , חידושים כמחדש לו יחשב בפשוטו  גם הקדוש הזוהר  לימוד אשר ועוד 
חידוש)בתורה " ערך יועץ  ח"ן.]ד י[(פלא ליודעי  כידוע עליותיו בשמים  ובונה ,

הקדוש בזוהר שיעור ללמוד תקבעו  שבת בכל
וזל"ק :וכבר זצוק"ל: מליסא יעקב רבי  הגה "ק ומהם: וגדולים, צדיקים  "בכלהורו

הקדוש" בזוהר שיעור ללמוד  תקבעו  ג ")שבת יוסף(הנהגות רבי  הגה "צ העיד  וכן
בשווה, היהודים  ולכל לבחורים , גם ומזרז, מעודד היה  חיים" ה"חפץ כי  זצ"ל, בלוך
שאין הקדוש הזוהר לימוד  על ואמר  פרשה  אותה של  הזוהר את שבת בכל ללמוד 

מדרש  רובו  כי ללומדו יוסף ")הגבלה  ל"יסוד  יוסף" "בנין .(הוספות

חז"ל  מאמרי מּכ ל י וֹ תר מע וֹ רר הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לׁש וֹ ן
 נואף ור מסר , ספר זהר ללמד לאליו  הרה  לברכה  ציק זכר אי החזן מרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

בפר לברכה. ציק זכר ריינמן  מריה רי האן ,ת אח ן  עם  עצמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלמד

חידושיםיד. לחדש חייב אחד  שכל כתוב  בזוה"ק 
חידשה מה לנשמה שואל והקב "ה קודש, בשבת
על ועתה גדולה, בבושה נמצאת  חידש לא  ואם
שעולה מלבד  בשבת הקדוש הזוהר לימוד ידי
וביסורים שנה, למיליון ובשמחה שנה, אלף לערך

מאה  ליסורים)כפול נחשב היצר כבישת צער זאת (גם ,
מליון  מאה שוה קודש  בשבת אחת שעה אומרת 
חידושים שחידש כמו לו יחשב  עוד  תורה. שנה
ובבן  לנשמתו. ונחת תיקון ימצא  ובכך בתורה,

חי נחשב (דרושים)איש בפשט שחידוש כתב,
החיים ובכף לבנים , נחשב  בסוד וחידוש לבנות ,
בתורה, עקר ח"ו אדם יהיה שלא ומחייב מעורר
חידוש  לפי ועתה בתורה, ורביה בפריה חייב  כי
ידי  על בתורה ובנות  לבנים זוכה יועץ  הפלא

הקדוש . זוהר  לימוד

ùנה ח ùò₣ן ý אù הòflלים  ý יאמר ן ְְְִִֵֶֶַַָֹֹ"על
להבה מחùò₣ן יצאה òא י סיח ₣ן, עיר  ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָות₣נן
ארנן" ùמ₣ת ùעלי מ₣אב  ער אכלה סיחן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹמčרית

כ"זכ"ח) – כ"א  בתרא(במדבר  בבא  ובגמרא  ע"ח, (דף 

דכתיב ע"ב ) מאי יוחנן א"ר נחמן  בר  שמואל א "ר  :
המוש  יאמרו כן אלו על המושלים וגו' לים 

ונחשב  בואו חשבון בואו ביצרם המושלים 
ושכר  שכרה כנגד מצוה הפסד עולם  של חשבונו
עושה אתה אם  ותכונן תבנה  הפסדה כנגד עבירה
עכ"ל. הבא , לעולם  ותכונן הזה בעולם תבנה כן
ירוץ  דעה, בר ועדיין בראשו שעיניו מי וכל

האמיתיים. החיים  באילן ויאחז ויחטוף

עיה "ק בירושלים מוכר יהודי מסוחר סיפור
ניצל מלך, והכסא  חי איש הבן דברי לו  כשנודע

אחת בשבת  שעות  שש ולמד זמנו  את

שכשלומדים לו אמרתי כך. על לי וסיפר 
ידעתי  לו לי , ענה שנה, מליון שווה זה בשמחה,

בשבת . זוהר שעות 13 לומד הייתי 

חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
שיכול כאלו חשבונות כששומע  וזהב , כסף על
את  בעצמו ומקיים כזה, גדולה לעשירות להגיע

וכסף". זהב מאלפי פיך  תורת לי  "טוב  הפסוק

 הרהז מעלת יג ֲַַַ

"אי זצ "ל)"מעה   אי החזן  ד ה ה אן  מרן על  ה הר(עבת  לן  אמר: מבא ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

חז"ל. מאמרי מל  יתר מע רר דהא רת, עבת ע ד   על  להארי נן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֻ

לבין. כ ְִֵַַָי

ללמוד וכגדול, כקטן ואיש, איש לכל השווה  סעודה ועליו  ערוך שולחן הרי 
הקדוש הזוהר עם  יחד השבוע  פרשת את

הזוהרואם  של זו הוצאה ידי על  עתה, הרי  לכך, מסוגל אחד כל היה לא כה עד
 ובהירה קלה  ללשון  מתורגם הקודש, בלשון  ועליו הקדוש ערוך שולחן הרי 

הזוהר עם יחד השבוע פרשת את ללמוד וכגדול, כקטן ואיש, איש לכל השווה  סעודה 
ברחמים .הקדוש  הגאולה  ולהחיש ישראל, גדולי  כרצון ,

חורין  בן נעשה בתורה העוסק  כל
הזוהראודה  כל של זו פאר למהדורת שזכינו אהללנו רבים ובתוך רב בקהל ה'

ובניקוד בפיסוק עיניים, מאירות באותיות  אלה כל הקודש, ללשון בתרגום 
והנקודות הגוף הן שהאותיות הקדוש הזוהר וכדברי  בהם, הקורא  ירוץ למען מלא,

מלכיהם  אחר  כחיילים  אחריהן שמתנענעות  הרוח  ע"ב)הם  ט"ו דף  ח "א וכמבואר(זוהר  ,
גוף.  והאותיות רוח , – נקודות נשמה , – דהטעמים האריז"ל בכתבי

שכלוהמכתב  חרת, אלא חרת תקרי  אל הלוחות על חרות הוא  אלוקים ֵָמכתב

חורין בן נעשה בתורה אומן ,]ו ט [העוסק מעשה בתרגום  שמים  למתנת וזכינו ,
על משמר מכל שמירה  תוך הקודש, ללשון  מארמית במילה מילה במדויק, מועתק
יתלהב  הקודש ללשון בתרגומו שגם  כדי  הקדוש, הזוהר של המיוחדת הלשון  צורת 

אותו. ולאהבה ליראה יתברך, ה' לעבודת ויתעורר  בו הקורא 

הקודש ללשון מארמית  הקדוש , הזוהר מן הרבה שתירגמו  גדולים  קידמונו  כבר
אךהן  הקודש, ללשון הזוהר  את ולתרגם הקודש אל  לגשת יראנו בתחילה  כי  אמת

הקודש , ללשון מארמית הקדוש, הזוהר  מן הרבה שתירגמו גדולים קידמונו כבר
עיקר. כל בידם מיחו ולא

הקודש בלשון זוהר ספר קיים  היה זי"ע  ויטאל חיים ר ' הקדוש  הרב בזמן
חמד"לנו ומי  ה"שדי  בעל זי "ע, מדיני  חזקיהו  חיים רבי  הקדוש מהגאון גדול

תורה ") "זוהר  לספר ללשון(בהסכמתו הזוהר  את מלתרגם  חשש צד  כל שסילק
כדלהלן: הקודש,

מŁצר טו. Čflôיל ò₣דčה הז ₣הר  fiיýflד ýְִִִִֵֶֶַַַַָָבפרט
הע₣סקים לברכה: זכר₣נ ₣ הúר"א ד תב  ְְְְְְִִִַַַָָָָָָהרע,
להתùúר  יכ₣ל הרע יצר אין וס₣ד ùְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָרמז 

י"ח)ùהם . ה' מòלי  על ה úר"א  òýרć). א ₣ר (ועŁן ְְְִֵֵֵֶַַַָָ

על ýýČò ה û₣ר ₣ת úד ₣לי מע₣ד  ùאריכýת ה ôלם ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָהז₣הר 

.ך) ָ

ćנימýŁת  :òפŽל חŁים  הם ה₣רה ćְְִִִִִֵֶֶַַַָנימýŁת

ò פŽה òהýא הýúף לפנימýŁת ח Łים הם ְִִִִֵֶֶֶַַַַָה₣רה
וס₣ד ùרמז והע₣סקים הýúף, לחיצ ₣נýŁת ְְְְְְִִִִִֶֶַַָוהחיצ₣נýŁת 

ùהם . להתúר₣ת יכ₣ל הרע  יצר  ćרקאין òלמה  (אבן  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

כ"ו ) א ₣ת .ח'
היה, לא  הúא fiה הùčלה: ùלýflד  הúא fiה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻֻע čר
ùלýflד הúאfiה וע čר ה₣רה, לýflד  ידי על ְְְְִִִֵַַַַַָָֻרק 

ג')הùčלה. א₣ת י"א ćרק òלמה  .(אבן ְֵֶֶֶֶַַָָָ
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הקדוש ,בעל הזוהר של תרגום הינו הבהיר " ש"ספר דעה יש כי  מביא חמד" ה"שדי 
תרגום הוא הקדוש שהזוהר הפוכה דיעה גם  יש כי  אם  הקודש . ללשון  מארמית 
עיקר , ראשון לשון נוקט  חמד" ה"שדי אך  מאד , קדום חיבור שהינו  הבהיר ספר של
המעתיק  רצה שלא משום וזאת דחוקה, לשונו אשר  הבהיר  שספר מכך היא וראיתו 

הנ"ל, הגאון  וכותב ומוסיף הארמי ", בלשון  הזוהר  מדברי איןלשנות מקום שמכל 
שכן הקודש. בלשון  זוהר ספר ויטאל  חיים ר' הקדוש הרב בזמן  קיים היה  כי ספק 

בראשית זוהר  על  ע"ב)בפירושו ל "ה  ציון(דף  תוך הזוהר מן דברים חיים רבי הזכיר
הקודש". לשון  "זוהר מקורם:

ויטאל  חיים  רבי של בזמנו  שחי - פראג  מק"ק פתחיה רבי בן בער ישכר רבי
הקודש ללשון מארמית תרגם  בו  חכמה" "מקור מופלא, ספר חיבר -

גדוליםכמו כמה והידוע]זט [כן  הקודש ללשון הקדוש הזוהר מן ניכרים  חלקים תירגמו 
בעל  פראג מק "ק פתחיה רבי בן בער ישכר רבי המקובל הגאון הוא והמיוחד 

בינה "הפירוש חיבר"אמרי  אשר   ויטאל חיים  ר" של בזמנו שחי הקדוש, הזוהר על
ידו  מצאה אשר כל  הקודש ללשון  מארמית  תרגם בו חכמה" "מקור מופלא, ספר 
ופסוק  פסוק לכל מצמיד  שהוא תוך הפשט , בדרך התורה על ביאורים  הקדוש  בזוהר 

כהקדמתו. כלשונו  בזוהר" ההוא הכתוב ביאור  דברי  מוצא מקום  התורה, מן 

יוצאאמרתי  לכל ולהועיל לעזר להיות וצח, קצר בלשון  זה חיבורי  להעמיד
הקדושה תורתינו  דת העבודה, בצבא  צבא 

שלרבי  המקורית מהלשון לשנות שהניעתו הסיבה את  מגלה בהקדמתו בער  ישכר
[של דבריו  בהבאת תועלת שאין  "מאחר וזל "ק: הקודש , ללשון הקדוש הזוהר
וחתומים סתומים  הם הזוהר לשון דברי שכל באשר  וצורתו... כהוויתו בלשונו הזוהר ]

שכטר טז. מאיר  יעקב רבי  הצדיק  הגאון מדברי
ללימוד השמים" "שער בישיבת ר"מ שליט"א,

הנגל תובב"א תורת ירושלים פעיה"ק והנסתר , ה
את  עליהם להוסיף שהשכילו וביחוד  ... וז "ל:
הקודש  ללשון מתורגמים  הקדוש הזהר  נגלות כל
של הקדושה ורוח  טהרה רוח להחדיר יזכו  שבזה
מה בעתו ודבר מאוד חשוב  שהוא הקדוש , הזהר 
עקבתא  דור בדורנו בפרט מאד , הנצרך  טוב
והזוהמא  ארץ , יכסה החושך  כאשר דמשיחא 
אלו  בזמנים שתפקידנו טובה, חלקה כל אוכלה
שידחה אור ולהרבות הקדושה גבולות להרחיב

בארץ . השוררים  והעלטה החושך  את
הקדוש  הזהר נגלות ליקוטי של הענין ולעצם
ולהפיצם להדפיסם הקודש, ללשון ותרגומן
אחרי  ודכוותי, דידי להסכמת צריך  אין בעולם 

וכו' וכו' התורה שר הק' הגאון לכך הסכים שכבר 
"שדי  הנפלאים  הספרים  בעמ"ח  מדיני חזקי' רבי
להגאון  מבוררת , תשובה ע"ז שכתב חמד",
זה ואין  ... זצ "ל, ראזנבערג  יהודה רבי המפורסם
רבתא, מצוה של בגדר אלא  בלבד, המותר  בגדר 

כאמור . הזה, בדור ובמיוחד 

הדר  ולפאר  להדר דרכם ה' שיצליח ואברכם 
יפקון  ידו שעל הק ' והזהר  הק' התורה של זיוה
לרוב  וברכה, טובה לשפע ויזכו ברחמי , גלותא מבי
ואך  מעליא ונהורא גופא בבריאות  דקדושה נחת

הימים. כל ירדפום וחסד טוב

והנסתר הנגלה  תורת  מפיצי לכבוד בכו"ח 

שכטער  מאיר יעקב 

הבהיר) גדולות מקראות החומש  על הקודש  לשו זוהר על הסכמה  מתו)

 הרהז מעלת טוֲַַַ

לעזר להיות וצח , קצר בלשון זה חיבורי  להעמיד אמרתי  בכן העולם ... בני המון לרוב
דברי כל כאשר  הקדושה ... תורתינו דת  העבודה, בצבא  צבא יוצא לכל ולהועיל

בו" וקוראים  הרואים כל לעין  ומבוארים  פתוחים  יתברך ה' בעזר יהיו הזוהר

אדרבא ,הרי אלא מארמית, הקדוש הזוהר בתרגום  פסול שום  הנ"ל הגאון  מצא שלא
הזוהר בסגנון לקצר לנכון מצא  גם העם . המון  לרוב בכך ראה גדולה תועלת

הקדוש. הזוהר דברי  תוכן את להבין  יותר יקל למען   הקדוש

הקדוש השל"ה בעל  להסכמות זכה - חכמה" "מקור החשוב חיבורו
הלבו "ש ובעל

שס "טיש אלפים  ה' בשנת לראשונה שהופיע חכמה " "מקור  החשוב חיבורו כי  לציין 
ובעל הקדוש" השל"ה בעל  ביניהם  ארץ, ממצוקי  נלהבות  להסכמות זכה 
כותב  שלומל, שלמה  רבי  האר "י ", "שבחי  הספר  מחבר  אף עלינו, תגן זכותם  הלבו"ש,
הגיעוני , פורחות , קדושות  אותיות  אותיותיו, כי  להודיעו "באתי  למחבר : באגרת
חכמה  תעלומות מחקר מוצא חכמתך , שמע את בשמעי  בנעימים פרחו  וחבלים 
כשהוא ישראל" המון בכל אביר לך  ידמה מי הזוהר: בספר והחתומים הסתומים 

בער ". ישכר "רבי  המחבר, על שבחים עוד מרעיף

תרגומם תוך הקדוש, הזוהר מן קטעים בספריו  העתיק  זיע"א חיים" ה"חפץ
הקדש ללשון

תוךבין  הקדוש, הזוהר  מן קטעים  בספריהם שהעתיקו האחרונים  ישראל גדולי 
בספרו  ובפרט זיע"א  חיים " ה"חפץ את מוצאים  אנו הקדש, ללשון תרגומם 

ישראל. נדחי 

זצ"ל  רוזנברג" יהודה "רבי  הקדוש  הצדיק היה הקדוש  הזוהר מתרגמי מגדולי 
סדרי על הקדוש הזוהר מנגלות הרבה העתיק  התורה" "זוהר בספר מוורשה,

תרגומו ואת הזוהר לשון את זה בצד זה והעמיד הפרשיות 
אשרמגדולי  מוורשה, זצ"ל רוזנברג " יהודה "רבי היה הקדוש הזוהר  חיברמתרגמי 

הנ"ך , חלקי  על ועוד תורה, חומשי חמשה כל על התורה" "זוהר הספר את
את זה בצד  זה והעמיד  הפרשיות סדרי  על  הקדוש הזוהר מנגלות  הרבה העתיק בו

תרגומו. ואת הזוהר  לשון

רבותבשנת התלבט התורה", "זוהר  ספרו את להדפיס  רוזנברג הגר"י כשעמד  תרנ "ב
והדרו, ישראל לגאון וכתב הקודש ללשון הזוהר לשון את לתרגם מותר אם
ושאל: ספקותיו את לפניו ושטח  זצוק "ל, חמד " ה "שדי  בעל מדיני , חזקיה חיים רבי 

להסתירו א . כדי  הארמית , בלשון  תחילה  בכוונה הקדוש הזוהר  נכתב אולי
חז"ל כדברי הנכתב, את  יבינו שלא  העם , ע"א)מהמוני י "ג  דף "כבשים(חגיגה, :

כ "ז)ללבושך" רש"י ](משלי   עולם  של [סתרו עולם של כבשונו שהם  דברי  
לבושך". תחת "יחיו



 הרהז מעלת ֲַַַ יד יד יד יד 

הקדוש ,בעל הזוהר של תרגום הינו הבהיר " ש"ספר דעה יש כי  מביא חמד" ה"שדי 
תרגום הוא הקדוש שהזוהר הפוכה דיעה גם  יש כי  אם  הקודש . ללשון  מארמית 
עיקר , ראשון לשון נוקט  חמד" ה"שדי אך  מאד , קדום חיבור שהינו  הבהיר ספר של
המעתיק  רצה שלא משום וזאת דחוקה, לשונו אשר  הבהיר  שספר מכך היא וראיתו 

הנ"ל, הגאון  וכותב ומוסיף הארמי ", בלשון  הזוהר  מדברי איןלשנות מקום שמכל 
שכן הקודש. בלשון  זוהר ספר ויטאל  חיים ר' הקדוש הרב בזמן  קיים היה  כי ספק 

בראשית זוהר  על  ע"ב)בפירושו ל "ה  ציון(דף  תוך הזוהר מן דברים חיים רבי הזכיר
הקודש". לשון  "זוהר מקורם:

ויטאל  חיים  רבי של בזמנו  שחי - פראג  מק"ק פתחיה רבי בן בער ישכר רבי
הקודש ללשון מארמית תרגם  בו  חכמה" "מקור מופלא, ספר חיבר -

גדוליםכמו כמה והידוע]זט [כן  הקודש ללשון הקדוש הזוהר מן ניכרים  חלקים תירגמו 
בעל  פראג מק "ק פתחיה רבי בן בער ישכר רבי המקובל הגאון הוא והמיוחד 

בינה "הפירוש חיבר"אמרי  אשר   ויטאל חיים  ר" של בזמנו שחי הקדוש, הזוהר על
ידו  מצאה אשר כל  הקודש ללשון  מארמית  תרגם בו חכמה" "מקור מופלא, ספר 
ופסוק  פסוק לכל מצמיד  שהוא תוך הפשט , בדרך התורה על ביאורים  הקדוש  בזוהר 

כהקדמתו. כלשונו  בזוהר" ההוא הכתוב ביאור  דברי  מוצא מקום  התורה, מן 

יוצאאמרתי  לכל ולהועיל לעזר להיות וצח, קצר בלשון  זה חיבורי  להעמיד
הקדושה תורתינו  דת העבודה, בצבא  צבא 

שלרבי  המקורית מהלשון לשנות שהניעתו הסיבה את  מגלה בהקדמתו בער  ישכר
[של דבריו  בהבאת תועלת שאין  "מאחר וזל "ק: הקודש , ללשון הקדוש הזוהר
וחתומים סתומים  הם הזוהר לשון דברי שכל באשר  וצורתו... כהוויתו בלשונו הזוהר ]

שכטר טז. מאיר  יעקב רבי  הצדיק  הגאון מדברי
ללימוד השמים" "שער בישיבת ר"מ שליט"א,

הנגל תובב"א תורת ירושלים פעיה"ק והנסתר , ה
את  עליהם להוסיף שהשכילו וביחוד  ... וז "ל:
הקודש  ללשון מתורגמים  הקדוש הזהר  נגלות כל
של הקדושה ורוח  טהרה רוח להחדיר יזכו  שבזה
מה בעתו ודבר מאוד חשוב  שהוא הקדוש , הזהר 
עקבתא  דור בדורנו בפרט מאד , הנצרך  טוב
והזוהמא  ארץ , יכסה החושך  כאשר דמשיחא 
אלו  בזמנים שתפקידנו טובה, חלקה כל אוכלה
שידחה אור ולהרבות הקדושה גבולות להרחיב

בארץ . השוררים  והעלטה החושך  את
הקדוש  הזהר נגלות ליקוטי של הענין ולעצם
ולהפיצם להדפיסם הקודש, ללשון ותרגומן
אחרי  ודכוותי, דידי להסכמת צריך  אין בעולם 

וכו' וכו' התורה שר הק' הגאון לכך הסכים שכבר 
"שדי  הנפלאים  הספרים  בעמ"ח  מדיני חזקי' רבי
להגאון  מבוררת , תשובה ע"ז שכתב חמד",
זה ואין  ... זצ "ל, ראזנבערג  יהודה רבי המפורסם
רבתא, מצוה של בגדר אלא  בלבד, המותר  בגדר 

כאמור . הזה, בדור ובמיוחד 

הדר  ולפאר  להדר דרכם ה' שיצליח ואברכם 
יפקון  ידו שעל הק ' והזהר  הק' התורה של זיוה
לרוב  וברכה, טובה לשפע ויזכו ברחמי , גלותא מבי
ואך  מעליא ונהורא גופא בבריאות  דקדושה נחת

הימים. כל ירדפום וחסד טוב

והנסתר הנגלה  תורת  מפיצי לכבוד בכו"ח 

שכטער  מאיר יעקב 

הבהיר) גדולות מקראות החומש  על הקודש  לשו זוהר על הסכמה  מתו)

 הרהז מעלת טוֲַַַ

לעזר להיות וצח , קצר בלשון זה חיבורי  להעמיד אמרתי  בכן העולם ... בני המון לרוב
דברי כל כאשר  הקדושה ... תורתינו דת  העבודה, בצבא  צבא יוצא לכל ולהועיל

בו" וקוראים  הרואים כל לעין  ומבוארים  פתוחים  יתברך ה' בעזר יהיו הזוהר

אדרבא ,הרי אלא מארמית, הקדוש הזוהר בתרגום  פסול שום  הנ"ל הגאון  מצא שלא
הזוהר בסגנון לקצר לנכון מצא  גם העם . המון  לרוב בכך ראה גדולה תועלת

הקדוש. הזוהר דברי  תוכן את להבין  יותר יקל למען   הקדוש

הקדוש השל"ה בעל  להסכמות זכה - חכמה" "מקור החשוב חיבורו
הלבו "ש ובעל

שס "טיש אלפים  ה' בשנת לראשונה שהופיע חכמה " "מקור  החשוב חיבורו כי  לציין 
ובעל הקדוש" השל"ה בעל  ביניהם  ארץ, ממצוקי  נלהבות  להסכמות זכה 
כותב  שלומל, שלמה  רבי  האר "י ", "שבחי  הספר  מחבר  אף עלינו, תגן זכותם  הלבו"ש,
הגיעוני , פורחות , קדושות  אותיות  אותיותיו, כי  להודיעו "באתי  למחבר : באגרת
חכמה  תעלומות מחקר מוצא חכמתך , שמע את בשמעי  בנעימים פרחו  וחבלים 
כשהוא ישראל" המון בכל אביר לך  ידמה מי הזוהר: בספר והחתומים הסתומים 

בער ". ישכר "רבי  המחבר, על שבחים עוד מרעיף

תרגומם תוך הקדוש, הזוהר מן קטעים בספריו  העתיק  זיע"א חיים" ה"חפץ
הקדש ללשון

תוךבין  הקדוש, הזוהר  מן קטעים  בספריהם שהעתיקו האחרונים  ישראל גדולי 
בספרו  ובפרט זיע"א  חיים " ה"חפץ את מוצאים  אנו הקדש, ללשון תרגומם 

ישראל. נדחי 

זצ"ל  רוזנברג" יהודה "רבי  הקדוש  הצדיק היה הקדוש  הזוהר מתרגמי מגדולי 
סדרי על הקדוש הזוהר מנגלות הרבה העתיק  התורה" "זוהר בספר מוורשה,

תרגומו ואת הזוהר לשון את זה בצד זה והעמיד הפרשיות 
אשרמגדולי  מוורשה, זצ"ל רוזנברג " יהודה "רבי היה הקדוש הזוהר  חיברמתרגמי 

הנ"ך , חלקי  על ועוד תורה, חומשי חמשה כל על התורה" "זוהר הספר את
את זה בצד  זה והעמיד  הפרשיות סדרי  על  הקדוש הזוהר מנגלות  הרבה העתיק בו

תרגומו. ואת הזוהר  לשון

רבותבשנת התלבט התורה", "זוהר  ספרו את להדפיס  רוזנברג הגר"י כשעמד  תרנ "ב
והדרו, ישראל לגאון וכתב הקודש ללשון הזוהר לשון את לתרגם מותר אם
ושאל: ספקותיו את לפניו ושטח  זצוק "ל, חמד " ה "שדי  בעל מדיני , חזקיה חיים רבי 

להסתירו א . כדי  הארמית , בלשון  תחילה  בכוונה הקדוש הזוהר  נכתב אולי
חז"ל כדברי הנכתב, את  יבינו שלא  העם , ע"א)מהמוני י "ג  דף "כבשים(חגיגה, :

כ "ז)ללבושך" רש"י ](משלי   עולם  של [סתרו עולם של כבשונו שהם  דברי  
לבושך". תחת "יחיו



 הרהז מעלת ֲַַַ טז טז טז טז 

למשל ,ב. כמו ארמית בלשון  נכתב הקדוש שהזוהר  בכך כמוס  טעם  יש שמא
הקדיש. נוסח 

דלשון  דווקא , מארמית הקדוש  הזוהר בכתיבת כמוס טעם שום היה לא
הקודש מלשון יותר קדושה אין  הארמית 

מנומקתחמד"ה "שדי ובתשובה  רוזנברג, הגר "י  של חששותיו את וכל מכל שלל 
האלה: כדברים  לו השיב היטב

להיפך ,א. כלל, נראה אינו  להסתירו כדי  הקודש בלשון הזוהר  נכתב שמא החשש
בזה להיות תוכל  כוונה  ואיזה שלנו, האמונה  יסודות מקור הוא הקדוש הזוהר
אותו  להשריש שיוצרך דבר אין הלא  ואדרבא העולם?! מן  האמונה יסודות להסתיר

האמונה! כמו  התחזקות, מיני  בכל בלב,

כבר ב . הקודש.הלא  ללשון  מתורגם זוהר מעולם היה

וזאת הלא ג. עמוקה ", קבלה  פי  "על הקדוש, הזוהר  על  פירושים חיברו ישראל גדולי
לעולם. הזוהר את לגלות כדי דווקא

הפשט ,ד . דרך על המקראות את בהם לבאר  כדי  הזוהר, נגלות  את רק  מתרגמים  אם 
ללבושך"שוב "כבשים של  החשש מרכבה.אין מעשה על רק נאמר  זה דרש שהרי  ,

הארמית ה. דלשון  דווקא, מארמית הקדוש הזוהר בכתיבת כמוס טעם שום היה  לא 
הקודש. מללשון  יותר קדושה אין

הותקנו ארמית שבקדושה דברים  וכמה חז"ל, בימי  חולין כשפת דווקא  שימשה
יבינו  ואישה איש שכל  חמירא " "כל כגון  לכל. שיובנו  בשביל רק זו, בשפה 
המילים פירוש את יבין יתום שכל בשביל  קדיש ואמירת  החמץ, את בלב לבטל

המת. נשמת לטובת שיועיל בהם , היהויכון מוטב  בודאי לדידן אבל לדידהו , זה  וכל
יותר... לנו  המובן הקודש בלשון יחובר  הזוהר שספר

תרומה פרשת וע"ב)בזוהר ע "א  קכ"ט השכינה(דף - הקודש ש "לשון מובא,
אחרא הסטרא לשון היא ארמית לשון ואילו  בה", מתחברת

וע"ב)]זי[(זוהרתרומהובפרשת ע"א  קכ "ט  שדף מתחברת מובא, השכינה  הקודש "לשון 
אחרא הסטרא לשון היא ארמית לשון  ואילו קדישבה ", לומר  תיקנו  ולכך ,

להם . שמובן  אחרא הסטרא  כח ישבר  שבכך כדי  אחרא, הסטרא כלשון

הז õהר יז. ַַָלõŁן
הקודש  לן  האמר הה די עם מתחרת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהכינה

מה תרýúם , איהי בס₣פא, ûי ְְְְִִִַָָָקדòýה
איýŽן  ,üל ל₣מר  יכיל יחיד ýfiאפי ודא ְְְְֲִִִִִַָָָָדא ₣קימנא.

ûקדôýה, ò דčה ûלò₣ן מ fiין אבל ûתרýúם . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמfiי
òדčה ûלò₣ן ùגין בע óרה, אfiא  איýŽן ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹלאו
ד òכינ א  קדòýה ýבכל .üהדיù מתח ùרא òְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָכינא 

ûכיב, ùע óרה. אfiא ýאיה לאו כב )אתיא, (ויקרא  ְְֲִִִֶַַָָָָָ

 הרהז מעלת יז ֲַַַ

איýŽן  יóראל ùני וג ₣', י óראל ùני  ₣ בת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָונקòûי
ל₣ן  ûאית עflין òאר  ולא  וûאי, òדčה ְְְִִֶַַַַָָָֹלò₣ן

אחרא . ֲִַָָליòן

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

מ₣ רýúם, היא žùò₣ף וזההčדôה ,ý ארנùò ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ
הר ýúם. ûברי א ₣תם  ,üא ₣ת ל₣מר  יýכל יחיד ýfiְְֲִִִֵַַַַָָָאפ
א fiא  אינם  הčדôה òל òדčה לò₣ן  ûברי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאבל 
òדčה לò₣ן עם  מתח ùרת הôכינה י ùְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹע óרה ,
הקודש  ùלò₣ן הא ₣מר הŁהýדי עם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ[ýמתחùרת 

ורא"ג ) זה ](רמ"ק אין ùאה , òהôכינה  קדôה  ýלכל  ,ְְְִֵֶֶַָָָָָֻ
ùע óרה  òתýב אfiא כב ), ùני (ויקרא  ₣תù ונקòûי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

וûאי  òדčה לò₣ן הם יóראל ùני  וג₣'. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיóראל
וûאי[ הקודש לò₣ן נקראים  הם  יóראל (רמ "קùòני  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אחרת .ורא"ג ) לò₣ן להם òŁò עflים  òאר ולא  ,[ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הז õהר  ַַָלõŁן

ר ית בח להעל ת היא, ה יש  ְְְֲֲִִִִַַַַַַָמעלת

לם  הלת  ל ולר  ְְְְְִִַַָָָֹלמעלה,

תרýúם, ý איהû ,ò יûדק קדòýתא הא ימא, ְְְְְִִִֵַַָָָָואי
לאו  דא, קדòýתא  חזי, א ביחיד. ý איה לאו ְְֲִִֵַָָָָָָָָאמאי 
אבל  מ òל òין . ûאיýŽן קדòýאן  òאר  ýְְְְְֲִִִִַָָָאיה
לעיfiא  סטרין , בכל  סלקא  איהי דא , ְְְְְִִִִֵָָָָָָָקדòýתא
מנע ýלין ותברא  מהימנýתא, סטרי ýבכל ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָותא

ùיòין ýקליćין ûפרזלא , איה ý,וגćòýנקן ודא  (ס "א ְְְְְְְְִִִִִַַָָָ

מòבחא  ייר  ה ýא  ברי דקýדòא  יקרא  ü יù דאס לק òְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָבחא

גרים  ý איהû ùגין טעמא, מאי מלא, ייר דא ýלק ואס ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָֹאחרא .

ýלאסתלקא) אחרא סטרא יקרא לאתרפיא  לאסfiקא ְְְְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ
fiא. על  ה ýא ברי ְְְִַָָֹדקýדòא 

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

òהיא  ,òיûčה òל הčדôה  הרי אמר , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻואם
ז ₣ קדôה ýראה, ùא ùיחיד? üאינ לflה ְְְְִֵֵַָָָָָֹֻר ýúם,

òמ òהם הčדô₣ת òאר üאבלאינ òfiים. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
ýלמÿה למעלה הČדדים , ùכל ע ₣לה היא ז ₣ ְְְְְְִִַַַָָָָָָֻקדôה
וח₣תמ₣ת  מנעýלים וò₣ברת  האמ ýנה, צדדי ýְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָלכל
והם ùרזל òל [ח₣תמ₣ת  רע ₣ת  ýקלć₣ת ùרזל òְְְְִֵֶֶֶֶַַָָל
ýאבינ לבין ýינינù ùרזל òל מחיצה òהם  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהčלć₣ת

òבח₣ôùòמים, להעל ₣ת היא , הûčיש ýמעלת  ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָ
ýלם  הčל ć₣ת ל  ולùòר למעלה, רùיתרû) ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

הýא ]אמתס fiם) ýרù ò₣ דč ה ב ₣ד  ₣ù flòתעfiה ה ôבח ý וזה) ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

מ ýôם  ה ÿעם? מה  מהל, יתרה  ז ₣ והתעýfiת אחר. מ ôבח ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹי₣תר

ýלהעביר₣) האחר הČד  את להרć₣ת ú₣רם להעל₣ת òה ýא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
הל. על הýא ý רù ò₣דčה ב₣ד ְֶַַַָָֹאת

הז õהר  ַַָלõŁן

ל נל הא האחר הד ל ְְֵֶֶַַַָלן

אחרא ְֲִַַָָהטרא

אחרא, דסטרא ùליòנא üל למימר ùעינן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָואנן 
, מבר ר ùא üמיò יהא אמן  ת čיף , ùחילא  ýְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָלאתבא
קדòא  ויסfiק אחרא, דסטרא חילא ûית ùר ùְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻגין
ùקדòýתא  א ùר וכד fiא . על  üביקרי ה ýא ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹברי
אסfiק  הýא ברי קד òא אחרא , דסטרא חילא  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻדא 
ýבגין .ü מיò ל ואדר  לבנ ₣י, ואדר  ,üיקריùְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ
דא, ùקדòýתא  üיקריù אסfiק הýא ברי ûְְְְְִִִִֵַָָָָָָק ýדòא

בעóרה . אfiא איהי ֲִִֶַָָָָלאו

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

האחר  הČד òל òfiù₣ן üא₣ת ל₣מר צריכים  ýְְִִֵֶַַַַַָָָָואנ
אחרא [ הžטרא òל לò₣נ₣ ](מפרòים)òה ýא ְְְְֲִִֶֶַַָָָ

, מבר רùא üמיò יהא אמן חזק: ùכח  ýְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹלהòיב 
ויתעfiה האחר , הČד òל ח₣ ùòŁòר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹדי
ýכùòŽòר  הל. על ùכב ₣ד₣ הýא  ý רù ò₣דčְְְִִֶַַַָָָֹה
הýא  ýרù ò₣דčה האחר , הČד òל ח₣ ז₣ ùְִֵֶַַַַָָָָֹֻקד ôה
ýמýôם לòמ₣. ונז ר  לבניו, ונזר  ùכב₣ד₣, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמתע fiה
,₣þה čùד ôה ùכב ₣ד₣ מתע fiה הýא  ýרù ò₣דčהòְְְִִֶֶַַַַָָָֻ

ùעóרה. אfiא  üֲֵֶַָָָָאינ

בעשרה ]: קדושה למעלת העורך [הערת

כ "ד) דף  יד (כתב תצוה  פרשת  חיים  מים באר 

" רז"ל  מאמר על  יאמר  ואחד"גם אחד כל בתוך
ז"ל  אמרו  תלוי כי הרבים  זכות  הרבים  את המזכה

בו  תלוי הרבים  זכות וענין משל,בו, דרך על הוא 
שמו  ולקדש יחד, להתפלל אנשים  עשרה שבאו
בעשרה, הנאמר בברכו שמו ולברך מצוה, בקדוש 
למקום שבא  מצותו עושה אחד שכל מזה לבד אז
גם זה ולבד ברבים, יתברך שמו לברך  קדושה
תלוי  הרבים  זכות ואז שעמו התשעה את מזכה

מצוה. עושה עשרה זכות בו להיות כן גם בו

הערבות , בענין בסוטה חז"ל מאמר  לפי והנה
בעדו  ערב נעשה  מישראל  ואחד אחד שכל  האיך
רבוא  ששים של הערבות  כל  ובעד חברו ובעד 

זוכהשעליו, כשאדם טובה במדה  שכן כל כן אם
אשר  זכותים  עשרה ככל  זוכה עשרה אלו בזכות 
מאה לזכות ואחד אחד כל זכות עולה ואז ,לחברו,
שדרשו  מעמך" שואל אלקיך ה' "מה רז"ל רמזו וזה
על  נאמר  אלקיך ה ' כי מאה, אלא  מה  תקרי אל
מלכותו, עול  עליהם מקבלים שישראל השעה
דבר  אומרים ואין בעולם, שמו ומברכים  ומקדשים 
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למשל ,ב. כמו ארמית בלשון  נכתב הקדוש שהזוהר  בכך כמוס  טעם  יש שמא
הקדיש. נוסח 

דלשון  דווקא , מארמית הקדוש  הזוהר בכתיבת כמוס טעם שום היה לא
הקודש מלשון יותר קדושה אין  הארמית 

מנומקתחמד"ה "שדי ובתשובה  רוזנברג, הגר "י  של חששותיו את וכל מכל שלל 
האלה: כדברים  לו השיב היטב

להיפך ,א. כלל, נראה אינו  להסתירו כדי  הקודש בלשון הזוהר  נכתב שמא החשש
בזה להיות תוכל  כוונה  ואיזה שלנו, האמונה  יסודות מקור הוא הקדוש הזוהר
אותו  להשריש שיוצרך דבר אין הלא  ואדרבא העולם?! מן  האמונה יסודות להסתיר

האמונה! כמו  התחזקות, מיני  בכל בלב,

כבר ב . הקודש.הלא  ללשון  מתורגם זוהר מעולם היה

וזאת הלא ג. עמוקה ", קבלה  פי  "על הקדוש, הזוהר  על  פירושים חיברו ישראל גדולי
לעולם. הזוהר את לגלות כדי דווקא

הפשט ,ד . דרך על המקראות את בהם לבאר  כדי  הזוהר, נגלות  את רק  מתרגמים  אם 
ללבושך"שוב "כבשים של  החשש מרכבה.אין מעשה על רק נאמר  זה דרש שהרי  ,

הארמית ה. דלשון  דווקא, מארמית הקדוש הזוהר בכתיבת כמוס טעם שום היה  לא 
הקודש. מללשון  יותר קדושה אין

הותקנו ארמית שבקדושה דברים  וכמה חז"ל, בימי  חולין כשפת דווקא  שימשה
יבינו  ואישה איש שכל  חמירא " "כל כגון  לכל. שיובנו  בשביל רק זו, בשפה 
המילים פירוש את יבין יתום שכל בשביל  קדיש ואמירת  החמץ, את בלב לבטל

המת. נשמת לטובת שיועיל בהם , היהויכון מוטב  בודאי לדידן אבל לדידהו , זה  וכל
יותר... לנו  המובן הקודש בלשון יחובר  הזוהר שספר

תרומה פרשת וע"ב)בזוהר ע "א  קכ"ט השכינה(דף - הקודש ש "לשון מובא,
אחרא הסטרא לשון היא ארמית לשון ואילו  בה", מתחברת

וע"ב)]זי[(זוהרתרומהובפרשת ע"א  קכ "ט  שדף מתחברת מובא, השכינה  הקודש "לשון 
אחרא הסטרא לשון היא ארמית לשון  ואילו קדישבה ", לומר  תיקנו  ולכך ,

להם . שמובן  אחרא הסטרא  כח ישבר  שבכך כדי  אחרא, הסטרא כלשון

הז õהר יז. ַַָלõŁן
הקודש  לן  האמר הה די עם מתחרת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהכינה

מה תרýúם , איהי בס₣פא, ûי ְְְְִִִַָָָקדòýה
איýŽן  ,üל ל₣מר  יכיל יחיד ýfiאפי ודא ְְְְֲִִִִִַָָָָדא ₣קימנא.

ûקדôýה, ò דčה ûלò₣ן מ fiין אבל ûתרýúם . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמfiי
òדčה ûלò₣ן ùגין בע óרה, אfiא  איýŽן ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹלאו
ד òכינ א  קדòýה ýבכל .üהדיù מתח ùרא òְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָכינא 

ûכיב, ùע óרה. אfiא ýאיה לאו כב )אתיא, (ויקרא  ְְֲִִִֶַַָָָָָ
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איýŽן  יóראל ùני וג ₣', י óראל ùני  ₣ בת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָונקòûי
ל₣ן  ûאית עflין òאר  ולא  וûאי, òדčה ְְְִִֶַַַַָָָֹלò₣ן

אחרא . ֲִַָָליòן

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

מ₣ רýúם, היא žùò₣ף וזההčדôה ,ý ארנùò ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֻ
הר ýúם. ûברי א ₣תם  ,üא ₣ת ל₣מר  יýכל יחיד ýfiְְֲִִִֵַַַַָָָאפ
א fiא  אינם  הčדôה òל òדčה לò₣ן  ûברי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאבל 
òדčה לò₣ן עם  מתח ùרת הôכינה י ùְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹע óרה ,
הקודש  ùלò₣ן הא ₣מר הŁהýדי עם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ[ýמתחùרת 

ורא"ג ) זה ](רמ"ק אין ùאה , òהôכינה  קדôה  ýלכל  ,ְְְִֵֶֶַָָָָָֻ
ùע óרה  òתýב אfiא כב ), ùני (ויקרא  ₣תù ונקòûי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

וûאי  òדčה לò₣ן הם יóראל ùני  וג₣'. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיóראל
וûאי[ הקודש לò₣ן נקראים  הם  יóראל (רמ "קùòני  ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אחרת .ורא"ג ) לò₣ן להם òŁò עflים  òאר ולא  ,[ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הז õהר  ַַָלõŁן

ר ית בח להעל ת היא, ה יש  ְְְֲֲִִִִַַַַַַָמעלת

לם  הלת  ל ולר  ְְְְְִִַַָָָֹלמעלה,

תרýúם, ý איהû ,ò יûדק קדòýתא הא ימא, ְְְְְִִִֵַַָָָָואי
לאו  דא, קדòýתא  חזי, א ביחיד. ý איה לאו ְְֲִִֵַָָָָָָָָאמאי 
אבל  מ òל òין . ûאיýŽן קדòýאן  òאר  ýְְְְְֲִִִִַָָָאיה
לעיfiא  סטרין , בכל  סלקא  איהי דא , ְְְְְִִִִֵָָָָָָָקדòýתא
מנע ýלין ותברא  מהימנýתא, סטרי ýבכל ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָותא

ùיòין ýקליćין ûפרזלא , איה ý,וגćòýנקן ודא  (ס "א ְְְְְְְְִִִִִַַָָָ

מòבחא  ייר  ה ýא  ברי דקýדòא  יקרא  ü יù דאס לק òְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָבחא

גרים  ý איהû ùגין טעמא, מאי מלא, ייר דא ýלק ואס ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָֹאחרא .

ýלאסתלקא) אחרא סטרא יקרא לאתרפיא  לאסfiקא ְְְְְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָ
fiא. על  ה ýא ברי ְְְִַָָֹדקýדòא 

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

òהיא  ,òיûčה òל הčדôה  הרי אמר , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֻואם
ז ₣ קדôה ýראה, ùא ùיחיד? üאינ לflה ְְְְִֵֵַָָָָָֹֻר ýúם,

òמ òהם הčדô₣ת òאר üאבלאינ òfiים. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ
ýלמÿה למעלה הČדדים , ùכל ע ₣לה היא ז ₣ ְְְְְְִִַַַָָָָָָֻקדôה
וח₣תמ₣ת  מנעýלים וò₣ברת  האמ ýנה, צדדי ýְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָלכל
והם ùרזל òל [ח₣תמ₣ת  רע ₣ת  ýקלć₣ת ùרזל òְְְְִֵֶֶֶֶַַָָל
ýאבינ לבין ýינינù ùרזל òל מחיצה òהם  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהčלć₣ת

òבח₣ôùòמים, להעל ₣ת היא , הûčיש ýמעלת  ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַָ
ýלם  הčל ć₣ת ל  ולùòר למעלה, רùיתרû) ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

הýא ]אמתס fiם) ýרù ò₣ דč ה ב ₣ד  ₣ù flòתעfiה ה ôבח ý וזה) ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ

מ ýôם  ה ÿעם? מה  מהל, יתרה  ז ₣ והתעýfiת אחר. מ ôבח ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹי₣תר

ýלהעביר₣) האחר הČד  את להרć₣ת ú₣רם להעל₣ת òה ýא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
הל. על הýא ý רù ò₣דčה ב₣ד ְֶַַַָָֹאת

הז õהר  ַַָלõŁן

ל נל הא האחר הד ל ְְֵֶֶַַַָלן

אחרא ְֲִַַָָהטרא

אחרא, דסטרא ùליòנא üל למימר ùעינן ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָואנן 
, מבר ר ùא üמיò יהא אמן  ת čיף , ùחילא  ýְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָלאתבא
קדòא  ויסfiק אחרא, דסטרא חילא ûית ùר ùְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻגין
ùקדòýתא  א ùר וכד fiא . על  üביקרי ה ýא ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹברי
אסfiק  הýא ברי קד òא אחרא , דסטרא חילא  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻדא 
ýבגין .ü מיò ל ואדר  לבנ ₣י, ואדר  ,üיקריùְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ
דא, ùקדòýתא  üיקריù אסfiק הýא ברי ûְְְְְִִִִֵַָָָָָָק ýדòא

בעóרה . אfiא איהי ֲִִֶַָָָָלאו

הקודש  ֶַָֹל õŁן 

האחר  הČד òל òfiù₣ן üא₣ת ל₣מר צריכים  ýְְִִֵֶַַַַַָָָָואנ
אחרא [ הžטרא òל לò₣נ₣ ](מפרòים)òה ýא ְְְְֲִִֶֶַַָָָ

, מבר רùא üמיò יהא אמן חזק: ùכח  ýְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹלהòיב 
ויתעfiה האחר , הČד òל ח₣ ùòŁòר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹדי
ýכùòŽòר  הל. על ùכב ₣ד₣ הýא  ý רù ò₣דčְְְִִֶַַַָָָֹה
הýא  ýרù ò₣דčה האחר , הČד òל ח₣ ז₣ ùְִֵֶַַַַָָָָֹֻקד ôה
ýמýôם לòמ₣. ונז ר  לבניו, ונזר  ùכב₣ד₣, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמתע fiה
,₣þה čùד ôה ùכב ₣ד₣ מתע fiה הýא  ýרù ò₣דčהòְְְִִֶֶַַַַָָָֻ

ùעóרה. אfiא  üֲֵֶַָָָָאינ

בעשרה ]: קדושה למעלת העורך [הערת

כ "ד) דף  יד (כתב תצוה  פרשת  חיים  מים באר 

" רז"ל  מאמר על  יאמר  ואחד"גם אחד כל בתוך
ז"ל  אמרו  תלוי כי הרבים  זכות  הרבים  את המזכה

בו  תלוי הרבים  זכות וענין משל,בו, דרך על הוא 
שמו  ולקדש יחד, להתפלל אנשים  עשרה שבאו
בעשרה, הנאמר בברכו שמו ולברך מצוה, בקדוש 
למקום שבא  מצותו עושה אחד שכל מזה לבד אז
גם זה ולבד ברבים, יתברך שמו לברך  קדושה
תלוי  הרבים  זכות ואז שעמו התשעה את מזכה

מצוה. עושה עשרה זכות בו להיות כן גם בו

הערבות , בענין בסוטה חז"ל מאמר  לפי והנה
בעדו  ערב נעשה  מישראל  ואחד אחד שכל  האיך
רבוא  ששים של הערבות  כל  ובעד חברו ובעד 

זוכהשעליו, כשאדם טובה במדה  שכן כל כן אם
אשר  זכותים  עשרה ככל  זוכה עשרה אלו בזכות 
מאה לזכות ואחד אחד כל זכות עולה ואז ,לחברו,
שדרשו  מעמך" שואל אלקיך ה' "מה רז"ל רמזו וזה
על  נאמר  אלקיך ה ' כי מאה, אלא  מה  תקרי אל
מלכותו, עול  עליהם מקבלים שישראל השעה
דבר  אומרים ואין בעולם, שמו ומברכים  ומקדשים 



 הרהז מעלת ֲַַַ יח יח יח יח 

בלשון  יתירה וקדושה  הקודש, ללשון הקדוש  הזוהר את לתרגם  היא מעליותא
הקדושה השכינה אל שמחוברת הקודש ,

הקודש,הרי ללשון הזוהר  את לתרגם מותר  רק  היאשלא  מעליותא דווקא אלא
ארמית, מבין אינו העם המון בימינו כי הקודש, ללשון  הקדוש הזוהר  את לתרגם

הקדושה . השכינה אל  היא שמחוברת הקודש. בלשון  יתירה  קדושה  ואדרבא,

הקדוש  הזוהר בלימוד יתאחדו  העם שכל ידי דלתועל היצר(ותנעל  בפני התירוצים

דהאיהרע) דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו  שיקויים נזכה  כאחד כולנו בכך ,
דרור" "וקראתם ובסגולתו  ביה, אתגליא

הקדושועל  הזוהר בלימוד יתאחדו  העם  שכל הרע)ידי  היצר בפני  התירוצים דלת ,(ותנעל
אתגליא דהאי  דרא "זכאה הרשב"י  נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו  בכך
ביופיו  מלך משיחנו, דוד  בן בביאת עינינו, ותחזנה  דרור " "וקראתם  ובסגולתו  ביה ,
יזכינו  חלקינו, צורנו חי  א ל זאת ובשכר לאלוקינו , והדר  ב"עז" ויגאלינו, יבוא 
ויראת עת  ר ח גברה עצה רח  בינה  חכמה  ר ח  יהוה רח  עליו ונחה  ל" ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹבחיינו ,

ב')יהוה: י "א  פרק מלאכי:(ישעיה  הביא נבאת נ ויקים .דר פ ה מלאכי לח  "הנני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

אם  אר הרית מלא מבקים א ם אר האד ן  היכל אל יב א  פתאם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלפני

צבקת" ה ' אמר בא ה ה א')חפצים ג' פרק  גאלתינ(מלאכי  על  ,נ ל וימח עיננ ירא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

בב "א. עלמים גאת ננפ דת ְְְְִִֵַַַָֻועל 



ה זּ הר לּמ וּ ד וחׁש יבוּ ת מעלת
אנו הנה מה ורומו, ועומקו קדושתו הזוהר , לימוד מעלת גודל  לבאר  אמרנו  אם

אך זן, אל מזן מלאים והיראה והחסידות המוסר  ספרי  כל כי  כוחנו , ומה 

מעשרה, בפחות שלשבקדושה החשבון יעשה אז 
מאה לחשבון אחד  הקראכל ואמר  זכותים, מאה

אלקיך  שה' בשעה לך תשלם יש אתה  כי רמז וזה  ,
פרוש כמעשהו, זכהלאיש אם שפעל הפעולה לפי

בו  תלוי הרבים  זכות אז  הפעולה, בזה הרבים 
ולאלפים. למאות זכותו ועולה

הז õהר  ַַָלõŁן

, ונכלל אחז  אחרא הטרא לן הא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָר ם

זה  ידי על חכ נר ְְִֵֵֶַַָלכן 

אחרא  ûסטרא  üרחי על  דא, ýְְְְֲִִֵַַָָָָָָבליòנא 
דקýדòא  יקרא ואסfiק ,üחילי ואת בר ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאתפיא ,
וòל òלאן וג ćòýנקן  מנעýלין ותבר ה ýא, ְְְְְְְְְִִַַַַָָָברי
הýא  ברי קדòא  ואדר ùיòין , ýקליćין čְְְְְִִִִִִִִַַָֻיפין ,

דקýדòא  קûיòא עflא איýŽן זאין ולבנ₣י. üמיòְְְְְִִִִִֵַַַָָָָל
üב למזי קûיòא, א₣רייתא לן יהב  ה ýא ְְְְִִִֵַַַָָָָָברי

דאתי. ְְְֵָָָלעלמא 

הקודש  ֶַָֹל õŁן 
נכćה, ה ýא האחר הČד òל  רח ₣ על ז₣ ýְְְִֵֶֶַַַַָָָבל ò₣ן
הýא  ýרù ò₣דčה ב ₣ד ýמתעfiה  ח ₣, ְְְְִִֶַַָָָֹונùòר
חזק ₣ת וòל òלא₣ת וח ₣תמ ₣ת מנעýלים  ְְְְְְֲִֵַַָָָוò₣בר

רע₣ת הžטרא ýקלć₣ת לò₣ן הýא òרýúם  [לפי , ְְְְִִִֶַַָָָ
ידי  על כ ₣ח ₣ נùòר לכן ,₣ù ונכלל Žòאחז ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאחרא

ùניו זה] ואת òמ₣ את הýא  ýרù ò₣דčה ונז ר ְְְְִֶֶֶַָָָָָ
ùניו  ואת בú₣ים  המחýלל òמ₣ את הùč"ה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ[וז ₣כר 

ùגלýת הčד₣ò(ממ "ד )òהם  העם אòריהם .[ ְְֵֵֶֶַַָָָָ
לז₣ת  קד₣òה ₣רה להם נתן הýא  ý רù ò₣דčהòְְִֶֶַַָָָָָָ

הùא . לע₣לם  üùַָָָָ

 הרהז מעלת יטֲַַַ

הלבבות יפעמו ועתה מאורות , ראו  לא  אשר הלבבות את להלהיב כדי  מעט  לקטנו
דשמיא. בסיעתא

ותּק וּ נים זּ הר מאמר ילמדוּ  ּת פּל ה ּכ ל  ׁש ּק דם לאנׁש יו  צוּ ה ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על
ושארמעלת הלב טמטום  את  להסיר  בכוחו אשר  התפילה  קודם הזוהר לימוד

זצ"ל התניא בעל הרב בדברי  מבואר  התפילה, את כיהמונעים תורה (ליקוטי 

הנמצאיםתבא) מוסר דברי  ולימוד עסק הוא וכו', בתפילה  המונעים  כל  להסיר וז "ל, ,
הוא)בזוהר , מאה (שזוהר בספר כתוב וכן עכ"ל, החושך, במקום  שמאור הארה מלשון
זיע"א)שערים התניא בעל ועצה (מאמרי  וכו' האבן לב שנעשה היא הלב טמטום וז"ל ,

עכ"ל. החשך, במקום שמאיר הארה מלשון  זוהר  כי  הזוהר  ספר  ללמוד  לזה  היעוצה 
זצ"ל מטשערנאביל מהר"מ הקדוש המגיד  כתב כן ז')וכמו הלכה  תורה וז"ל(בליקוטי  ,

מגדלות להתבונן צריך אז זכים , דיבורים  לדבר יכול  ואינו מטומטם  ולבו שפגם  אדם 
תפילה  כל  שקודם לאנשיו  שציוה הבעש"ט בשם שכתוב כמו וכו ' יתברך הבורא

עכ"ל. ותיקונים  זוהר  מאמר ילמדו

וחיל  ּכ ח ונוֹ תנים האדם , ּפ ני מאירים  וּ דבריו להגה, מוֹ עיל הזּ הר לּמ וּ ד
האדם לנׁש מת

ביעורעוד עם  לנשמה הבאים  והחיזוק הכוח  תוספת הקדושים  בספרים מבואר 
הקדמון הקודש טהרת בעל לשון וזה הזה, הלימוד בהתמדת הבאים  הקליפות

זצ "ל) גבאי  מאירים(למהר "מ  לבד  הרמים דבריו  כי להשגה, מועיל הזוהר  לימוד דע וגם :
הקדושים  ודבריו  וכו ' העוסק, האדם לנשמת וחיל כח  ונותנים  האדם, רשב"י)פני  (של 

להשיג יועיל לא אם  כי  מה , דבר  להשיג  יזכה אולי  ידם  ועל ללמוד , אנו  צריכים
מעט אם  כי  אחת, בפעם להסיר  אפשר  אי  קליפה כי  מקצתו, יועל כולו , אחת בפעם 

עכ"ל. אגרשנו מעט

ה ּת וֹ רה נגלוֹ ת חלקי ּכ ל את בּ הבנה  להשׂ ּכ יל ׁש למוּ ת י וֹ סיף הזּ הר בּ לּמ וּ ד
בשלמותכאשר קניינו ויתרבה ויתרחב חיילים יוסיף הזה, הלימוד בעסק ידו תגבר

הרמ "ק כתב כאשר התורה, פ"ג)נגלות  ג' שער יד כרך  יקר אור בספרו כי(בספרו :
נגלות חלקי  כל את בהבנה להשכיל שלימות  להוסיף זוכה  הזוהר ספר לימוד  ידי  על

שם  עוד  הנג(בפ"א)התורה , חלק גם  כי  הזוהר בספר  הלימוד ע"י  שזוכה מתברך: לה
ע"כ. בזכרונו,

נע שׂ ה ּכ ׁש ּמ תאחרים, הּל ב וּ מהחלי ׁש וּ ת אלוּ ל, בּ חדׁש  הּת ּק וּ נים  ׁש ל מהנּ גּ וּ ן 
למעלה גּ דוֹ לים  ותּק וּ נים  עליוֹ נים  דּ ברים 

הר"ןתב  יחת קכ "ז)ספר אל ל ,(אות, מענין מד ר ז"ל ינ ר היה  אחת עם : ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

מהחלית וגם  הנים, ל הן  אלל, נים למר  הגין  ה ְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואמר

,תמרגיל י תר דרה בית  אז מתאחר  אחד ל מחמת אז, אחד לל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהב

למעלה. דלים  ונים  עלי נים ברים  נעה זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמל
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בלשון  יתירה וקדושה  הקודש, ללשון הקדוש  הזוהר את לתרגם  היא מעליותא
הקדושה השכינה אל שמחוברת הקודש ,

הקודש,הרי ללשון הזוהר  את לתרגם מותר  רק  היאשלא  מעליותא דווקא אלא
ארמית, מבין אינו העם המון בימינו כי הקודש, ללשון  הקדוש הזוהר  את לתרגם

הקדושה . השכינה אל  היא שמחוברת הקודש. בלשון  יתירה  קדושה  ואדרבא,

הקדוש  הזוהר בלימוד יתאחדו  העם שכל ידי דלתועל היצר(ותנעל  בפני התירוצים

דהאיהרע) דרא "זכאה הרשב"י נבואת בנו  שיקויים נזכה  כאחד כולנו בכך ,
דרור" "וקראתם ובסגולתו  ביה, אתגליא

הקדושועל  הזוהר בלימוד יתאחדו  העם  שכל הרע)ידי  היצר בפני  התירוצים דלת ,(ותנעל
אתגליא דהאי  דרא "זכאה הרשב"י  נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו  בכך
ביופיו  מלך משיחנו, דוד  בן בביאת עינינו, ותחזנה  דרור " "וקראתם  ובסגולתו  ביה ,
יזכינו  חלקינו, צורנו חי  א ל זאת ובשכר לאלוקינו , והדר  ב"עז" ויגאלינו, יבוא 
ויראת עת  ר ח גברה עצה רח  בינה  חכמה  ר ח  יהוה רח  עליו ונחה  ל" ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹבחיינו ,

ב')יהוה: י "א  פרק מלאכי:(ישעיה  הביא נבאת נ ויקים .דר פ ה מלאכי לח  "הנני ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

אם  אר הרית מלא מבקים א ם אר האד ן  היכל אל יב א  פתאם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלפני

צבקת" ה ' אמר בא ה ה א')חפצים ג' פרק  גאלתינ(מלאכי  על  ,נ ל וימח עיננ ירא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

בב "א. עלמים גאת ננפ דת ְְְְִִֵַַַָֻועל 



ה זּ הר לּמ וּ ד וחׁש יבוּ ת מעלת
אנו הנה מה ורומו, ועומקו קדושתו הזוהר , לימוד מעלת גודל  לבאר  אמרנו  אם

אך זן, אל מזן מלאים והיראה והחסידות המוסר  ספרי  כל כי  כוחנו , ומה 

מעשרה, בפחות שלשבקדושה החשבון יעשה אז 
מאה לחשבון אחד  הקראכל ואמר  זכותים, מאה

אלקיך  שה' בשעה לך תשלם יש אתה  כי רמז וזה  ,
פרוש כמעשהו, זכהלאיש אם שפעל הפעולה לפי

בו  תלוי הרבים  זכות אז  הפעולה, בזה הרבים 
ולאלפים. למאות זכותו ועולה

הז õהר  ַַָלõŁן

, ונכלל אחז  אחרא הטרא לן הא ְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָר ם

זה  ידי על חכ נר ְְִֵֵֶַַָלכן 

אחרא  ûסטרא  üרחי על  דא, ýְְְְֲִִֵַַָָָָָָבליòנא 
דקýדòא  יקרא ואסfiק ,üחילי ואת בר ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאתפיא ,
וòל òלאן וג ćòýנקן  מנעýלין ותבר ה ýא, ְְְְְְְְְִִַַַַָָָברי
הýא  ברי קדòא  ואדר ùיòין , ýקליćין čְְְְְִִִִִִִִַַָֻיפין ,

דקýדòא  קûיòא עflא איýŽן זאין ולבנ₣י. üמיòְְְְְִִִִִֵַַַָָָָל
üב למזי קûיòא, א₣רייתא לן יהב  ה ýא ְְְְִִִֵַַַָָָָָברי

דאתי. ְְְֵָָָלעלמא 

הקודש  ֶַָֹל õŁן 
נכćה, ה ýא האחר הČד òל  רח ₣ על ז₣ ýְְְִֵֶֶַַַַָָָבל ò₣ן
הýא  ýרù ò₣דčה ב ₣ד ýמתעfiה  ח ₣, ְְְְִִֶַַָָָֹונùòר
חזק ₣ת וòל òלא₣ת וח ₣תמ ₣ת מנעýלים  ְְְְְְֲִֵַַָָָוò₣בר

רע₣ת הžטרא ýקלć₣ת לò₣ן הýא òרýúם  [לפי , ְְְְִִִֶַַָָָ
ידי  על כ ₣ח ₣ נùòר לכן ,₣ù ונכלל Žòאחז ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאחרא

ùניו זה] ואת òמ₣ את הýא  ýרù ò₣דčה ונז ר ְְְְִֶֶֶַָָָָָ
ùניו  ואת בú₣ים  המחýלל òמ₣ את הùč"ה  ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ[וז ₣כר 

ùגלýת הčד₣ò(ממ "ד )òהם  העם אòריהם .[ ְְֵֵֶֶַַָָָָ
לז₣ת  קד₣òה ₣רה להם נתן הýא  ý רù ò₣דčהòְְִֶֶַַָָָָָָ

הùא . לע₣לם  üùַָָָָ
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הלבבות יפעמו ועתה מאורות , ראו  לא  אשר הלבבות את להלהיב כדי  מעט  לקטנו
דשמיא. בסיעתא

ותּק וּ נים זּ הר מאמר ילמדוּ  ּת פּל ה ּכ ל  ׁש ּק דם לאנׁש יו  צוּ ה ט וֹ ב ׁש ם  הבּ על
ושארמעלת הלב טמטום  את  להסיר  בכוחו אשר  התפילה  קודם הזוהר לימוד

זצ"ל התניא בעל הרב בדברי  מבואר  התפילה, את כיהמונעים תורה (ליקוטי 

הנמצאיםתבא) מוסר דברי  ולימוד עסק הוא וכו', בתפילה  המונעים  כל  להסיר וז "ל, ,
הוא)בזוהר , מאה (שזוהר בספר כתוב וכן עכ"ל, החושך, במקום  שמאור הארה מלשון
זיע"א)שערים התניא בעל ועצה (מאמרי  וכו' האבן לב שנעשה היא הלב טמטום וז"ל ,

עכ"ל. החשך, במקום שמאיר הארה מלשון  זוהר  כי  הזוהר  ספר  ללמוד  לזה  היעוצה 
זצ"ל מטשערנאביל מהר"מ הקדוש המגיד  כתב כן ז')וכמו הלכה  תורה וז"ל(בליקוטי  ,

מגדלות להתבונן צריך אז זכים , דיבורים  לדבר יכול  ואינו מטומטם  ולבו שפגם  אדם 
תפילה  כל  שקודם לאנשיו  שציוה הבעש"ט בשם שכתוב כמו וכו ' יתברך הבורא

עכ"ל. ותיקונים  זוהר  מאמר ילמדו

וחיל  ּכ ח ונוֹ תנים האדם , ּפ ני מאירים  וּ דבריו להגה, מוֹ עיל הזּ הר לּמ וּ ד
האדם לנׁש מת

ביעורעוד עם  לנשמה הבאים  והחיזוק הכוח  תוספת הקדושים  בספרים מבואר 
הקדמון הקודש טהרת בעל לשון וזה הזה, הלימוד בהתמדת הבאים  הקליפות

זצ "ל) גבאי  מאירים(למהר "מ  לבד  הרמים דבריו  כי להשגה, מועיל הזוהר  לימוד דע וגם :
הקדושים  ודבריו  וכו ' העוסק, האדם לנשמת וחיל כח  ונותנים  האדם, רשב"י)פני  (של 

להשיג יועיל לא אם  כי  מה , דבר  להשיג  יזכה אולי  ידם  ועל ללמוד , אנו  צריכים
מעט אם  כי  אחת, בפעם להסיר  אפשר  אי  קליפה כי  מקצתו, יועל כולו , אחת בפעם 

עכ"ל. אגרשנו מעט

ה ּת וֹ רה נגלוֹ ת חלקי ּכ ל את בּ הבנה  להשׂ ּכ יל ׁש למוּ ת י וֹ סיף הזּ הר בּ לּמ וּ ד
בשלמותכאשר קניינו ויתרבה ויתרחב חיילים יוסיף הזה, הלימוד בעסק ידו תגבר

הרמ "ק כתב כאשר התורה, פ"ג)נגלות  ג' שער יד כרך  יקר אור בספרו כי(בספרו :
נגלות חלקי  כל את בהבנה להשכיל שלימות  להוסיף זוכה  הזוהר ספר לימוד  ידי  על

שם  עוד  הנג(בפ"א)התורה , חלק גם  כי  הזוהר בספר  הלימוד ע"י  שזוכה מתברך: לה
ע"כ. בזכרונו,

נע שׂ ה ּכ ׁש ּמ תאחרים, הּל ב וּ מהחלי ׁש וּ ת אלוּ ל, בּ חדׁש  הּת ּק וּ נים  ׁש ל מהנּ גּ וּ ן 
למעלה גּ דוֹ לים  ותּק וּ נים  עליוֹ נים  דּ ברים 

הר"ןתב  יחת קכ "ז)ספר אל ל ,(אות, מענין מד ר ז"ל ינ ר היה  אחת עם : ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

מהחלית וגם  הנים, ל הן  אלל, נים למר  הגין  ה ְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואמר

,תמרגיל י תר דרה בית  אז מתאחר  אחד ל מחמת אז, אחד לל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהב

למעלה. דלים  ונים  עלי נים ברים  נעה זה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָמל
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וחסדים בּ רחמים הגּ לוּ ת מן יצא וּ  הזּ הר לּמ וּ ד ידי  על
נשאלימוד  פרשת  מהימנא ברעיא  כדאיתא הגאולה, מקרב הקדוש קכ"ד הזוהר  (דף

לשונו:ע"ב) קי"א)וזה עמוד י"ב  כרך  מדבש מתוק ביאור ישראל(עם דעתידין  ובגין
בפשטות עסקו עתה שעד  חכמים התלמידי  הם  ישראל שעתידים  ולפי  [ביאור:

עתידים] הם  גם  הימים  באחרית אבל ספרהתורה , האי  דאיהו  דחיי  מאילנא למטעם
זה]הזוהר ובזכות הזוהר, ספר  שהוא החיים מעץ לטעום  [ביאור: מן, ביה יפקון

ברחמי וחסדים ],גלותא ברחמים הגלות  מן ידו על יצאו  בהון[ביאור: ויתקיים
" שכתוב] מה בהם  ויתקיים  ינחנו"[ביאור: בדד  שםה ' שהוא  רחמיו במידת [ביאור:

הגלות], מן וינחנו  יוצאינו נכרהוי "ה אל  עמו קטרוגואין  שום עוד  יהיה שלא  [ביאור:
אכי"ר. ישראל]. על

לׁש וּ ב ׁש יּ רצה מי  ׁש ּכ ל הּס וֹ ף, עד ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל ּכ אּל ה, ּת ּק וּ נים המׁש י רׁש בּ "י
ׁש הוּ א מקוֹ ם מּכ ל יתבּ ר להם להתקרב יוּ כל

זאתל ... נראה רה ה זה וקד ציק היה  כינ מה  היא  המחה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

א טחים אנ זה ידי  על עד הד ה, רת ת א ה נים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותן

ה גם ן  יקא אז ,תקהס ידי  על יקא  מר וזה ,זרענ מ י הרה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָכח 

זמ ם , קדם  ת עקיבא ר י  למידי  לל  ה  מה מבד  זטא, האדרא אז וגה  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יהמ זה ל ידי  על , ד ה זהר ספר וכל  צניעתא  וספרא רא האדרא חיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹימי

לה ם  להתקרב  יכל  לב רצה  מי ל  הף, עד  ודר ר כל  אה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנים

רית תק הס י ם  בפרט  חיו ן המצמים  ן  ידי  על הא מקם  מ ל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ ח יהם . י תר מיתתן ציקים  ד לים  י  ,דְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה

נ "ו) את ז' הלכה  ה נחה  פת הלכת הלכ ת ל טי  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ(ספר 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר יעסקוּ  העם  וּ ּפ ׁש וּ טי הבּ ח וּ רים אפּל וּ 
האדםהזוהר לב את ומלהיבים המעוררים  ודרושים והתעוררות מוסר מלא  הקדוש

שאפילו  האחרונים , בדורות ישראל גדולי הורו זה  ומטעם  הבורא , לעבודת
לספר בהוספות שמובא  וכמו הקדוש, הזוהר בספר יעסקו העם  ופשוטי  הבחורים

יוסף. יסוד

צדּ יקים קברי על הׁש ּת טח וּ ת בּ חינת  היא זוֹ  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד
עיניםבספר שבת)מאיר מס' עם(ליקוטים  חיותו  לקשר  ומכווין התנא דברי  שהלומד

שכל עם  ההוא המאמר שמבין והבנתו שכלו לייחד וכן הקדוש, התנא  חיות
הצדיק  של שפתותיו כך  ומתוך הצדיק , רוח  עם  רוחו מדבק  הוא  בזה הרי התנא,
דהיינו  והשכל, החיות כי  צדיקים , קברי על השתטחות בחינת  היא  וזו בקבר , דובבות
זו  בכוונה הצדיק של דבריו וכשלומד דיבוריו, בתוך וקבור  טמון הצדיק של המוחין
הדיבורים , לתוך מחדש חיות מכניס הוא הרי דבריו , לתוך והמוחין החיות  להמשיך

הצדיק. של רוחו עם  רוחו מתדבק ובזה אותו, ומחיה 

 הרהז מעלת כא ֲַַַ

נ וּ רחימוּ  בּ דחילוּ  הזּ הר ׁש מע וֹ ן לּמ וּ ד ר בּ י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א אצל ׁש ּל וֹ מד חׁש ב 
יוֹ חאי בּ ר

זצ"לוכמו ממעזריטש  הגדול המגיד  מהרה"ק  אמרים ליקוטי  בספר  כתב (מובאכן

א) אות  בהג "ה שלח  פרשת התורה  על  רביבבעש "ט אמר וכו' כשלומד  לשונו: וזה
שלו, חיות הוא אדם כל שם וכן התנא , חיות הוא שמעון תיבת כי)שמעון, ושם(ויכוין

המוחין, עם החיות עם  ומקשר מחייה הוא שאומר(והמאמר)הוי"ה שמעון)והדין (רבי

לרבי עצמו מקשר ורחימו בדחילו  כשלומד נמצא  המוחין, דהיינו שלו השכל הוא
עכ"ל. אצלו, ולומד  שמעון

עּת ה עד ׁש נּ בראתי  מיּ וֹ ם  הדּ ין מן ּכ ּל וֹ  הע וֹ לם  ּכ ל את לפטר אני  יכוֹ ל
נשמתכמה  את וממשיך ומפעיל מעורר זה ידי שעל הקדוש בזוהר הלומד כח  גדול 

בגמרא  שאמרו כמו  עלינו , לרחם כפשוטו, ממש השלום , עליו (סוכההרשב"י 

ע"ב) מה אנידף  יכול  יוחאי  בן  שמעון רבי  משום  ירמיה רבי  אמר חזקיה ואמר :
בני אליעזר  ואילמלי  עתה עד  שנבראתי  מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור 
שנברא מיום עמנו עוזיהו בן יותם ואילמלי  עכשיו  ועד  העולם  שנברא מיום  עמי
ראיתי יוחאי  בן שמעון רבי משום  ירמיה רבי  אמר  חזקיה ואמר סופו עד  העולם 
אם מהן  ובני אני  הם מאה אם  מהן ובני  אני  הן  אלף אם מועטין  והן עלייה  בני 

הן. ובני  אני  הן שנים

הרׁש בּ "י לנׁש מת להתקר תוּ כלוּ  רגע  בּ כל
הרשב "יואפילו לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט ולזכות]ח י[בדורנו 

ממקור ותושפעו טובה לכם  יכיר זי "ע  הרשב "י  ובוודאי נפלאות, לישועות 

יועץיח. פלא בספר דובב )כתב לשונו:(ערך וזה ,
שאומרים חכם תלמיד שכל ז"ל, רבותינו פירשו
דובבות  שפתותיו הזה בעולם  משמו תורה דבר
יין  כשותה רוח  ונחת  הנאה לו ויש בקבר ,
שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב  כמו קונדיטון,
ונגלה שמד  היה אחת שפעם בספרים, כתוב 
מתוך  לאחד והציל בהקיץ, ז"ל אלשיך  מוהר"מ
ספרו  לומד  שהיה סיבה מפני ההפיכה,

עכ"ל. בתמידות,
ביבמות חז"ל  ע"א)אמרו צז   ע"ב ר'(צו ...אזל :

אמרה ולא מדרשא, בי לשמעתא  אמר  אלעזר 
איקפד. יוחנן רבי שמע  יוחנן. דר' משמיה
האי? כולי קפיד טעמא מאי יוחנן ורבי ...
"אגורה דכתיב  מאי רב : אמר  יהודה רב דאמר

לגור  לאדם לו אפשר וכי עולמים "? באהלך
הקדוש  לפני דוד אמר אלא עולמים ? בשני
שיאמרו  רצון יהי  עולם , של רבונו הוא : ברוך
יוחנן  רבי דאמר  בעוה"ז. מפי שמועה דבר
חכם תלמיד כל יוחי: בן שמעון  רבי  משום 
 הזה בעולם  מפיו שמועה דבר  שאומרים 
בן  יצחק  ר' אמר  בקבר . דובבות  שפתותיו
קראה? מאי נזירא : שמעון ואיתימא זעירא
דובב  למישרים לדודי  הולך הטוב  כיין "וחכך 
כומר  מה ענבים . של ככומר ישנים ". שפתי

ענבי  עליו של אצבעו אדם שמניח  כיון  ם 
שאומרים כיון חכמים  תלמידי אף דובב , מיד
שפתותיהם הזה בעולם  מפיהם  שמועה דבר

בקבר . דובבות
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וחסדים בּ רחמים הגּ לוּ ת מן יצא וּ  הזּ הר לּמ וּ ד ידי  על
נשאלימוד  פרשת  מהימנא ברעיא  כדאיתא הגאולה, מקרב הקדוש קכ"ד הזוהר  (דף

לשונו:ע"ב) קי"א)וזה עמוד י"ב  כרך  מדבש מתוק ביאור ישראל(עם דעתידין  ובגין
בפשטות עסקו עתה שעד  חכמים התלמידי  הם  ישראל שעתידים  ולפי  [ביאור:

עתידים] הם  גם  הימים  באחרית אבל ספרהתורה , האי  דאיהו  דחיי  מאילנא למטעם
זה]הזוהר ובזכות הזוהר, ספר  שהוא החיים מעץ לטעום  [ביאור: מן, ביה יפקון

ברחמי וחסדים ],גלותא ברחמים הגלות  מן ידו על יצאו  בהון[ביאור: ויתקיים
" שכתוב] מה בהם  ויתקיים  ינחנו"[ביאור: בדד  שםה ' שהוא  רחמיו במידת [ביאור:

הגלות], מן וינחנו  יוצאינו נכרהוי "ה אל  עמו קטרוגואין  שום עוד  יהיה שלא  [ביאור:
אכי"ר. ישראל]. על

לׁש וּ ב ׁש יּ רצה מי  ׁש ּכ ל הּס וֹ ף, עד ודוֹ ר דּ וֹ ר ׁש בּ כל ּכ אּל ה, ּת ּק וּ נים המׁש י רׁש בּ "י
ׁש הוּ א מקוֹ ם מּכ ל יתבּ ר להם להתקרב יוּ כל

זאתל ... נראה רה ה זה וקד ציק היה  כינ מה  היא  המחה ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

א טחים אנ זה ידי  על עד הד ה, רת ת א ה נים  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹותן

ה גם ן  יקא אז ,תקהס ידי  על יקא  מר וזה ,זרענ מ י הרה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָכח 

זמ ם , קדם  ת עקיבא ר י  למידי  לל  ה  מה מבד  זטא, האדרא אז וגה  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יהמ זה ל ידי  על , ד ה זהר ספר וכל  צניעתא  וספרא רא האדרא חיו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹימי

לה ם  להתקרב  יכל  לב רצה  מי ל  הף, עד  ודר ר כל  אה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָנים

רית תק הס י ם  בפרט  חיו ן המצמים  ן  ידי  על הא מקם  מ ל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ ח יהם . י תר מיתתן ציקים  ד לים  י  ,דְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה

נ "ו) את ז' הלכה  ה נחה  פת הלכת הלכ ת ל טי  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ(ספר 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר יעסקוּ  העם  וּ ּפ ׁש וּ טי הבּ ח וּ רים אפּל וּ 
האדםהזוהר לב את ומלהיבים המעוררים  ודרושים והתעוררות מוסר מלא  הקדוש

שאפילו  האחרונים , בדורות ישראל גדולי הורו זה  ומטעם  הבורא , לעבודת
לספר בהוספות שמובא  וכמו הקדוש, הזוהר בספר יעסקו העם  ופשוטי  הבחורים

יוסף. יסוד

צדּ יקים קברי על הׁש ּת טח וּ ת בּ חינת  היא זוֹ  הּק דוֹ ׁש , הזּ הר לּמ וּ ד
עיניםבספר שבת)מאיר מס' עם(ליקוטים  חיותו  לקשר  ומכווין התנא דברי  שהלומד

שכל עם  ההוא המאמר שמבין והבנתו שכלו לייחד וכן הקדוש, התנא  חיות
הצדיק  של שפתותיו כך  ומתוך הצדיק , רוח  עם  רוחו מדבק  הוא  בזה הרי התנא,
דהיינו  והשכל, החיות כי  צדיקים , קברי על השתטחות בחינת  היא  וזו בקבר , דובבות
זו  בכוונה הצדיק של דבריו וכשלומד דיבוריו, בתוך וקבור  טמון הצדיק של המוחין
הדיבורים , לתוך מחדש חיות מכניס הוא הרי דבריו , לתוך והמוחין החיות  להמשיך

הצדיק. של רוחו עם  רוחו מתדבק ובזה אותו, ומחיה 

 הרהז מעלת כא ֲַַַ

נ וּ רחימוּ  בּ דחילוּ  הזּ הר ׁש מע וֹ ן לּמ וּ ד ר בּ י הּק דוֹ ׁש  ה ּת נּ א אצל ׁש ּל וֹ מד חׁש ב 
יוֹ חאי בּ ר

זצ"לוכמו ממעזריטש  הגדול המגיד  מהרה"ק  אמרים ליקוטי  בספר  כתב (מובאכן

א) אות  בהג "ה שלח  פרשת התורה  על  רביבבעש "ט אמר וכו' כשלומד  לשונו: וזה
שלו, חיות הוא אדם כל שם וכן התנא , חיות הוא שמעון תיבת כי)שמעון, ושם(ויכוין

המוחין, עם החיות עם  ומקשר מחייה הוא שאומר(והמאמר)הוי"ה שמעון)והדין (רבי

לרבי עצמו מקשר ורחימו בדחילו  כשלומד נמצא  המוחין, דהיינו שלו השכל הוא
עכ"ל. אצלו, ולומד  שמעון

עּת ה עד ׁש נּ בראתי  מיּ וֹ ם  הדּ ין מן ּכ ּל וֹ  הע וֹ לם  ּכ ל את לפטר אני  יכוֹ ל
נשמתכמה  את וממשיך ומפעיל מעורר זה ידי שעל הקדוש בזוהר הלומד כח  גדול 

בגמרא  שאמרו כמו  עלינו , לרחם כפשוטו, ממש השלום , עליו (סוכההרשב"י 

ע"ב) מה אנידף  יכול  יוחאי  בן  שמעון רבי  משום  ירמיה רבי  אמר חזקיה ואמר :
בני אליעזר  ואילמלי  עתה עד  שנבראתי  מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור 
שנברא מיום עמנו עוזיהו בן יותם ואילמלי  עכשיו  ועד  העולם  שנברא מיום  עמי
ראיתי יוחאי  בן שמעון רבי משום  ירמיה רבי  אמר  חזקיה ואמר סופו עד  העולם 
אם מהן  ובני אני  הם מאה אם  מהן ובני  אני  הן  אלף אם מועטין  והן עלייה  בני 

הן. ובני  אני  הן שנים

הרׁש בּ "י לנׁש מת להתקר תוּ כלוּ  רגע  בּ כל
הרשב "יואפילו לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט ולזכות]ח י[בדורנו 

ממקור ותושפעו טובה לכם  יכיר זי "ע  הרשב "י  ובוודאי נפלאות, לישועות 

יועץיח. פלא בספר דובב )כתב לשונו:(ערך וזה ,
שאומרים חכם תלמיד שכל ז"ל, רבותינו פירשו
דובבות  שפתותיו הזה בעולם  משמו תורה דבר
יין  כשותה רוח  ונחת  הנאה לו ויש בקבר ,
שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב  כמו קונדיטון,
ונגלה שמד  היה אחת שפעם בספרים, כתוב 
מתוך  לאחד והציל בהקיץ, ז"ל אלשיך  מוהר"מ
ספרו  לומד  שהיה סיבה מפני ההפיכה,

עכ"ל. בתמידות,
ביבמות חז"ל  ע"א)אמרו צז   ע"ב ר'(צו ...אזל :

אמרה ולא מדרשא, בי לשמעתא  אמר  אלעזר 
איקפד. יוחנן רבי שמע  יוחנן. דר' משמיה
האי? כולי קפיד טעמא מאי יוחנן ורבי ...
"אגורה דכתיב  מאי רב : אמר  יהודה רב דאמר

לגור  לאדם לו אפשר וכי עולמים "? באהלך
הקדוש  לפני דוד אמר אלא עולמים ? בשני
שיאמרו  רצון יהי  עולם , של רבונו הוא : ברוך
יוחנן  רבי דאמר  בעוה"ז. מפי שמועה דבר
חכם תלמיד כל יוחי: בן שמעון  רבי  משום 
 הזה בעולם  מפיו שמועה דבר  שאומרים 
בן  יצחק  ר' אמר  בקבר . דובבות  שפתותיו
קראה? מאי נזירא : שמעון ואיתימא זעירא
דובב  למישרים לדודי  הולך הטוב  כיין "וחכך 
כומר  מה ענבים . של ככומר ישנים ". שפתי

ענבי  עליו של אצבעו אדם שמניח  כיון  ם 
שאומרים כיון חכמים  תלמידי אף דובב , מיד
שפתותיהם הזה בעולם  מפיהם  שמועה דבר

בקבר . דובבות



 הרהז מעלת ֲַַַ כב כב כב כב 

ואסונות.]ט י[הברכות פגועים  ומונע הצרות מכל ומציל מגן  הקדוש שהזוהר  שכידוע ,

הח וֹ ל  בּ ימוֹ ת בּ ין  הזּ הר ל ּמ וּ ד ידי על לזּכ וֹ ת יכוֹ ל אחד ׁש יּ הוּ די  מה ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת וּ בין

 תינלמדתרה  ז ני  על ת ת  הלמדת רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ח לקיה ן זאה – "ל "לח  רת ס ף דה ההר לן החל, ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹימת

י מין ". מאר א י מא א ריתא, מ לין אינ ן ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָכל

דבש יערות בספר זה על ופירש שני  (חלק

ז) בב'דרוש  דר איך  מקום מכל להבין, היינו  ... :
אז מפיו, שמועה דבר כשאומרים אבל עולמות,
ועומדת  בלומדים , שם מתלבשת צדיק נשמת
בעולם עולמות, בב ' דר  אמרינן שפיר  וכך שם ,
בקבר  בגוף נתלבשת גם העולם, ובזה הנצחי
בקבר, דובבות שפתותיו אמרו כך  דגרמי, בהבלא

עכ"ל, בקבר בגוף  דבש,שנתלבש ביערות עוד (ועיין 

טז) דרוש  ראשון .חלק
זצ"ל הרמח "ל מכתבי בליקוטים  משה[ראה (רבי 

לוצאטו ) באדםחיים  לוז : סוד המערבי, כותל  בענין
יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד  עצם נשאר 
הנפש  מן חלק  גם שם ויש המתים. לתחית הגוף
המקדש, בבית הוא  כן דגרמי. הבלא נק ' והיא
יבנה שעליו לוז זה וה"ס המערבי, הכותל נשאר 
נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע"ל, הבנין

דגרמי]. הבלא
זי"ע  הטוב  להרי"ח וחיים" "תורה (מערכת ובספר

חכםחת) תלמיד של חידושים אומרים  אם כתב:
העליון  מעולם בא הוא הרי העליון, בעולם שכבר 

הקדוש  בזוהר כמבואר  מקום פרשת לאותו ג' (חלק

ע"א) ר "כ דף אמר,פנחס דהוה קלא חד שמעו וז "ל: ,
דאיהו  יאיר , בן פנחס לרבי  אתר פנון אתר פנון
מלי  ביה אתחדש דצדיקא  אתר דכל דתנינן גבייכו,
לההוא  פקיד עלמא, בההוא  איהו כד דאורייתא,
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר 
דאמרין  אתר  בההוא  לחדתא  אחרנין, צדיקייא
פנחס רבי אתי  דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי
צדיקייא  אלין ואשכח לאתריה, למפקד יאיר בן
כמלקדמין  ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין

קמיה. יאיר  בן פנחס  דרבי מלה ההוא
הזוהר: פנו תרגום  אומר שהיה אחד קול שמעו

בא  שהוא יאיר, בן פנחס לרבי מקום פנו מקום
בו  חידש  שהצדיק  מקום  דבכל שלמדנו, אצלינו,
[העליון] ההוא  בעולם  הוא כאשר תורה, דברי 

וכל אליו, ובא  הזה] [בעולם מקום  לאותו פוקד 
או  לקדש אחרים צדיקים  בו ששורין תו שכן

רבי  בא הנה זה כעין תורה, שם ולומדים מקום,
הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר  בן פנחס 
תורה דבר  אותו ונתחדש  תורה  דברי  מחדשין
מתחדש  עתה יאיר , בן פנחס רבי מלפנים, שאמר 

כאן. לפניו

במחיצתו  לישב זוכה ספריו הפצת ידי על 
הבא: להוציא בעולם מממונו ספרים המדפיס 

חכמים התלמידי  במחיצת ויושב  זוכה תורה לאור
לעולם, החיבור יצא  ידו על שהרי הספרים , מחברי
למקצועות  גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה
והנה ב.  בו. לומדים  היו לא בירכתיים , המשכן

יבמות במסכת  חז "ל ע"ב )אמרו צ"ו שפתותיו (דף 
שיהיה הגורם  זה ולפי שם, כדאיתא  וכו' דובבות
ויושב  זוכה הוא גם  מותו, אחרי  חי החכם 
ספק  ואין להחיותו, גרם  הוא שהרי במחיצתו,
סיעת  עם  בעצמו החכם הבא, לעולם  בא כשהוא 

פניו לקבל לקראתו יוצאין מהרח"א מרחמוהי  (הגאון 

וכן ע"ב. כ"ג דף  וישלח פרשת אברהם  בן  בספרו איסטרולסה

זי"ע) חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר .שמעתי 

הצדיק: נשמת  הוא  הצדיק של  בחלוםהספר
מהרי"ח  הגה"צ בהסכמת לעיין ונא שם , עיין  וכו'
"צדקה לספר  אמן, עלינו יגן זכותו זוננפלד

לאור . הוצאה אודות  מהר"חומשפט", עוד (ראה

ריז) אות  ס ' מ"ע וחיים", "תורה בספרו  זצ "ל  גםפלאגי  .
מביא  אמן, עלינו יגן זכותו מסאדיגורא האדמו"ר 
והספר  והנפש, הגוף בשביל הוא להצדיק  שהציון

הצדיק . לנשמת הוא הצדיק של

ברכה יט . בנקל ! פרנסה טוב! שידוך רוצה  אחד כל
וכאן ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד לילדים !
את עליו להמשיך אפשרות ואחד אחד לכל  יש
ידי ועל זכותו, ולעורר  השלום  עליו הרשב "י נשמת 

עניניו. בכל  יצליח  בודאי כן

 הרהז מעלת כג ֲַַַ

חי"מרנא אי "ן  ספר הב , לנ:הרי"ח וזה תב  נה, נה מ ת  רת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

תבתר י עמים  אלף ת, ים  הרה מעסק הנעה על גד ל ז"ל, הקלים  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

עכל"ק. הח ל, ימי ל ה רה מעסק הנעה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמן

ר באנים אלף "י  אמר נים, אלף ה "ה  ל מ די חז"ל, מאמר  י  על ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

א מרת , זאת – הא עלם  מעין היא  ד ק ות – 'וג אתמל" ים  עיניְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה"ה ל מ י(רד חן  .(מצא ְְִֵֶַַָָָָָ

הח ל.א ר ימי   לער ידת, אלף עלה ,דק ת קד ה עה  ל ן , על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ד לדבנסף  קנ"ה, סימן  הח ים כף סק והבא ,מל הא  ברי נ דע לזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הט. לד  מימה נה לד  לער עלה  , ד ה הר  אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעה

אלףהצא למד  , ד ק ת דה הר  עה דהל מד אה, תינר מברי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ח ל. י ם ט  ְְָָָנה

לפי לתן כה הרי  ,דק ת דה הר עת  ללמד זה אם  לזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הריאה. ימי אלפין  ְְְִִִֵַַַָה ית

עה זאת עלה   ד ה ה הר  לד  "מל "הא על   עינינ האיר מה לפי  ועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

חי "  אי "ן  ספר זי"ע ה ב הרי "ח  מרנא  הט , לד  ל נה לער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחת

על ל   ח  על  בנסף החל, מ מ ת עמים אלף ע לה דק ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלד

לד  הבאר: צ יקים  מצוה )ארח ת עלה (וכל  – אלף פל ער מחה הנע ה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זי"ע: תינר ְִִֵֵַמ ברי 

עלה אר " דה "ההר  – הר"י  רת במחה דק ת  למד  יה די ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נה, מלין ל לער אחת החל)עה  ימי  ט  .(לד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

 נואמר :ר מקרביו  אזני עם התא רעי רמרכי על רה  לד  ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לד ל אחת ועה חל. י ם  למה נה ללד וה  הת, ים  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹה ט 

י ם וזהר קלה לד  חל. י ם ט  לד  ל  נה מ היא חל, י ם  וק לה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל" ימ ת  נה  וחמ בעים  ללד וה עה מ .]כ[ת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

זּ הר ללמד עצמוֹ  על ׁש ּק בּ ל  אחד ליהוּ די הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  זכ וּ ת ׁש ל  אמּת י  ח ׁש בּ וֹ ן
בּ יּ וֹ ם אחת ׁש עה

!!!הידעמל הא  לן (מ"ג הר לד(ני  מעלת ד לה ה  דע וכיון : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה  מד למי הכר וגדל הח ב דל ידע ...'כ האמת ,]אכ[חכמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גירס ההר  לד  ר י להבין ללמד יזה אם  ן וכל עלמין, נה עלמא א ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

רש"ר:כ. מאת  ימצא הערה ý נù ר לדברי  ְְְֲִִֵֵַַָָָוהבנה
הòflנה לýflד  את המד flה הþהר  מòfi₣ן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹהč₣רא
ùפרòת  וכŽזר  ה₣רה, ס₣ד₣ת אצל ýכתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר

מהימנא ùרעיא  עה :)"וŁצא " לאינýן (ûף "ווי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
ùסתרי  ידעין ולא ùא ₣ריתא בן ûְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאכלין

ויטאלûא ₣רית  חŁים  הרב  ý מ₣רנ הביא וע ₣ד א". ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ýמק ₣ר₣ת  לò₣נ₣ת ההק ûמ ₣ת ", ל"òער ùְְְְְְַַַַַָָָהק ûמת₣
ýקלי ćין  òפחה  הŽגלה ללýflד čò₣ראים òְְְְְִִִִִִִֶֶַָ₣נים

הùčלה. ₣רת ְַַַַָָֻלעflת 
–כא. ò₣דčה þהר  ול₣מד  קùלה, י₣דע òאינ ₣ ýְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

קùלה לýflד ל₣ נח òב ùעלמא, ùגירסא  ýְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָאפיל
קנ "ה ) סימן ס ₣פר החŁים  .(ף ִִֵַַַָ



 הרהז מעלת ֲַַַ כב כב כב כב 

ואסונות.]ט י[הברכות פגועים  ומונע הצרות מכל ומציל מגן  הקדוש שהזוהר  שכידוע ,

הח וֹ ל  בּ ימוֹ ת בּ ין  הזּ הר ל ּמ וּ ד ידי על לזּכ וֹ ת יכוֹ ל אחד ׁש יּ הוּ די  מה ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ 
קדׁש  בּ ׁש בּ ת וּ בין

 תינלמדתרה  ז ני  על ת ת  הלמדת רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ח לקיה ן זאה – "ל "לח  רת ס ף דה ההר לן החל, ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹימת

י מין ". מאר א י מא א ריתא, מ לין אינ ן ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָכל

דבש יערות בספר זה על ופירש שני  (חלק

ז) בב'דרוש  דר איך  מקום מכל להבין, היינו  ... :
אז מפיו, שמועה דבר כשאומרים אבל עולמות,
ועומדת  בלומדים , שם מתלבשת צדיק נשמת
בעולם עולמות, בב ' דר  אמרינן שפיר  וכך שם ,
בקבר  בגוף נתלבשת גם העולם, ובזה הנצחי
בקבר, דובבות שפתותיו אמרו כך  דגרמי, בהבלא

עכ"ל, בקבר בגוף  דבש,שנתלבש ביערות עוד (ועיין 

טז) דרוש  ראשון .חלק
זצ"ל הרמח "ל מכתבי בליקוטים  משה[ראה (רבי 

לוצאטו ) באדםחיים  לוז : סוד המערבי, כותל  בענין
יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד  עצם נשאר 
הנפש  מן חלק  גם שם ויש המתים. לתחית הגוף
המקדש, בבית הוא  כן דגרמי. הבלא נק ' והיא
יבנה שעליו לוז זה וה"ס המערבי, הכותל נשאר 
נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע"ל, הבנין

דגרמי]. הבלא
זי"ע  הטוב  להרי"ח וחיים" "תורה (מערכת ובספר

חכםחת) תלמיד של חידושים אומרים  אם כתב:
העליון  מעולם בא הוא הרי העליון, בעולם שכבר 

הקדוש  בזוהר כמבואר  מקום פרשת לאותו ג' (חלק

ע"א) ר "כ דף אמר,פנחס דהוה קלא חד שמעו וז "ל: ,
דאיהו  יאיר , בן פנחס לרבי  אתר פנון אתר פנון
מלי  ביה אתחדש דצדיקא  אתר דכל דתנינן גבייכו,
לההוא  פקיד עלמא, בההוא  איהו כד דאורייתא,
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר 
דאמרין  אתר  בההוא  לחדתא  אחרנין, צדיקייא
פנחס רבי אתי  דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי
צדיקייא  אלין ואשכח לאתריה, למפקד יאיר בן
כמלקדמין  ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין

קמיה. יאיר  בן פנחס  דרבי מלה ההוא
הזוהר: פנו תרגום  אומר שהיה אחד קול שמעו

בא  שהוא יאיר, בן פנחס לרבי מקום פנו מקום
בו  חידש  שהצדיק  מקום  דבכל שלמדנו, אצלינו,
[העליון] ההוא  בעולם  הוא כאשר תורה, דברי 

וכל אליו, ובא  הזה] [בעולם מקום  לאותו פוקד 
או  לקדש אחרים צדיקים  בו ששורין תו שכן

רבי  בא הנה זה כעין תורה, שם ולומדים מקום,
הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר  בן פנחס 
תורה דבר  אותו ונתחדש  תורה  דברי  מחדשין
מתחדש  עתה יאיר , בן פנחס רבי מלפנים, שאמר 

כאן. לפניו

במחיצתו  לישב זוכה ספריו הפצת ידי על 
הבא: להוציא בעולם מממונו ספרים המדפיס 

חכמים התלמידי  במחיצת ויושב  זוכה תורה לאור
לעולם, החיבור יצא  ידו על שהרי הספרים , מחברי
למקצועות  גנוז היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה
והנה ב.  בו. לומדים  היו לא בירכתיים , המשכן

יבמות במסכת  חז "ל ע"ב )אמרו צ"ו שפתותיו (דף 
שיהיה הגורם  זה ולפי שם, כדאיתא  וכו' דובבות
ויושב  זוכה הוא גם  מותו, אחרי  חי החכם 
ספק  ואין להחיותו, גרם  הוא שהרי במחיצתו,
סיעת  עם  בעצמו החכם הבא, לעולם  בא כשהוא 

פניו לקבל לקראתו יוצאין מהרח"א מרחמוהי  (הגאון 

וכן ע"ב. כ"ג דף  וישלח פרשת אברהם  בן  בספרו איסטרולסה

זי"ע) חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר .שמעתי 

הצדיק: נשמת  הוא  הצדיק של  בחלוםהספר
מהרי"ח  הגה"צ בהסכמת לעיין ונא שם , עיין  וכו'
"צדקה לספר  אמן, עלינו יגן זכותו זוננפלד

לאור . הוצאה אודות  מהר"חומשפט", עוד (ראה

ריז) אות  ס ' מ"ע וחיים", "תורה בספרו  זצ "ל  גםפלאגי  .
מביא  אמן, עלינו יגן זכותו מסאדיגורא האדמו"ר 
והספר  והנפש, הגוף בשביל הוא להצדיק  שהציון

הצדיק . לנשמת הוא הצדיק של

ברכה יט . בנקל ! פרנסה טוב! שידוך רוצה  אחד כל
וכאן ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד לילדים !
את עליו להמשיך אפשרות ואחד אחד לכל  יש
ידי ועל זכותו, ולעורר  השלום  עליו הרשב "י נשמת 

עניניו. בכל  יצליח  בודאי כן

 הרהז מעלת כג ֲַַַ

חי"מרנא אי "ן  ספר הב , לנ:הרי"ח וזה תב  נה, נה מ ת  רת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

תבתר י עמים  אלף ת, ים  הרה מעסק הנעה על גד ל ז"ל, הקלים  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

עכל"ק. הח ל, ימי ל ה רה מעסק הנעה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמן

ר באנים אלף "י  אמר נים, אלף ה "ה  ל מ די חז"ל, מאמר  י  על ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

א מרת , זאת – הא עלם  מעין היא  ד ק ות – 'וג אתמל" ים  עיניְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה"ה ל מ י(רד חן  .(מצא ְְִֵֶַַָָָָָ

הח ל.א ר ימי   לער ידת, אלף עלה ,דק ת קד ה עה  ל ן , על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ד לדבנסף  קנ"ה, סימן  הח ים כף סק והבא ,מל הא  ברי נ דע לזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הט. לד  מימה נה לד  לער עלה  , ד ה הר  אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעה

אלףהצא למד  , ד ק ת דה הר  עה דהל מד אה, תינר מברי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ח ל. י ם ט  ְְָָָנה

לפי לתן כה הרי  ,דק ת דה הר עת  ללמד זה אם  לזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הריאה. ימי אלפין  ְְְִִִֵַַַָה ית

עה זאת עלה   ד ה ה הר  לד  "מל "הא על   עינינ האיר מה לפי  ועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

חי "  אי "ן  ספר זי"ע ה ב הרי "ח  מרנא  הט , לד  ל נה לער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחת

על ל   ח  על  בנסף החל, מ מ ת עמים אלף ע לה דק ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלד

לד  הבאר: צ יקים  מצוה )ארח ת עלה (וכל  – אלף פל ער מחה הנע ה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זי"ע: תינר ְִִֵֵַמ ברי 

עלה אר " דה "ההר  – הר"י  רת במחה דק ת  למד  יה די ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נה, מלין ל לער אחת החל)עה  ימי  ט  .(לד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

 נואמר :ר מקרביו  אזני עם התא רעי רמרכי על רה  לד  ל "עה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לד ל אחת ועה חל. י ם  למה נה ללד וה  הת, ים  ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹה ט 

י ם וזהר קלה לד  חל. י ם ט  לד  ל  נה מ היא חל, י ם  וק לה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל" ימ ת  נה  וחמ בעים  ללד וה עה מ .]כ[ת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

זּ הר ללמד עצמוֹ  על ׁש ּק בּ ל  אחד ליהוּ די הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  זכ וּ ת ׁש ל  אמּת י  ח ׁש בּ וֹ ן
בּ יּ וֹ ם אחת ׁש עה

!!!הידעמל הא  לן (מ"ג הר לד(ני  מעלת ד לה ה  דע וכיון : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה  מד למי הכר וגדל הח ב דל ידע ...'כ האמת ,]אכ[חכמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גירס ההר  לד  ר י להבין ללמד יזה אם  ן וכל עלמין, נה עלמא א ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

רש"ר:כ. מאת  ימצא הערה ý נù ר לדברי  ְְְֲִִֵֵַַָָָוהבנה
הòflנה לýflד  את המד flה הþהר  מòfi₣ן ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹהč₣רא
ùפרòת  וכŽזר  ה₣רה, ס₣ד₣ת אצל ýכתבן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר

מהימנא ùרעיא  עה :)"וŁצא " לאינýן (ûף "ווי ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
ùסתרי  ידעין ולא ùא ₣ריתא בן ûְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאכלין

ויטאלûא ₣רית  חŁים  הרב  ý מ₣רנ הביא וע ₣ד א". ְְְִִִֵֵַַַָָָ

ýמק ₣ר₣ת  לò₣נ₣ת ההק ûמ ₣ת ", ל"òער ùְְְְְְַַַַַָָָהק ûמת₣
ýקלי ćין  òפחה  הŽגלה ללýflד čò₣ראים òְְְְְִִִִִִִֶֶַָ₣נים

הùčלה. ₣רת ְַַַַָָֻלעflת 
–כא. ò₣דčה þהר  ול₣מד  קùלה, י₣דע òאינ ₣ ýְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

קùלה לýflד ל₣ נח òב ùעלמא, ùגירסא  ýְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָאפיל
קנ "ה ) סימן ס ₣פר החŁים  .(ף ִִֵַַַָ



 הרהז מעלת ֲַַַ כד כד כד כד 

הט לד  יעה א  מה אחת עה  למעלה ן  יעה אחד , ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמאמר 

מימה. ְִָָָנה

נהוהחן  עת 3540ל וה הא  י ם , הר לד אחת עה  עתל 10) ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נה ) ימים 354 י ם, "ס  אבר ל  .ל ד ְְְִִֵֶַַַָָָ

מ11 צטר רה. ע ת  172,500 האזן: יעלה דד ליה די נה 50 ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ילדים 5 ת  מחה התח ב אנ ים :]ב כ[ר ת ל עצם  למסר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

האחרן. הר  ל 48,828,125ֲֶַַָ

מליארדיס 84,000 למר  עת, 84,228,515,625,000 הרה: עת הל ְְְְִֵַַַַָָָָֹ

רה עת 172,500)[לי ן ] מכ ל 48,828,125). ְְְִָָָֻ

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד הזּ כוּ ת גּ דל ׁש ל אמּת י  חׁש בּ וֹ ן
נה יה די 75 ל רה ללד  קל דק ת י ם  אחת עה הר ה מד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ל. ִימת

רה למר, מד הנעה לעל קל  דק ת הר אחת עה  למדנ אם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נה. 75  מְֶֶָָ

זי"ע:לן  לברכה, יק זכר רע י  מרכי  ר י  דה מהיק יקים ר ספר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח וֹ ל  בּ ימוֹ ת ׁש נה 75 ל ּל ּמ וּ ד ׁש וה ׁש עה  בּ מׁש ׁש בּ ת  בּ יוֹ ם וזּ הר קבּ לה ל ּמ וּ ד
יהיה:החן  עת ְְִֶֶַַָ

637,200 = גלה.24×354×75 רה עת 637,200 ְִֶֶַָָָוה:

האחר ₣ן:הערה:כב. ûù₣ר הČאצאים  מס ćר ח ýôב  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

 הרהז מעלת כהֲַַַ

י ם .זה  רה לד עת 24 על מב ס ְְִֶַָָָֻ

אדםי צא ל ח ים  נ ת בעים דק ת הר  לד  אחת עה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הח ן: ְֲֶֶַַיעלה

אלף.=70×52×637,200 408 מלי ן 319 מליארד  2 והיינו 2,319,408,000ְְְִִֶֶָ

עלה זאת  נה, 70 מ  דק ת י ם קלה  אחת עה ל מדים  אם א מרת, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ועכו  יהדי , ל ל  יד הג זה והרי ע ת , מליארד מ ני  י תר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהח ן

נ אל  דה ההר זכת ואמר דדע הפרים  דלי  ל לה להבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפר

אדם  ל ח יו נת 70 על מבס  צ ')מהרה. ה ים נה.(לפי  תת 52 ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

לקלעכו זכית ת הר עה למד אחד ליהדי  רק מזה אה אם  בינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת 11 צט ר רה עת  10]ג כ[מליארד  ת מ חה  התח ב ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א מרת]ד כ[ילדים זאת האחר ן  הר  ל 100,000,000,000 אנים : ל עצם למס ר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

וה: הר אחת מעה רה ל עת  וער אחד, אדם  ן ל ה אצאים ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמסר 

הל ס מליארד 100,000,000,000 מכל  2,319,408,000 הרה: עת ְְְְִַַַָָָָֹֻ

20 קונטילי ן  223 למר  ע ת , 223,020,000,000,000,000,000ְְְְְִֶַָ

רה. עת ְְְִַָָקודרילי ן

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

וּ בינוֹ נים , צדּ יקים  ּפ ׁש וּ טים, עם  גּ אוֹ נים  הּק טנּ ים, עם הגּ דוֹ לים  ּכ ּל נוּ , נתגייס בּ אוּ 
את וּ להביא לקרב ונפעל רבּ ן, בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת עם מלּמ דים נערים, עם  זקנים

בּ רחמים צדקנוּ  מׁש יח 
ובינונים ,בואו צדיקים  פשוטים, עם גאונים הקטנים , עם הגדולים כולנו, נתגייס 

בית של תינוקות עם  מלמדים בחורים , עם  שיעורים  מגידי  נערים , עם  זקנים

6000כג. עד òנה 230 הŁ₣תר  לכל ýתר₣Žò ְְְֵֵֶַַָָָָיון
הע₣לם לק ýŁם  ùגמרא flòזר  הþמן þòה òְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנה

אלפי הþה, òית קטינא , רב אמר א : צז , ûף  סנהדרין (מžכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

Łù₣ם  ₣û לב ה ôם ונúóב Žòאמר  חרýב וחד עלמא ýהו ôְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָני 

ùזמן הה ýא) הרי òנה, 20 ý הינ ýימינù û₣ר  òמý . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
û₣ר₣ת . 11ל מק ₣ם  òי Žòְֵֶָָ₣תר 

האחר ₣ן:הערה:כד. ûù₣ר הČאצאים מס ćר חýôב צאצאים.ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ מליארד  100 א₣מרת  ְְֱִִֶֶֶָָֹזאת



 הרהז מעלת ֲַַַ כד כד כד כד 

הט לד  יעה א  מה אחת עה  למעלה ן  יעה אחד , ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמאמר 

מימה. ְִָָָנה

נהוהחן  עת 3540ל וה הא  י ם , הר לד אחת עה  עתל 10) ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נה ) ימים 354 י ם, "ס  אבר ל  .ל ד ְְְִִֵֶַַַָָָ

מ11 צטר רה. ע ת  172,500 האזן: יעלה דד ליה די נה 50 ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ילדים 5 ת  מחה התח ב אנ ים :]ב כ[ר ת ל עצם  למסר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

האחרן. הר  ל 48,828,125ֲֶַַָ

מליארדיס 84,000 למר  עת, 84,228,515,625,000 הרה: עת הל ְְְְִֵַַַַָָָָֹ

רה עת 172,500)[לי ן ] מכ ל 48,828,125). ְְְִָָָֻ

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד הזּ כוּ ת גּ דל ׁש ל אמּת י  חׁש בּ וֹ ן
נה יה די 75 ל רה ללד  קל דק ת י ם  אחת עה הר ה מד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ל. ִימת

רה למר, מד הנעה לעל קל  דק ת הר אחת עה  למדנ אם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נה. 75  מְֶֶָָ

זי"ע:לן  לברכה, יק זכר רע י  מרכי  ר י  דה מהיק יקים ר ספר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח וֹ ל  בּ ימוֹ ת ׁש נה 75 ל ּל ּמ וּ ד ׁש וה ׁש עה  בּ מׁש ׁש בּ ת  בּ יוֹ ם וזּ הר קבּ לה ל ּמ וּ ד
יהיה:החן  עת ְְִֶֶַַָ

637,200 = גלה.24×354×75 רה עת 637,200 ְִֶֶַָָָוה:

האחר ₣ן:הערה:כב. ûù₣ר הČאצאים  מס ćר ח ýôב  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

 הרהז מעלת כהֲַַַ

י ם .זה  רה לד עת 24 על מב ס ְְִֶַָָָֻ

אדםי צא ל ח ים  נ ת בעים דק ת הר  לד  אחת עה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הח ן: ְֲֶֶַַיעלה

אלף.=70×52×637,200 408 מלי ן 319 מליארד  2 והיינו 2,319,408,000ְְְִִֶֶָ

עלה זאת  נה, 70 מ  דק ת י ם קלה  אחת עה ל מדים  אם א מרת, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ועכו  יהדי , ל ל  יד הג זה והרי ע ת , מליארד מ ני  י תר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהח ן

נ אל  דה ההר זכת ואמר דדע הפרים  דלי  ל לה להבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפר

אדם  ל ח יו נת 70 על מבס  צ ')מהרה. ה ים נה.(לפי  תת 52 ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

לקלעכו זכית ת הר עה למד אחד ליהדי  רק מזה אה אם  בינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת 11 צט ר רה עת  10]ג כ[מליארד  ת מ חה  התח ב ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א מרת]ד כ[ילדים זאת האחר ן  הר  ל 100,000,000,000 אנים : ל עצם למס ר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

וה: הר אחת מעה רה ל עת  וער אחד, אדם  ן ל ה אצאים ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמסר 

הל ס מליארד 100,000,000,000 מכל  2,319,408,000 הרה: עת ְְְְִַַַָָָָֹֻ

20 קונטילי ן  223 למר  ע ת , 223,020,000,000,000,000,000ְְְְְִֶַָ

רה. עת ְְְִַָָקודרילי ן

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

וּ בינוֹ נים , צדּ יקים  ּפ ׁש וּ טים, עם  גּ אוֹ נים  הּק טנּ ים, עם הגּ דוֹ לים  ּכ ּל נוּ , נתגייס בּ אוּ 
את וּ להביא לקרב ונפעל רבּ ן, בּ ית ׁש ל  ּת ינוֹ קוֹ ת עם מלּמ דים נערים, עם  זקנים

בּ רחמים צדקנוּ  מׁש יח 
ובינונים ,בואו צדיקים  פשוטים, עם גאונים הקטנים , עם הגדולים כולנו, נתגייס 

בית של תינוקות עם  מלמדים בחורים , עם  שיעורים  מגידי  נערים , עם  זקנים

6000כג. עד òנה 230 הŁ₣תר  לכל ýתר₣Žò ְְְֵֵֶַַָָָָיון
הע₣לם לק ýŁם  ùגמרא flòזר  הþמן þòה òְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנה

אלפי הþה, òית קטינא , רב אמר א : צז , ûף  סנהדרין (מžכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

Łù₣ם  ₣û לב ה ôם ונúóב Žòאמר  חרýב וחד עלמא ýהו ôְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָני 

ùזמן הה ýא) הרי òנה, 20 ý הינ ýימינù û₣ר  òמý . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
û₣ר₣ת . 11ל מק ₣ם  òי Žòְֵֶָָ₣תר 

האחר ₣ן:הערה:כד. ûù₣ר הČאצאים מס ćר חýôב צאצאים.ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ מליארד  100 א₣מרת  ְְֱִִֶֶֶָָֹזאת



 הרהז מעלת ֲַַַ כו כו כו כו 

ונפעל הקדוש, הזוהר לימוד את ולקיים  ולעשות לשמור וללמד  ללמוד  התחילו  רבן ,
ברחמים צדקינו משיח  את ולהביא  לקרב זו .]הכ[בדרך 

הז₣הר":כה. "א úר₣ת  מ žפר מכב  ְְְִִִִֵֶַַַָנעיק 

מćòטים òקד ùòת מ₣צאי òûמŁא, ùְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסŁעא 
ה'תש "ע: אדר òחד òראû ְֲֶָֹֹא '

העלמי. דה ה הר ה פעל ְְִִִַַַַָָָָֹלכבד

את  רב  זמן בר הôם  ý רù ר₣אה  ְְְִִֵֶֶַַַָָהנני
.ò₣ דčה הþהר ùהפצת מאד הח ýòב ₣ת ćְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֻעfi₣תיכם 
מúיעים קצרה ק ýפה ל הרי לכם, ל₣מר  ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָרציתי
מקרים עם על₣נים הרב , ý לדאב₣ננ ýתחנć ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָאל
להחלץ  די ר ýמ₣ת להר ùה ה þק ýקים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָקòים

, ל הòčה לא מהČflב  òבר יעזר  רù ית (ה ôם  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לזה וד₣מיהם.)נזčûק  א fiה קòים  מקרים ע₣ד ý יהי והרי ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ýהי לא  הרי ò₣דčה הþהר  את ל₣מדים ýהי ְֲִִֵֶַַַָָָֹֹאם
לפעל  יכ₣לים  הרי ן אם לזה, ýכלל לל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹמúיעים 
ýיהי לא בר  וכ ò₣דčה þùהר  יעסק אחד òְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹל

וד₣מ₣תיהן א fiה ה čד₣òצר₣ת  þùהר ן ò פרflò (פי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לא עצמ₣)  וכ , על לפעל ùאמת ואב òčכם . ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צר₣ת . ע₣ד ְִַָנòמע

הצלחה והרùה  ט ₣ב ₣ת  óùְְְְֵַַָָ₣ר₣ת

òדčה עיר ירòýלים  גרינùרג, ְְְְִִִֶֶַַָֹמ.ד.

הּמ ערכת: ּכ ּל ם ּת גוּ בת  ׁש יּ למדוּ   ּכ על ּפ וֹ עלים  הננוּ  אכן  
וׁש לוֹ ם. חס צרוֹ ת  עוֹ ד  יהי וּ  לא  וכ ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ הר את 

מôנת  יר òýלים ר ùני קריאת ידýעה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָוכן
ûאז, ûין הùית ל עליה חתýמים א òר ְֲֲִִֵֶֶַָָָָתרפ"א 
הרחמים מע ₣רר הýא  הþהר  לýflד י òם ְְֲִִִֵַַַָָָֹוכתýב
òûקflה ויùנה ויתfiúה  מòיח , òל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָונòמת₣
fiòא  ùט ýח  ₣ù והfi₣מד לבטח , יòן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויóראל

מòיח . חבלי  צער ְְִִֵֶַַַָֹיס ùל

החרדית  עדה ùד"ץ הúא ₣נים ýְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמהרùנים
צûיק  זכר פיòר יעקב  יóראל הרב ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתשס"ב ,
צûיק  זכר  ùראנדסדארפער  מאיר  הרב  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלברכה,
לברכה, צ ûיק  זכר הלùר òטאם מòה הרב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלברכה,
הרב  לברכה, צ ûיק  זכר òינאוויטùרא ùנימין ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהרב 
לברכה. צûיק זכר òýûינסקיא  מòה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָיóראל
ýùטרנò מòה הרב לחŁים: ח Łים ùין ýְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלהבדיל
ûבר  òליט"א: אýלמן יצחק  אברהם  הרב òְְְְְִִִַַַָָָָָָָָליט"א,
י₣ם, ùכל þהר  ûף ללמד  להנהיג הýא  מאד úְְְְְִִַַַָָֹֹֹד₣ל
קò₣ת  úזר ₣ת ýלבÿל הćרענŁ₣ת ùפני  תריס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻוהýא
וא òרי  ,òדčה עם על òקד òפע  ýלהćòיע  'ý ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹוכ

אמן. י₣ם ùכל ן ְְְִֵֵַַָָהמקŁמים 

הfiוי  òמýאל הרב הû₣ר ć₣סק הúא ₣ן מהרב  ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
ל� òאין זצ"ל òאי החז₣ן òùם òליט"א ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָואזנר
 ל הflלהיבים לברכה זכר ₣נם ýחכמינ ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָמאמרי

."ò₣דč ה הþהר  מאמרי מ₣ ְְְְִֵַַַַַָָֹליראה

₣מ יצחק וכן ר ùי הûČיקים : הúא₣נים קריאת ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָ
פיòל יחיאל רùי לברכה, ò₣ וקד צ ûיק  זכר ýûְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָרי
ùין  ýלהבדיל לברכה. ò₣וקד צ ûיק  זכר אùְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאייזנ
ר ùי  הûČיק הúא ₣ן הûČיקים : הúא₣נים לחŁים  ְְִִִִִִִַַַַַַַַַָחŁים 
ר ùי  המקùל הûČיק הúא ₣ן òליט"א, י ₣סף ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻע ₣בדיה
אלùז רא ýבן רùי òליט"א , òמýאלי י óóכר ýניהùְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

וע₣ד: òְְִָליט"א,

האלהי  הŽא  òל ₣òקד ùדברי להתחþק òŁòְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אמן, ýעלינ יגן זכýת₣ י₣חאי ùר òמע ₣ן ְְִִֵֵֵַַַָָָרùי
ò₣דčה הþהר  ùספר  הčריאה ùòזכýת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהflבטיח 

ùרחמים, הúלýת  מן Łדýענצא  לל, הבנה  ללא  (אף  ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

(ýתינ₣ùר עליו מûברי לסמ òמע₣ן רùי ה ýא ýכדאי  . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹ
הûחק . òùְְִַַָעת

מס ćר  לקרא י₣ם  מûי י ûòל ואחד אחד ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלכן
יóראל לל להצלחת ò₣ דčה ה þהר  מžפר  ćûְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹים

הúא fiה ýְְֵַָֻלקר ýב

פיòל יחיאל רùי המק ùל הúא₣ן ýְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמהרב 
òער  מתיב א  òרא לברכה צûיק זכר  אùְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאייזנ
הþהר, ùספר הŁ₣מי עýflד  לýflד להנהיג  ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹהôמים 
יóראל, פýצ ₣ת ùכל הþהר  לýflד  הפצת ידי ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹועל
לפדי₣ן  òורא ח fiה ýצר ₣תינ לכל וקץ  לס ₣ף ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹנז ה

ע₣למים. ùי ýòעת ýלהòýע  ýנò ְְִִִֵַַַָָנפ

זכר  ò פרי ûניאל רùי המקùל הûČיק ýְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמהúא₣ן
קב ýע òעýר ליžד לק ùע ראýי  לברכה ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹצ ûיק 

הûין קûיòא  ùספרא òûמ Łא ה þהר)ùס Łע א (ספר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

תריס òהýא י₣ם , ùכל אחד  עýflד  ùי₣מ₣, י₣ם ְְְִִִֵֶֶַָָמûי 
רעים, וחלאים קò₣ת úזר ₣ת לב ÿל הćרענ ýת ùְְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָֻפני
ויýòע ₣ת  רפýא₣ת  ר ùה ùרכה òקד òפע  ýְְְְִִֶֶַַַַָָָֹלהćòיע 

ûי . ùלי ְִַַעד

היטב  ללמד ùאמת Žòז ה רùית הôם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹויעזר 
ýרù ò₣דčלה רýח  נחת לעó₣ת ò₣דčה הþהר ְֲֶַַַַַַַַָָָֹאת

אמן. ýימינù ùמהרה הòflיח  ויב ₣א ְְְִִֵֵֵַַָָָָָה ýא,

 הרהז מעלת כז ֲַַַ

עם במיוחד ומלמד  חניכו עם מחנך  בנו, עם ילמד אב קטנים, על  גדולים להזהיר
מנערותם, תלמודם יחדור כך תיישים, אין גדיים אין אם שהרי  תלמידו,
מבני להיות ונזכה תנופה, תקבל  הסוד ותורת ולכוללים, לישיבות תורה , לתלמודי

זוהר. תיקוני על לביאורו בהקדמה  מלך  בכסא שכתוב כמו עלייה 



נׁש מה  להמׁש י ויוּ כל  ח יּ ים ", "עץ בּ חינת ׁש הוּ א זּ הר, ׁש יּ למד צרי מלּמ ד
אמּת ית נ ׁש מה מנּ יח  בּ זה לּת ינוֹ ק, י ׁש ר שׂ כל נוֹ תן ׁש הרב בּ זה ּכ י לתלמידים ,

"עץכבר בחינת שהוא זוהר, שילמוד צריך מלמד  זצ"ל , מקאריץ פנחס  רבי פסק  ְָ
לתינוק, ישר שכל נותן  שהרב בזה כי  לתלמידים , נשמה להמשיך ויוכל חיים ",

אמיתית. נשמה מניח  בזה

הל דאב אם  לברר ,  צרי הראן בר רה, אצל דלל למלד  נ לח  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הר למד  נ ְֵֶַֹל

הרזים בספר תורחכם  אצלו ללמדו למלמד בנו שולח  כשאב דברתו: על ה,הוסיף
מי אז לא, אם  כי  זוהר , לומד בנו של המלמד אם לברר , צריך הראשון  דבר
יראת קצת  להמלמד שיהיה אפשר אי  וגם   לבנו  ימשיך המלמד  נשמה איזה יודע

הקדושים . בספרים  כמבואר הקדוש  הזוהר  לימוד  בלי  שמים 

העליוֹ נים בּ ע וֹ למוֹ ת גּ דוֹ לים  ּת ּק וּ נים ּפ וֹ עלים  הּק דוֹ ׁש וֹ ת  הנּ יצ וֹ צוֹ ת בּ רוּ ר
בראשיתדע ימי ששה מאז אשר  ומדבר, חי  צומח  דומם הנבראים, מדרגות כל כי 

המעשים ואפילו מהקליפות, קדושות ניצוצות תמיד מבררים  השביעי, אלף עד 
הקדושות הניצוצות בירור גורמים  ושינה, אכילה כמו  ישראל בני של הגשמיים 

העליונים . בעולמות גדולים  תיקונים  ופועלים 

אליהו וראה  סלמאן  רבי  האלה"י המקובל הרה"ק כתב מה כרם]ו כ[נא בספרו זצוק"ל
חיים  עץ על בפירושו פ"ה )שלמה י "א אלף(שער  סוף ועד  העולם  מבריאת  וז"ל:

ובמדברות , וביבשה ובעיירות ובנהרות בימים  יגעים , שהעולם  מה כל השישי,
החיים ובמצוות, ובתפילות  התורה ובתלמוד ומתן, ובמשא  ובסחורות ובמלאכות 
והנשים האנשים והרשעים , והבינונים, והצדיקים, החסידים  ובארץ, בשמים  והמתים ,
והרומשים , והצמחים  והטמאים  הטהורים והעופות  והבהמות והחיות והילדים , והטף

בירורים  של שונים  ממינים מינים ורבבות  אלפים  כמה כלול מזה, מין כלוכל  (ולכן

לקוםכו. רגיל היה בצעירותו שעוד עליו ומסופר
לו  יש בוודאי  צעיר , אם ואמר , אדם , כל מפני
תורה שמלא בוודאי זקן, ואם ממני , עונות פחות
אדם. כל מפני קם אני ולכן ממני, יותר ומצוות

מרנא  זאת  חיים וכששמע  יוסף  אמר,רבינו זי"ע,

הפסוק  את ודרש שמים, ליראת יזכה שבוודאי
ל "ב ) י"ט  פרק  ćני (ויקרא   והדר ק ýם  óיבה ְְְְִֵֵֵַָָָָ"מćני 

מקיימים שאם  כך : ה'" אני flאלקי� ויראת ְֱֲִֵֵֵָָָֹזקן
מובטח  זקן", ćני  והדר קýם óיבה ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ"מćני

flאלקי �". ל"ויראת ְֱֵֵָָֹשזוכים



 הרהז מעלת ֲַַַ כו כו כו כו 

ונפעל הקדוש, הזוהר לימוד את ולקיים  ולעשות לשמור וללמד  ללמוד  התחילו  רבן ,
ברחמים צדקינו משיח  את ולהביא  לקרב זו .]הכ[בדרך 

הז₣הר":כה. "א úר₣ת  מ žפר מכב  ְְְִִִִֵֶַַַָנעיק 

מćòטים òקד ùòת מ₣צאי òûמŁא, ùְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסŁעא 
ה'תש "ע: אדר òחד òראû ְֲֶָֹֹא '

העלמי. דה ה הר ה פעל ְְִִִַַַַָָָָֹלכבד

את  רב  זמן בר הôם  ý רù ר₣אה  ְְְִִֵֶֶַַַָָהנני
.ò₣ דčה הþהר ùהפצת מאד הח ýòב ₣ת ćְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֻעfi₣תיכם 
מúיעים קצרה ק ýפה ל הרי לכם, ל₣מר  ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָרציתי
מקרים עם על₣נים הרב , ý לדאב₣ננ ýתחנć ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָאל
להחלץ  די ר ýמ₣ת להר ùה ה þק ýקים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָקòים

, ל הòčה לא מהČflב  òבר יעזר  רù ית (ה ôם  ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לזה וד₣מיהם.)נזčûק  א fiה קòים  מקרים ע₣ד ý יהי והרי ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ýהי לא  הרי ò₣דčה הþהר  את ל₣מדים ýהי ְֲִִֵֶַַַָָָֹֹאם
לפעל  יכ₣לים  הרי ן אם לזה, ýכלל לל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹמúיעים 
ýיהי לא בר  וכ ò₣דčה þùהר  יעסק אחד òְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹל

וד₣מ₣תיהן א fiה ה čד₣òצר₣ת  þùהר ן ò פרflò (פי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לא עצמ₣)  וכ , על לפעל ùאמת ואב òčכם . ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צר₣ת . ע₣ד ְִַָנòמע

הצלחה והרùה  ט ₣ב ₣ת  óùְְְְֵַַָָ₣ר₣ת

òדčה עיר ירòýלים  גרינùרג, ְְְְִִִֶֶַַָֹמ.ד.

הּמ ערכת: ּכ ּל ם ּת גוּ בת  ׁש יּ למדוּ   ּכ על ּפ וֹ עלים  הננוּ  אכן  
וׁש לוֹ ם. חס צרוֹ ת  עוֹ ד  יהי וּ  לא  וכ ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ הר את 

מôנת  יר òýלים ר ùני קריאת ידýעה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָוכן
ûאז, ûין הùית ל עליה חתýמים א òר ְֲֲִִֵֶֶַָָָָתרפ"א 
הרחמים מע ₣רר הýא  הþהר  לýflד י òם ְְֲִִִֵַַַָָָֹוכתýב
òûקflה ויùנה ויתfiúה  מòיח , òל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָונòמת₣
fiòא  ùט ýח  ₣ù והfi₣מד לבטח , יòן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹויóראל

מòיח . חבלי  צער ְְִִֵֶַַַָֹיס ùל

החרדית  עדה ùד"ץ הúא ₣נים ýְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמהרùנים
צûיק  זכר פיòר יעקב  יóראל הרב ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹתשס"ב ,
צûיק  זכר  ùראנדסדארפער  מאיר  הרב  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָלברכה,
לברכה, צ ûיק  זכר הלùר òטאם מòה הרב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלברכה,
הרב  לברכה, צ ûיק  זכר òינאוויטùרא ùנימין ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהרב 
לברכה. צûיק זכר òýûינסקיא  מòה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָיóראל
ýùטרנò מòה הרב לחŁים: ח Łים ùין ýְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָלהבדיל
ûבר  òליט"א: אýלמן יצחק  אברהם  הרב òְְְְְִִִַַַָָָָָָָָליט"א,
י₣ם, ùכל þהר  ûף ללמד  להנהיג הýא  מאד úְְְְְִִַַַָָֹֹֹד₣ל
קò₣ת  úזר ₣ת ýלבÿל הćרענŁ₣ת ùפני  תריס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻֻוהýא
וא òרי  ,òדčה עם על òקד òפע  ýלהćòיע  'ý ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹוכ

אמן. י₣ם ùכל ן ְְְִֵֵַַָָהמקŁמים 

הfiוי  òמýאל הרב הû₣ר ć₣סק הúא ₣ן מהרב  ְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָוכן
ל� òאין זצ"ל òאי החז₣ן òùם òליט"א ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָואזנר
 ל הflלהיבים לברכה זכר ₣נם ýחכמינ ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָמאמרי

."ò₣דč ה הþהר  מאמרי מ₣ ְְְְִֵַַַַַָָֹליראה

₣מ יצחק וכן ר ùי הûČיקים : הúא₣נים קריאת ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָ
פיòל יחיאל רùי לברכה, ò₣ וקד צ ûיק  זכר ýûְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָרי
ùין  ýלהבדיל לברכה. ò₣וקד צ ûיק  זכר אùְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאייזנ
ר ùי  הûČיק הúא ₣ן הûČיקים : הúא₣נים לחŁים  ְְִִִִִִִַַַַַַַַַָחŁים 
ר ùי  המקùל הûČיק הúא ₣ן òליט"א, י ₣סף ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֻע ₣בדיה
אלùז רא ýבן רùי òליט"א , òמýאלי י óóכר ýניהùְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

וע₣ד: òְְִָליט"א,

האלהי  הŽא  òל ₣òקד ùדברי להתחþק òŁòְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אמן, ýעלינ יגן זכýת₣ י₣חאי ùר òמע ₣ן ְְִִֵֵֵַַַָָָרùי
ò₣דčה הþהר  ùספר  הčריאה ùòזכýת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהflבטיח 

ùרחמים, הúלýת  מן Łדýענצא  לל, הבנה  ללא  (אף  ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

(ýתינ₣ùר עליו מûברי לסמ òמע₣ן רùי ה ýא ýכדאי  . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹ
הûחק . òùְְִַַָעת

מס ćר  לקרא י₣ם  מûי י ûòל ואחד אחד ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלכן
יóראל לל להצלחת ò₣ דčה ה þהר  מžפר  ćûְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹים

הúא fiה ýְְֵַָֻלקר ýב

פיòל יחיאל רùי המק ùל הúא₣ן ýְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמהרב 
òער  מתיב א  òרא לברכה צûיק זכר  אùְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאייזנ
הþהר, ùספר הŁ₣מי עýflד  לýflד להנהיג  ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹהôמים 
יóראל, פýצ ₣ת ùכל הþהר  לýflד  הפצת ידי ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹועל
לפדי₣ן  òורא ח fiה ýצר ₣תינ לכל וקץ  לס ₣ף ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹנז ה

ע₣למים. ùי ýòעת ýלהòýע  ýנò ְְִִִֵַַַָָנפ

זכר  ò פרי ûניאל רùי המקùל הûČיק ýְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻמהúא₣ן
קב ýע òעýר ליžד לק ùע ראýי  לברכה ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹצ ûיק 

הûין קûיòא  ùספרא òûמ Łא ה þהר)ùס Łע א (ספר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

תריס òהýא י₣ם , ùכל אחד  עýflד  ùי₣מ₣, י₣ם ְְְִִִֵֶֶַָָמûי 
רעים, וחלאים קò₣ת úזר ₣ת לב ÿל הćרענ ýת ùְְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָֻפני
ויýòע ₣ת  רפýא₣ת  ר ùה ùרכה òקד òפע  ýְְְְִִֶֶַַַַָָָֹלהćòיע 

ûי . ùלי ְִַַעד

היטב  ללמד ùאמת Žòז ה רùית הôם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹויעזר 
ýרù ò₣דčלה רýח  נחת לעó₣ת ò₣דčה הþהר ְֲֶַַַַַַַַָָָֹאת

אמן. ýימינù ùמהרה הòflיח  ויב ₣א ְְְִִֵֵֵַַָָָָָה ýא,

 הרהז מעלת כז ֲַַַ

עם במיוחד ומלמד  חניכו עם מחנך  בנו, עם ילמד אב קטנים, על  גדולים להזהיר
מנערותם, תלמודם יחדור כך תיישים, אין גדיים אין אם שהרי  תלמידו,
מבני להיות ונזכה תנופה, תקבל  הסוד ותורת ולכוללים, לישיבות תורה , לתלמודי

זוהר. תיקוני על לביאורו בהקדמה  מלך  בכסא שכתוב כמו עלייה 



נׁש מה  להמׁש י ויוּ כל  ח יּ ים ", "עץ בּ חינת ׁש הוּ א זּ הר, ׁש יּ למד צרי מלּמ ד
אמּת ית נ ׁש מה מנּ יח  בּ זה לּת ינוֹ ק, י ׁש ר שׂ כל נוֹ תן ׁש הרב בּ זה ּכ י לתלמידים ,

"עץכבר בחינת שהוא זוהר, שילמוד צריך מלמד  זצ"ל , מקאריץ פנחס  רבי פסק  ְָ
לתינוק, ישר שכל נותן  שהרב בזה כי  לתלמידים , נשמה להמשיך ויוכל חיים ",

אמיתית. נשמה מניח  בזה

הל דאב אם  לברר ,  צרי הראן בר רה, אצל דלל למלד  נ לח  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הר למד  נ ְֵֶַֹל

הרזים בספר תורחכם  אצלו ללמדו למלמד בנו שולח  כשאב דברתו: על ה,הוסיף
מי אז לא, אם  כי  זוהר , לומד בנו של המלמד אם לברר , צריך הראשון  דבר
יראת קצת  להמלמד שיהיה אפשר אי  וגם   לבנו  ימשיך המלמד  נשמה איזה יודע

הקדושים . בספרים  כמבואר הקדוש  הזוהר  לימוד  בלי  שמים 

העליוֹ נים בּ ע וֹ למוֹ ת גּ דוֹ לים  ּת ּק וּ נים ּפ וֹ עלים  הּק דוֹ ׁש וֹ ת  הנּ יצ וֹ צוֹ ת בּ רוּ ר
בראשיתדע ימי ששה מאז אשר  ומדבר, חי  צומח  דומם הנבראים, מדרגות כל כי 

המעשים ואפילו מהקליפות, קדושות ניצוצות תמיד מבררים  השביעי, אלף עד 
הקדושות הניצוצות בירור גורמים  ושינה, אכילה כמו  ישראל בני של הגשמיים 

העליונים . בעולמות גדולים  תיקונים  ופועלים 

אליהו וראה  סלמאן  רבי  האלה"י המקובל הרה"ק כתב מה כרם]ו כ[נא בספרו זצוק"ל
חיים  עץ על בפירושו פ"ה )שלמה י "א אלף(שער  סוף ועד  העולם  מבריאת  וז"ל:

ובמדברות , וביבשה ובעיירות ובנהרות בימים  יגעים , שהעולם  מה כל השישי,
החיים ובמצוות, ובתפילות  התורה ובתלמוד ומתן, ובמשא  ובסחורות ובמלאכות 
והנשים האנשים והרשעים , והבינונים, והצדיקים, החסידים  ובארץ, בשמים  והמתים ,
והרומשים , והצמחים  והטמאים  הטהורים והעופות  והבהמות והחיות והילדים , והטף

בירורים  של שונים  ממינים מינים ורבבות  אלפים  כמה כלול מזה, מין כלוכל  (ולכן

לקוםכו. רגיל היה בצעירותו שעוד עליו ומסופר
לו  יש בוודאי  צעיר , אם ואמר , אדם , כל מפני
תורה שמלא בוודאי זקן, ואם ממני , עונות פחות
אדם. כל מפני קם אני ולכן ממני, יותר ומצוות

מרנא  זאת  חיים וכששמע  יוסף  אמר,רבינו זי"ע,

הפסוק  את ודרש שמים, ליראת יזכה שבוודאי
ל "ב ) י"ט  פרק  ćני (ויקרא   והדר ק ýם  óיבה ְְְְִֵֵֵַָָָָ"מćני 

מקיימים שאם  כך : ה'" אני flאלקי� ויראת ְֱֲִֵֵֵָָָֹזקן
מובטח  זקן", ćני  והדר קýם óיבה ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָ"מćני

flאלקי �". ל"ויראת ְֱֵֵָָֹשזוכים



 הרהז מעלת ֲַַַ כח כח כח כח 

ברואים) ורבבות אלפים בהם יש הנזכרין ממינים כלמין לחברתה, דומה בריה  אין אשר  ,
הוא הכל העולם  בריאת של שנה אלפים ששה של הזה הזמן משך בכל הזאת היגיעה

ולתקן  לברר  הקליפות)כדי  בין  שנפלו הניצוצות עכ"ל.(את 



לאהספר אשר הקדושים  ישראל בני  את לזכות למען מרובעות, באותיות נדפס הזה
הקדושים הזוהר במאמרי הם אף שישתעשעו הנסתר , לחכמת עדיין נכנסו

לבבם שבשמים .]זכ[ויתעורר לאבינו רוח נחת  לעשות

ùčòלנý:כז. מכב  ְְְֲִִִֶַַָונע יק 

מ flפעל הרùים מזי החýòבים הרùנים ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלכב ₣ד
ýברכה! òל₣ם  הע₣למי, ò₣דčה ְִַַַָָָָָָֹהþהר 

 ýברננים ýבר₣ן  הÿ₣ב  òל₣מכם ûריòת ְְְְִִִֶַַַַָָאחר
אûר  מŽôכנס  והŽ₣רא  הŽכùד הþה הŁ₣ם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָלרגל
עינים הflא ₣ר flòסùיר ýכפי   óùמחה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָמרùים 
וכל ûר, ע₣לם  òל אýfiפ₣ ûר , א' :ýהינ òְְֲֶֶַַָָָָָאד"ר
Łדýע 'ý וכ אד"ר ùהן יÿע נכסיו ýמŁתקŁò ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהר₣צה
חלקם ! ואòרי א òריהם  .ò₣ דčה הþהר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלל₣מדי 
יעקב  !₣flע הוי"ה חלק  י נחלתם ! הוי "ה ֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹחלק 

.'ý וכ Łד ýע נחלת₣! ְֲֶֶַַַָָחבל

ה ž₣ת  ùחג הŁ₣רדים  האćòýיזין על ò₣ דčה þùהר ְְְְִִִַַַַַַַָָָֹֻ(מב ₣אר 

אחדל òבת  ל את  ýמס ùבת ה čflיפה הčד₣òה  žùה ýעמנ ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ûברים  ותראה  ò₣דč ה þùהר òם עיין – מóŁראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד

þהרים, ýברננים בר ₣ן מבהיקים , ýמćז מþהב ועצýמים, ְְְֲִִִִִִִִִַַַָָָָָָֹנפלאים

יחýד ה₣רה, [היא כfiה óמחים, כלה  ýלאין  קץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלאין

וקýדòא  א₣רייתא ה ôלם. ùיחýד  üיכינòý הýא   ריù ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָק ýד òא

ýמ"ה Łפית מ"ה ùהינýמים , מקôטת חד] ויóראל ה ýא  ריùְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ùתענýגים)  עמŽ. ְְְֲִַַָ

ýמק₣ם מק ₣ם  ùכל א òר הþה העת נכùד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָמה
ò₣דčה ה þהר את ול₣מדים יהýדים ְְְְִִִֶַַַָֹי₣òבים 
ýבכל ,òflמ ùפ₣על הúאýלה את ýְְְְְִֵֶַַָָָָמקרבים

ýמע ýùûר ט₣ב הflח òבה מה ýרינòא fiòהם, óה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ćמליא  ל עם ò₣Łב  ò₣דčה רùò"י הרי !!!ýְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָחלקנ
– ýינ ₣תינù אינם òבר הûČיקים הם  – מעלה òְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל
– עכ òו ýנflע הח Łים עלי₣ן קד₣òי צûיקים ýְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמהם 
úידים óùר òל òýùמל ₣תù הם ýאיל ְְְְְִִִִִֵֶַָָונראים 
וי₣òבים נúóבה, מאד מהýתם ל א – ְְְְֲִִַַַָָָָָֹועצמ₣ת
זה ćל₣ני  את הראיתם  וא ₣מרים, ýמóיחים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַיחד
òל היכל₣ אל וע₣לים ?ò₣דčה הþהר  את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהfi₣מד
ýכבר  מýכן הŽני ה Žה מòיח , להם  וא₣מר  ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמòיח,
הfi₣מד üיflדעý זה ćל₣ני ùזכ ýת הל לגא ýלה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹארד

.ò₣ דčה הþהר  את ְְִֶַַַָֹול₣מדים

הýא  ,לflה ûבר אòר  מק₣ם ועיר עיר ùכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָהרי
לŁהýדים, וóó₣ן óמחה מúיעים, ע₣לם , òל ₣ְְְְִִִִֶַַַָָָמל
ýכמאמר  ,ò₣דčה þùהר וג₣רסים ל₣מדים ýְְְְֲִִַַַַָָָֹלם
אסר, אòר ודרא , ûרא ûבכל הûČיק הýא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמרûכי ,
וכדאיתא  הס ר, òי אòר  הúלýת ùזמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהŁ₣ם 
הס ר  ואנ₣כי ûכתיב מŽין ה₣רה מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאžתר

לŁהýדים. ט₣ב וי ₣ם  ýמòה ע₣óה, ְְְְִִִֶֶַַאסיר,

ûברי  את הč₣ראים אם  ן  א ם! לי ýידúְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מי  מימיכם ראיתם  האם !òflמ זה ùרגע ýfiְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא
òל מקòה מה ýת₣ ל ואין þהר fiò₣מד òְְְִֵֵֶֶֶַָָֹהýא
"לŁהýדים לŁהýדים  ט₣ב וי₣ם ýמòה óְְְְְִִִִֶַַָמחה

ויקר" וóó₣ן וóמחה üא ₣ר טז)היתה ח, .(אס ר ְְְְְִִֵֶָָָָָָ

"מòה זה י  ùעצמ₣ ò יúמר þהר ל₣מד ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹהרי
לŁהýדים"!!! ט₣ב ְְִַוי ₣ם 

העבר  הŁמים מן באחד  נפלאה: ע ýבדה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָואסćר 
ò₣דčה òל ₣òקד לצŁ₣ן נסעי לט₣בה ý ְְְְִִֵֶַַָָָָָעלינ
ýמה ועכיע"א, זיע"א  הýžŁרים ùעל ùלי ר ùי  ýִִִֵֵַַַַַמ₣רנ

þהר! ל₣מד  כזה? למק ₣ם  úflòיע יהýדי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹע ₣óה

ò₣דčה הþהר  את ידי אל לקחי ùְְִִִֶֶַַַַָָָֹק ýČר ,
לקרא, והתחלי חדòים, 3 לפני לי ôôְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָֹלחם
המן  ה"קלćת הŁדýע  הČ₣רר  הČר  התחיל ýְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָמŁד
והסיתני  וזכר₣ òמ₣ יflח  הרע  הŁצר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעמלק "

úאוה מחôב  ונכùדלחש₣ב  חýòב אני י  לאמ₣ר  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
את  אן fiò₣מד וòל₣ם ] [חס ה Łחיד אני ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהŽה
לרòת  נפלי fiòא וכמעט ,ò₣ דčה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהþהר 

.ýזfiה ְֵַַָהćר ýסה

ùרýרחםמŁד ò₣דčה הflלכים מלכי  מל עלי ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
פילת  את התfićלי לא עדין י לי והז יר  ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַֹהýא,
העיר  òל הי òיבה  אל מ Łד  נòúי לכן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהflנחה,
מùfiי  יòח לא אòר  מחזה עיני  מýל וראיתי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹצפת

ואברכים ùחýרים 120 – ר ùים ע₣óהימים היית (ùעבר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לל!) ćלא זה ôאין י₣דע אני  ה Ł₣ם   א ,!!!!! òל: סימן ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאן 

ה þהר  את עצýמה ùהתמדה ול₣מדים ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹי₣òבים 

 הרהז מעלת כטֲַַַ

ולהתקרב בראותינו וטהרה לקדושה  ישראל בני  אחינו של השתוקקות גודל את
אלוקי התנא מאמרי חיים אלוקים  דברי  ללמוד וצמאים  שבשמים , לאבינו
המדברים הזוהר  ספר  מאמרי  להבין ומשתוקקים  זי "ע, הקדוש יוחאי בר  שמעון רבי 
עשיותיהם כל ולייחד  האהבה באש ולאחוז להתמיד שיוכלו  כדי ימינו, חיי על
הזוהר את  לאור להוציא והכבירה הנפלאה המלאכה את  שכמנו על העמסנו לשמים ,
היום חיי  אל  השייכים  המאמרים  את  ללקט  יוכל  אחד  וכל הקודש, בלשון  הקדוש
האכילה, קדושת התפילה, וקדושת ומזוזות תפילין ומצוות טובים , ימים שבתות  יום,
לבית בכניסה  פרטיו , כל עם  השכיבה עד מההשכמה ישראל, בני של יומם  וסדר

ויהודי . יהודי  כל את ולקדש להאיר  הלימוד , הנהגת הכנסת ,

ממיכיו,צא טב ם ה על למידי על  הד רת לד  חביב היה ה עד למד , ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָ

 תזכ מידיטב אייזיק יצחק ר י הרב   רנמ  דה הרב  מה  ללמד   לנ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוי

ואחד. עמים  מאה ח ים  עץ הרי  ונה מד  ואמר, עצמ העיד אמן,  עלינ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָיגן

הד.ועד  הזהר ספר את המדים מעלת הפליג רים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

ההר :מעל ת ספר העסק ְֲִֵֵֶַַַָֹ

רחמים .מקרב י ראל א ת ְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

קת.מבל זרת ְְֵֵַָ

פגםז כה סיג  מל כמז נפלא אר ותזהיר איר מתנ את לק לטהר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לגמרי . א ר ְְְְֵֶַַַָעד

הרע.מרחיק ויצר  המקטרגים  ל   מעצמ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הא.י מר בע לם הה עלם  רעים מ קרים  ְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

רעת.יצל מ ת  רע ת  מ אות ֲִִִִֵַָָָ

נים .הרי לעת  כח  ה ם  את מפר הגה הא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ה ם .יזה  נעם  לחזת ְְֲִֵֶַַַֹ

מבין.נ ל מאיר ללב האבן  לב  פוה הב מ מטם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

יד.זכה  מתקם דל את להבין ְְְִִִֵֶֶַָָ

נמתםלד  לתן יתר  מסל נפטרים  נמת לעי  דה ההר ספר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ינים . מל להילם  העלי ן למק מם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלהעלתם

יóראל!!! א òריכם יóראל!!! אòריכם .ò₣דčְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה
ýמה נעים  מה ýכינþò ýרינòא יóראל!!! ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאòריכם
ýעלינ יגן י ₣חאי ùר òמע ₣ן ר ùי זכýת !!!ýחלקנ ְְְִִֵֵֵֶַַָָָט₣ב

אמן! י óראל ל ְְִֵֵַָָָועל
מזי  עם נמנה  להי₣ת þòכיתי על עצ ýמה óùְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמחה
Žòזה ýבברכה .ò₣דčה הþהר  ל₣מדי ועם  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהרùים 
לגא ýלה הþאת] [òùנה òא  ùהאי יחד ýלנý ְְְִַַַַַָָָָָֹכ

ונגלים. נראים úלýיים  ýבחסדים ùרחמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָה ôלמה ,

ù₣ר₣כ ₣ביץ ûוד ִִֵָי₣סף
יראים  óýרפים מלאכים  א òר ,ò₣דč ה הרב  ýנù ר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנכד

זצוקללה"ה מליז'נסק אלימל ר ùי  הרùי אליו  ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמòúת

אòר  ה Łמים òבעת א₣ר  ýינù ר הרה "ק  ונכד ועכי "א, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָזיע"א 

ùעל י óראל  רùי מćניו ור₣עדים חלים הôמים  צבא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָל

ועכי "א  זיע"א  זצוקללה"ה  ט ₣ב òֵם 



 הרהז מעלת ֲַַַ כח כח כח כח 

ברואים) ורבבות אלפים בהם יש הנזכרין ממינים כלמין לחברתה, דומה בריה  אין אשר  ,
הוא הכל העולם  בריאת של שנה אלפים ששה של הזה הזמן משך בכל הזאת היגיעה

ולתקן  לברר  הקליפות)כדי  בין  שנפלו הניצוצות עכ"ל.(את 



לאהספר אשר הקדושים  ישראל בני  את לזכות למען מרובעות, באותיות נדפס הזה
הקדושים הזוהר במאמרי הם אף שישתעשעו הנסתר , לחכמת עדיין נכנסו

לבבם שבשמים .]זכ[ויתעורר לאבינו רוח נחת  לעשות

ùčòלנý:כז. מכב  ְְְֲִִִֶַַָונע יק 

מ flפעל הרùים מזי החýòבים הרùנים ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָלכב ₣ד
ýברכה! òל₣ם  הע₣למי, ò₣דčה ְִַַַָָָָָָֹהþהר 

 ýברננים ýבר₣ן  הÿ₣ב  òל₣מכם ûריòת ְְְְִִִֶַַַַָָאחר
אûר  מŽôכנס  והŽ₣רא  הŽכùד הþה הŁ₣ם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָלרגל
עינים הflא ₣ר flòסùיר ýכפי   óùמחה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָמרùים 
וכל ûר, ע₣לם  òל אýfiפ₣ ûר , א' :ýהינ òְְֲֶֶַַָָָָָאד"ר
Łדýע 'ý וכ אד"ר ùהן יÿע נכסיו ýמŁתקŁò ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהר₣צה
חלקם ! ואòרי א òריהם  .ò₣ דčה הþהר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלל₣מדי 
יעקב  !₣flע הוי"ה חלק  י נחלתם ! הוי "ה ֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹחלק 

.'ý וכ Łד ýע נחלת₣! ְֲֶֶַַַָָחבל

ה ž₣ת  ùחג הŁ₣רדים  האćòýיזין על ò₣ דčה þùהר ְְְְִִִַַַַַַַָָָֹֻ(מב ₣אר 

אחדל òבת  ל את  ýמס ùבת ה čflיפה הčד₣òה  žùה ýעמנ ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ûברים  ותראה  ò₣דč ה þùהר òם עיין – מóŁראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחד

þהרים, ýברננים בר ₣ן מבהיקים , ýמćז מþהב ועצýמים, ְְְֲִִִִִִִִִַַַָָָָָָֹנפלאים

יחýד ה₣רה, [היא כfiה óמחים, כלה  ýלאין  קץ ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלאין

וקýדòא  א₣רייתא ה ôלם. ùיחýד  üיכינòý הýא   ריù ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָק ýד òא

ýמ"ה Łפית מ"ה ùהינýמים , מקôטת חד] ויóראל ה ýא  ריùְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ

ùתענýגים)  עמŽ. ְְְֲִַַָ

ýמק₣ם מק ₣ם  ùכל א òר הþה העת נכùד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָמה
ò₣דčה ה þהר את ול₣מדים יהýדים ְְְְִִִֶַַַָֹי₣òבים 
ýבכל ,òflמ ùפ₣על הúאýלה את ýְְְְְִֵֶַַָָָָמקרבים

ýמע ýùûר ט₣ב הflח òבה מה ýרינòא fiòהם, óה ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ćמליא  ל עם ò₣Łב  ò₣דčה רùò"י הרי !!!ýְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָחלקנ
– ýינ ₣תינù אינם òבר הûČיקים הם  – מעלה òְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל
– עכ òו ýנflע הח Łים עלי₣ן קד₣òי צûיקים ýְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָמהם 
úידים óùר òל òýùמל ₣תù הם ýאיל ְְְְְִִִִִֵֶַָָונראים 
וי₣òבים נúóבה, מאד מהýתם ל א – ְְְְֲִִַַַָָָָָֹועצמ₣ת
זה ćל₣ני  את הראיתם  וא ₣מרים, ýמóיחים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַיחד
òל היכל₣ אל וע₣לים ?ò₣דčה הþהר  את ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהfi₣מד
ýכבר  מýכן הŽני ה Žה מòיח , להם  וא₣מר  ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָמòיח,
הfi₣מד üיflדעý זה ćל₣ני ùזכ ýת הל לגא ýלה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹארד

.ò₣ דčה הþהר  את ְְִֶַַַָֹול₣מדים

הýא  ,לflה ûבר אòר  מק₣ם ועיר עיר ùכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָהרי
לŁהýדים, וóó₣ן óמחה מúיעים, ע₣לם , òל ₣ְְְְִִִִֶַַַָָָמל
ýכמאמר  ,ò₣דčה þùהר וג₣רסים ל₣מדים ýְְְְֲִִַַַַָָָֹלם
אסר, אòר ודרא , ûרא ûבכל הûČיק הýא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמרûכי ,
וכדאיתא  הס ר, òי אòר  הúלýת ùזמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהŁ₣ם 
הס ר  ואנ₣כי ûכתיב מŽין ה₣רה מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאžתר

לŁהýדים. ט₣ב וי ₣ם  ýמòה ע₣óה, ְְְְִִִֶֶַַאסיר,

ûברי  את הč₣ראים אם  ן  א ם! לי ýידúְְִִִֵֶֶֶַַַַַָ
מי  מימיכם ראיתם  האם !òflמ זה ùרגע ýfiְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא
òל מקòה מה ýת₣ ל ואין þהר fiò₣מד òְְְִֵֵֶֶֶַָָֹהýא
"לŁהýדים לŁהýדים  ט₣ב וי₣ם ýמòה óְְְְְִִִִֶַַָמחה

ויקר" וóó₣ן וóמחה üא ₣ר טז)היתה ח, .(אס ר ְְְְְִִֵֶָָָָָָ

"מòה זה י  ùעצמ₣ ò יúמר þהר ל₣מד ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹהרי
לŁהýדים"!!! ט₣ב ְְִַוי ₣ם 

העבר  הŁמים מן באחד  נפלאה: ע ýבדה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָואסćר 
ò₣דčה òל ₣òקד לצŁ₣ן נסעי לט₣בה ý ְְְְִִֵֶַַָָָָָעלינ
ýמה ועכיע"א, זיע"א  הýžŁרים ùעל ùלי ר ùי  ýִִִֵֵַַַַַמ₣רנ

þהר! ל₣מד  כזה? למק ₣ם  úflòיע יהýדי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹע ₣óה

ò₣דčה הþהר  את ידי אל לקחי ùְְִִִֶֶַַַַָָָֹק ýČר ,
לקרא, והתחלי חדòים, 3 לפני לי ôôְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָֹלחם
המן  ה"קלćת הŁדýע  הČ₣רר  הČר  התחיל ýְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָמŁד
והסיתני  וזכר₣ òמ₣ יflח  הרע  הŁצר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעמלק "

úאוה מחôב  ונכùדלחש₣ב  חýòב אני י  לאמ₣ר  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ
את  אן fiò₣מד וòל₣ם ] [חס ה Łחיד אני ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהŽה
לרòת  נפלי fiòא וכמעט ,ò₣ דčה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהþהר 

.ýזfiה ְֵַַָהćר ýסה

ùרýרחםמŁד ò₣דčה הflלכים מלכי  מל עלי ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
פילת  את התfićלי לא עדין י לי והז יר  ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַֹהýא,
העיר  òל הי òיבה  אל מ Łד  נòúי לכן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהflנחה,
מùfiי  יòח לא אòר  מחזה עיני  מýל וראיתי ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹצפת

ואברכים ùחýרים 120 – ר ùים ע₣óהימים היית (ùעבר ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לל!) ćלא זה ôאין י₣דע אני  ה Ł₣ם   א ,!!!!! òל: סימן ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאן 

ה þהר  את עצýמה ùהתמדה ול₣מדים ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹי₣òבים 

 הרהז מעלת כטֲַַַ

ולהתקרב בראותינו וטהרה לקדושה  ישראל בני  אחינו של השתוקקות גודל את
אלוקי התנא מאמרי חיים אלוקים  דברי  ללמוד וצמאים  שבשמים , לאבינו
המדברים הזוהר  ספר  מאמרי  להבין ומשתוקקים  זי "ע, הקדוש יוחאי בר  שמעון רבי 
עשיותיהם כל ולייחד  האהבה באש ולאחוז להתמיד שיוכלו  כדי ימינו, חיי על
הזוהר את  לאור להוציא והכבירה הנפלאה המלאכה את  שכמנו על העמסנו לשמים ,
היום חיי  אל  השייכים  המאמרים  את  ללקט  יוכל  אחד  וכל הקודש, בלשון  הקדוש
האכילה, קדושת התפילה, וקדושת ומזוזות תפילין ומצוות טובים , ימים שבתות  יום,
לבית בכניסה  פרטיו , כל עם  השכיבה עד מההשכמה ישראל, בני של יומם  וסדר

ויהודי . יהודי  כל את ולקדש להאיר  הלימוד , הנהגת הכנסת ,

ממיכיו,צא טב ם ה על למידי על  הד רת לד  חביב היה ה עד למד , ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָ

 תזכ מידיטב אייזיק יצחק ר י הרב   רנמ  דה הרב  מה  ללמד   לנ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוי

ואחד. עמים  מאה ח ים  עץ הרי  ונה מד  ואמר, עצמ העיד אמן,  עלינ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָיגן

הד.ועד  הזהר ספר את המדים מעלת הפליג רים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

ההר :מעל ת ספר העסק ְֲִֵֵֶַַַָֹ

רחמים .מקרב י ראל א ת ְְְְֲִִֵֵַַָָֻ

קת.מבל זרת ְְֵֵַָ

פגםז כה סיג  מל כמז נפלא אר ותזהיר איר מתנ את לק לטהר ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לגמרי . א ר ְְְְֵֶַַַָעד

הרע.מרחיק ויצר  המקטרגים  ל   מעצמ ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הא.י מר בע לם הה עלם  רעים מ קרים  ְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

רעת.יצל מ ת  רע ת  מ אות ֲִִִִֵַָָָ

נים .הרי לעת  כח  ה ם  את מפר הגה הא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ה ם .יזה  נעם  לחזת ְְֲִֵֶַַַֹ

מבין.נ ל מאיר ללב האבן  לב  פוה הב מ מטם  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

יד.זכה  מתקם דל את להבין ְְְִִִֵֶֶַָָ

נמתםלד  לתן יתר  מסל נפטרים  נמת לעי  דה ההר ספר  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ינים . מל להילם  העלי ן למק מם ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלהעלתם

יóראל!!! א òריכם יóראל!!! אòריכם .ò₣דčְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה
ýמה נעים  מה ýכינþò ýרינòא יóראל!!! ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאòריכם
ýעלינ יגן י ₣חאי ùר òמע ₣ן ר ùי זכýת !!!ýחלקנ ְְְִִֵֵֵֶַַָָָט₣ב

אמן! י óראל ל ְְִֵֵַָָָועל
מזי  עם נמנה  להי₣ת þòכיתי על עצ ýמה óùְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָמחה
Žòזה ýבברכה .ò₣דčה הþהר  ל₣מדי ועם  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהרùים 
לגא ýלה הþאת] [òùנה òא  ùהאי יחד ýלנý ְְְִַַַַַָָָָָֹכ

ונגלים. נראים úלýיים  ýבחסדים ùרחמים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָה ôלמה ,

ù₣ר₣כ ₣ביץ ûוד ִִֵָי₣סף
יראים  óýרפים מלאכים  א òר ,ò₣דč ה הרב  ýנù ר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנכד

זצוקללה"ה מליז'נסק אלימל ר ùי  הרùי אליו  ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָמòúת

אòר  ה Łמים òבעת א₣ר  ýינù ר הרה "ק  ונכד ועכי "א, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָזיע"א 

ùעל י óראל  רùי מćניו ור₣עדים חלים הôמים  צבא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָל

ועכי "א  זיע"א  זצוקללה"ה  ט ₣ב òֵם 



 הרהז מעלת ֲַַַ ל ל ל ל 

ל"דאי  ספר מדים זכת ה חק", עת עליו  לסמ מען רי הא ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

כל נ ע אמן,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען רי  האלקי  ְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹהא

.לנ  צרְִַָָה

גימטרא"רפאתיו"בת יחאימנין(703)עלה ר זכת (703)מען י  , ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָ

.מ לנ פ לג לאדם רפאה ְְְְְִִֶֶָָָָָנמכת

זה ועל  ב תה'כל'ב ר'פע'שעי'ידי  רא י תרת ר"י,עלמ ת, העסק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אכי"ר. וגמי, רחני  רב לפע מ א ס עא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָיזה

מה'ונעיק 'וקהל מ פר  – קד מארת ל "ז)אן מעט(ף  תבי  הל  ואני  : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ

כלל ה ר אים וכל והאדם העלם  ריאת הלל לנ והדיע ואמר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמ עיר 

אמר אר , ותפאר לממ  רתגב וחס תאלק עז דל לנ להדיע די  ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹהל

ר ח נחת  הא  ר  דלה אין  ,"ועבדה  אבי אלקי את  "ע נ ללמה  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹוד 

רת ל  וי הא  ר דלה ן נקרא  זה  ,תאלק יר מ י  א א עלם  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹי תר

 קנ די י ם כל  מליא ע מח  ה א  ר דוה מלא גנזי  ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָלח

 דה פלניא, די קנא  זהירין הוי  לפניו מכריזין  מלא אהבי  ין  למעלה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָנרם 

י מ ל מי  אלקים , יראת  מ ל ציק לבל, ר ת ל  י והא  זר  ה א  רְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ

רזי ל מראה קדם  ת א מיעים הפל ע לם זה ירדת המה  בעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹציק.

אא לעלם  רדה א  עליה וגזרין תא מיעין  מלא  וגינזין אצרי  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹרזין,

מען הרי  ל זהר מאמרי  מ ה הכחי וגם  אריתא . רזין ולדר לחקר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹדי

צר ף  מליא ל עם   י כינ הא  ר דמה והרמנא רת נן יחאי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָן

הק מת דאיתא ההר, לנ לג ת ותח ן עלין עדן גן  ציקא המ ת ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹל

ח רא ויטעמ ן . תריי א  רא עד לממרת הן צנצנת קח  אנין ע' ההר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹני 

לעלם יצא  מ ם עאה אי א זיהרא לל נין לא  לתא מן יראל יפקן ילְְְְְֲִִִִִִִִִֵָָָָָָָָָָָָָָָֹ

 אנ ה חן  בהתע ררת וה מחה  והחרת ה אה א ריתא רזא  ולם  ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻח ים 

.נל אן עד  העלי ן . ה קר ְְְְִֶַַָָָמעררים 

מינתמבא תר  היח  יאת קדם תב: כיא  מירא ירים  אר פר  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

,ל ה ברים לה ליזהר  לזה העצה עלם . ליצלן  רחמנא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹואיקרסת

מס לת זהר אמירת י אמר , מה מבין   אינ י על אף זהר , י ם  כל  לאמר  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻהאחד 

ה ב... ם .לטהרת  ע ן  ְֳֵֵַַַָָ

זמיחד  גימטרא"תש"ע"נה תש"ע היא – ה ה "ר ' א"ר  גימטרא'ספ"ר גם  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

י חא"י' "ן  מע"ן ב ת עם'ר"י אתהלל.ועםהד ' לקרב נ נתח ק ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

לתא מן  י יפקן ההר, ספר  האי   איה" מכא ב צער  ללא   צדקנ מיח  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹיאת

רצן. יהי  ן  אמן  ְְֲִֵֵֵַָָרחמי ",

פה וזאת איל רצה ה להדיס אחד לכל מצוה מר  הא פרים  למדעי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

ציקים . לבנים  וז כה לעד  עמדת תזכ הר ים  את המזה וכל רצה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולן

 הרהז מעלת לא ֲַַַ

לראת יז ה ה,  דה לפעל והמס עים  העזרים  ל  הר ים  זכת ח ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹבגדל

 עלינ ה ם ערה  קר ב נז ה א ר עד קדה, ונחת ענ ג  רב חלציהם ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמ צאי 

, מאדנ בכל ננפ בכל חנ כל צרנ לי לעבד  לבבנ לטהר  ונזה טהרה, ְְְְְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹר ח 

רחמי " לתא  מן   י יפק ן ההר , ספר  "האי  מהימנא הרעיא הבטחת  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻתקם

אמן. ,ימינ מהרה צדק  אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָביאת 

העם !" בּ גאּל ת חלק  יׁש  ל הגּ ע ּת י! בּ זכוּ ת"
ואמר :התא ציק פליטת עם  ,ל בא צנק יראל  עם היח ,  מל ב א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

יבחן הה רת עיניו ה יח מל יתנן ה את עת מחים, ים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם

פליאה עיניהם  ירימ לם ,עאצ ויראה   יד ירים לפתע מעיו, לפי  ואחד  אחד  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָל 

יה די על אצע תנה ויאמר,  ל ק את ה יח מל ימיע אז מחזה , יטְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹוי

העם!". גאת חלק  י ל העי! תזכ" ויה דימסיים: יה די ל על יראה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

.יאת למען  ְִֶַַַָָעל

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  הארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

העי ". תזכ"ְְְִִִַ

הּק דוֹ ׁש ה הכינה למען ּמ דקוֹ תיכם  הקריבוּ 
הכינה על למען דקתיכם הקריב מים, לם  י ד נ יקרים , יהדים  ן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

, ננפ לפת לגרם , צרנלי ר ח נחת לעת יחדהדה, אחד לנ לו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

בב"א ה יח מל ני א ר את .לק ל  ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

 נוכ, י אתגליא  האי רא "זאה הר"י  נבאת   נ יק יים נזה אחד ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

יבא פי י  מל  יחנ מ וד  ן , עינינ ותחזנה ר ר", "קראתם לת בסגְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

 ,ז"ויגאלנה '"ע רח  עליו ונחה  ,חלקינ חי אל זאת ב כר  ,אלקינ והדר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

יעת ,ננפ ותגל ,נל י מח  ואז , עלינ תמלכ בד יגה ,מגינינ  רנְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָצ

אכי"ר. , ינְֵַמל

לא ֹורהּמֹוציאים ַ ִ ִ ָ 



בּ על  זי"ע  ראזנבערג  יודיל רבּ י  אלוֹ קי המק בּ ל הצּ דּ יק ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי 
ּת וֹ רה" "זּ הר

ראזנבערגראינו יודיל רבי  אלוקי המקבל הצדיק של קדשו  דברי את להביא לנכון
תורה ": "זוהר בעל זי "ע

"זּ הר בּ על זי"ע  ראזנבערג יודיל רבּ י אלוֹ קי המקבּ ל הצּ דּ יק  ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי 
ּת וֹ רה"

ראזנבערגראינו יודיל רבי  אלוקי המקבל הצדיק של קדשו  דברי את להביא לנכון
תורה ": "זוהר בעל זי "ע



 הרהז מעלת ֲַַַ ל ל ל ל 

ל"דאי  ספר מדים זכת ה חק", עת עליו  לסמ מען רי הא ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

כל נ ע אמן,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען רי  האלקי  ְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹהא

.לנ  צרְִַָָה

גימטרא"רפאתיו"בת יחאימנין(703)עלה ר זכת (703)מען י  , ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָ

.מ לנ פ לג לאדם רפאה ְְְְְִִֶֶָָָָָנמכת

זה ועל  ב תה'כל'ב ר'פע'שעי'ידי  רא י תרת ר"י,עלמ ת, העסק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אכי"ר. וגמי, רחני  רב לפע מ א ס עא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָיזה

מה'ונעיק 'וקהל מ פר  – קד מארת ל "ז)אן מעט(ף  תבי  הל  ואני  : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ

כלל ה ר אים וכל והאדם העלם  ריאת הלל לנ והדיע ואמר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמ עיר 

אמר אר , ותפאר לממ  רתגב וחס תאלק עז דל לנ להדיע די  ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹהל

ר ח נחת  הא  ר  דלה אין  ,"ועבדה  אבי אלקי את  "ע נ ללמה  ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹוד 

רת ל  וי הא  ר דלה ן נקרא  זה  ,תאלק יר מ י  א א עלם  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹי תר

 קנ די י ם כל  מליא ע מח  ה א  ר דוה מלא גנזי  ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָלח

 דה פלניא, די קנא  זהירין הוי  לפניו מכריזין  מלא אהבי  ין  למעלה ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָנרם 

י מ ל מי  אלקים , יראת  מ ל ציק לבל, ר ת ל  י והא  זר  ה א  רְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ

רזי ל מראה קדם  ת א מיעים הפל ע לם זה ירדת המה  בעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹציק.

אא לעלם  רדה א  עליה וגזרין תא מיעין  מלא  וגינזין אצרי  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹרזין,

מען הרי  ל זהר מאמרי  מ ה הכחי וגם  אריתא . רזין ולדר לחקר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹדי

צר ף  מליא ל עם   י כינ הא  ר דמה והרמנא רת נן יחאי  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָן

הק מת דאיתא ההר, לנ לג ת ותח ן עלין עדן גן  ציקא המ ת ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹל

ח רא ויטעמ ן . תריי א  רא עד לממרת הן צנצנת קח  אנין ע' ההר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹני 

לעלם יצא  מ ם עאה אי א זיהרא לל נין לא  לתא מן יראל יפקן ילְְְְְֲִִִִִִִִִֵָָָָָָָָָָָָָָָֹ

 אנ ה חן  בהתע ררת וה מחה  והחרת ה אה א ריתא רזא  ולם  ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻח ים 

.נל אן עד  העלי ן . ה קר ְְְְִֶַַָָָמעררים 

מינתמבא תר  היח  יאת קדם תב: כיא  מירא ירים  אר פר  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

,ל ה ברים לה ליזהר  לזה העצה עלם . ליצלן  רחמנא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹואיקרסת

מס לת זהר אמירת י אמר , מה מבין   אינ י על אף זהר , י ם  כל  לאמר  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻהאחד 

ה ב... ם .לטהרת  ע ן  ְֳֵֵַַַָָ

זמיחד  גימטרא"תש"ע"נה תש"ע היא – ה ה "ר ' א"ר  גימטרא'ספ"ר גם  ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

י חא"י' "ן  מע"ן ב ת עם'ר"י אתהלל.ועםהד ' לקרב נ נתח ק ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

לתא מן  י יפקן ההר, ספר  האי   איה" מכא ב צער  ללא   צדקנ מיח  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹיאת

רצן. יהי  ן  אמן  ְְֲִֵֵֵַָָרחמי ",

פה וזאת איל רצה ה להדיס אחד לכל מצוה מר  הא פרים  למדעי, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻ

ציקים . לבנים  וז כה לעד  עמדת תזכ הר ים  את המזה וכל רצה, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָולן

 הרהז מעלת לא ֲַַַ

לראת יז ה ה,  דה לפעל והמס עים  העזרים  ל  הר ים  זכת ח ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹבגדל

 עלינ ה ם ערה  קר ב נז ה א ר עד קדה, ונחת ענ ג  רב חלציהם ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻמ צאי 

, מאדנ בכל ננפ בכל חנ כל צרנ לי לעבד  לבבנ לטהר  ונזה טהרה, ְְְְְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹר ח 

רחמי " לתא  מן   י יפק ן ההר , ספר  "האי  מהימנא הרעיא הבטחת  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻתקם

אמן. ,ימינ מהרה צדק  אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָביאת 

העם !" בּ גאּל ת חלק  יׁש  ל הגּ ע ּת י! בּ זכוּ ת"
ואמר :התא ציק פליטת עם  ,ל בא צנק יראל  עם היח ,  מל ב א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

יבחן הה רת עיניו ה יח מל יתנן ה את עת מחים, ים  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעם

פליאה עיניהם  ירימ לם ,עאצ ויראה   יד ירים לפתע מעיו, לפי  ואחד  אחד  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָל 

יה די על אצע תנה ויאמר,  ל ק את ה יח מל ימיע אז מחזה , יטְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹוי

העם!". גאת חלק  י ל העי! תזכ" ויה דימסיים: יה די ל על יראה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

.יאת למען  ְִֶַַַָָעל

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  הארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

העי ". תזכ"ְְְִִִַ

הּק דוֹ ׁש ה הכינה למען ּמ דקוֹ תיכם  הקריבוּ 
הכינה על למען דקתיכם הקריב מים, לם  י ד נ יקרים , יהדים  ן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

, ננפ לפת לגרם , צרנלי ר ח נחת לעת יחדהדה, אחד לנ לו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

בב"א ה יח מל ני א ר את .לק ל  ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

 נוכ, י אתגליא  האי רא "זאה הר"י  נבאת   נ יק יים נזה אחד ְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

יבא פי י  מל  יחנ מ וד  ן , עינינ ותחזנה ר ר", "קראתם לת בסגְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

 ,ז"ויגאלנה '"ע רח  עליו ונחה  ,חלקינ חי אל זאת ב כר  ,אלקינ והדר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

יעת ,ננפ ותגל ,נל י מח  ואז , עלינ תמלכ בד יגה ,מגינינ  רנְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָצ

אכי"ר. , ינְֵַמל

לא ֹורהּמֹוציאים ַ ִ ִ ָ 



בּ על  זי"ע  ראזנבערג  יודיל רבּ י  אלוֹ קי המק בּ ל הצּ דּ יק ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי 
ּת וֹ רה" "זּ הר

ראזנבערגראינו יודיל רבי  אלוקי המקבל הצדיק של קדשו  דברי את להביא לנכון
תורה ": "זוהר בעל זי "ע

"זּ הר בּ על זי"ע  ראזנבערג יודיל רבּ י אלוֹ קי המקבּ ל הצּ דּ יק  ׁש ל קדׁש וֹ  דּ ברי 
ּת וֹ רה"

ראזנבערגראינו יודיל רבי  אלוקי המקבל הצדיק של קדשו  דברי את להביא לנכון
תורה ": "זוהר בעל זי "ע



 הרהז מעלת ֲַַַ לב לב לב לב 

ידבר, נדכה בלב המחבר, הקדמת 

רוחו, יציע אנשים ולפני שיחו , ישפך עליון  לאל
גבוהות ,ישמחו מדרגות בעלי  אלהים אנשי אלו השמים הארץ, ותגל השמים

אמנם ואם עולם, לאור זה ספרי בצאת  הבינונים, אנשים אלו והארץ
הדומים הגדולים לאנשים נצרך  שלא כלומר הוא, בשמים לא זה ספרי כי ידעתי
המה גם ישמחו הלא אבל השמימה, החכמה בסלם עולים אשר  אלהים למלאכי
הזוהר  מאמרי ולהבין ללמוד  הבינונים מאנשים התעוררות  בראותם הארץ , בגילת 
רבי  וז"ל, שמעון, לר ' אליהו כדברי להגלות , הישועה שקרובה אות זה כי הקדוש,
לתתאי  דאתגליא עד עלאי כמה יתפרנסון  דילך חבורא דמהאי  אנת זכאה כמה רבי
וכו', תשובו משפחתו אל  ואיש אחוזתו אל  איש ושבתם ובגיניה יומיא , בסוף
כד  דילך  חבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה וז"ל , איתא, אחר ובמקום 
ועוד  וגו', בארץ דרור  וקראתם ובגיניה יומיא, בסוף בתראה בדרא לתתא אתגליא

וז"ל: איתא,

יפקוּ ן הזּ הר ספר דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין 
גלוּ תא  מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יּה 

מן ובגין ביה יפקון  הזוהר  ספר  דאיהו דחיי מאילנא  למטעם  ישראל דעתידין 
חדש  וזוהר  בהזוהר מפוזרים מאמרים הרבה עוד  שיש  וכידוע  גלותא,
למוד  ע "י תצמח אשר ישראל כנסת טובת  נוגה ומפיקים זיו המלאים הזוהר  ותקוני 
ושנים בעיר  אחד שהם בלבד הדור גדולי על רק מוסב שזאת לומר ואין הזוהר, ספר
מורה בתראה, ובדרא יומאי בסוף לתתאי אתגליא שאומר  מה כי במשפחה,
יחידי  רק  בו ושלומדים הזוהר  ספר שנתגלה שנה מאות כמה שזה זאת  שמלבד
לטעם עתידים ישראל הכלל שגם ישראל, לכלל חדשה  התגלות  תבא עוד  סגולה,

דחיי. מאילנא

לגאלּ ה  יזּכ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר ללמד ׁש יּ זּכ וּ  אוֹ תם ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָּכ ל
כוונתוכן עיקר  כי ודע וז"ל, זצ"ל, אזולאי מהר "א לאברהם חסד בספר  איתא

באפס  השכינה] [היינו הלאומי אור להיות לזה היה הזוהר  בחבור  ע"ה הרשב "י
מועט יחוד בבעלה ליחדה סמך לה  לעשות ורצה לה, עוזר  ובאין תומך  באין שפע 
סעד  ליתן כדי משיחא מלכא בימי להתגלות  עתיד  זה וספר וכו ', הזוהר חבור  ע"י
היא הזה בזמן המועטת זו העבודה כי לגאולה, יזכו אליו שיזכו אותם וכל לשכינה,
מבואר  הרי ע"ש, וכו' קיים ביהמ"ק שהיה בזמן שהיו נביות  אילי מכל חשוב  יותר 
בדור  מפורסמת  חדשה  בהתגלות להתגלות הזוהר ספר  שעתיד  מדבריו גם
בזמן  שהם אותן בין אפילו ישראל, הכלל  בין התפשטות  היינו זו והתגלות  האחרון,

בינונים. במדרגת  הזה 

לשון אמנם אם הזאת  התגלות  להיות תוכל  איך המדע בעיני ונראה  נא נשפטה
סגולה, ליחידי אם כי כך כל מובנת שאינה ארמית בשפת הוא הזוהר 

 הרהז מעלת לג ֲַַַ

מאד  מתרבים  מינות  שספרי בעוה"ר רואים ואנו מובן, שאינו ספר  אדם היקנה
ספריהם שמיפים עי"ז בחרמם נפשות צודים וכמעט מרובים וקוניהם הללו בעתים
של זיו  המלאים הקדושים וספרים וקל, צח בלשון שנכתבו והעיקר יופי, מיני בכל 
עליו  שמביטים הקדוש הזוהר ספר ובפרט זוית , בקרן מונחים הקדושה התורה אור
ואחד  בכדי, זוזי אינש שדי ולא קמיע, איזה על כמו מובן שאינו נסתר  דבר  כעל 
שם שכתב  בלבו נכנסים  זצ"ל הקדש עבודת  בעל האזולאי דברי אשר כמעט מאלף 
ואף  קאמר, מאי  ידע  לא בשגם למוד  כל על מרומם הזוהר ספר למוד וז"ל, בספרו,
עצמן  הסודות מן הזוהר שספר  וכו', לנשמה גדול תקון והוא בקריאתו, שיטעה
המשיג מקוצר מובן שאינו אלא תורה, וסתרי סודות שהם ידוע והקורא בגלוי,

עכ"ל. המושג ועומק

הּכ לל בּ ין  יוֹ תר וּ להת ּפ ט חדׁש ה להת גּ לּ וּ ת  לבא הזּ הר ספר י וּ כל ֵאי◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

קוראיםאבל הלא הזוהר דברי מבינים אינם אם  האזולאי בדברי המאמינים הם גם
מב  שאינם כיון הלב , התפעלות  רגשי שום בלי  בו ומהגים מהומצפצים ינים

יותר  ולהתפשט חדשה להתגלות לבא הזוהר ספר הזה באופן יוכל ואיך שידובר,
רק  אמורים אינם הקדש עבודת  בעל  שדברי לומר שיש גם ומה ישראל, הכלל בין
בערך  הלא אבל בפירוש, שם  שנזכר  כמו הזוהר  שבספר תורה והסתרי הסודות על
שהוא זאת  לולא דעת, בר  לכל כמעט מובן להיות יכול הזוהר מספר  חלקים ב'
לנפשי  ומנוחה לעיני שנה נתן לא הזה שהרעיון במרומים ושהדי ארמית , בלשון
הזוהר  מספר להעתיק  כזו קשה עבודה עלי לקחת  בחזקה אותי והכריח רב, זמן
מובנים להיות  יוכלו אשר  הפסוקים עומק המבארים המאמרים כל הקדש בלשון
המקומות מן אותם ללקט וגם הלמוד, בכלל רק שהוא מי לכל ישראל  לכלל
שעשה כדרך וסדרא, סדרא בכל מקומם על  ולסדרם  הזוהר  חלקי בכל המפוזרים 

המדרש. על  השמעוני ילקוט בעל

ׁש ּמ וּ בא  ּכ מ וֹ  הּק ד ׁש , בּ לׁש וֹ ן  הזּ הר ספר לוֹ  היה זצ"ל ויטאל חיּ ים  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
אמת" דּ ר" ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ פרוּ ׁש וֹ 

הלאוהנה כי הזה, ברעיון אנכי  ראשון לא כי ראיתי בזה לעסוק החלותי כאשר
שמובא כמו  הקדש, בלשון הזוהר ספר לו היה זצ"ל ויטאל חיים הרב 

דף בבראשית הזוהר שעל אמת " "דרך  דף(לד :)בפירושו מזכיר (קטו :)ובמשפטים
הזהר  מן מלוקט זוהר בעולם היה  שכבר  מזה מוכח קטן, זוהר ספר אמת  בדרך
השל"ה בימי  אחד גדול קם וכן בשלמות, הזוהר כל בו נמצא היה  שלא הגדול
"אמרי  פירוש המחבר בעל זצ "ל בער ישכר  מוה"ר וכו' הקדוש הרב  ה"ה והלבוש
וסידר  הקדש לשון על  בנקל המובנים  הזוהר מאמרי והעתיק הזוהר, שעל בינה"
הקדוש  והרב חכמה", "מקור בשם  ספרו ויקרא שבתורה הפרשיות סדר על אותם
הדור  גדולי ועוד זצ"ל הלבוש בעל יפה מרדכי מוה "ר הגאון וגם זצ"ל השל"ה בעל 



 הרהז מעלת ֲַַַ לב לב לב לב 

ידבר, נדכה בלב המחבר, הקדמת 

רוחו, יציע אנשים ולפני שיחו , ישפך עליון  לאל
גבוהות ,ישמחו מדרגות בעלי  אלהים אנשי אלו השמים הארץ, ותגל השמים

אמנם ואם עולם, לאור זה ספרי בצאת  הבינונים, אנשים אלו והארץ
הדומים הגדולים לאנשים נצרך  שלא כלומר הוא, בשמים לא זה ספרי כי ידעתי
המה גם ישמחו הלא אבל השמימה, החכמה בסלם עולים אשר  אלהים למלאכי
הזוהר  מאמרי ולהבין ללמוד  הבינונים מאנשים התעוררות  בראותם הארץ , בגילת 
רבי  וז"ל, שמעון, לר ' אליהו כדברי להגלות , הישועה שקרובה אות זה כי הקדוש,
לתתאי  דאתגליא עד עלאי כמה יתפרנסון  דילך חבורא דמהאי  אנת זכאה כמה רבי
וכו', תשובו משפחתו אל  ואיש אחוזתו אל  איש ושבתם ובגיניה יומיא , בסוף
כד  דילך  חבורא מהאי יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה וז"ל , איתא, אחר ובמקום 
ועוד  וגו', בארץ דרור  וקראתם ובגיניה יומיא, בסוף בתראה בדרא לתתא אתגליא

וז"ל: איתא,

יפקוּ ן הזּ הר ספר דּ איה וּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ בגין 
גלוּ תא  מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ יּה 

מן ובגין ביה יפקון  הזוהר  ספר  דאיהו דחיי מאילנא  למטעם  ישראל דעתידין 
חדש  וזוהר  בהזוהר מפוזרים מאמרים הרבה עוד  שיש  וכידוע  גלותא,
למוד  ע "י תצמח אשר ישראל כנסת טובת  נוגה ומפיקים זיו המלאים הזוהר  ותקוני 
ושנים בעיר  אחד שהם בלבד הדור גדולי על רק מוסב שזאת לומר ואין הזוהר, ספר
מורה בתראה, ובדרא יומאי בסוף לתתאי אתגליא שאומר  מה כי במשפחה,
יחידי  רק  בו ושלומדים הזוהר  ספר שנתגלה שנה מאות כמה שזה זאת  שמלבד
לטעם עתידים ישראל הכלל שגם ישראל, לכלל חדשה  התגלות  תבא עוד  סגולה,

דחיי. מאילנא

לגאלּ ה  יזּכ וּ  ה ּק דוֹ ׁש  זּ הר ללמד ׁש יּ זּכ וּ  אוֹ תם ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָּכ ל
כוונתוכן עיקר  כי ודע וז"ל, זצ"ל, אזולאי מהר "א לאברהם חסד בספר  איתא

באפס  השכינה] [היינו הלאומי אור להיות לזה היה הזוהר  בחבור  ע"ה הרשב "י
מועט יחוד בבעלה ליחדה סמך לה  לעשות ורצה לה, עוזר  ובאין תומך  באין שפע 
סעד  ליתן כדי משיחא מלכא בימי להתגלות  עתיד  זה וספר וכו ', הזוהר חבור  ע"י
היא הזה בזמן המועטת זו העבודה כי לגאולה, יזכו אליו שיזכו אותם וכל לשכינה,
מבואר  הרי ע"ש, וכו' קיים ביהמ"ק שהיה בזמן שהיו נביות  אילי מכל חשוב  יותר 
בדור  מפורסמת  חדשה  בהתגלות להתגלות הזוהר ספר  שעתיד  מדבריו גם
בזמן  שהם אותן בין אפילו ישראל, הכלל  בין התפשטות  היינו זו והתגלות  האחרון,

בינונים. במדרגת  הזה 

לשון אמנם אם הזאת  התגלות  להיות תוכל  איך המדע בעיני ונראה  נא נשפטה
סגולה, ליחידי אם כי כך כל מובנת שאינה ארמית בשפת הוא הזוהר 

 הרהז מעלת לג ֲַַַ

מאד  מתרבים  מינות  שספרי בעוה"ר רואים ואנו מובן, שאינו ספר  אדם היקנה
ספריהם שמיפים עי"ז בחרמם נפשות צודים וכמעט מרובים וקוניהם הללו בעתים
של זיו  המלאים הקדושים וספרים וקל, צח בלשון שנכתבו והעיקר יופי, מיני בכל 
עליו  שמביטים הקדוש הזוהר ספר ובפרט זוית , בקרן מונחים הקדושה התורה אור
ואחד  בכדי, זוזי אינש שדי ולא קמיע, איזה על כמו מובן שאינו נסתר  דבר  כעל 
שם שכתב  בלבו נכנסים  זצ"ל הקדש עבודת  בעל האזולאי דברי אשר כמעט מאלף 
ואף  קאמר, מאי  ידע  לא בשגם למוד  כל על מרומם הזוהר ספר למוד וז"ל, בספרו,
עצמן  הסודות מן הזוהר שספר  וכו', לנשמה גדול תקון והוא בקריאתו, שיטעה
המשיג מקוצר מובן שאינו אלא תורה, וסתרי סודות שהם ידוע והקורא בגלוי,

עכ"ל. המושג ועומק

הּכ לל בּ ין  יוֹ תר וּ להת ּפ ט חדׁש ה להת גּ לּ וּ ת  לבא הזּ הר ספר י וּ כל ֵאי◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

קוראיםאבל הלא הזוהר דברי מבינים אינם אם  האזולאי בדברי המאמינים הם גם
מב  שאינם כיון הלב , התפעלות  רגשי שום בלי  בו ומהגים מהומצפצים ינים

יותר  ולהתפשט חדשה להתגלות לבא הזוהר ספר הזה באופן יוכל ואיך שידובר,
רק  אמורים אינם הקדש עבודת  בעל  שדברי לומר שיש גם ומה ישראל, הכלל בין
בערך  הלא אבל בפירוש, שם  שנזכר  כמו הזוהר  שבספר תורה והסתרי הסודות על
שהוא זאת  לולא דעת, בר  לכל כמעט מובן להיות יכול הזוהר מספר  חלקים ב'
לנפשי  ומנוחה לעיני שנה נתן לא הזה שהרעיון במרומים ושהדי ארמית , בלשון
הזוהר  מספר להעתיק  כזו קשה עבודה עלי לקחת  בחזקה אותי והכריח רב, זמן
מובנים להיות  יוכלו אשר  הפסוקים עומק המבארים המאמרים כל הקדש בלשון
המקומות מן אותם ללקט וגם הלמוד, בכלל רק שהוא מי לכל ישראל  לכלל
שעשה כדרך וסדרא, סדרא בכל מקומם על  ולסדרם  הזוהר  חלקי בכל המפוזרים 

המדרש. על  השמעוני ילקוט בעל

ׁש ּמ וּ בא  ּכ מ וֹ  הּק ד ׁש , בּ לׁש וֹ ן  הזּ הר ספר לוֹ  היה זצ"ל ויטאל חיּ ים  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
אמת" דּ ר" ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ פרוּ ׁש וֹ 

הלאוהנה כי הזה, ברעיון אנכי  ראשון לא כי ראיתי בזה לעסוק החלותי כאשר
שמובא כמו  הקדש, בלשון הזוהר ספר לו היה זצ"ל ויטאל חיים הרב 

דף בבראשית הזוהר שעל אמת " "דרך  דף(לד :)בפירושו מזכיר (קטו :)ובמשפטים
הזהר  מן מלוקט זוהר בעולם היה  שכבר  מזה מוכח קטן, זוהר ספר אמת  בדרך
השל"ה בימי  אחד גדול קם וכן בשלמות, הזוהר כל בו נמצא היה  שלא הגדול
"אמרי  פירוש המחבר בעל זצ "ל בער ישכר  מוה"ר וכו' הקדוש הרב  ה"ה והלבוש
וסידר  הקדש לשון על  בנקל המובנים  הזוהר מאמרי והעתיק הזוהר, שעל בינה"
הקדוש  והרב חכמה", "מקור בשם  ספרו ויקרא שבתורה הפרשיות סדר על אותם
הדור  גדולי ועוד זצ"ל הלבוש בעל יפה מרדכי מוה "ר הגאון וגם זצ"ל השל"ה בעל 
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שכל ולהועיל  לעזר  יהיה זה שחבורו בהקדמתו שם וכתב ספרו, הדפסת על  הסכימו 
בהקדמתו: וז"ל בו, קורא כל לעין ומבוארים  פתוחים יהיו הזוהר דברי

בנוים,אמר  פנים שני על הם הזוהר דברי כל אשר אחר וכו' בער ישכר הצעיר
אשר  צופים מנופת מתוקים דברים הכתובים יושב  בפשוטי  דעת  האחת
הנעלם הסוד  פי על העליונים ידיעת והשנית אל, בית למעלה לעלות סלם המה
בעיני  ולכן עולה, השכל מן ולמעלה בלולה , קדש משחת  בשמן הקבלה, חכמת והיא
והאמת יתרצו, לא וממנה יחפוצו, לא  בה כי צלולה, מסלתה אין הדור אנשי

מצומדת . וביושר באמת  עומדת , במקומה

צחעל בלשון מקומו על איש איש הזוהר משפטי זה ספרי לחבר רוחי נדבה כן
תועלת שאין ומאחר וכו', הרואים בעיני נעים אף  נחמד  זה חיבורי להיות  ונקי
שכל באשר  הוא האחד  פנים, מכמה  וצורתו כהויתו בלשונו הזוהר  דברי בהבאת
טעמים כמה יש  ועוד העולם, בני המון לרוב  וחתומים  סתומים הם הזוהר דברי
לעזר  להיות  וצח  קצר בלשון זה חבורי להעמיד  אמרתי בכן וכהנה, כהנה לדבר 
באשר  זה על ונוסף הקדושה , תורתנו דת  העבודה  בצבא צבא יוצא לכל ולהועיל
וכו', בו וקורים  הרואים כל לעין ומבוארים פתוחים בעזהי"ת יהיו הזוהר  דברי שכל

עכ"ל.

שהתלמד אבל אחד גם אין כי המחבר, מטרת פעל לא שספרו וראה מבין כל
מאמרי  שאין אחת , אלה, שתי בו חסר כי יען הזוהר, דברי להבין מספרו
בצד  מוצגים הזוהר דברי שאין שנית , במלה, מלה הקדש ללשון בו נעתקים הזוהר
להבין  ולהועיל  לעזר להיות הספר  יוכל הללו אופנים שני ע "פ רק כי ההעתקה,
כמובן, אחר  במקום גם בהזוהר להבין מזה להתלמד הזוהר, לשון סגנון כראוי
פרשת על רק כי כלו, נדפס לא חכמה" "מקור שהספר ברור נראה זה ומלבד
ונחסר  נשמט והלאה ומשם המובנים, הזוהר  מאמרי בו הובאו נח ופרשת בראשית 
זעיר  שם  זעיר רק הפרשיות  שאר על נדפס ולא  ויותר, יותר  ופרשה פרשה בכל 

שם.

מספר ועל לצמוח יוכל גדול ותקון ותועלת  מאד, נחוץ  הוא  כזה שספר בראותי כן
ספר  לחבר ותלאה עמל מתוך ואוני כחי  שארית חגרתי ישראל , לכלל  כזה
וגם המדרש, לשון כדרך וקלה צחה בהעתקה הראוי בשלמות  שלם שיהיה כזה
המקומות ובכל מוצאם, מקור מקום וציינתי שנעתקו, הזוהר  מאמרי בצדו הצגתי
אחר  ענין הפסק  בשביל  שם לקצר  מוכרח שהייתי מחמת הזוהר מדברי  שחסרתי
קו  רשמתי מאמר בסוף ואם  כזה, נקודות  ב ' הזה במקום רשמתי אחר , דרוש  או

כז  המפסיקות ,שוכב נקודות קדש הלשון בהעתקת  וכן הזוהר בדברי הצגתי וגם  - ה
שונים, מדפוסים זוהר  ספרי איזה לפני היו העתקתי בעת  כי מדויקת, בהגהה וגם 
כראוי, בחשקות  ללמוד שיוכל כדי  בנקל שיבין הקורא על  להקל בשביל עשיתי וכ"ז
פירשתי  זו מטרה בשביל גם וכן ולחוץ, השפה מן רק  ולא הלב, התפעלות  ברגשת
מיוחד  בפירוש הבנה מקושי קצת שהם המקומות כל דעת לאדם החונן בעזרת 

 הרהז מעלת להֲַַַ

להבין  המקום לי צר  הזה בספר  הלומד  עוד יאמר  ולא הזוהר, זיו בשם קראתיו אשר
ויתפרסם יתפשט אם ישראל לכלל  גדולה טובה מזה תצמח  בעזהי"ת ובודאי בו,
ומתקן  האמונה  את שמחזק דבר  אין כי ישראל , הכלל בין בעולם הזוהר  ספר למוד
אשרי  הקדוש, הזוהר  ספר למוד  כמו  טובות  למדות הלב את  ומטהר הנשמה את 
לא וכסיל ידע  לא בער איש בכלל עוד יהיה ולא ממש  עיניו יפקחו כי בו הוגה כל
סוכת להקים בזה ונזכה מכסים, לים כמים ה ' את דעה הארץ  ומלאה זאת , את יבין
נחת חפנים במלא ישראל לכנתס הקדושה השפע השפעת  ולגרום הנופלת דוד 

אכי"ר. בקרוב, שלמה ולגאולה

הרב עתה שכתב  מה זה  בענין אש להבות חוצבים דברים כאן להזכיר  באתי
אברהם מוה"ר  ליה אניס לא  רז כל אשר המפורסם הצדיק הגדול הגאון

כ "ד. נהר הראשון במעין וז"ל לאברהם, חסד היקר  בספרו זצ"ל אזולאי

הלאומי ודע  אור להיות  לזה , היה הזוהר בחיבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי
בבעלה ליחדה  סמך לה לעשות  רצה לה, עוזר ובאין תומך באין שפע באפס
שזה התורה בסודות  עוסקים  וחביריו הוא שהיה במה הזוהר  חיבור ע"י מועט יחוד
שע"י  וגם או"ר , בגימטריא ר"ז הוא שסוד הסוד, ע "י ושכינתיה קב "ה ליחוד גורם
אשר  הקטרוגים, והשבתת  העונות וקלפות הקליפות  ביטול יהיה הזה החיבור
בסוד  שהם הקדושים והשמות הקדושים מדות  נגד  שעה ובכל עת  בכל לוהטים
שהם ורומח וחרב  קלע  נקרא בתורה והעוסק ישראל, בני ונגע הקדושה השכינה
בימי  להתגלות  עתיד זה וספר זה, חיבור ע"י ברעתם להצילם כדי סודות בחינות 
אליו  שיזכו אותן כל והנה כנזכר, הקדושה לשכינה סעדא ליתן כדי משיחא מלכא
נביות אילי מכל חשוב  יותר  הוא הזה בזמן המועטת הזאת העבודה כי לגאולה, יזכו

עכ"ל. עוד, עיי"ש וכו' קיים, המקדש בית  שהיה בזמן 

מכשולואני ומכל  יכונן ידי ומעשה  עלינו, אלהינו ה' נועם ויהי חיי, לאל תפילה
ומן  ויאמצני, ויחזקני עיני, יאיר הקדושה התורה  ובאור ישמרני, וטעות 
ישראל כל בכלל עולם עד ולזרעי לי ויזכני  יוציאני, וממצוקתי יחלימני, כחי התשת 
לציון  בבוא לראות ונזכה והרחבה, נחת מתוך  שלמה הקדושה התורה ללמוד 

אמן. בימינו במהרה גואלנו
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שכל ולהועיל  לעזר  יהיה זה שחבורו בהקדמתו שם וכתב ספרו, הדפסת על  הסכימו 
בהקדמתו: וז"ל בו, קורא כל לעין ומבוארים  פתוחים יהיו הזוהר דברי

בנוים,אמר  פנים שני על הם הזוהר דברי כל אשר אחר וכו' בער ישכר הצעיר
אשר  צופים מנופת מתוקים דברים הכתובים יושב  בפשוטי  דעת  האחת
הנעלם הסוד  פי על העליונים ידיעת והשנית אל, בית למעלה לעלות סלם המה
בעיני  ולכן עולה, השכל מן ולמעלה בלולה , קדש משחת  בשמן הקבלה, חכמת והיא
והאמת יתרצו, לא וממנה יחפוצו, לא  בה כי צלולה, מסלתה אין הדור אנשי

מצומדת . וביושר באמת  עומדת , במקומה

צחעל בלשון מקומו על איש איש הזוהר משפטי זה ספרי לחבר רוחי נדבה כן
תועלת שאין ומאחר וכו', הרואים בעיני נעים אף  נחמד  זה חיבורי להיות  ונקי
שכל באשר  הוא האחד  פנים, מכמה  וצורתו כהויתו בלשונו הזוהר  דברי בהבאת
טעמים כמה יש  ועוד העולם, בני המון לרוב  וחתומים  סתומים הם הזוהר דברי
לעזר  להיות  וצח  קצר בלשון זה חבורי להעמיד  אמרתי בכן וכהנה, כהנה לדבר 
באשר  זה על ונוסף הקדושה , תורתנו דת  העבודה  בצבא צבא יוצא לכל ולהועיל
וכו', בו וקורים  הרואים כל לעין ומבוארים פתוחים בעזהי"ת יהיו הזוהר  דברי שכל

עכ"ל.

שהתלמד אבל אחד גם אין כי המחבר, מטרת פעל לא שספרו וראה מבין כל
מאמרי  שאין אחת , אלה, שתי בו חסר כי יען הזוהר, דברי להבין מספרו
בצד  מוצגים הזוהר דברי שאין שנית , במלה, מלה הקדש ללשון בו נעתקים הזוהר
להבין  ולהועיל  לעזר להיות הספר  יוכל הללו אופנים שני ע "פ רק כי ההעתקה,
כמובן, אחר  במקום גם בהזוהר להבין מזה להתלמד הזוהר, לשון סגנון כראוי
פרשת על רק כי כלו, נדפס לא חכמה" "מקור שהספר ברור נראה זה ומלבד
ונחסר  נשמט והלאה ומשם המובנים, הזוהר  מאמרי בו הובאו נח ופרשת בראשית 
זעיר  שם  זעיר רק הפרשיות  שאר על נדפס ולא  ויותר, יותר  ופרשה פרשה בכל 

שם.

מספר ועל לצמוח יוכל גדול ותקון ותועלת  מאד, נחוץ  הוא  כזה שספר בראותי כן
ספר  לחבר ותלאה עמל מתוך ואוני כחי  שארית חגרתי ישראל , לכלל  כזה
וגם המדרש, לשון כדרך וקלה צחה בהעתקה הראוי בשלמות  שלם שיהיה כזה
המקומות ובכל מוצאם, מקור מקום וציינתי שנעתקו, הזוהר  מאמרי בצדו הצגתי
אחר  ענין הפסק  בשביל  שם לקצר  מוכרח שהייתי מחמת הזוהר מדברי  שחסרתי
קו  רשמתי מאמר בסוף ואם  כזה, נקודות  ב ' הזה במקום רשמתי אחר , דרוש  או

כז  המפסיקות ,שוכב נקודות קדש הלשון בהעתקת  וכן הזוהר בדברי הצגתי וגם  - ה
שונים, מדפוסים זוהר  ספרי איזה לפני היו העתקתי בעת  כי מדויקת, בהגהה וגם 
כראוי, בחשקות  ללמוד שיוכל כדי  בנקל שיבין הקורא על  להקל בשביל עשיתי וכ"ז
פירשתי  זו מטרה בשביל גם וכן ולחוץ, השפה מן רק  ולא הלב, התפעלות  ברגשת
מיוחד  בפירוש הבנה מקושי קצת שהם המקומות כל דעת לאדם החונן בעזרת 
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להבין  המקום לי צר  הזה בספר  הלומד  עוד יאמר  ולא הזוהר, זיו בשם קראתיו אשר
ויתפרסם יתפשט אם ישראל לכלל  גדולה טובה מזה תצמח  בעזהי"ת ובודאי בו,
ומתקן  האמונה  את שמחזק דבר  אין כי ישראל , הכלל בין בעולם הזוהר  ספר למוד
אשרי  הקדוש, הזוהר  ספר למוד  כמו  טובות  למדות הלב את  ומטהר הנשמה את 
לא וכסיל ידע  לא בער איש בכלל עוד יהיה ולא ממש  עיניו יפקחו כי בו הוגה כל
סוכת להקים בזה ונזכה מכסים, לים כמים ה ' את דעה הארץ  ומלאה זאת , את יבין
נחת חפנים במלא ישראל לכנתס הקדושה השפע השפעת  ולגרום הנופלת דוד 

אכי"ר. בקרוב, שלמה ולגאולה

הרב עתה שכתב  מה זה  בענין אש להבות חוצבים דברים כאן להזכיר  באתי
אברהם מוה"ר  ליה אניס לא  רז כל אשר המפורסם הצדיק הגדול הגאון

כ "ד. נהר הראשון במעין וז"ל לאברהם, חסד היקר  בספרו זצ"ל אזולאי

הלאומי ודע  אור להיות  לזה , היה הזוהר בחיבור ע"ה הרשב"י כוונת עיקר כי
בבעלה ליחדה  סמך לה לעשות  רצה לה, עוזר ובאין תומך באין שפע באפס
שזה התורה בסודות  עוסקים  וחביריו הוא שהיה במה הזוהר  חיבור ע"י מועט יחוד
שע"י  וגם או"ר , בגימטריא ר"ז הוא שסוד הסוד, ע "י ושכינתיה קב "ה ליחוד גורם
אשר  הקטרוגים, והשבתת  העונות וקלפות הקליפות  ביטול יהיה הזה החיבור
בסוד  שהם הקדושים והשמות הקדושים מדות  נגד  שעה ובכל עת  בכל לוהטים
שהם ורומח וחרב  קלע  נקרא בתורה והעוסק ישראל, בני ונגע הקדושה השכינה
בימי  להתגלות  עתיד זה וספר זה, חיבור ע"י ברעתם להצילם כדי סודות בחינות 
אליו  שיזכו אותן כל והנה כנזכר, הקדושה לשכינה סעדא ליתן כדי משיחא מלכא
נביות אילי מכל חשוב  יותר  הוא הזה בזמן המועטת הזאת העבודה כי לגאולה, יזכו

עכ"ל. עוד, עיי"ש וכו' קיים, המקדש בית  שהיה בזמן 

מכשולואני ומכל  יכונן ידי ומעשה  עלינו, אלהינו ה' נועם ויהי חיי, לאל תפילה
ומן  ויאמצני, ויחזקני עיני, יאיר הקדושה התורה  ובאור ישמרני, וטעות 
ישראל כל בכלל עולם עד ולזרעי לי ויזכני  יוציאני, וממצוקתי יחלימני, כחי התשת 
לציון  בבוא לראות ונזכה והרחבה, נחת מתוך  שלמה הקדושה התורה ללמוד 

אמן. בימינו במהרה גואלנו
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"ד ּסַ ּבַ

ה, ל ֲחֻנּכָ י ׁשֶ יׁשִ אֹור ְלֵנר ׁשִ

יַח = 359 = 772 תשע"ב יַאת = 413 ָמׁשִ ַנת תשע"ב ּבִ ׁשְ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו !!! ָרֵאל ּבְ ׂשְ ֵני ּיִ ְלָכל ַאֵחינּו ּבְ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ִלְקנֹות  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ל  ִמּכָ רּוׁש  ּדָ ׁשֶ ׁש,  ְלַבּקֵ אן  ּכָ אִתי  ּבָ
ִליָט"א,  לֹום ְיהּוָדה ְגָראס ׁשְ ר ׁשָ ַחּבֵ אֹון ַהּמְ ר ָהַרב ַהּגָ ַחּבֵ ים ְוַהּנֹוָרִאים ֵמַהּמְ דֹוׁשִ ַהּקְ
דֹוׁש   ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ִקים  ּוְמַחּלְ ים  ַהְמָפְרׁשִ עֹוָלם  ל  ׁשֶ רּומֹו  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ְסָפִרים  ָאר  ּוׁשְ הּו  ֵאִלּיָ ַתח  ּפָ זַֹהר,  ְוַהִתיקּוֵני  ָרא  ָהִאּדְ ְוַהּנֹוָרא, 
ל  ּכָ ָנה ַעל  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ ֹנַח ְוַקל ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִלְגֹמר  ְהֶיה  ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ ִקים ְלָיִמים,  ְמֻחּלָ
ְלַחן  ים ְונֹוָרִאים ׁשֻ ָאר ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ָרא, ּוׁשְ ּקּוֵני ּזַֹהר ְוִאּדְ דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ּתִ ַהּזַֹהר ַהּקָ
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ּקֹוֵבַע ַרּבִ מֹו ׁשֶ ָנה ּכְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ר ְוָרָמ"א ֲעֵדי ִיְגְמרּו ּבְ ָערּוְך ְמַחּבֵ
ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ  ]....[ ֵחץ  ח  ְיַפּלַ ַעד  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  דֹוׁש[  ַהּקָ ]ַהּזַֹהר  ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ ׁשֶ
תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ הסט"א  ֶלב  ּבְ ים  ִחּצִ יֹוִרים  זַֹהר  ְוִתּקּוֵני  ָרא  ְוָהִאּדְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 
ַלח ָחַרט  תּוׁשָ ּמְ ֶרק י"א(1 ׁשֶ ַעל ֵהִמיָטה - ּפֶ ַמע ׁשֶ ַער ְקִריַאת ׁשְ ים )ׁשַ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ ּבִ
ֶחֶרב  ִאְבַחת  ּוְבָכל  ֶחֶרב  נּוַפת  ּתְ ָכל  ּבְ ה  ּוְמַכּלֶ ַמְכִרית  ָהָיה  ְוֶזה  ֲהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ַחְרּבֹו  ַעל 
ְזַמן  ּבִ ִמְדַרׁש ׁשֹוַחר טֹוב )ל"ו(, ׁשֶ ַתב ּבְ ּכָ יִקים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִדים ּוַמּזִ ֵני ֲאָלִפים ְרָבבֹות ׁשֵ ׁשְ
ֵסֶפר  ּבְ סּוק  ֶהם ַהּפָ ּבָ ַוֲהָרגּום  ֹפָרׁש  ם ַהּמְ יִקים ָהיּו חֹוְרִטים ַעל ָהֵעִצים ׁשֵ ָהיּו ַצּדִ ׁשֶ
ים,  ל ֵחץ ָהָיה חֹוֵדר ֶאֶלף ֲאָנׁשִ ּכָ ף ָאֶלף" ׁשֶ ם ִיְרּדָ ֶרק כ"ג י'( "ִאיׁש ֶאָחד ִמּכֶ ַע )ּפֶ ְיהֹוׁשֻ
ל  יִקים ְוֶאת ּכָ ּזִ ל ַהּמַ דֹוׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה ַמְכִריִתים ֶאת ּכָ ּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ו ַעל ְיֵדי ַהּלִ ְוַעְכׁשָ
ּיֹום ֶאת  ָעה ּבַ חֹות ׁשָ יָבה ְוכֹוֵלל ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד ְלָכל ַהּפָ ָכל ְיׁשִ ָרֵאל ְוָלֵכן ּבְ ׂשְ ׂשֹוְנֵאי ּיִ
ל  ָנה לֹא יּוְכלּו ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ דֹוׁש ּבְ ָרֵאל ִיְגְמרּו ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ׂשְ ל ּיִ דֹוׁש. ְוִאם ּכָ ַהּזַֹהר ַהּקָ

ְמאּוָמה. אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְלָהַרע ָלנּו ּבִ

ָבִרים ֵאּלּו, ָרֵאל ִיְזּכּו ְלַקֵים ּדְ ׂשְ ל ַעם ּיִ ּכָ ֶדַמע ּוְבֵלב מּוְרַתת ְוָחֵרד ׁשֶ ַהּכֹוֵתב ּבְ

ָעָפר ַרְגְלֶכם, ק ּבְ ְתַאּבֵ ַהּמִ

ֱאִליֶעֶזר ברלנד

ֵסֶפר  ּבְ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  י"א(,  ֶרק  ּפֶ  - ֵהִמיָטה  ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ַער  )ׁשַ  – ים  ַחּיִ ֵעץ  ִרי  ּפְ ֵסֶפר  ּבְ  .1

יִקין  ַמּזִ ְוֵהם  ְוֵליִלין,  ין  ּדִ ְוׁשֶ רּוִחין  הֹוִליד  ָנה,  ׁשָ ק"ל  ּתֹו  ֵמִאׁשְ ָאָדם  ַרׁש  ּפֵ ׁשֶ ּכְ  - ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ַתב,  ּכָ ָהָרִזים 

ֶאת  הֹוְרִגין  ִוְהיּו  ְוֵליִלין,  רּוִחין  ין  ּדִ ׁשֶ ְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ יֵניֶהם,  ּבֵ מֹוֶנה  ְדָרׁש  ּוַבּמִ ִרּיֹות.  ַהּבְ ֶאת 

ֲאָלִפים  ב'  ֶהן  ּבָ ְוָהַרג  ַחְרּבֹו,  ַעל  ֹפָרׁש  ַהּמְ ם  ׁשֵ ְוָכַתב  יק,  ּדִ ַהּצַ ַלח  ִלְמתּוׁשָ ְרׁשּות  הקב"ה  ְוָנַתן  ָהעֹוָלמֹות, 

ל ָעָליו,  ן לֹו ְוִקּבֵ ח ְלָפָניו ְוִהְתַחּנֵ ּטַ ּתַ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוִנׁשְ כֹורֹו ׁשֶ א אגרימו"ס, ּבְ ּבָ ֶ ֶרַגע א', ַעד ּשׁ ְרָבבֹות ּבְ

ל אֹוְקָינֹוס,  ַמְחּבֹואֹות ׁשֶ אּו ּבְ ְרחּו ְוִנְתַחּבְ ָאר ּבָ ְ ֵריֶהם, ְוַהּשׁ ין ְוֵליִלין ְוָכל ַמְלֵכיֶהם ְוׂשָ ּדִ מֹות ׁשֶ ּוָמַסר לֹו ׁשְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִים ְרָבבֹות, ֶאּלָ ֶרַגע א' ַלֲהרֹוג ב' ַאְלּפָ ר ּבְ אן. ְוָצִריְך ִעּיּון, ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַעד ּכָ

ָנה ָהָיה לֹו ּכֹוַח ַלֲהרֹוג  ּוָ ִמְנָין ְוֶחֶר"ב, ּוְבזֹאת ַהּכַ ֹפָרׁש, ְוֵהם ּכְ ם ַהּמְ ְקָרא ׁשֵ יְך ג' ע"ב דיודין, ַהּנִ ְרׁשּות ְלַהְמׁשִ

ר, ע"כ להר"ן זלה"ה. ְזּכָ ּנִ א אגרימו"ס ּכַ ם, לּוֵלי ִאם לֹא ּבָ ְלֻכּלָ
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ֵסֶפר

ְמַחת ַהּזַֹהר ֶהָחָדׁש ׂשִ
�

ים ִנְפָלִאים ְוהֹוָספֹות  ְוהּוא ִחּדּוׁשִ

ָעה ל ׁשָ ּה ׁשֶ ְלֶעְרּכָ

ה ִנּיָ ה ּוׁשְ ִנּיָ ל ׁשְ יבּות ּכָ  ּבֹו ְיֹבַאר ֲחׁשִ

הּוִדי,  ל ַהּיְ ים ׁשֶ ַחּיִ  ּבַ

ר ֵיׁש ר ְוֹעׁשֶ ְמָחה ְוֹאׁשֶ ה ׂשִ  ְוַכּמָ

דֹוׁש,   ְלגֹוְרֵסי ְולֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהּקָ

ַמח ְוִיְרֹקד יַח ִיׂשְ ׁשִ ם ַהּמָ ְוִאּתָ

�
ַהר ָהעֹוָלִמי" יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהֹזּ

ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ  בעיה"ק ֵבּ
טבת תשע"ב לפ"ק



בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784

החד הז הר מחת  לטְִֶַַַָָ

 ֶ ְ ְקּונטרס 

החדׁש הזֹוהר  ָ ָ ֶ ַ ַ ַ ְ ִׂשמחת

ׁשעה  ׁשל  לערּכּה והֹוספ ֹות נפלאים ח ּדּוׁשים ְְְְְִִִִֶֶָָָָָוהּוא

ואׁשר ׂשמחה וכּמה הּיהּודי, ׁשל  ּבחּיים ּוׁשנ ּיה ׁשנּיה ּכל ח ׁשיבּות יבאר ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבֹו
וירקד יׂשמח הּמׁשיח  ואּתם הּקדֹוׁש, הז ֹוהר ולֹומדי לגֹורסי י ׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹועׁשר

מּל ים ּכ מאתים נאמרוֹ ת אחת בּ דּק ה
ולדאמר אלף. תריסר עה, מים ! מאתים  נאמרת אחת "ד ה  ח ים. החפץ ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

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

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

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

מלי ן. ְְִָמנה

ּת וֹ רה ׁש נה לּכ -28.000 זוֹ כים בּ לבד  אחת ׁש בּ ׁש ניּ ה
ח ל.וה"ן  מ ם  אלף י  ת הרה ל ד כר  הק לים , ם  תב  חי"  אי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

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

למאה  ער וות ח ל, ים  עת וחצי  ע רה  ל רצף לד   כר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהת,

בפרט הד ה ה רה לד  להסיף  וצרי  מצות! מלי ן וחצי  ים  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַָָָָערים 

זכים  לבד  אחת נ ה ,דה זהר  לימד הר "י  רהרת נה  28.000 ל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

ני מלי ן למר 1,666,666 לים ,ווה  לח ק רה נה מלי ן מאה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[היא ר :

מנה  ע רים למר  27,777.777 אחת  נ ה ווה נ ת, לים לח ק , ליְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

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

אחת]. נ ה מצו ת מלין חמים י צא לפיכ רה, מים ל למר  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאפר

ּת וֹ רה מּל ים אלף ע שׂ רים  מאה מלי וֹ ן וחמׁש  מאה
הארחתצא אמר מה  ותמחוח ב אלף, י מקלים מחה מצוה  על ציקים , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

וודאי נה, ה א  דה זהר  י ד  עה מל הא ברי ועד  ,מ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָרק

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

פל עד  זה ותסיף עליו, ת ר ואז מנ חה, ל ין לא  הצר וודאי רה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנה 

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

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



החד הז הר מחת  לטְִֶַַַָָ

 ֶ ְ ְקּונטרס 

החדׁש הזֹוהר  ָ ָ ֶ ַ ַ ַ ְ ִׂשמחת

ׁשעה  ׁשל  לערּכּה והֹוספ ֹות נפלאים ח ּדּוׁשים ְְְְְִִִִֶֶָָָָָוהּוא

ואׁשר ׂשמחה וכּמה הּיהּודי, ׁשל  ּבחּיים ּוׁשנ ּיה ׁשנּיה ּכל ח ׁשיבּות יבאר ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבֹו
וירקד יׂשמח הּמׁשיח  ואּתם הּקדֹוׁש, הז ֹוהר ולֹומדי לגֹורסי י ׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹועׁשר

מּל ים ּכ מאתים נאמרוֹ ת אחת בּ דּק ה
ולדאמר אלף. תריסר עה, מים ! מאתים  נאמרת אחת "ד ה  ח ים. החפץ ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

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

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

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

מלי ן. ְְִָמנה

ּת וֹ רה ׁש נה לּכ -28.000 זוֹ כים בּ לבד  אחת ׁש בּ ׁש ניּ ה
ח ל.וה"ן  מ ם  אלף י  ת הרה ל ד כר  הק לים , ם  תב  חי"  אי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

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

למאה  ער וות ח ל, ים  עת וחצי  ע רה  ל רצף לד   כר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהת,

בפרט הד ה ה רה לד  להסיף  וצרי  מצות! מלי ן וחצי  ים  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַָָָָערים 

זכים  לבד  אחת נ ה ,דה זהר  לימד הר "י  רהרת נה  28.000 ל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

ני מלי ן למר 1,666,666 לים ,ווה  לח ק רה נה מלי ן מאה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[היא ר :

מנה  ע רים למר  27,777.777 אחת  נ ה ווה נ ת, לים לח ק , ליְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

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

אחת]. נ ה מצו ת מלין חמים י צא לפיכ רה, מים ל למר  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאפר

ּת וֹ רה מּל ים אלף ע שׂ רים  מאה מלי וֹ ן וחמׁש  מאה
הארחתצא אמר מה  ותמחוח ב אלף, י מקלים מחה מצוה  על ציקים , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

וודאי נה, ה א  דה זהר  י ד  עה מל הא ברי ועד  ,מ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָרק

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

פל עד  זה ותסיף עליו, ת ר ואז מנ חה, ל ין לא  הצר וודאי רה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנה 

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

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



החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ מ מ מ מ 

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

ווה  נה, ים  365 פל י ם עת 24 נכיל  נה?  י עת ה ח ן: אְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

מאה  מלי ן  וחמ מאה ווה עה, כל  רה  מ ים  12,000 פל עת 8,760ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

רה מים אלף למד(105,120,000)ערים י  613 מכלת רה מילה וכל  , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻ

64,438,560,000 ווה 613 פל 105,120,000 הא: והחן לם , נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

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

אחד ּכ ל ּכ נגד הכר את ּת קבּ ל
אלףוזה  פל ועד ת, אלף פל למר, ,לנהכ מלי ן האה לפני עד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאה, פל  עד  ה ער  על בהתר ת מרנ!!!מחה, לא רגע!עד עד  ח ב  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מ מים תנים מה ל י  אלף, יכל ב מניין, למד  הנסת בית ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאם

אלף ו צא)נ תנים רת את(זהר ארן אה  ואם מניין, רה  ה כינה  והרי  , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל נגד הרי  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיער,

זילי וֹ נר מוֹ לטי בּ מצו וֹ ת, בּ ע וֹ לם  הגּ דוֹ ל  הכי  הע ׁש יר נהיית
קלא ה ם  הנין, את  לק ץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם ם  מה? י דע  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ער המהרח"ו  [דברי  חקי  העונת ל אא עד, ולא כר , ת א ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

האם לחשב? מה  עד  י !נ קרח ], רת י ראל ואהב מלי, הר "א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹהל לים,

מצות , עלם  הדל הכי  העיר נהיית הרי ידים? ח ק זילינר!!!תב מלטי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

א האבה ית מחת מ ה ילה וכל  הם  ל ולרקד  ליר  צרי אה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהרי 

מחה  מרב  הבע ל נ ע"ב)י נא  ף רנן(ס ה   נ ית : מחת ראה  א מי ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

סוֹ דוֹ תיה את ׁש ּל וֹ מדים לאּל וּ  נּת נה הּת וֹ רה נתינת עּק ר
ן !!!חז"לאמרה לא כלי אא  רה  ננה  ד')לא ל"א ב ' ה מים ברי  ב הר(ר"י  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

דסב)ה ף  ח  את(רת אכל אר  הן? א כלי מיחד מה תב , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

עלי נה. לחכמה  וזכ מעלה מה רא רחני  אר ל וק עים  ר מת היה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהן 

 להס ל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם עה, ר  נקרא זה ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָועל

רכיה. ולדעת  תפנימלא ננה ה רה נתינת ער ד ה מהזהר ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

סד תיה . את ְִֶֶֶָמדים

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה ישׂ ראל ׁש יּ תע ּס ק וּ   צּ רי
ויחי באר ר ת דה יא)החים תב:(מט  היח, מל העצם האל ל  ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

את  למד ה ברים באר רה , ל יינה  יראל קתע רי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה  ל יינ ה  ה רה  "סד")נימת ימטרא יין .(ם ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

החד הז הר מחת  מא ְִֶַַַָָ

בּ רחמים בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני  לק בּ ל  ולזּכ וֹ ת הגּ אוּ לה את  להחיׁש  הדּ בר בּ ידינוּ 

הּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר לוֹ מדים ּכ וּ לנוּ  חיּ ים!!! חפצי ּכ וּ לנוּ 
לח יםהרי לזת  ,מ טבה עצה  ל אין י  ידים, עצמ את ותח  תערר ודאי  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אל קים  למענ  לב ה ל, על לכוון  רי תח  אל רק מארים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻטבים 

כל די  ה ד ה, הכינה לכבד זה צרי אה  הבת ל למר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָח ים ,

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

 לנ רה!!! לערי   לנ  באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻולאה

!!!דה זהר למדים לנ ח ים !!! ְֲִִֵֵַַַָָחפצי

ׁש יּ גאלנוּ  עד הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת ו א ללמוֹ ד צרי
כלויהי צרנ לי לעבד לבבנ לטהר ונזה טהרה , ר ח  עלינ הם  ערה רצן ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

,מאדנ בכל  ננפ בכל  חנהרז ללמד  תנא מצ ה  מהימנא הרעיא  מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מנחה לתת ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד  מאיר הר"י רת דווקא,  ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

גאלנ עד  ה א ר דריט .)ל נחס נחנ (זהר ויקץ  יחנמ  לנ לח  עד ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָובנה 

הּמ באר" אליּ הוּ  "ּפ תח לספר הקדּ מה  ֹמּת ו
הפה ספר את  נפר מנר אלה הה לתח מאמרים פת  ה ועד  , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

פה. ל לפני למר יראל ית כל הג ,דה זהההר  בזכ ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הפת   ל חציראיתקא יעקב רי  המל"ן   דה ה יק  תב מ ה רד , (גדי  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

סח ) ל  ה דה  אמן,על עלינ יגן זכתם חי   אי וה ן  החיד "א   בח  והארי בלי, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

 .ת פ תקל אפ ר  אי ה פה  לפני  ד ה ה הר הא מה ל ד  באה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ה פה, קדם ה על ים  ל   לאמר רגילים   הי א לח ים   רד ליצלן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹרחמנא 

מאד , ד ל  ח עליל  יעקב)ורא (עדת יכל. א פת אמר ת  בכ ה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

יעה לתז אלקים ראתה  לא ל"עין לזת על ה , מני ולהית לטבה  ה ל   ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהפ

עלינת  למעלת ויזה  מתנ ויטהר ,"ל האריז"ל.למחה  מברי  ד ע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

זה וכל ידי  ועל י ם , ת ה רק וזה , א פת  אמר חבר את יערר  אחד  ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ויזה  , מ רית ה' רכי  ל את ויבין הצח , ועלמת עדן ן לתענגי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיז ה

 דה ז הר המד  ,א פת  ולמד אמר  ודה ה ל על  ה דל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלכר 

רה נה  אלף  מאה  מ ח ל  אחת רה עה נה מלי ן מאה מ בת, (א, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

נתן) רי אבת צ יקים, ארח ת הב , הרי"ח  , למל ח :ל יעלה ת ער בלד  , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מלי ן  17ל זה  בת : רה, נה אלף 17.רה נה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

לחבר,ברגע זה ידי על ראתה" לא "עין נצח ! לעלמת לז ת יכל א ה אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

בא נזה "האל "תח  יאמר י ראל ל וכאר  . אלי ם  לה הכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹל 

וכל האל. יאת את ויבר  הןאלמלי למאה   ל עלה  ת זה"ק עה  ה מד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ



החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ מ מ מ מ 

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

ווה  נה, ים  365 פל י ם עת 24 נכיל  נה?  י עת ה ח ן: אְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

מאה  מלי ן  וחמ מאה ווה עה, כל  רה  מ ים  12,000 פל עת 8,760ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

רה מים אלף למד(105,120,000)ערים י  613 מכלת רה מילה וכל  , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻ

64,438,560,000 ווה 613 פל 105,120,000 הא: והחן לם , נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

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

אחד ּכ ל ּכ נגד הכר את ּת קבּ ל
אלףוזה  פל ועד ת, אלף פל למר, ,לנהכ מלי ן האה לפני עד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאה, פל  עד  ה ער  על בהתר ת מרנ!!!מחה, לא רגע!עד עד  ח ב  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מ מים תנים מה ל י  אלף, יכל ב מניין, למד  הנסת בית ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאם

אלף ו צא)נ תנים רת את(זהר ארן אה  ואם מניין, רה  ה כינה  והרי  , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל נגד הרי  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיער,

זילי וֹ נר מוֹ לטי בּ מצו וֹ ת, בּ ע וֹ לם  הגּ דוֹ ל  הכי  הע ׁש יר נהיית
קלא ה ם  הנין, את  לק ץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם ם  מה? י דע  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ער המהרח"ו  [דברי  חקי  העונת ל אא עד, ולא כר , ת א ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

האם לחשב? מה  עד  י !נ קרח ], רת י ראל ואהב מלי, הר "א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹהל לים,

מצות , עלם  הדל הכי  העיר נהיית הרי ידים? ח ק זילינר!!!תב מלטי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

א האבה ית מחת מ ה ילה וכל  הם  ל ולרקד  ליר  צרי אה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהרי 

מחה  מרב  הבע ל נ ע"ב)י נא  ף רנן(ס ה   נ ית : מחת ראה  א מי ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

סוֹ דוֹ תיה את ׁש ּל וֹ מדים לאּל וּ  נּת נה הּת וֹ רה נתינת עּק ר
ן !!!חז"לאמרה לא כלי אא  רה  ננה  ד')לא ל"א ב ' ה מים ברי  ב הר(ר"י  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

דסב)ה ף  ח  את(רת אכל אר  הן? א כלי מיחד מה תב , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

עלי נה. לחכמה  וזכ מעלה מה רא רחני  אר ל וק עים  ר מת היה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהן 

 להס ל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם עה, ר  נקרא זה ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָועל

רכיה. ולדעת  תפנימלא ננה ה רה נתינת ער ד ה מהזהר ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

סד תיה . את ְִֶֶֶָמדים

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה ישׂ ראל ׁש יּ תע ּס ק וּ   צּ רי
ויחי באר ר ת דה יא)החים תב:(מט  היח, מל העצם האל ל  ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

את  למד ה ברים באר רה , ל יינה  יראל קתע רי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה  ל יינ ה  ה רה  "סד")נימת ימטרא יין .(ם ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

החד הז הר מחת  מא ְִֶַַַָָ

בּ רחמים בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני  לק בּ ל  ולזּכ וֹ ת הגּ אוּ לה את  להחיׁש  הדּ בר בּ ידינוּ 

הּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר לוֹ מדים ּכ וּ לנוּ  חיּ ים!!! חפצי ּכ וּ לנוּ 
לח יםהרי לזת  ,מ טבה עצה  ל אין י  ידים, עצמ את ותח  תערר ודאי  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אל קים  למענ  לב ה ל, על לכוון  רי תח  אל רק מארים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻטבים 

כל די  ה ד ה, הכינה לכבד זה צרי אה  הבת ל למר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָח ים ,

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

 לנ רה!!! לערי   לנ  באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻולאה

!!!דה זהר למדים לנ ח ים !!! ְֲִִֵֵַַַָָחפצי

ׁש יּ גאלנוּ  עד הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת ו א ללמוֹ ד צרי
כלויהי צרנ לי לעבד לבבנ לטהר ונזה טהרה , ר ח  עלינ הם  ערה רצן ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

,מאדנ בכל  ננפ בכל  חנהרז ללמד  תנא מצ ה  מהימנא הרעיא  מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מנחה לתת ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד  מאיר הר"י רת דווקא,  ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

גאלנ עד  ה א ר דריט .)ל נחס נחנ (זהר ויקץ  יחנמ  לנ לח  עד ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָובנה 

הּמ באר" אליּ הוּ  "ּפ תח לספר הקדּ מה  ֹמּת ו
הפה ספר את  נפר מנר אלה הה לתח מאמרים פת  ה ועד  , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

פה. ל לפני למר יראל ית כל הג ,דה זהההר  בזכ ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הפת   ל חציראיתקא יעקב רי  המל"ן   דה ה יק  תב מ ה רד , (גדי  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

סח ) ל  ה דה  אמן,על עלינ יגן זכתם חי   אי וה ן  החיד "א   בח  והארי בלי, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

 .ת פ תקל אפ ר  אי ה פה  לפני  ד ה ה הר הא מה ל ד  באה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ה פה, קדם ה על ים  ל   לאמר רגילים   הי א לח ים   רד ליצלן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹרחמנא 

מאד , ד ל  ח עליל  יעקב)ורא (עדת יכל. א פת אמר ת  בכ ה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

יעה לתז אלקים ראתה  לא ל"עין לזת על ה , מני ולהית לטבה  ה ל   ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהפ

עלינת  למעלת ויזה  מתנ ויטהר ,"ל האריז"ל.למחה  מברי  ד ע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

זה וכל ידי  ועל י ם , ת ה רק וזה , א פת  אמר חבר את יערר  אחד  ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ויזה  , מ רית ה' רכי  ל את ויבין הצח , ועלמת עדן ן לתענגי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיז ה

 דה ז הר המד  ,א פת  ולמד אמר  ודה ה ל על  ה דל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלכר 

רה נה  אלף  מאה  מ ח ל  אחת רה עה נה מלי ן מאה מ בת, (א, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

נתן) רי אבת צ יקים, ארח ת הב , הרי"ח  , למל ח :ל יעלה ת ער בלד  , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מלי ן  17ל זה  בת : רה, נה אלף 17.רה נה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

לחבר,ברגע זה ידי על ראתה" לא "עין נצח ! לעלמת לז ת יכל א ה אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

בא נזה "האל "תח  יאמר י ראל ל וכאר  . אלי ם  לה הכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹל 

וכל האל. יאת את ויבר  הןאלמלי למאה   ל עלה  ת זה"ק עה  ה מד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ



החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ מב מב מב מב 

רה חיו,נה  ימי  לכל טבים , וימים  הנה  תת כל כיל  ואם  ,640 ל יע ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

רה נה יהדים ,מליארד  לער  יער יתארגן תזכ ואם  טרילין. 6 ל יע  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

– רה . נה  מליארד  400ו דה קס"א .)בזהר וצא תנים(פ' מה ל ת ב, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מין ל מכיל אה  ריא , כינה  י ערה ל ד ע  ועד  אלף, ה א  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמ מים

אלף. יה דים  רה. נה  טרילין  400ו זילין 6ל גדליע  את לחב יכל מי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

בא. זה  ימים , לאריכת ויזה  וודאת! מ  ל  הצחי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהכר

מ ליבחלקת  הגר"א וכתב י ראל, ל את מזה אה הה  י "ד)הפר  דל,(י"ב, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

על כר מקל  מע, אם ,חבר את  מכיח הרים למזה   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָה כת

מע  א וזה ה ב, חלק ל מקל אז מע, לא  אם וגם לדרת, עה  מה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל 

 ה יה ם חלק את מ ישראל.ל קח ובאוהב  כ', הקדמה  למהרח"ו הגלגולים בשער (ועיין ִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

קרח ) ע"א)בזהרפ' קכ "ט  ר מה  למזה (פ' חייביא תר למר ף האדם  רי : אמר , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

.נל אן עד ח יו תר דרדיף מאן ועדלה מער היה דים ל  אם ספק ם בלי  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

נזה ים, ל א פת יאמר ה ה ר  יהם הבל  רן ית ל ינקת בפרט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזקן 

צדקנ מ יח  יב א ותכף ,רנ ויב ב א ל ב זכר הביא  הלאל ה ער את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלפח

אמן  ימינ מהרה  רחמים ,ידויגאלנ היה  ז קנטרס ידי  ועל  רצן. יהי  ן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

 ד ל יס ד  והא  לקם . ולעת  למר ללד  ללמד  יז , ממ מין ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהל

י ראל ילדי  מחכים  מלדים ייבת, ורא י  ער מ ידי  ר נים, אדמ רי"ם  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָימצא

יען. א ר העה ואת , ילכ א ר רה את יראל,  אי וכל ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה הרים,

תצוהבא  פרשת  חיים מים  הבאר  דברי  לפי  כ "ד)וראה דף יד את(כתב המזכה  כל ,
לעיל. הנזכר מהחשבון לבד ואלפים  במאות זכותו מוכפל הרבים

רז"ל וזל"ק: מאמר על  יאמר הרביםגם את המזכה ז"ל אמרו כי  ואחד" אחד כל "בתוך
בו תלוי הרבים  זכות  וענין בו, תלוי  הרבים משל,זכות דרך  על שבאו הוא

הנאמר בברכו שמו  ולברך מצוה, בקדוש שמו ולקדש יחד , להתפלל אנשים  עשרה
יתברך שמו לברך קדושה למקום  שבא מצותו  עושה אחד שכל מזה לבד אז בעשרה ,
להיות כן גם בו תלוי  הרבים  זכות ואז שעמו התשעה את  מזכה גם  זה ולבד  ברבים,

מצוה. עושה עשרה  זכות בו

נעשהוהנה  מישראל ואחד  אחד שכל האיך הערבות, בענין  בסוטה  חז"ל מאמר לפי
שעליו , רבוא ששים של  הערבות  כל ובעד  חברו  ובעד בעדו שכןערב  כל  כן אם 

לחברו, אשר  זכותים  עשרה ככל זוכה עשרה אלו בזכות זוכה כשאדם  טובה  במדה
מאה, לזכות ואחד אחד כל זכות  עולה מעמך"ואז שואל אלקיך ה' "מה  רז"ל  רמזו  וזה

מק שישראל  השעה  על נאמר אלקיך ה' כי מאה , אלא מה תקרי אל  בלים שדרשו 
שבקדושה דבר אומרים ואין  בעולם, שמו  ומברכים ומקדשים מלכותו , עול  עליהם

מעשרה , מאה בפחות לחשבון אחד כל של החשבון יעשה הקראאז ואמר מאה ,
אלקיך שה' בשעה לך יש פרושזכותים  כמעשהו, לאיש תשלם אתה  כי רמז וזה  לפי,

החד הז הר מחת  מג ְִֶַַַָָ

זכותו  ועולה בו תלוי  הרבים זכות אז הפעולה, בזה הרבים  זכה אם שפעל הפעולה
ולאלפים . למאות





החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ מב מב מב מב 

רה חיו,נה  ימי  לכל טבים , וימים  הנה  תת כל כיל  ואם  ,640 ל יע ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

רה נה יהדים ,מליארד  לער  יער יתארגן תזכ ואם  טרילין. 6 ל יע  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

– רה . נה  מליארד  400ו דה קס"א .)בזהר וצא תנים(פ' מה ל ת ב, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מין ל מכיל אה  ריא , כינה  י ערה ל ד ע  ועד  אלף, ה א  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמ מים

אלף. יה דים  רה. נה  טרילין  400ו זילין 6ל גדליע  את לחב יכל מי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

בא. זה  ימים , לאריכת ויזה  וודאת! מ  ל  הצחי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהכר

מ ליבחלקת  הגר"א וכתב י ראל, ל את מזה אה הה  י "ד)הפר  דל,(י"ב, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

על כר מקל  מע, אם ,חבר את  מכיח הרים למזה   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָה כת

מע  א וזה ה ב, חלק ל מקל אז מע, לא  אם וגם לדרת, עה  מה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל 

 ה יה ם חלק את מ ישראל.ל קח ובאוהב  כ', הקדמה  למהרח"ו הגלגולים בשער (ועיין ִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

קרח ) ע"א)בזהרפ' קכ "ט  ר מה  למזה (פ' חייביא תר למר ף האדם  רי : אמר , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

.נל אן עד ח יו תר דרדיף מאן ועדלה מער היה דים ל  אם ספק ם בלי  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

נזה ים, ל א פת יאמר ה ה ר  יהם הבל  רן ית ל ינקת בפרט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזקן 

צדקנ מ יח  יב א ותכף ,רנ ויב ב א ל ב זכר הביא  הלאל ה ער את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלפח

אמן  ימינ מהרה  רחמים ,ידויגאלנ היה  ז קנטרס ידי  ועל  רצן. יהי  ן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

 ד ל יס ד  והא  לקם . ולעת  למר ללד  ללמד  יז , ממ מין ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהל

י ראל ילדי  מחכים  מלדים ייבת, ורא י  ער מ ידי  ר נים, אדמ רי"ם  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָימצא

יען. א ר העה ואת , ילכ א ר רה את יראל,  אי וכל ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה הרים,

תצוהבא  פרשת  חיים מים  הבאר  דברי  לפי  כ "ד)וראה דף יד את(כתב המזכה  כל ,
לעיל. הנזכר מהחשבון לבד ואלפים  במאות זכותו מוכפל הרבים

רז"ל וזל"ק: מאמר על  יאמר הרביםגם את המזכה ז"ל אמרו כי  ואחד" אחד כל "בתוך
בו תלוי הרבים  זכות  וענין בו, תלוי  הרבים משל,זכות דרך  על שבאו הוא

הנאמר בברכו שמו  ולברך מצוה, בקדוש שמו ולקדש יחד , להתפלל אנשים  עשרה
יתברך שמו לברך קדושה למקום  שבא מצותו  עושה אחד שכל מזה לבד אז בעשרה ,
להיות כן גם בו תלוי  הרבים  זכות ואז שעמו התשעה את  מזכה גם  זה ולבד  ברבים,

מצוה. עושה עשרה  זכות בו

נעשהוהנה  מישראל ואחד  אחד שכל האיך הערבות, בענין  בסוטה  חז"ל מאמר לפי
שעליו , רבוא ששים של  הערבות  כל ובעד  חברו  ובעד בעדו שכןערב  כל  כן אם 

לחברו, אשר  זכותים  עשרה ככל זוכה עשרה אלו בזכות זוכה כשאדם  טובה  במדה
מאה, לזכות ואחד אחד כל זכות  עולה מעמך"ואז שואל אלקיך ה' "מה  רז"ל  רמזו  וזה

מק שישראל  השעה  על נאמר אלקיך ה' כי מאה , אלא מה תקרי אל  בלים שדרשו 
שבקדושה דבר אומרים ואין  בעולם, שמו  ומברכים ומקדשים מלכותו , עול  עליהם

מעשרה , מאה בפחות לחשבון אחד כל של החשבון יעשה הקראאז ואמר מאה ,
אלקיך שה' בשעה לך יש פרושזכותים  כמעשהו, לאיש תשלם אתה  כי רמז וזה  לפי,

החד הז הר מחת  מג ְִֶַַַָָ

זכותו  ועולה בו תלוי  הרבים זכות אז הפעולה, בזה הרבים  זכה אם שפעל הפעולה
ולאלפים . למאות



ב"ה
וזירוז  נרגש מאוד למען הצלת עם ישראל מגזירות קשות ח"ו,  בלב 

בצו  ישיבות  והראשי  הרבנים  לכל  פונה  אני  וברחמים,  בחסד  הגאולה 

קריאה, לחתום שני מכתבים אלה, לעורר את עם ישראל ללימוד הזוה"ק, 

שיחתמו שמותיהם על שני המכתבים הנ"ל, ]או לכתוב מכתב התעוררות 

ללימוד הזוה"ק[, וישלחו למפעל הזוהר העולמי, ונפרסם את מכתבכם 

ברבים, ובכך תזכו להוריד ממכם את האחריות הגדולה המוטל עליכם 

ויהיה לכם חלק בהצלת עם ישראל וקירוב הגאולה. כמו שפסקו הרבנים 

ָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת  בד"ץ עהח"ר בשנת תרפ"א - תשס"ב, וזל"ק: ּכְ

ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  ּפֻ ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ְמַבּטֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 

ַעם  עֹוַרְרנּו  ָבר  ּכְ ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ְוַהּשׁ ֵמָעְלָמא,  ה  ּוִבּזָ א  ְוַחְרּבָ ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות 

ַאְרָעא  ּדְ ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהּגְ ִנים  ַרּבָ ַעם  ִמּטַ ית"  ָהֲאִמּתִ ה  ֻאּלָ ַלּגְ ּקּון  "ּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָלָאֶרץ  ּוְבחּוָצה  ָאֶרץ  ּבָ ִלְגֹמר  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַעל  ֹקד  ִלׁשְ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ א  יׁשָ ַקּדִ

ר  ל ּבַ ים ִמּכָ ׁשִ ה, ְמַבּקְ דֹוׁשָ ֵני ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהּקְ ן ֲאַנְחנּו, ַרּבָ ֶאֶלף ִסּיּוִמים... ַעל ּכֵ

כ"ה  ֹמר ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים ּבְ ְכֵדי ּגְ ַעם ּבִ ֶגת, ִלְלֹמד עֹוד ּפַ ר ָידֹו ַמּשֶׂ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ֵני ֶחְבָרתֹו  חֹות, ִעם ּבְ עּור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ ִפי ׁשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּכְ ֱאלּול ַהּבָ

ִרים אֹוָתם  ל ַהּצָ ל ּכָ ָרֵאל, ּוְלַבּטֵ ל ַעם ִיׂשְ ַקד, ִסּיּום ֹזַהר ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמּזַ ּתָ ל ֶאׁשְ ׁשֶ

יָנה  ֲעׂשֶ ּתַ בֹוָתם, ְולֹא  ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 

ן ְיִהי ָרצֹון.  ֶנָחַמת ִצּיֹון, ָאֵמן ּכֵ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ה, ְוִיׂשְ ּיָ  ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ

)ועיין באריכות בספר "אור הזוהר"(.

 ְירּוָׁשַלִים תובב"א, א' ְלֹחֶדׁש ִאָּיר, ְׁשַנת תפא"ר ִלְפָרט ָקָטן

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק הָאלמין
מייסד מפעל הזוהר העולמי

ואין בכוחי לבוא לכל אחד מהרבנים, לכן אבקש  ואני חלש מאוד,  נ.ב. היות 
להרתם ברצינות רבה לבקשה זו, וראו כאילו באתי אליכם באופן אישי. ובזכות 
זה יקוים במהרה הבטחת הרשב"י "בגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, 
דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי". ]תרגום[: משום שעתידים 
הגלות  מן  יצאו  ידו  על  הזה,  הזהר  ספר  שהוא  החיים  מאילן  לטעם  ישראל 

ברחמים )רעיא מהימנא פרשת נשא דף קכד:(.



החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ מד מד מד מד 

בס"ד 

א' כסליו תשע"א פה אלעד ת"ו, לסדר ויזרע יצחק .... ויברכהו ה'

מכתב א':

ִלְכבֹוד כ"ק האדמו"ר ֵמָהאְלִמין שליט"א

אחדשה"ט באה"ר וכ"ת ישגא לעד

הנה באתי במגלת ספר להוקיר ולהודות ולהעריך את מעלת יקרת מעלת כבודו על הוצאת 
הקונטרס החשוב והעצום ספר "ערכה של שעה" במעלת לימוד הזוה"ק וזה ימים אחדים אחרי 
שחילקנו כאן עירנו אלעד ת"ו בכל הבתים ע"י תיבות הדאר את הקונטרס וכבר קיבלתי הרבה 
טלפונים של אנשים שהתחזקו מאוד מאוד והתחילו בלימוד הזוה"ק. ועוד מעשה שקרה היום, 
לימוד  לחלק  רוצה  אני  לי  ואומר  ליטאי  אברך  אלי  ניגש  ולפתע  האוטובוס  בתחנת  שחיכיתי 
הזוה"ק אם אני מוכן להשתתף, ושאלתי אותו למה התעורר לזה, וסיפר לי שחילקו לו בתיבת 
הדואר קונטרס ומיד הראה לי אותו והתחלתי לבכות ממש מרוב התרגשות, והכל זה הזכויות 
של כ"ק האדמו"ר ושל אותם גבירים שזכו לעזור מנדבת ליבם לענין חשוב זה שידוע זה עלה 

הרבה כסף.  

המגן  באלף  עליכם  יגן  יוחאי  בר  שמעון  רבי  אדוננו  האלקי  התנא  שזכות  בברכה  ואחתום 
רפו"ש וע"י יתגלה כבוד ה' בעולם.

כ"ד הצעיר אי"ש ב"ר ציון בוגנים

מכתב ב':

יום א' וישב לסדר ויאמר צדקה ממנה תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א

אשר  זיע"א,  הרשב"י  קדישא  בוצינא  הקדוש  התנא  נשמת  מניצוץ  בדרא  חד  הרבים  מזכה 
בזכות הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים, בשם מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו,  וקמתי ועליתי ונכנסתי 
וא"ל  פסק!!  הרב  שכך  לשמוע  נחרדתי  בזה"ל:  לפיו  ושאלתי  שליט"א  מרן  אל  פנימה  בקודש 
בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן 
לבני  בפרט  קדושה  וחובה  הזוה"ק  כמו  ומחזק  מעורר  מוסר  ספר  שאין  זצוקללה"ה  איש  החזון 

תורה לעסוק בו, עכל"ק. ואמרתי לכתוב זאת למו"ר האדמו"ר כדי לחזק ידיו.

 בברכת התורה,
 אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעיה"ק אלעד ת"ו

נ.ב וזאת למודעי, כי אני מקורב מאד לאדוננו עט"ר האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא, ורבות פעמים דיברתי עימו 
בענין השיעור שאנחנו מוסרים לבעלי בתים ואברכים יראים בזוה"ק, והתייעצתי עימו בענין השיעור שאנחנו מוסרים 
לבעלי בתים ואברכים יראים בזוה"ק והתייעצתי עמו עד היכן מותר ללמוד, ואמר לי כמה פעמים, זה עושה רעש גדול 

בשמים וודאי מביא לקידוש ה' וקירוב הגאולה, תמשיכו בזה.

אחד  ברסלב  לחסיד  זאת  נתתי  בבקר  וכבר  האדמו"ר,  ששלח  החוברות  של  קרטונים   6 עוד  לי  הגיע  עתה  נ.ב 
ללימוד  גדולה  מודעות  גורם  שזה  ספק  ואין  צפון  רעננה  בצומת  הכל  חילק  ימים  ובשני  בצמתים,  ספרים  שמחלק 

הזוה"ק.

ישר כחכם ומוקירכם, אי"ש ב"ר ציון בוגנים
המשך בעמוד מו



החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ מד מד מד מד 

ֵסֶפר

ּבֹונֹות ַהזֹוַהר ֶחׁשְ
�

ֹבת ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ

ָעה ֶאָחת  ׁשָ הּוִדי ָיכֹול ִלְזּכֹות ּבְ ֵאיְך ּיְ

ָנה ּתֹוָרה ְלִמְליֹון ׁשָ

�

ַהר ָהעֹוָלִמי" יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהֹזּ

ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ  בעיה"ק ֵבּ

טבת תשע"ב לפ"ק



החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ ההר מו מו מו מו  ח נת  מז ְֶַַֹ

הּזהר   ַֹ ַ ְ ֶחׁשּבֹונֹות 

ּבימֹות  הּזהר  לּמּוד ידי  על  לזּכֹות יכֹול  אחד ׁשּיהּודי  מה מחׁשבת, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלחׁשב
קדׁש ּבׁשּבת וכ ּמה ּכּמה אחת ועל  ְְְֶַַַַַַַָָָֹהח ֹול ,

ׁש עה ׁש ל ערּכ ּה 
 תינלמדתרה  ז ני  על ת ת  הלמדת רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ח לקיה ן ז אה – "ל לח" רת סף דה ההר לן החל , ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹימת

י מין ". מאר א י מא א ריתא, מ לין אינ ן ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָכל

חי"מרנא אי "ן  ספר הב , לנ:הרי"ח וזה תב  נה, נה מ ת  רת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

תבתר י עמים  אלף ת, י ם הרה מעסק  הנעה על  גד ל ז"ל: הק לים  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

עכל"ק. החל. ימי  ל הרה מעסק הנעה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמן 

: רבאנים אלף י  אמר נים , אלף ה"ה ל מ די חז "ל, מאמר י  על ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

א מרת , זאת  – הא  עלם  מעין היא דק ו ת – 'וג אתמל י ם עיניְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה"ה ל מ י(רד חן  .(מצא ְְִֵֶַַָָָָָ

ימי א ר  לער ידת, אלף עלה ,דק ת קד ה עה  ל ן, הח ל.על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ד לדבנסף  קנ"ה, סימן  הח ים כף סק והבא ,מל הא  ברי נ דע לזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הט. לד  מימה נה לד  לער עלה  , ד ה הר  אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעה

אלףהצא למד  , ד ק ת דה הר  עה דהל מד אה, תינר מברי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ח ל. י ם ט  ְְָָָנה

ללפי לתן כה הרי  ,דק ת דה הר ע ת   ללמד זה  אם  זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הריאה. ימי אלפין  ְְְִִִֵַַַָה ית

עלזאת  עינינ האיר מה לפי  עהועד עלה   ד ה ה הר לד " מל "ה א ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הט, ל ד  ל נה   לער הבמרנאאחת ספר הרי"ח חי"זי "ע  אי "ן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

על ל   ח  על  בנסף החל, מ מ ת עמים אלף ע לה דק ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלד

לד  הבאר: צ יקים  מצוה )ארח ת עלה (וכל  – אלף פל ער מחה הנע ה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זי"ע: תינר ְִִִֵֵַמ ברי 

עלהא ר " ד ה "ההר – הר"י  רת במחה  דק ת למד יהדי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נה , מלין  ל לער אחת החל)עה  ימי  ט  .(לד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מכתב ג':

בס"ד, כסליו תשע"א פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר הצדיק הגדול מהאלמין שליט"א

באתי להעיד לכב' על גודל המעלה הגדולה שנעשה פה עירנו אלעד אשר לא יאומן כי יסופר 
בתים  בעלי  מ40  למעלה  בו  ומשתתפים  הזוה"ק  ספר  בלימוד  חמישי  יום  כל  שיעור  שייסדנו 
יר"ש ואברכים ת"ח. והכל בזכות הספרים שכבודו שלח והפיץ, וזה עשה התעוררות גדולה בקרב 
האנשים וממש התקיימה נבואת התנא הקדוש רשב"י זיע"א שאפילו ילדים משתתפים בשיעור 
ומבינים את דברי המוסר הנלהבים, וודאי שמפעל אדיר זה עולה הון תועפות ואשרי מי שמסייע 
לכבודו, שזכות התנא רבי שמעון בר יוחאי זיע"א יגן עליו באלף המגן בני חיי ומזוני רויחי וכל 
ונהורא  איתנא  בבריאות  בשנים  רבות  עוד  להפיץ  כבודו  שיזכה  ויה"ר  לטובה.  ליבו  משאלות 

מעליא, אכי"ר.

 כ"ד הצעיר אי"ש בן ציון בוגנים
רב קהילת "זכור לאברהם", ראש כולל "אהבת ציון", מו"ץ פה באלעד ת"ו

ב"ה

?  ִהינְָך ְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש

ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש
ַּדָּקה ְּביֹום
יג ְּבִחינָם ִסְפֵרי זֹוַהר ְלָכל  ָּכאן נִיַּתן ְלַהּׂשִ

ַהְמעּונְיָין ְלַהְקִּדיׁש ַּדָּקה ְּביֹום ִלְקרֹא זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש,
 ָּכל יֹום ַאָּתה לֹוֵמד ַּדָּקה זֹוַהר ּוְמָקֵרב ֶאת ַהְּגאּוָלה ְּבַרֲחִמים )זֹוַהר ַּדף קכ”ד(.

ַההֹוָדָעה ַהּזֹאת ּנְִכְּתָבה ִּבְׁשִביְלָך!!!

יַח יֹאַמר ָעֶליָך: ּיָבֹוא ַָּמשִׁ  ְּכשֶׁ
 “ִּבזְכּוְתָך ִהַּגְעִּתי!

ְלָך יֶׁש ֵחֶלק ִּבְגֻאַּלת ָהָעם!”.

 בית שמש: 0548-436784, ירושלים: 02-6255789 
בת ים: 03-6304523,  052-9077914, 054-2214449

במרכז: 09-8323442, בצפון: 054-9788564, בדרום: 08-6108608

 נחל לכיש 24/8
רמת בית שמש

טל: 054-8436784
פקס: 02-9951300



החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ ההר מו מו מו מו  ח נת  מז ְֶַַֹ

הּזהר   ַֹ ַ ְ ֶחׁשּבֹונֹות 

ּבימֹות  הּזהר  לּמּוד ידי  על  לזּכֹות יכֹול  אחד ׁשּיהּודי  מה מחׁשבת, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלחׁשב
קדׁש ּבׁשּבת וכ ּמה ּכּמה אחת ועל  ְְְֶַַַַַַַָָָֹהח ֹול ,

ׁש עה ׁש ל ערּכ ּה 
 תינלמדתרה  ז ני  על ת ת  הלמדת רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ח לקיה ן ז אה – "ל לח" רת סף דה ההר לן החל , ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹימת

י מין ". מאר א י מא א ריתא, מ לין אינ ן ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָכל

חי"מרנא אי "ן  ספר הב , לנ:הרי"ח וזה תב  נה, נה מ ת  רת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

תבתר י עמים  אלף ת, י ם הרה מעסק  הנעה על  גד ל ז"ל: הק לים  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

עכל"ק. החל. ימי  ל הרה מעסק הנעה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָמן 

: רבאנים אלף י  אמר נים , אלף ה"ה ל מ די חז "ל, מאמר י  על ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

א מרת , זאת  – הא  עלם  מעין היא דק ו ת – 'וג אתמל י ם עיניְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ה"ה ל מ י(רד חן  .(מצא ְְִֵֶַַָָָָָ

ימי א ר  לער ידת, אלף עלה ,דק ת קד ה עה  ל ן, הח ל.על ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ד לדבנסף  קנ"ה, סימן  הח ים כף סק והבא ,מל הא  ברי נ דע לזה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הט. לד  מימה נה לד  לער עלה  , ד ה הר  אחת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹעה

אלףהצא למד  , ד ק ת דה הר  עה דהל מד אה, תינר מברי  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ח ל. י ם ט  ְְָָָנה

ללפי לתן כה הרי  ,דק ת דה הר ע ת   ללמד זה  אם  זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

הריאה. ימי אלפין  ְְְִִִֵַַַָה ית

עלזאת  עינינ האיר מה לפי  עהועד עלה   ד ה ה הר לד " מל "ה א ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הט, ל ד  ל נה   לער הבמרנאאחת ספר הרי"ח חי"זי "ע  אי "ן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

על ל   ח  על  בנסף החל, מ מ ת עמים אלף ע לה דק ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלד

לד  הבאר: צ יקים  מצוה )ארח ת עלה (וכל  – אלף פל ער מחה הנע ה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

זי"ע: תינר ְִִִֵֵַמ ברי 

עלהא ר " ד ה "ההר – הר"י  רת במחה  דק ת למד יהדי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

נה , מלין  ל לער אחת החל)עה  ימי  ט  .(לד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ



 הרה ח נת  ְֶַַֹ מח מח מח מח 

 נרר על רה  לד ל  "עה ואמר: מקרביו אזני עם  התא רעי מרכי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

זהר ל ד  ל  אחת ועה  חל . ים למה  נה לל ד  וה  ה ת, ים  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹה ט

ת  י ם וזהר ק לה  לד חל. י ם ט לד ל  נה מ היא  חל , ים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹוקלה 

החל" ימת נה   וחמ בעים לל ד  וה  עה  מ]ח כ[. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ



זּ הר ללמד עצמוֹ  על ׁש ּק בּ ל  אחד ליהוּ די הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  זכ וּ ת ׁש ל  אמּת י  ח ׁש בּ וֹ ן
בּ יּ וֹ ם אחת ׁש עה

!!!הידעמל הא  לן (מ"ג הר לד(ני  מעלת ד לה ה  דע וכיון : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה  מד למי  הכר  וגדל הח ב דל י דע ...'כ האמת ,]ט כ[חכמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

 ר להבין ללמד יזה אם  ן וכל עלמין, נה עלמא גירסא ההר  לד  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹי 

אחד , מאמר הטיעה לד  יעה א  מה אחת עה  למעלה ן  ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מימה. ְִָָָנה

נהוהחן  עת 3540ל וה הא  י ם , הר לד אחת עה  עתל 10) ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נה ) ימים 354 י ם, "ס  אבר ל  .ל ד ְְְִִֵֶַַַָָָ

מ.רה עת 172,500 האזן : יעלה דד ליהדי  נה 50 ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ילדיםצט ר 5 ת מחה התחב  רת 11]ים :]ל אנ ל עצם  למסר  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

האחרן. הר  ל 48,828,125ֲֶַַָ

 ת.סע 84,228,515,625,000 ה רה: ע ת  הל  ַַַָָָֹ

רהלמר עת [לי ן ] מליארדי 84,000(172,500  ב מכ ל 48,828,125). ְְְְְְִִֵַָָָָֻ

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

רש"ר:כח. מאת ר ùנýהערה לדברי ְְֲִֵֵַַָָוהבנה
את  המדflה הþהר  מòfi₣ן ה č₣רא  ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹימצא 
ס ₣ד₣ת  אצל ýכתבן חציר הòflנה ְְְִִִֵֶֶֶַָָלýflד 
מהימנא  ùרעיא "ו Łצא " ùפר òת וכŽז ר ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָה₣רה,

עה :) ùא₣ריתא (ûף בן ûאכלין לאינýן "ווי ְְְְְִִֶֶַַַָָ
הביא  וע ₣ד ûא ₣ריתא". ùסתרי ידעין ְְְְְְְִִִֵֵַָָָולא
ל"òער  ùהק ûמת₣ ויטאל חŁים  הרב  ýְְְִִֵַַַַַָָָָמ₣רנ

לò₣נ₣ čò₣ראיםההקûמ₣ת", ò₣נים  ýמק ₣ר₣ת ת  ְְְְִִֶַַָ
₣רת  לעflת  ýקליćין òפחה הŽגלה ְְְְְִִִִִֶַַַָֻללýflד 

ַַָָהùčלה.
–כט . ò₣ דčה þהר  ול₣מד ק ùלה, י₣דע òאינ₣ ýְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

ק ùלה לýflד ל₣ נחòב ùעלמא, ùגירסא ýףאפיל) ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

קנ "ה ) סימן ס ₣פר ִִֵַַָהחŁים 

האחר ₣ן:הערה:ל. ûù₣ר הČאצאים מס ćר חýôב ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

 הרה ח נת  מטְֶַַֹ

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד הזּ כוּ ת גּ דל ׁש ל אמּת י  חׁש בּ וֹ ן
נה יה די 75 ל רה ללד  קל דק ת י ם  אחת עה הר ה מד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ל. ִימת

רה למר, מד הנעה לעל קל  דק ת הר אחת עה  למדנ אם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נה. 75  מְֶֶָָ

זי"ע:לן  לברכה, יק זכר רע י  מרכי  ר י  דה מהיק יקים ר ספר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

החל.לד  ימ ת נה 75 לד וה  עה  מ ת ים והר  ק לה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יהיה:החן  עת ְְִֶֶַַָ

637,200 = גלה.24×354×75 רה עת 637,200 ְִֶֶַָָָוה:

י ם .זה  רה לד עת 24 על מב ס ְְִֶַָָָֻ

אדםי צא ל ח ים  נ ת בעים דק ת הר  לד  אחת עה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הח ן: ְֲֶֶַַיעלה

2,319,408,000 = אלף.70×52×637,200 408 מלי ן 319 מליארד  2 ְְְִִֶֶָדהיינו

עלה זאת  נה, 70  מ  דק ת י ם קלה אחת עה  למדים  אם  אמרת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ועכו  יהדי , ל ל יד הג זה והרי עת, מליארד  מני יתר  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהח ן 

נ אל  דה ההר זכת ואמר דדע הפרים  דלי  ל לה להבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפר

אדם  ל ח יו נת 70 על מבס  צ ')מהרה. ה ים נה.(לפי  תת 52 ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

לקלעכו זכית ת הר עה למד אחד  ליהדי  רק מזה אה אם  בינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת 11 צט ר רה  עת 10]אל[מליארד ת מ חה התחב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א מרת]ב ל[ילדים זאת האחרן הר ל  100,000,000,000 אנים : ל  עצם  למסר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ו  הר  אחת מ עה רה  ל עת וער אחד, אדם  ן ל ה אצאים ה:מסר  ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ס מליארד  100,000,000,000 מכל 2,319,408,000 הרה: עת הל ְְְְִַַַָָָָֹֻ

6000לא. עד òנה 230כ הŁ₣תר לכל ý תר₣Žò ְְֵֵֶַַָָָָיון
הע₣לם לק ýŁם  ùגמרא flòזר  הþמן þòה òְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנה

אלפי הþה, òית קטינא , רב אמר א : צז , ûף  סנהדרין (מžכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

Łù₣ם  ₣ûלב ה ôם "ונúóב  Žòאמר חרýב וחד עלמא ý הו ôְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָני 

ùזמן הה ýא") הרי òנה, 20כ ýהינ ýימינù û₣ר  òמý . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
û₣ר₣ת . 11ל מק ₣ם  òי Žòֵֶָָ₣תר 

האחר ₣ן:הערה:לב. ûù₣ר  הČאצאים מס ćר ח ýôב  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

צאצאים. מליארד  100 א₣מרת  ְְֱִִֶֶֶָָֹזאת



 הרה ח נת  ְֶַַֹ מח מח מח מח 

 נרר על רה  לד ל  "עה ואמר: מקרביו אזני עם  התא רעי מרכי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

זהר ל ד  ל  אחת ועה  חל . ים למה  נה לל ד  וה  ה ת, ים  ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹה ט

ת  י ם וזהר ק לה  לד חל. י ם ט לד ל  נה מ היא  חל , ים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹוקלה 

החל" ימת נה   וחמ בעים לל ד  וה  עה  מ]ח כ[. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ



זּ הר ללמד עצמוֹ  על ׁש ּק בּ ל  אחד ליהוּ די הּק דוֹ ׁש , הזּ הר  זכ וּ ת ׁש ל  אמּת י  ח ׁש בּ וֹ ן
בּ יּ וֹ ם אחת ׁש עה

!!!הידעמל הא  לן (מ"ג הר לד(ני  מעלת ד לה ה  דע וכיון : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

הלה  מד למי  הכר  וגדל הח ב דל י דע ...'כ האמת ,]ט כ[חכמת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

 ר להבין ללמד יזה אם  ן וכל עלמין, נה עלמא גירסא ההר  לד  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹי 

אחד , מאמר הטיעה לד  יעה א  מה אחת עה  למעלה ן  ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מימה. ְִָָָנה

נהוהחן  עת 3540ל וה הא  י ם , הר לד אחת עה  עתל 10) ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נה ) ימים 354 י ם, "ס  אבר ל  .ל ד ְְְִִֵֶַַַָָָ

מ.רה עת 172,500 האזן : יעלה דד ליהדי  נה 50 ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ילדיםצט ר 5 ת מחה התחב  רת 11]ים :]ל אנ ל עצם  למסר  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

האחרן. הר  ל 48,828,125ֲֶַַָ

 ת.סע 84,228,515,625,000 ה רה: ע ת  הל  ַַַָָָֹ

רהלמר עת [לי ן ] מליארדי 84,000(172,500  ב מכ ל 48,828,125). ְְְְְְִִֵַָָָָֻ

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ

רש"ר:כח. מאת ר ùנýהערה לדברי ְְֲִֵֵַַָָוהבנה
את  המדflה הþהר  מòfi₣ן ה č₣רא  ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹימצא 
ס ₣ד₣ת  אצל ýכתבן חציר הòflנה ְְְִִִֵֶֶֶַָָלýflד 
מהימנא  ùרעיא "ו Łצא " ùפר òת וכŽז ר ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָה₣רה,

עה :) ùא₣ריתא (ûף בן ûאכלין לאינýן "ווי ְְְְְִִֶֶַַַָָ
הביא  וע ₣ד ûא ₣ריתא". ùסתרי ידעין ְְְְְְְִִִֵֵַָָָולא
ל"òער  ùהק ûמת₣ ויטאל חŁים  הרב  ýְְְִִֵַַַַַָָָָמ₣רנ

לò₣נ₣ čò₣ראיםההקûמ₣ת", ò₣נים  ýמק ₣ר₣ת ת  ְְְְִִֶַַָ
₣רת  לעflת  ýקליćין òפחה הŽגלה ְְְְְִִִִִֶַַַָֻללýflד 

ַַָָהùčלה.
–כט . ò₣ דčה þהר  ול₣מד ק ùלה, י₣דע òאינ₣ ýְִֵֵֵֶַַַַָָָֹמי

ק ùלה לýflד ל₣ נחòב ùעלמא, ùגירסא ýףאפיל) ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָ

קנ "ה ) סימן ס ₣פר ִִֵַַָהחŁים 

האחר ₣ן:הערה:ל. ûù₣ר הČאצאים מס ćר חýôב ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

 הרה ח נת  מטְֶַַֹ

קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת הּק ד וֹ ׁש  הזּ הר לּמ וּ ד הזּ כוּ ת גּ דל ׁש ל אמּת י  חׁש בּ וֹ ן
נה יה די 75 ל רה ללד  קל דק ת י ם  אחת עה הר ה מד ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ל. ִימת

רה למר, מד הנעה לעל קל  דק ת הר אחת עה  למדנ אם  ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

נה. 75  מְֶֶָָ

זי"ע:לן  לברכה, יק זכר רע י  מרכי  ר י  דה מהיק יקים ר ספר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

החל.לד  ימ ת נה 75 לד וה  עה  מ ת ים והר  ק לה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יהיה:החן  עת ְְִֶֶַַָ

637,200 = גלה.24×354×75 רה עת 637,200 ְִֶֶַָָָוה:

י ם .זה  רה לד עת 24 על מב ס ְְִֶַָָָֻ

אדםי צא ל ח ים  נ ת בעים דק ת הר  לד  אחת עה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

הח ן: ְֲֶֶַַיעלה

2,319,408,000 = אלף.70×52×637,200 408 מלי ן 319 מליארד  2 ְְְִִֶֶָדהיינו

עלה זאת  נה, 70  מ  דק ת י ם קלה אחת עה  למדים  אם  אמרת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ועכו  יהדי , ל ל יד הג זה והרי עת, מליארד  מני יתר  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהח ן 

נ אל  דה ההר זכת ואמר דדע הפרים  דלי  ל לה להבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפר

אדם  ל ח יו נת 70 על מבס  צ ')מהרה. ה ים נה.(לפי  תת 52 ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

לקלעכו זכית ת הר עה למד אחד  ליהדי  רק מזה אה אם  בינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת 11 צט ר רה  עת 10]אל[מליארד ת מ חה התחב  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א מרת]ב ל[ילדים זאת האחרן הר ל  100,000,000,000 אנים : ל  עצם  למסר ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ו  הר  אחת מ עה רה  ל עת וער אחד, אדם  ן ל ה אצאים ה:מסר  ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ס מליארד  100,000,000,000 מכל 2,319,408,000 הרה: עת הל ְְְְִַַַָָָָֹֻ

6000לא. עד òנה 230כ הŁ₣תר לכל ý תר₣Žò ְְֵֵֶַַָָָָיון
הע₣לם לק ýŁם  ùגמרא flòזר  הþמן þòה òְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנה

אלפי הþה, òית קטינא , רב אמר א : צז , ûף  סנהדרין (מžכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

Łù₣ם  ₣ûלב ה ôם "ונúóב  Žòאמר חרýב וחד עלמא ý הו ôְְְְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָני 

ùזמן הה ýא") הרי òנה, 20כ ýהינ ýימינù û₣ר  òמý . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ
û₣ר₣ת . 11ל מק ₣ם  òי Žòֵֶָָ₣תר 

האחר ₣ן:הערה:לב. ûù₣ר  הČאצאים מס ćר ח ýôב  ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָ

צאצאים. מליארד  100 א₣מרת  ְְֱִִֶֶֶָָֹזאת



 הרה ח נת  ְֶַַֹ נ נ נ נ 

קודרילין 20 קונטילי ן 223 למר עת , 223,020,000,000,000,000,000ְְְְְְְְִִֶַַָ

רה. ָָעת

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ



ּת בוֹ ת וראׁש י נפלאה גּ ימטריּ א 
תהים וד  א מר לט')ה סק נ "א מלג:(רק כסני  ואטהר  באזב "ח אני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

וריאלין"  דה מההר מד ר  ה ל זה סק  ת נפלאים רמזים  , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

: הלם . עליו י חאי  ר ְִַַַָָָָמען

"'ח אני ", – =חטאנ"ין ,ת' 78 א מרת לח"ם.ימטר א  לרנסה .זאת  ן  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

בת:"אז "ב", א:'תניםו 'הר'מירתא'רא י  תניםו 'הר'מירתא'ת ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹ

' ת'.נין ְְְִַָָ

יתר."ואטה "ר", הם  לעבדת  אהר זה ידי ועל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

עדינ.'גן מ 'מע ן 'י ר'=רשמ"בימטר א "כסנ"י ", ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָ

בת:"מל"ג ", אלה.'ענ ל'יח מ 'יב א ו 'ראי  ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

בת:"אל י"ן ", מן.א'פלא ת נ'אראל'מהרה'זי'ראי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

א') חלק מה " ְִֵֶֶַֹ("רת 



"רמז  ב תןליאגמליכסנראטה ו באזיח אננסף: וס פי ב ת ראי  – " ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.1090 עים  אלף ְְִִִִֶֶַָימטר א 

טב""רי גאה   ה אל מביא י חאי ר  .1090מען ימטר א  ד ק ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָֻ

ה הררמז ד  דנלל אן  נרמז וזה ,דה הר "י  ל  ח על עצם וגי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הא לה  את מביא וכן וטהרה, לתבה  יד עה  סג לה לנפ מר א  דְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

רצן  יהי ן אמן  נל וי מח עינינ לירא נזה  ה רה )רחמים. .(מחת  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ





 הרה ח נת  ְֶַַֹ נ נ נ נ 

קודרילין 20 קונטילי ן 223 למר עת , 223,020,000,000,000,000,000ְְְְְְְְִִֶַַָ

רה. ָָעת

וצאצאיו וכל  ה הר  את  ללמד עצמ על ל אחד  יהדי  ל ח מ העצם הכת ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

עבתיו. ְְְִָָהלכ



ּת בוֹ ת וראׁש י נפלאה גּ ימטריּ א 
תהים וד  א מר לט')ה סק נ "א מלג:(רק כסני  ואטהר  באזב "ח אני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

וריאלין"  דה מההר מד ר  ה ל זה סק  ת נפלאים רמזים  , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

: הלם . עליו י חאי  ר ְִַַַָָָָמען

"'ח אני ", – =חטאנ"ין ,ת' 78 א מרת לח"ם.ימטר א  לרנסה .זאת  ן  ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

בת:"אז "ב", א:'תניםו 'הר'מירתא'רא י  תניםו 'הר'מירתא'ת ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹ

' ת'.נין ְְְִַָָ

יתר."ואטה "ר", הם  לעבדת  אהר זה ידי ועל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

עדינ.'גן מ 'מע ן 'י ר'=רשמ"בימטר א "כסנ"י ", ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָ

בת:"מל"ג ", אלה.'ענ ל'יח מ 'יב א ו 'ראי  ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

בת:"אל י"ן ", מן.א'פלא ת נ'אראל'מהרה'זי'ראי  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

א') חלק מה " ְִֵֶֶַֹ("רת 



"רמז  ב תןליאגמליכסנראטה ו באזיח אננסף: וס פי ב ת ראי  – " ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.1090 עים  אלף ְְִִִִֶֶַָימטר א 

טב""רי גאה   ה אל מביא י חאי ר  .1090מען ימטר א  ד ק ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָֻ

ה הררמז ד  דנלל אן  נרמז וזה ,דה הר "י  ל  ח על עצם וגי  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הא לה  את מביא וכן וטהרה, לתבה  יד עה  סג לה לנפ מר א  דְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה

רצן  יהי ן אמן  נל וי מח עינינ לירא נזה  ה רה )רחמים. .(מחת  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ



ֵסֶפר

ׁשּוַבת ַהזֹוַהר ּתְ
�

דֹוׁש  ּבֹו ְיבַֹאר ַמֲאָמר ַהזֹוַהר ַהּקָ

לּוָיה אּוָלה ּתְ ל ַהּגְ ּכָ   ׁשֶ

ָרֵאל, י ַעם ִיׂשְ ְתׁשּוַבת ָראׁשֵ   ּבִ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ה ׁשֶ ֲחבּוָרה ַאַחת ְקדֹוׁשָ  אֹו ּבַ

�

ַהר ָהעֹוָלִמי" יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהֹזּ
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ

טבת תשע"ב לפ"ק





 הרה ח נת  ְֶַַֹ הזהר נב נב נב נב  בת נג ְַַַ

הזֹוהר   ַ ַ ַ ְּתׁשּובת

עם ראׁשי ּבת ׁשּובת ּתל ּויה הּגאּולה ׁשּכל הּקדֹוׁש הזֹוהר  מאמר יבאר  ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבֹו
י ׂשראל ׁשל קדֹוׁשה אחת ּבחבּורה אֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל,

חדׁש  ָ ָ ַזֹוהר
ע"א) ל ' – ע "ב  כט דף  נח   ַֹ ַ ָ ָ(ּפרׁשת

ּפ נחס ,ר בּ י רבּ י דּ אמר  הערב, את ויׁש לּ ח הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  כּ נגד ישׂ ראל בּ כנסת ּפ תח 
יד)כּ תיב טו אב ׁש ל וֹ ם.(ש "ב מּפ ני ּפ ליטה לנוּ  תהיה א כּ י ונברחה קוּ מוּ  וכו', דּ וד ויּ אמר 

בּ יּה , כּ תיב מאי ׁש בּ רח, ּפ י על א )ואף ג  ואף (תהלים בּ נוֹ . אבׁש לוֹ ם מּפ ני בּ ברחוֹ  לדוד מזמוֹ ר 
הוּ א ,  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש  לפני ׁש ירה מלּ וֹ מר עצמוֹ  מנע א מּמ לכוּ תוֹ , ונגרׁש  בּ וֹ רח ׁש היה ּפ י על

כּ עוֹ רב. ּת מיד  עּמ הן ק וֹ רא ׁש היה  דוד, זהוּ  העוֹ רב, את ויׁש לּ ח לפניו. וּ להתחנּ ן ולׁש וּ ב

ׁש נּ אמר,דּ בר  עוֹ רב, ׁש נּ קרא מיהוּ דה, ׁש בּ א העוֹ רב ט )אחר, מג הערב (בראשית  אערב נּ וּ . אנכי 
כּ עוֹ רב. בּ הרים הוֹ ל ׁש היה עוֹ רב, ׁש מוֹ  נקרא ל ּמ ה ּפ נחס, רבּ י אמר וא"ו. בּ א כּ תיב,

ל ׁש אוּ ל , דּ אמר  כ)והיינוּ  כו כּ קוֹ רא(ש"א  להיוֹ ת שׂ מּת נּ י ל וֹ , אמר בּ הרים. הקּ רא ירדּ ף כּ אׁש ר  
וּ כתיב  קוֹ רא, הכא כּ תיב ט )התם,בּ הרים , קמ"ז  יקרא וּ .(תהלים אׁש ר עוֹ רב לבני 

הוּ אואמר   ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש  ׁש לח ישׂ ראל . למלכי יהוּ דה מלכי  בּ ין מה וּ ראה בּ א ּפ נחס, רבּ י 
ּת תמּה  ואל הוּ א.  ּבּ ר ו הקּ ד וֹ ׁש  לפני בּ תׁש וּ בה ׁש ב וּ מיּ ד מּמ לכ וּ תוֹ , וגר ׁש הוּ  לדוד ,
הוּ א ,  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  לפני בּ תׁש וּ בה ׁש ב  מיּ ד ר ׁש ע, ׁש היה יהוּ דה, מל מנה ואפילּ וּ  זה, על

למלכ וּ ת וֹ . וׁש ב  אבוֹ תיו, אוּ ּמ נ וּ ת ולקח

וׁש לּ חהוּ וזהוּ  כּ עוֹ רב, ּת מיד קוֹ רא ׁש היה דּ וד, זה העוֹ רב , את ויׁש לּ ח להוֹ רוֹ ת, הכּ תוּ ב ׁש בּ א 
וׁש וֹ ב. יצוֹ א ויּ צא בּ יּה . כּ תיב וּ מה  מבּ יתוֹ , והוֹ ציאוֹ  מּמ לכ וּ תוֹ , הוּ א  ּבּ רו ה קּ דוֹ ׁש 

ל )דּ כתיב, טו וׁש ב (ש"ב יוֹ צא היה חפוּ י. לוֹ  וראׁש  וּ בוֹ כה עלה הזּ יתים בּ מעלה עלה ודוד 
ׁש נּ ׁש לח ל וֹ  עשׂ וּ  חּט אתיו כּ י וידע עליהם, רחמים וּ מבקּ ׁש  חּט אתיו, על  וּ מתודּ ה בּ תׁש וּ בה,

ונגרׁש . מ ּמ לכוּ תוֹ 

ידעוּ בכל  והוה בּ וֹ , הדּ בר  ּת וֹ לה היה בּ ישׂ ראל, אוֹ  בּ מלכוּ תוֹ , גרים דּ חטאה ודבר  דּ בר  
א לּ א הדּ בר , עלי א ׁש הׁש יבוּ הוּ  הּמ ים, יבׁש ת עד גּ רים. היה א )דּ הוּ א כא אל (שם 

הדּ מים. בּ ית  ואל ׁש אוּ ל

דּ כתיבּת א  ּפ ני (שם )חזי, את דּ וד ויבקּ ׁש  ׁש נה אחרי ׁש נה ׁש נים ׁש ל ׁש  דוד בּ ימי רעב ויהי 
ׁש אוּ ל. על  אלּ א זוֹ  עלי א הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  ליּה  אמר גּ רים, הוה דּ הוּ א דּ סבר ה',
לחזוֹ ר  הוּ צר א ואז בּ תׁש וּ בה. ׁש ב היה וּ מיּ ד  בּ עצמוֹ , ה כּ ל ּת וֹ לה היה ה ּמ ים, יבׁש ת עד



 הרהז בת ְַַַ נד נד נד נד 

הּמ ים , יבׁש ת עד  וׁש וֹ ב יצ וֹ א  ויּ צא דכתיב , הוּ א הדא בּ ׁש ביל וֹ . בּ א א ׁש הדּ בר בּ תׁש וּ בה,
בּ וֹ . ּת לוּ י הדּ בר היה  א דּ אזי 

י אמר  את לנ ּס וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  רצה ּפ נחס, ויׁש לּ חרבּ י ׁש נּ אמר, לבבל . וּ ׁש לחם שׂ ראל, 
לכף  מנוֹ ח היּ וֹ נה מצאה וא בּ ּה , כּ תיב מה ראה ישׂ ראל. כּ נסת זוֹ  מאּת וֹ , היּ וֹ נה  את
עוּ ל ּה , כּ וֹ בד וּ מוּ ם הרבּ ה. צדּ יקים וּ בהריגת וּ בצמא בּ רעב בּ בל,  מל עוּ לּה  ׁש הכבּ יד רגלּה .

וקבּ לּה . בּ תׁש וּ בה וחזרה הּת יבה, אל אליו וּת ׁש ב 

מאּת וֹ ,חטאה היּ וֹ נה את ׁש לּ ח ויּ וֹ סף ׁש נּ אמר להגלוֹ תם, ויּ וֹ סף כּ מּת חלּ ה, ישׂ ראל כּ נסת 
דּ ישׂ ראל  ּפ ניהוֹ ן אחׁש י יון גל וּ ת  יהוּ דה, רבּ י דּ אמר יון. ׁש ל  אחרת בּ גלוּ ת

קדרה. כּ ׁש וּ לי

דּ לאוּ מר וֹ ב  ערב, לּ עת  מה ערב. לעת  היּ וֹ נה אליו וּת בא בּ יּה . כּ תיב מה וד וֹ חקם צערם 
צדּ יקיא , ואתק ּט ל וּ  בּ קדמיתא, עבידא דּ הות כּ מה דּ רווחא, ׁש עתא להוֹ ן נהירא הוה
עליה וֹ ן, דּ הוי סגּ יאה דּ וֹ חקא קדם מן  למיקם יכלין ולא ׁש מ ׁש א להוֹ  ואעריב יממא,  ואתחׁש

ו)ׁש נּ אמר ד צדּ יקייא(ירמיה הן אלוּ  היּ וֹ ם , פנה כּ י ערב. צלּ לי ינּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה כּ י לנוּ  אוֹ י  
בּ זמן  וא ערב לעת וזהוּ  בּ ציר כּ עוֹ ללוֹ ת ׁש נּ ׁש אר וּ  ערב, צ לּ לי ינטוּ  כּ י כּ ׁש מׁש . המאירים

כּ ׁש מׁש א. צדּ יקיא  להוֹ ן דּ נהירין 

מדליקין והנּ ה ׁש היוּ  הכּ הנים, ר וּ ח הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  ׁש העיר לוּ לי בּ פיה. טרף זית עלה 
אבדה אזי זית, בּ ׁש מן ע"א )נרוֹ ת ל וּ פעם(דף  ּפ עם וּ בכל העוֹ לם. מן  יהוּ דה  ּפ ליטת 

והכּ ל  ׁש בה, א דּ עדיין רביעאה, גּ לוּ תא מן ח וּ ץ  ּפ נחס, רבּ י אמר ונתק בּ לה. בּ תׁש וּ בה ׁש בה
בּ תׁש וּ בה. ּת ל וּ י

גּ ז ואמר הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  התעכּ ב ׁש א וּ פעם, ּפ עם בּ כל ל אין ּפ נחס, ׁש ל רבּ י דּ ינא ר 
הוּ א הדא בּ תׁש וּ בה. ּת חזוֹ ר  ׁש ּמ א יוֹ בלוֹ ת, וׁש בע ׁש מיטין, ׁש בע ישׂ ראל, כּ נסת

קדמאי. מן בּ ר אחרים, ימים ׁש בעת עוֹ ד ויּ יחל דכתיב,

בּ תׁש וּ בה ,וי ׁש לּ ח חזרה א היּ וֹ ם דּ עד עוֹ ד, אליו ׁש וּ ב יספה וא אד וֹ ם. בּ גל וּ ת היּ וֹ נה , את 
בּ גּ ל וּ ת נׁש ּת יירה א  בּ תׁש וּ בה חזרה אלמלי ּפ נחס, רבּ י דּ אמר רוּ חּה . העירה וא
הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  לּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה הגּ ליּ וֹ ת כּ ל  אוֹ מר , אליעזר רבּ י חד. יוֹ מא
בּ תׁש וּ בה. ּת לוּ י הכּ ל אלּ א וּ זמן, קץ  ל וֹ  אין האחרוֹ ן וגלוּ ת בּ תׁש וּ בה, ּת מיד  ונתעוֹ ררה וקץ , זמן

ב)ׁש נּ אמר, ל וּ כתיב,(דברים בקוֹ לוֹ . וׁש מעּת  היא ה' עד ד)וׁש ב ּת  ל נדח(שם יהיה אם  
.יקּ ח וּ מם  היא ה' יק בּ צ מם המים בּ קצה

מאן אמר  בּ תׁש וּ בה, כּ חדא כּ וֹ לה וֹ ן להתעוֹ ררא דא יהא היא כּ ן, אם עקיבא, ר בּ י ליּה  
ּת ׁש וּ בה. למעבּ ד כּ חדא יתחבּ ר וּ ן הי ארעא, בּ סייפי דּ הוּ א וּ מאן ׁש מיא, בּ סייפי דּ הוי

כּ ניׁש ּת א,אמר  חדא אוֹ  כּ ניׁש ּת א, ריׁש י בּ ת ׁש וּ בה יחזרוּ ן דּ אי ,חיּ י אליעזר, רבּ י לוֹ  
אימתי ּת דירא, איס ּת כי הוּ א ברי דּ קוּ דׁש א גּ לוּ תא, כּ ל  ית כּ נׁש  בּ זכוּ תם

 הרהז בת נהְַַַ

דּ כתיב טבא, להוֹ ן ויעבד  כח )יחזרוּ ן, ל  ּת מיד (ישעיה מחכּ ה לחננכם. ה ' יחכּ ה ולכן 
ּת ׁש וּ בה. יעשׂ וּ  אימתי

אאמר  עוֹ ד. אליו ׁש וּ ב יספה וא דּ כתיב ּפ נחס, רבּ י דאמר כּ הא הא, אתיא יוֹ סי, ר בּ י 
וּ מחכּ ה מזוּ מן דּ הוּ א מכּ לל  אליו, ׁש וּ ב  יספה א היא א לּ א אליה, ׁש וּ ב יסף  וא  נאמר

ּת ׁש וּ ב. אימתי

הקודש ] [לשון 

תברי נחס, ר י אמר  הערב. את ויח הא, ר דה נגד  יראל  כנסת תח , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
רח, י  על  וא . לאב מני ליטה לנ תהיה  לא  י ונברחה  מ ק 'כ וד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר 

? תב  ג )מה  תהלי) ונגר רח היה י  על  וא . נ   ל אב מ ני  ברח לדוד מזמ ר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ויח לפניו.  להתח ולב הא ר  דה לפני  ירה ממר  עצמ מנע לא ,תלכְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ערב . מיד  ה ע ק רא היה דוד, זה הערב, ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹאת

אמר בר ערב , קרא מיהדה א הע רב מג )אחר , הערב,(בראשית תב .אערב אנכי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
והינ ערב. הרי לה היה ע רב? מ נקרא לה נחס, ר י אמר  וא"ו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלי
 א תב  . הרי קרא להית מ ני  ,ל אמר . הרי הרא יר אר לאל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמר 

 וכתב קמז)קרא, תהלי).יקרא א ר  ערב  לבני ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

לדודואמר הא ר  דה לח יראל. למלכי יהדה מלכי  י מה ראה א נחס, ר י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹ
זה, על תמ ואל הא. ר  דה לפני  תבה ב מ ד  ,תלכמ הְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוגר
ולקח הא,  ר  דה לפני ת בה  ב מד רע, היה יהדה,  מל מנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָואפ

.תלמלכ וב אבתיו, ְְְֲַָָָֻאנת

רב,וזה ע תמיד  קרא היה דוד , זה  הערב  את וי ח  להרת. ה ת ב  א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
יצ א  וצא ? תב  מה , יתמ ציאוה תלכמ הא  ר  ד ה חהְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָו

תב  טו)ו"ב , היה (שמואלב חפ י . ל ורא בכה עלה  יתיה מעלה  עלה ודוד  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ע חאתיו י וידע ,עליה רחמי מב ח אתיו על מתוה תבה , וב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיצא

. ונגר תלכ מ לח ְְְְִִִֶַַַל

ידע בכל והיה  , הבר  תלה היה ביראל , א תמלכ ר חטא ל ודבר בר  ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ואל אל אל  אא הבר ,  עלי לא :היב ה ,י ה יב ת עד .רג היה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהא

.מיה ִֵַָית

תבא כא)ראה,  את (ש וד   ויב נה אחרי נה ני ל דוד  ימי רעב ויהי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אל . על אא ,ז עלי לא הא:  ר  ד ה ל אמר  .רג היה  הא בר  ה', ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹני
לחזר  הצר לא ואז תבה, ב היה  מד ,עצמ הל תלה  היה ,יה יבת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻעד 

תב  זה .ביל בא לא ה בר  ח)תבה, הי.(בראשית יב ת עד  וב  יצא וצא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
. ל י  הבר  היה  לא ֶַָָָָָָֹאז

אמראמר לבבל , לח י ראל את לנת הא  ר  ד ה רצה נחס, (ש)ר י ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
מנח הנה מצאה ולא   תב מה ראה יראל. נסת ז ,מא הנה את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויח



 הרהז בת ְַַַ נד נד נד נד 

הּמ ים , יבׁש ת עד  וׁש וֹ ב יצ וֹ א  ויּ צא דכתיב , הוּ א הדא בּ ׁש ביל וֹ . בּ א א ׁש הדּ בר בּ תׁש וּ בה,
בּ וֹ . ּת לוּ י הדּ בר היה  א דּ אזי 

י אמר  את לנ ּס וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  רצה ּפ נחס, ויׁש לּ חרבּ י ׁש נּ אמר, לבבל . וּ ׁש לחם שׂ ראל, 
לכף  מנוֹ ח היּ וֹ נה מצאה וא בּ ּה , כּ תיב מה ראה ישׂ ראל. כּ נסת זוֹ  מאּת וֹ , היּ וֹ נה  את
עוּ ל ּה , כּ וֹ בד וּ מוּ ם הרבּ ה. צדּ יקים וּ בהריגת וּ בצמא בּ רעב בּ בל,  מל עוּ לּה  ׁש הכבּ יד רגלּה .

וקבּ לּה . בּ תׁש וּ בה וחזרה הּת יבה, אל אליו וּת ׁש ב 

מאּת וֹ ,חטאה היּ וֹ נה את ׁש לּ ח ויּ וֹ סף ׁש נּ אמר להגלוֹ תם, ויּ וֹ סף כּ מּת חלּ ה, ישׂ ראל כּ נסת 
דּ ישׂ ראל  ּפ ניהוֹ ן אחׁש י יון גל וּ ת  יהוּ דה, רבּ י דּ אמר יון. ׁש ל  אחרת בּ גלוּ ת

קדרה. כּ ׁש וּ לי

דּ לאוּ מר וֹ ב  ערב, לּ עת  מה ערב. לעת  היּ וֹ נה אליו וּת בא בּ יּה . כּ תיב מה וד וֹ חקם צערם 
צדּ יקיא , ואתק ּט ל וּ  בּ קדמיתא, עבידא דּ הות כּ מה דּ רווחא, ׁש עתא להוֹ ן נהירא הוה
עליה וֹ ן, דּ הוי סגּ יאה דּ וֹ חקא קדם מן  למיקם יכלין ולא ׁש מ ׁש א להוֹ  ואעריב יממא,  ואתחׁש

ו)ׁש נּ אמר ד צדּ יקייא(ירמיה הן אלוּ  היּ וֹ ם , פנה כּ י ערב. צלּ לי ינּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה כּ י לנוּ  אוֹ י  
בּ זמן  וא ערב לעת וזהוּ  בּ ציר כּ עוֹ ללוֹ ת ׁש נּ ׁש אר וּ  ערב, צ לּ לי ינטוּ  כּ י כּ ׁש מׁש . המאירים

כּ ׁש מׁש א. צדּ יקיא  להוֹ ן דּ נהירין 

מדליקין והנּ ה ׁש היוּ  הכּ הנים, ר וּ ח הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  ׁש העיר לוּ לי בּ פיה. טרף זית עלה 
אבדה אזי זית, בּ ׁש מן ע"א )נרוֹ ת ל וּ פעם(דף  ּפ עם וּ בכל העוֹ לם. מן  יהוּ דה  ּפ ליטת 

והכּ ל  ׁש בה, א דּ עדיין רביעאה, גּ לוּ תא מן ח וּ ץ  ּפ נחס, רבּ י אמר ונתק בּ לה. בּ תׁש וּ בה ׁש בה
בּ תׁש וּ בה. ּת ל וּ י

גּ ז ואמר הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  התעכּ ב ׁש א וּ פעם, ּפ עם בּ כל ל אין ּפ נחס, ׁש ל רבּ י דּ ינא ר 
הוּ א הדא בּ תׁש וּ בה. ּת חזוֹ ר  ׁש ּמ א יוֹ בלוֹ ת, וׁש בע ׁש מיטין, ׁש בע ישׂ ראל, כּ נסת

קדמאי. מן בּ ר אחרים, ימים ׁש בעת עוֹ ד ויּ יחל דכתיב,

בּ תׁש וּ בה ,וי ׁש לּ ח חזרה א היּ וֹ ם דּ עד עוֹ ד, אליו ׁש וּ ב יספה וא אד וֹ ם. בּ גל וּ ת היּ וֹ נה , את 
בּ גּ ל וּ ת נׁש ּת יירה א  בּ תׁש וּ בה חזרה אלמלי ּפ נחס, רבּ י דּ אמר רוּ חּה . העירה וא
הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  לּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה הגּ ליּ וֹ ת כּ ל  אוֹ מר , אליעזר רבּ י חד. יוֹ מא
בּ תׁש וּ בה. ּת לוּ י הכּ ל אלּ א וּ זמן, קץ  ל וֹ  אין האחרוֹ ן וגלוּ ת בּ תׁש וּ בה, ּת מיד  ונתעוֹ ררה וקץ , זמן

ב)ׁש נּ אמר, ל וּ כתיב,(דברים בקוֹ לוֹ . וׁש מעּת  היא ה' עד ד)וׁש ב ּת  ל נדח(שם יהיה אם  
.יקּ ח וּ מם  היא ה' יק בּ צ מם המים בּ קצה

מאן אמר  בּ תׁש וּ בה, כּ חדא כּ וֹ לה וֹ ן להתעוֹ ררא דא יהא היא כּ ן, אם עקיבא, ר בּ י ליּה  
ּת ׁש וּ בה. למעבּ ד כּ חדא יתחבּ ר וּ ן הי ארעא, בּ סייפי דּ הוּ א וּ מאן ׁש מיא, בּ סייפי דּ הוי

כּ ניׁש ּת א,אמר  חדא אוֹ  כּ ניׁש ּת א, ריׁש י בּ ת ׁש וּ בה יחזרוּ ן דּ אי ,חיּ י אליעזר, רבּ י לוֹ  
אימתי ּת דירא, איס ּת כי הוּ א ברי דּ קוּ דׁש א גּ לוּ תא, כּ ל  ית כּ נׁש  בּ זכוּ תם

 הרהז בת נהְַַַ

דּ כתיב טבא, להוֹ ן ויעבד  כח )יחזרוּ ן, ל  ּת מיד (ישעיה מחכּ ה לחננכם. ה ' יחכּ ה ולכן 
ּת ׁש וּ בה. יעשׂ וּ  אימתי

אאמר  עוֹ ד. אליו ׁש וּ ב יספה וא דּ כתיב ּפ נחס, רבּ י דאמר כּ הא הא, אתיא יוֹ סי, ר בּ י 
וּ מחכּ ה מזוּ מן דּ הוּ א מכּ לל  אליו, ׁש וּ ב  יספה א היא א לּ א אליה, ׁש וּ ב יסף  וא  נאמר

ּת ׁש וּ ב. אימתי

הקודש ] [לשון 

תברי נחס, ר י אמר  הערב. את ויח הא, ר דה נגד  יראל  כנסת תח , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
רח, י  על  וא . לאב מני ליטה לנ תהיה  לא  י ונברחה  מ ק 'כ וד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר 

? תב  ג )מה  תהלי) ונגר רח היה י  על  וא . נ   ל אב מ ני  ברח לדוד מזמ ר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ויח לפניו.  להתח ולב הא ר  דה לפני  ירה ממר  עצמ מנע לא ,תלכְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ערב . מיד  ה ע ק רא היה דוד, זה הערב, ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹאת

אמר בר ערב , קרא מיהדה א הע רב מג )אחר , הערב,(בראשית תב .אערב אנכי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
והינ ערב. הרי לה היה ע רב? מ נקרא לה נחס, ר י אמר  וא"ו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלי
 א תב  . הרי קרא להית מ ני  ,ל אמר . הרי הרא יר אר לאל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמר 

 וכתב קמז)קרא, תהלי).יקרא א ר  ערב  לבני ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

לדודואמר הא ר  דה לח יראל. למלכי יהדה מלכי  י מה ראה א נחס, ר י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹ
זה, על תמ ואל הא. ר  דה לפני  תבה ב מ ד  ,תלכמ הְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוגר
ולקח הא,  ר  דה לפני ת בה  ב מד רע, היה יהדה,  מל מנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָואפ

.תלמלכ וב אבתיו, ְְְֲַָָָֻאנת

רב,וזה ע תמיד  קרא היה דוד , זה  הערב  את וי ח  להרת. ה ת ב  א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
יצ א  וצא ? תב  מה , יתמ ציאוה תלכמ הא  ר  ד ה חהְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָו

תב  טו)ו"ב , היה (שמואלב חפ י . ל ורא בכה עלה  יתיה מעלה  עלה ודוד  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ע חאתיו י וידע ,עליה רחמי מב ח אתיו על מתוה תבה , וב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיצא

. ונגר תלכ מ לח ְְְְִִִֶַַַל

ידע בכל והיה  , הבר  תלה היה ביראל , א תמלכ ר חטא ל ודבר בר  ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ואל אל אל  אא הבר ,  עלי לא :היב ה ,י ה יב ת עד .רג היה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהא

.מיה ִֵַָית

תבא כא)ראה,  את (ש וד   ויב נה אחרי נה ני ל דוד  ימי רעב ויהי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אל . על אא ,ז עלי לא הא:  ר  ד ה ל אמר  .רג היה  הא בר  ה', ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹני
לחזר  הצר לא ואז תבה, ב היה  מד ,עצמ הל תלה  היה ,יה יבת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻעד 

תב  זה .ביל בא לא ה בר  ח)תבה, הי.(בראשית יב ת עד  וב  יצא וצא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
. ל י  הבר  היה  לא ֶַָָָָָָֹאז

אמראמר לבבל , לח י ראל את לנת הא  ר  ד ה רצה נחס, (ש)ר י ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
מנח הנה מצאה ולא   תב מה ראה יראל. נסת ז ,מא הנה את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויח



 הרהז בת ְַַַ נו נו נו נו 

 ע בד מ הרה, יקיצ בהריגת בצמא רעב בל   מל ע הכיד  .רגל  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻלכ
. לוק תבה  וחזרה הבה, אל אליו וב  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

אמרחטאה  ,תלהגל סו  מח ה יראל  מא ,(ש)נסת הנה את ח סו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
יראל ל ניה את הח יכה יו ל ת יהדה  רי  אמר .יו ל  אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָגלת

קדרה. ְְֵֵָלי

א צערמרב ערב? לעת ה מה ערב. לעת הנה אליו ובא ? תב מה ודחק  ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ונח יקי צ  ונהרג ראנה , העה היה מ הרוחה  עת  לה מאירה ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה

אמר ,עליה היה הרב החק מני  לק יכל ולא מה לה והעריב , ו,ה (ירמיה  ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
מ .ד) איריה יקיה ה א  ה פנה י  ערב. צללי טי י ה פנה י  לנ ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאי

 לה אירי זמ ולא ערב , לעת וזה ציר , עללת  אר  ערב צללי   ט י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹי
. מ יקיִִֶֶַַַה

פיה והה טר זית ח)עלה הי(בראשית הניה ר ח הא  ר דה העיר  ללי  . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 פע ע בכל ,להע מ יהדה  ית ליטת אבדה אזי זית, מ נרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמדליקי
והל בה, לא עדי הרביעית הלת מ  ח נחס, ר י אמר ונתקלה. תבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹבה

תבה. ְִָָלי 

לואמר ינ זר את ה א ר דה עב א פע ע כל ל אי נחס, ר י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
תב זה תבה. תחזר א י בלת, ובעה מ ת, בע יראל, (ש)נסת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.נימהרא  ח ,אחרי ימי בעת עד  ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָוחל

תבה ויח  חזרה לא  ה עד   עד אליו ב יספה ולא .אד גלת  הנה את ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 י ל ת נארה לא תבה, חזרה אלמלי נחס, ר י אמר  .ח ר העירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
 זמ הא  ר  ד ה  ל נת י ראל, נסת לתה הל ת ל א מר, אליעזר ר י ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻאחד.

ל אי   האחר וגל ת תבה, תמיד  ונתעררה  בה,וקת לי הל אא ,זמ  ק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ל)אמר   ב(דבריוכת .בקל  מע ו  אלהי ה' עד  בו(ש) מיה קצה  חנ יהיה  א ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

. חי מ אלהי ה' צ יק ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹמ

ס פי אמר ה א מי תבה? אחד   את לע רר זה  יהיה אי , א עקיבא, רי  ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
בה? לעת אחד   ריתח  אי , האר ספי הא מי  מיְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה

ּתתּכּנס  ּבזכ ּותם  אחד, ּכנסת ּבית א ֹו ה ּכנסת, ּבית  רא ׁשי  ּבתׁשּובה יחזרּו  ֵ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ֶ ְ ֵ ֶ ֶ ְ ַ ֵ ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ְ ַ ִ ֶׁשאם
ה ּגלּות   ָ ַ ָּכל

חי,אמר אליעזר: ר י  נסת ,ל ה ית  רא י תבה  יחזר א בהת יחזר א] ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
העדה] ראי אחד ראי נסת  ית  אחת],א עדה ת,[אל ה ל ת ס  תזכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ת ב טב, לה ויעה  יחזר מתי מיד  מס ל הא ר ד ה(ל יח ה(ישעיה   ולכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
תבה . יחזר אימתי תמיד  מחה  ,לחננכ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָה '

לא אמר עד . אליו ב יספה  ולא תב נחס, ר י אמר זה זה יבא י סי, רי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מח ה  מז הא מלל  אליו. ב יספה לא היא אא אליה, ב יס ולא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻנאמר

ב . ֵַָָאימתי

 הרהז בת נז ְַַַ

אליהוספר  דבי  י "ד)תנא פרק ולא(זוטא  הצער  מתוך לא נגאלים  ישראל אין  וז"ל: ,
ולא הדוחק מתוך ולא הטירוף מתוך  ולא הטלטול מתוך ולא  השיעבוד מתוך 

מזונות, להם שאין ויהיהמתוך זה , אצל זה יושבין שהן אדם בני  עשרה  מתוך אלא
נשמע  וקולם חבירו עם ושונה  קורא מהם אחד עכ"ל.כל וכו', ,

על  יד על , דה ז הר לימ ד רים  יערים  לקץ עלינ מטל תקיימתן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ב טהרה, מים  יראת מקלים  מ מאהבה, תבה חזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההבטחה

מהימנא רעיא ההבטחה  לנ נתנה לתז ולא   ב הרד"ס, חלקי ל יד  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹללים

קכ"ד:) נ א  יבינ"(ז הר "וה ילים  י'), י "ב  ח י ,(נ אל אילנא איה דבינה מטרא  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

אמר  ג ')בגינייה סק יל )"ם חרא האי הרקיע" זהר יזהיר והמילים ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

נין , רי לא אין  בה , עאה , אימא זהרא מן  ה הר, ספר  איהבגין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ההר , ספר האי איה דח י , מאילנא למטעם  י ראל ל תאעתידין מן  י יפק ן  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הן,רחמי לב),ויתקים  נכר.(ברים אל  ע ואין ינח דד יי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

קאמרק  ני ב למטעם לי ט טב ה הר מאמרי  ר להתת  עתיד ל מר , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

לתא מן   י יפקן ואז זההם , נזמ מ ,נעמ י אמריו ר י טעמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה א ה  זמן המים אחרית אן)הא מהימנא לרעיא  מל מק). ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

נים אמר(.כ"ד ף ו' לנ):ן וזה  מהאי, יתרנסן לתא נא  ני וכה  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

בגיני ימ א, סף בתראה  דרא לתא יתלי  ד  , דיל י)ח רא כה  (וקרא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

ארץ  ר ר ם .קראתם ע ן  וגמר , ְְְֵֵֶֶַָָָָ

עבדיו הט  אל ה ם  יד  נדעה י  מע, האזנינת לא  ד ה ההר חר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קריא"ה לראנים  נ י ם  האחר ן ר אל ואמר  אם י  י ראל, לפנים  זאת  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

.יחימ ויקרב רקני ויצמח זאת בזכת  זהרה'ורי  הה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנאמנ "ה

בדרהר פרת  האמר  דכתיב  קרא  לפר אל לכלז ארץ  רר "קראתם ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

לכם" היה  הוא יבל הד יביה הר תב מה נביא עד  והן  .'כ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

נא  ספר מהימנא  קכד:)רעיא הרקיע ,(דף זהר  יזהיר והילים :נל והיל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

זהרא מן  ה הר , ספר איה יל ח רא האי הרקיע ז הר יזהיר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹוהמילים

נ י ן ,  רי לא א ין בה. עאה מאילנאאימא למטעם יראל  עתידין  בגין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָ

רחמי. לתא מן  י יפקן ה הר, ספר האי איה ה ן,דח י, לב)ויתקים  יי(ברים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

.נל אן עד  נכר, אל ע ואין  ינח ְְְִֵֵֵֶַַָָָָדד 

יראה  ראה בינה ,ם  ה א ה הר ספר הד חינת הר דאמר מאי  ידיע  מי ע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ינה, מקם איזה רג"ל עין אצל  הרא  ירף אר  טבא ד כי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹבנים 

י  ינה .והא ערי חמים ה ם ה ה י בל נים חמים ְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָ

י ביה,וזה  לכל ארץ רר קראתם  אתם יקא,קראת"םאמר "קרא אר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והנים, ה הר זהספר ידי  על מי תא , ליא  לכלבזכתא ארץ  ר ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ



 הרהז בת ְַַַ נו נו נו נו 

 ע בד מ הרה, יקיצ בהריגת בצמא רעב בל   מל ע הכיד  .רגל  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻלכ
. לוק תבה  וחזרה הבה, אל אליו וב  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

אמרחטאה  ,תלהגל סו  מח ה יראל  מא ,(ש)נסת הנה את ח סו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
יראל ל ניה את הח יכה יו ל ת יהדה  רי  אמר .יו ל  אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָגלת

קדרה. ְְֵֵָלי

א צערמרב ערב? לעת ה מה ערב. לעת הנה אליו ובא ? תב מה ודחק  ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ונח יקי צ  ונהרג ראנה , העה היה מ הרוחה  עת  לה מאירה ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה

אמר ,עליה היה הרב החק מני  לק יכל ולא מה לה והעריב , ו,ה (ירמיה  ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
מ .ד) איריה יקיה ה א  ה פנה י  ערב. צללי טי י ה פנה י  לנ ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאי

 לה אירי זמ ולא ערב , לעת וזה ציר , עללת  אר  ערב צללי   ט י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹי
. מ יקיִִֶֶַַַה

פיה והה טר זית ח)עלה הי(בראשית הניה ר ח הא  ר דה העיר  ללי  . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 פע ע בכל ,להע מ יהדה  ית ליטת אבדה אזי זית, מ נרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמדליקי
והל בה, לא עדי הרביעית הלת מ  ח נחס, ר י אמר ונתקלה. תבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹבה

תבה. ְִָָלי 

לואמר ינ זר את ה א ר דה עב א פע ע כל ל אי נחס, ר י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
תב זה תבה. תחזר א י בלת, ובעה מ ת, בע יראל, (ש)נסת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.נימהרא  ח ,אחרי ימי בעת עד  ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָוחל

תבה ויח  חזרה לא  ה עד   עד אליו ב יספה ולא .אד גלת  הנה את ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 י ל ת נארה לא תבה, חזרה אלמלי נחס, ר י אמר  .ח ר העירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
 זמ הא  ר  ד ה  ל נת י ראל, נסת לתה הל ת ל א מר, אליעזר ר י ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻאחד.

ל אי   האחר וגל ת תבה, תמיד  ונתעררה  בה,וקת לי הל אא ,זמ  ק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ל)אמר   ב(דבריוכת .בקל  מע ו  אלהי ה' עד  בו(ש) מיה קצה  חנ יהיה  א ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

. חי מ אלהי ה' צ יק ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹמ

ס פי אמר ה א מי תבה? אחד   את לע רר זה  יהיה אי , א עקיבא, רי  ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
בה? לעת אחד   ריתח  אי , האר ספי הא מי  מיְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה

ּתתּכּנס  ּבזכ ּותם  אחד, ּכנסת ּבית א ֹו ה ּכנסת, ּבית  רא ׁשי  ּבתׁשּובה יחזרּו  ֵ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ֶ ְ ֵ ֶ ֶ ְ ַ ֵ ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ְ ַ ִ ֶׁשאם
ה ּגלּות   ָ ַ ָּכל

חי,אמר אליעזר: ר י  נסת ,ל ה ית  רא י תבה  יחזר א בהת יחזר א] ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
העדה] ראי אחד ראי נסת  ית  אחת],א עדה ת,[אל ה ל ת ס  תזכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ת ב טב, לה ויעה  יחזר מתי מיד  מס ל הא ר ד ה(ל יח ה(ישעיה   ולכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
תבה . יחזר אימתי תמיד  מחה  ,לחננכ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָה '

לא אמר עד . אליו ב יספה  ולא תב נחס, ר י אמר זה זה יבא י סי, רי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מח ה  מז הא מלל  אליו. ב יספה לא היא אא אליה, ב יס ולא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻנאמר

ב . ֵַָָאימתי

 הרהז בת נז ְַַַ

אליהוספר  דבי  י "ד)תנא פרק ולא(זוטא  הצער  מתוך לא נגאלים  ישראל אין  וז"ל: ,
ולא הדוחק מתוך ולא הטירוף מתוך  ולא הטלטול מתוך ולא  השיעבוד מתוך 

מזונות, להם שאין ויהיהמתוך זה , אצל זה יושבין שהן אדם בני  עשרה  מתוך אלא
נשמע  וקולם חבירו עם ושונה  קורא מהם אחד עכ"ל.כל וכו', ,

על  יד על , דה ז הר לימ ד רים  יערים  לקץ עלינ מטל תקיימתן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ב טהרה, מים  יראת מקלים  מ מאהבה, תבה חזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההבטחה

מהימנא רעיא ההבטחה  לנ נתנה לתז ולא   ב הרד"ס, חלקי ל יד  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹללים

קכ"ד:) נ א  יבינ"(ז הר "וה ילים  י'), י "ב  ח י ,(נ אל אילנא איה דבינה מטרא  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

אמר  ג ')בגינייה סק יל )"ם חרא האי הרקיע" זהר יזהיר והמילים ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

נין , רי לא אין  בה , עאה , אימא זהרא מן  ה הר, ספר  איהבגין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ההר , ספר האי איה דח י , מאילנא למטעם  י ראל ל תאעתידין מן  י יפק ן  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הן,רחמי לב),ויתקים  נכר.(ברים אל  ע ואין ינח דד יי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

קאמרק  ני ב למטעם לי ט טב ה הר מאמרי  ר להתת  עתיד ל מר , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

לתא מן   י יפקן ואז זההם , נזמ מ ,נעמ י אמריו ר י טעמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה א ה  זמן המים אחרית אן)הא מהימנא לרעיא  מל מק). ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

נים אמר(.כ"ד ף ו' לנ):ן וזה  מהאי, יתרנסן לתא נא  ני וכה  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

בגיני ימ א, סף בתראה  דרא לתא יתלי  ד  , דיל י)ח רא כה  (וקרא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

ארץ  ר ר ם .קראתם ע ן  וגמר , ְְְֵֵֶֶַָָָָ

עבדיו הט  אל ה ם  יד  נדעה י  מע, האזנינת לא  ד ה ההר חר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קריא"ה לראנים  נ י ם  האחר ן ר אל ואמר  אם י  י ראל, לפנים  זאת  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

.יחימ ויקרב רקני ויצמח זאת בזכת  זהרה'ורי  הה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנאמנ "ה

בדרהר פרת  האמר  דכתיב  קרא  לפר אל לכלז ארץ  רר "קראתם ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

לכם" היה  הוא יבל הד יביה הר תב מה נביא עד  והן  .'כ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

נא  ספר מהימנא  קכד:)רעיא הרקיע ,(דף זהר  יזהיר והילים :נל והיל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

זהרא מן  ה הר , ספר איה יל ח רא האי הרקיע ז הר יזהיר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹוהמילים

נ י ן ,  רי לא א ין בה. עאה מאילנאאימא למטעם יראל  עתידין  בגין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָ

רחמי. לתא מן  י יפקן ה הר, ספר האי איה ה ן,דח י, לב)ויתקים  יי(ברים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

.נל אן עד  נכר, אל ע ואין  ינח ְְְִֵֵֵֶַַָָָָדד 

יראה  ראה בינה ,ם  ה א ה הר ספר הד חינת הר דאמר מאי  ידיע  מי ע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ינה, מקם איזה רג"ל עין אצל  הרא  ירף אר  טבא ד כי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹבנים 

י  ינה .והא ערי חמים ה ם ה ה י בל נים חמים ְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָ

י ביה,וזה  לכל ארץ רר קראתם  אתם יקא,קראת"םאמר "קרא אר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והנים, ה הר זהספר ידי  על מי תא , ליא  לכלבזכתא ארץ  ר ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ



 הרהז בת ְַַַ נח נח נח נח 

וקאמריביה . סם זה היא,יבועל חינתל  בל מ אחת, חינה הם למר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ברה. לי  ינה אני  דה ההר לד כן  מ ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹינה,

מטראמה  ה א  ה הר ספר  לד  ידי  על הזה אמר  ד ה הר  אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

י זה לרמז ינחני  יסב"ב נפי  דח י מאילנא ממ ה ט עמי "ם   ויהי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹבינה

ימטר א ינה  הלל ה ')חי"םעם  א ת הז' מערכת ח ים נפ). ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ארת[ברי קיא , ניא פר  אריכת  ארנת לעיל הזר  מהימנא  הרעיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ם]. ען כ"ו, סימן דִֵֶַַָָֹה

קכ"ד:)מהימנארעיא ף  נ א  מבאר(רת הה הרקיע ... זהר יזהיר והמ ילים  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האחרןמאן, ה ר ב א  עד ' וכ נז להית עתיד היה  מה הר הח ר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מיח , יבא העסקים בזכת לחנים, יתה אז ה מים הארץסף לא  אז י  ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

אמר  וזה .לביאת קרבה  ס ה היה זה אר ,תס אי עה וב ם  בגיני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

תאח עדאל  מצרים  י ראל  נגאל א ם  י ראל, אלי זה זכ ת די  ,'וכ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

היה  לא העתידה  א ה ן מילה, בדם סח  דם לקם  הא  ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

. הכה וארי ,רית האל רצן וה א  , ה ה ד ה לספת  ז עד ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻהא ה

ראן)(ל "ה , מאמר מאמרת, ערה  ְֲֲֲִַַָָָָָ

צריכיםעל אני , ר יאמר והחל רים ה' לעזרת א מב אנכי  אחי  את ן ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

כל  דה ההר  על ספרים לחק  קד ה בעת רח  אמץ ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמתנ בים

, דה הר  חלק יהיה יה די כל העבדה מקמת בכל בר בת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאט סים 

מכים ". לם  ים  ה' את עה הארץ "מלאה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

עםמדרים על מ בא  מעב היח, את מביא ה אלה את קרב בר על אן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אט ם . צצת ְְִֵַָָָי ראל

י תר!!!אין  זמן ְֵֵַ

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.]ג ל[ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הרים לג מתמקים דה ההר לד ְְִִִִִַַַַַָֹע"י

נשא קנ"ג .)בזוהר שמעון (דף  רבי [ופנה :
"שם שכתוב מה לו ופירש מהימנא  להרעיא
ואמר] אחר , באופן ומשפט" חק לו שם 

מהימנא, בתלמידי ורעיא מתנוצצת [שנשמתך ְְְֵַָָָ
דור ,] שבכל ù,חכמים  אתקŁים  [שםflן ְִַַָָָ

שכתוב ] מה בך, נתקיים ל₣בגלות óם òָָם 

ýמ ćòט העליונהחק התורה התלבשות [היינו ְִָֹ
קושיא  בהם  שיש שבמט "ט, משנה סדרי  בששה
עד בתוכם מתמרמר  והוא ומרירות, ומחלוקת 

ההלכה,] נžה ý.שמתלבן ýבהאי[ומפרש]וòם  ְְִַָָ
והיר . איסýר  ýאיהû ורע, ט₣ב ה ûעת ְְִִֵֵֶַַַָָעץ
ענין  הוא  שמשם ורע טוב הדעת [ובעץ 
שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר, איסור

 הרהז בת נטְַַַ

מט "ט, מלאך  שמצד משנה סדרי ששה שהיא פה
עצמם שייגעו מחמת חכמים התלמידי  יתעלו

פה] שבעל התורה ûאתfiúייןבעסק  רזין ýְְְְִִִַָָבאיýŽן 
,יד ידך ,]על  על שנתגלו הסודות וŁמקý[ובאלו ְְְִַַָ

הכי[דהיינו]הflים. óùרא , ûממ קת flלח  ְְְְִִִֶַַַַַָָָ
קòýיין איýŽן ל ,יד על ûאת fiúיין ùרזייא ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָיתמ קýן

כך ýמחל ₣ק₣ת, הבשר, את הממתקת [כמלח ְַ
ידך  על שנתגלו הסודות בכח  ויתיישבו יתמתקו
מאמרי  כמה יש כי והמחלוקת , הקושיות  אלו כל

הסוד,] דרך על אלא מתיישבים שאינן ûְִַמייןחז "ל
ćה , ûבעל  ûא₣רייתא שלמרירן המרים מים [כי ְְְְִִֶַַָָ

מר  טעם שטעמו מה דהיינו פה, שבעל התורה
הקושיות,] מחמת מיבתורה מתיקן ý ְְֲִִֵָָאתהדר

מי א₣רייתא , להיות חוזרים  הסודות ידי [על ְַָ
מתוקים.]. התורה

,ילû דהיינו ויסýרין  שלך, והצער  [והיסורים  ְִִִָ
בתורה,] להעוסקים  שמגיע  אfiיןהצער  ùְִִֵָרזין

מתיקן ,  ל יה ₣ן  , יד על  האלו ûאת fiúיין [בסודות ְְְְְִִִֵַַָָָ
ידי  על  כי מתוקים, לך  יהיו ידך  על שמתגלים
משיג  וכשאדם  היסורים, מעלות את ישיגו הסוד

בהם,] ישמח היסורים  מעלות  ל את  ל ְִַָָויהדרýן 
ûעברין. חלמין ,ילû הצרות ûחקין  כל לך [ויחזרו ְְְְֲִִִִֶַַָ

ואינם], שעוברים חלומות כמו עליך  שעברו
óùרא. ית ûממ קת מל ''ח. אתוון  ý היפù ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹוחל ''ם,
מל"ח  היא  האותיות בהיפוך חל"ם [ומלת

הבשר ,] את ממתקים .הממתקת  י ýžרין [כך א ýף ְְִִִַ
חלום,] כמו יהיו כמלח  שממתקים  ְָמה היסורים 

החכמים ûא ýקמýה . שביארו ברכות [כמו מסכת (עין  ְְָ
ע"א) ה ' ].דף

מ ראל הרעים – היגים ְְִִִִִֵֵַָָָרר

סד ₣מית , מלח יסýרין מתהדרן ְְְְְִִִִִֶַַָָָולר òעים
סדומית,] מלח כמו היסורים  יחזרו [ולרשעים

העינים, את מסflא את ûאיהי מעוור [שהוא ְְִִִֵֵֶַַָ
בחבלי  היסורים  מעלות את ישיגו לא  כי העינים ,

ישראל,] מכלל ויצאו בהם ויבעטו ְְַָלקŁימא משיח
ýהù[ שכתוב מה בהם כ')[לקיים  יא  ועיני(איוב  ְְֵֵ

כלינה. וענין רòעים  ה', בטוב לראות  יזכו [ולא  ְְִִֶָָ
לראות  ישראל את בהם לנסות  הקב "ה יעשה זה

ויתלבנו]. יתבררו זה ידי ועל באמונתו, היעמדו

ע''ב )ואיýŽן קנ''ג רôיע Łיא,(דף  רב [ואותםערב ְִִֵֶַַַָ
הרשעים,] רב זמנא,הערב  ùההýא ý הù ûְְְְְִִַַָָיתקŁים 

שכתוב ] מה המשיח ביאת קודם  (דניאל[שיתקיים 

י ') והרòיע ýיב ר ùים ýרפČוי ý נù ויתל ýררù ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָית

הבחינות ר òעים . כל של הגמור בירור  יהיה אז  [כי ְִָ
ומפרש] בישראל, מ òנה .שיש מארי איýŽן :ýנùְְְִִִֵַָָיתל

לימוד ידי  על שיתבררו משנה  בעלי הם [אלו
ע flא.התורה,] òûאר  קדיòא זרעא  איýŽן  :ý רפČְְְְִִִִַַַַָָָָוי

על שיתבררו העם  שאר של קודש זרע הם [אלו
וצדקה,] טובים  ומעשים מצות  הýא ידי  ֲָהדא

שכתוב]דכתיב, ט')[זהו  יג Čר ₣ף (זכריה  Čýרפים  ְְְְִִִִַ
הסף. שנותניםאת הכסף  ידי על [דהיינו ֶֶֶַ

רב.לצדקה,] ערב איýŽן  רòעים, ýיעòהםוהר [אלו ְְְִִִִֵֶַָ
ישראל]. מכלל שיצאו רב  הערב 

נח תבת להינס יז ד ה זהר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהעסקים

מגג ג מ לחמת ְְִִִֵֶֶָָלהצל

שכתוב] יב )[ומה איýŽן(דניאל ,ý יבינ ְְִִִִַַָוהמóילים
קùלה, העוסקיםמארי הקבלה בעלי הם  [אלו ֵַָָָ

התורה,] ùה ₣ןבסודות בהם ]ûאמר  [שנאמר ְְְִַ
ג') יב הרקיע.(דניאל  זהר  ý יזהיר ְְְְִִִִַַַַַָָֹוהמ óילים 

ûאקרי[והיינו ] ûא, ùזהר מûòלין ûקא איýŽן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹא fiין
ה þהר, הנקרא ספר  הזה באור  שעוסקים  הם [אלו ֵֶַַֹ

את  להבין עצמם שמייגים כלומר הזוהר, ספר
דבריו,] נח,עומק  תיבת ýאיהû, נח כתיבת [שהוא ְְִֵַַֹ

כך  מעט, אלא  בה להכנס זכו לא נח שתיבת כמו
מעט, אלא הזוהר ספר  בהבנת  להכנס יוזכו לא

שאמר ] וòבעוזה מעיר, òנים  üù ûְְְְְִִִִֵֶַַַָמת òŽין 
מן מflלכýתא. ושבעה בעיר שנים  בו [שנאספים  ְִַָ

המדינה,] מכל דהיינו [ולפעמיםýלזמניןהמלכות , ְְִִ
רק] אז בדור, זכות òýנים כשאין מעיר , ְִִֵֶַָאחד

את מćòflחה . להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר ְִִָָ
הזוהר,] את ûבה₣ןספר  להבין שיזכו באלו [כי ְִ
הזוהר ] שכתוב ]יתקŁם ספר  כב )[מה א ל (שמות ְִֵַָ

הfiŁ₣ד מאימא הùן  הנולדות הנשמות כל [היינו ִֵַַ
òליכýה ý.קדישא ,] האור "ההŁא₣רה [דורש ְְִַַָ

ה', אור דהא נוטריקון ליאו"ר  כמו היאור"ה לומר יש  (ועוד 

מצרימה ) הבאים עה"פ (רש"י בתחילתה, כל' ,אחרונה
הגנוז או"ר  וזה או"ר ליהי נוטריקון ולהיאו"ר

הקדוש)] זוהר בספר ומתגלה א₣רה בתורה, ְָָודא
ûא, שיזכו ûספרא הזה ספר  של האור  [וזהו ְְִָָ

באורו,] ûיל.לראות  סיùה על  הוא וכ fiא [והכל ְִִַָָָֹ
מתלבש  שאתה לפי  ובכחך , שלך  סיבה על

חכמים ]. תלמידי של בנשמות

עי  הם ה קצים עם ועסק הל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם 

להחזיר  ה ל ולא הם המן  ביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ

הלת אריכת  סת וזהי – תבה יראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ûא .[וזה úרים את ýמאן גרם [ומי ִַָָ



 הרהז בת ְַַַ נח נח נח נח 

וקאמריביה . סם זה היא,יבועל חינתל  בל מ אחת, חינה הם למר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ברה. לי  ינה אני  דה ההר לד כן  מ ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹינה,

מטראמה  ה א  ה הר ספר  לד  ידי  על הזה אמר  ד ה הר  אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

י זה לרמז ינחני  יסב"ב נפי  דח י מאילנא ממ ה ט עמי "ם   ויהי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹבינה

ימטר א ינה  הלל ה ')חי"םעם  א ת הז' מערכת ח ים נפ). ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ארת[ברי קיא , ניא פר  אריכת  ארנת לעיל הזר  מהימנא  הרעיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ם]. ען כ"ו, סימן דִֵֶַַָָֹה

קכ"ד:)מהימנארעיא ף  נ א  מבאר(רת הה הרקיע ... זהר יזהיר והמ ילים  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האחרןמאן, ה ר ב א  עד ' וכ נז להית עתיד היה  מה הר הח ר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מיח , יבא העסקים בזכת לחנים, יתה אז ה מים הארץסף לא  אז י  ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

אמר  וזה .לביאת קרבה  ס ה היה זה אר ,תס אי עה וב ם  בגיני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

תאח עדאל  מצרים  י ראל  נגאל א ם  י ראל, אלי זה זכ ת די  ,'וכ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

היה  לא העתידה  א ה ן מילה, בדם סח  דם לקם  הא  ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

. הכה וארי ,רית האל רצן וה א  , ה ה ד ה לספת  ז עד ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻהא ה

ראן)(ל "ה , מאמר מאמרת, ערה  ְֲֲֲִַַָָָָָ

צריכיםעל אני , ר יאמר והחל רים ה' לעזרת א מב אנכי  אחי  את ן ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

כל  דה ההר  על ספרים לחק  קד ה בעת רח  אמץ ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמתנ בים

, דה הר  חלק יהיה יה די כל העבדה מקמת בכל בר בת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאט סים 

מכים ". לם  ים  ה' את עה הארץ "מלאה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

עםמדרים על מ בא  מעב היח, את מביא ה אלה את קרב בר על אן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אט ם . צצת ְְִֵַָָָי ראל

י תר!!!אין  זמן ְֵֵַ

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.]ג ל[ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הרים לג מתמקים דה ההר לד ְְִִִִִַַַַַָֹע"י

נשא קנ"ג .)בזוהר שמעון (דף  רבי [ופנה :
"שם שכתוב מה לו ופירש מהימנא  להרעיא
ואמר] אחר , באופן ומשפט" חק לו שם 

מהימנא, בתלמידי ורעיא מתנוצצת [שנשמתך ְְְֵַָָָ
דור ,] שבכל ù,חכמים  אתקŁים  [שםflן ְִַַָָָ

שכתוב ] מה בך, נתקיים ל₣בגלות óם òָָם 

ýמ ćòט העליונהחק התורה התלבשות [היינו ְִָֹ
קושיא  בהם  שיש שבמט "ט, משנה סדרי  בששה
עד בתוכם מתמרמר  והוא ומרירות, ומחלוקת 

ההלכה,] נžה ý.שמתלבן ýבהאי[ומפרש]וòם  ְְִַָָ
והיר . איסýר  ýאיהû ורע, ט₣ב ה ûעת ְְִִֵֵֶַַַָָעץ
ענין  הוא  שמשם ורע טוב הדעת [ובעץ 
שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר, איסור
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מט "ט, מלאך  שמצד משנה סדרי ששה שהיא פה
עצמם שייגעו מחמת חכמים התלמידי  יתעלו

פה] שבעל התורה ûאתfiúייןבעסק  רזין ýְְְְִִִַָָבאיýŽן 
,יד ידך ,]על  על שנתגלו הסודות וŁמקý[ובאלו ְְְִַַָ

הכי[דהיינו]הflים. óùרא , ûממ קת flלח  ְְְְִִִֶַַַַַָָָ
קòýיין איýŽן ל ,יד על ûאת fiúיין ùרזייא ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָיתמ קýן

כך ýמחל ₣ק₣ת, הבשר, את הממתקת [כמלח ְַ
ידך  על שנתגלו הסודות בכח  ויתיישבו יתמתקו
מאמרי  כמה יש כי והמחלוקת , הקושיות  אלו כל

הסוד,] דרך על אלא מתיישבים שאינן ûְִַמייןחז "ל
ćה , ûבעל  ûא₣רייתא שלמרירן המרים מים [כי ְְְְִִֶַַָָ

מר  טעם שטעמו מה דהיינו פה, שבעל התורה
הקושיות,] מחמת מיבתורה מתיקן ý ְְֲִִֵָָאתהדר

מי א₣רייתא , להיות חוזרים  הסודות ידי [על ְַָ
מתוקים.]. התורה

,ילû דהיינו ויסýרין  שלך, והצער  [והיסורים  ְִִִָ
בתורה,] להעוסקים  שמגיע  אfiיןהצער  ùְִִֵָרזין

מתיקן ,  ל יה ₣ן  , יד על  האלו ûאת fiúיין [בסודות ְְְְְִִִֵַַָָָ
ידי  על  כי מתוקים, לך  יהיו ידך  על שמתגלים
משיג  וכשאדם  היסורים, מעלות את ישיגו הסוד

בהם,] ישמח היסורים  מעלות  ל את  ל ְִַָָויהדרýן 
ûעברין. חלמין ,ילû הצרות ûחקין  כל לך [ויחזרו ְְְְֲִִִִֶַַָ

ואינם], שעוברים חלומות כמו עליך  שעברו
óùרא. ית ûממ קת מל ''ח. אתוון  ý היפù ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹוחל ''ם,
מל"ח  היא  האותיות בהיפוך חל"ם [ומלת

הבשר ,] את ממתקים .הממתקת  י ýžרין [כך א ýף ְְִִִַ
חלום,] כמו יהיו כמלח  שממתקים  ְָמה היסורים 

החכמים ûא ýקמýה . שביארו ברכות [כמו מסכת (עין  ְְָ
ע"א) ה ' ].דף

מ ראל הרעים – היגים ְְִִִִִֵֵַָָָרר

סד ₣מית , מלח יסýרין מתהדרן ְְְְְִִִִִֶַַָָָולר òעים
סדומית,] מלח כמו היסורים  יחזרו [ולרשעים

העינים, את מסflא את ûאיהי מעוור [שהוא ְְִִִֵֵֶַַָ
בחבלי  היסורים  מעלות את ישיגו לא  כי העינים ,

ישראל,] מכלל ויצאו בהם ויבעטו ְְַָלקŁימא משיח
ýהù[ שכתוב מה בהם כ')[לקיים  יא  ועיני(איוב  ְְֵֵ

כלינה. וענין רòעים  ה', בטוב לראות  יזכו [ולא  ְְִִֶָָ
לראות  ישראל את בהם לנסות  הקב "ה יעשה זה

ויתלבנו]. יתבררו זה ידי ועל באמונתו, היעמדו

ע''ב )ואיýŽן קנ''ג רôיע Łיא,(דף  רב [ואותםערב ְִִֵֶַַַָ
הרשעים,] רב זמנא,הערב  ùההýא ý הù ûְְְְְִִַַָָיתקŁים 

שכתוב ] מה המשיח ביאת קודם  (דניאל[שיתקיים 

י ') והרòיע ýיב ר ùים ýרפČוי ý נù ויתל ýררù ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָית

הבחינות ר òעים . כל של הגמור בירור  יהיה אז  [כי ְִָ
ומפרש] בישראל, מ òנה .שיש מארי איýŽן :ýנùְְְִִִֵַָָיתל

לימוד ידי  על שיתבררו משנה  בעלי הם [אלו
ע flא.התורה,] òûאר  קדיòא זרעא  איýŽן  :ý רפČְְְְִִִִַַַַָָָָוי

על שיתבררו העם  שאר של קודש זרע הם [אלו
וצדקה,] טובים  ומעשים מצות  הýא ידי  ֲָהדא

שכתוב]דכתיב, ט')[זהו  יג Čר ₣ף (זכריה  Čýרפים  ְְְְִִִִַ
הסף. שנותניםאת הכסף  ידי על [דהיינו ֶֶֶַ

רב.לצדקה,] ערב איýŽן  רòעים, ýיעòהםוהר [אלו ְְְִִִִֵֶַָ
ישראל]. מכלל שיצאו רב  הערב 

נח תבת להינס יז ד ה זהר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהעסקים

מגג ג מ לחמת ְְִִִֵֶֶָָלהצל

שכתוב] יב )[ומה איýŽן(דניאל ,ý יבינ ְְִִִִַַָוהמóילים
קùלה, העוסקיםמארי הקבלה בעלי הם  [אלו ֵַָָָ

התורה,] ùה ₣ןבסודות בהם ]ûאמר  [שנאמר ְְְִַ
ג') יב הרקיע.(דניאל  זהר  ý יזהיר ְְְְִִִִַַַַַָָֹוהמ óילים 

ûאקרי[והיינו ] ûא, ùזהר מûòלין ûקא איýŽן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹא fiין
ה þהר, הנקרא ספר  הזה באור  שעוסקים  הם [אלו ֵֶַַֹ

את  להבין עצמם שמייגים כלומר הזוהר, ספר
דבריו,] נח,עומק  תיבת ýאיהû, נח כתיבת [שהוא ְְִֵַַֹ

כך  מעט, אלא  בה להכנס זכו לא נח שתיבת כמו
מעט, אלא הזוהר ספר  בהבנת  להכנס יוזכו לא

שאמר ] וòבעוזה מעיר, òנים  üù ûְְְְְִִִִֵֶַַַָמת òŽין 
מן מflלכýתא. ושבעה בעיר שנים  בו [שנאספים  ְִַָ

המדינה,] מכל דהיינו [ולפעמיםýלזמניןהמלכות , ְְִִ
רק] אז בדור, זכות òýנים כשאין מעיר , ְִִֵֶַָאחד

את מćòflחה . להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר ְִִָָ
הזוהר,] את ûבה₣ןספר  להבין שיזכו באלו [כי ְִ
הזוהר ] שכתוב ]יתקŁם ספר  כב )[מה א ל (שמות ְִֵַָ

הfiŁ₣ד מאימא הùן  הנולדות הנשמות כל [היינו ִֵַַ
òליכýה ý.קדישא ,] האור "ההŁא₣רה [דורש ְְִַַָ

ה', אור דהא נוטריקון ליאו"ר  כמו היאור"ה לומר יש  (ועוד 

מצרימה ) הבאים עה"פ (רש"י בתחילתה, כל' ,אחרונה
הגנוז או"ר  וזה או"ר ליהי נוטריקון ולהיאו"ר

הקדוש)] זוהר בספר ומתגלה א₣רה בתורה, ְָָודא
ûא, שיזכו ûספרא הזה ספר  של האור  [וזהו ְְִָָ

באורו,] ûיל.לראות  סיùה על  הוא וכ fiא [והכל ְִִַָָָֹ
מתלבש  שאתה לפי  ובכחך , שלך  סיבה על

חכמים ]. תלמידי של בנשמות

עי  הם ה קצים עם ועסק הל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם 

להחזיר  ה ל ולא הם המן  ביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ

הלת אריכת  סת וזהי – תבה יראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ûא .[וזה úרים את ýמאן גרם [ומי ִַָָ
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הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

! לק מע ְְְָֹולא 

א ת אחר את אל  אני  עת  יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה   ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ת  מכת  המרא קה א תם?(נה )ה אלה הרג ]ד ל[מי  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הגלות,] שחטא ע ₣רבאריכות ירבעם [דהיינו ֵ
כעורב, פניהם  והשחיר ישראל את  (ועודוהחטיא

בשליחותו ) נאמן שלא  כעורב  ùההýא ]דהוא  הא   אנûְְְְְֵַַ
Ł₣נה. בעת זמנא , תהיה מהימנא רעיא אתה [כי ְִַָָ

בנאמנות] שליחותה שעשתה נח  של כיונה ההיא
,מòù ûאקרי אחרא  אחר òûליח  שליח  [כי ְְְְֲִִִֵַַָָָ

בשמך  הנקרא ירבעם היודהיינו ישראל  חכמי כל  (כי 

רבינו וכמשה ישראל מלך שהיה  (ועוד השום כקליפת בפניו

מלך) בישורון  ויהי  בו  ûאòלח ]שנאמר ְְְִֵַָע ₣רב
òùליחýתא, אתהדר ולא  נדמהùקדמיתא , [הוא  ְְְְְִִִִַַָָָָ

חזר  ולא  התיבה מן בתחילה נח  ששלחו לעורב
ירבעם וכן בשליחותו, לילך  רצה לא כי בשליחותו,
בתשובה, ישראל להחזיר  שליחותו עשה לא

ùה₣ן,אלא] ûא מר ôùקČים, (במסכת ûאûòל  ְְְְְְְִִִַַַָ
ע"ב ) מט דף  òקץ.פסחים  הארץ [שהשתדלעflי  ֵֶֶֶַָָ

שנמשלים הארץ עמי  שהם השקצים עם ועסק
ûלה₣ן,לשקץ,] ממ₣נא שלהםùגין  הממון [בשביל ְְִִָָ

לו,] לאהדרא שנתנו üתיý ליחòù אûòל ְְְְְִִִֵַַָָָָולא 
ùתיýבתא. בשליחותו לČדיקŁיא השתדל [ןלא ְְְִִַַָָ

בתשובה,] צדיקים שהם ישראל את להחזיר
.üמאריû òליח ýתא עביד לא ýfiאי לו נחשב [ולכן ְְְִִִֵָָָָ

שנשלח  מה בשביל קונו שליחות  עשה לא  כאילו
ידו]. על הגלות  נגרם לכן הזה, להקשות [לעולם  ויש

שליחותו , עשה לא ממש הרי  עביד , לא  כאילו אמר מדוע

אמר בונים ?כאילו ולמה  הם שבאמת לרבנים שרומז  לומר ויש

הרבה עם טובים מעשים עושים ולכאורה גדולים , בנינים

הממון,פרסום , לחמדת רק הוא כוונתם באמת ואילואך

לגאולה , ולדאוג  בתשובה  ישראל עם את להחזיר שזה  העיקר 

עושים , לא אמרזה  שעושים "כאילו"ולכן  חושבים חוץ דכלפי

כלום, עושים שלא רואה  תעלומות יודע ורק איכפתהמון, ולא

הקדושה  השכינה  ומצער ישראל מכלל הזוהר להם אור (עיין

והרמח"ל ] המרח"ו  .בשם 

ûי₣נה, רזא יתקŁים   בý רעיא משה [ובך ְְִֵַָָָָ
הנביא,] יונה של הסוד יתקיים ûְָעאל מהימנא

יflא, ûתה₣מי תהוםùעמקין בעמקי [שנכנס  ְְְִִִֵַָ
א₣רייתא,הים ,] ûתה ₣מי ýעמיקù אנ יעýל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָהכי

התורה,] תהומות בעומקי  אתה  תיכנס ֲָהדא [כך

דכתיב, הנביא]הýא  יונה שאמר  ב )[זה (יונה  ְִִ
יflים. ùלבב מýČלה יםו òליכני על [הרומז ְְְִִִִֵַַַַָ

מûבò)התורה] .(מת ₣ק ְִַָ

חז"ללד. אמרו ע"א)הנה נ"ה  דף  מידת (שבת  אמרה :
מאלו. אלו נשתנו מה רבש"ע הקב "ה , לפני הדין
רשעים והללו גמורים צדיקים  הללו לו, אמר
למחות  בידם היה רבש "ע לפניו אמרה גמורים .
מיחו  שאם  לפני וידוע גלוי לו, אמר  מיחו. ולא
אם רבש"ע  לפניו, אמרה מהם . יקבלו לא בהם
באנשים ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי  לפניך
את  שמקיימין אדם בני אלו יוסף ר' תנו הזקנים,

תי"ו. ועד מא ' כולה התורה

ו"כל לשונו: וזה ס "ח  רמז שופטים ילקוט  עיין
להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו שסיפק  מי
בישראל שנשפכים דמים  כל למוטב, ישראל
שנהרגו  אלף ע "ב  אותם  א"ת ידיו", על נשפכים
לסנהדרי  להם היו נהרגו מה מפני בנימין בגבעת
אליעזר  בן ופנחס ויהושיע  משה שהניח גדולה
במתניהם ברזל של חבלים  שיקשרו עמהם
בכל ויחזרו מארכובותיהם למעלה בגדיהם  ויגביהו

ישראל. של עירותיהם

אחד יום לעגלון, אחד יום  ללכיש , אחד  יום
לירושלים, אחד יום  אל, לבית אחד יום  לחברון,
כיון  אלא  כן עשו לא  הם הארץ. דרך אותם וילמדו
ולזיתו, לכרמו רץ אחד  כל לארצם  ישראל שנכנסו 
ודברים מכוערים דברים  בנימין בגבעת וכשעשו
עולם כל את להחריב  הקב "ה יצא ראוים  שאינם 
אותם הרג  ומי אלף. ע"ב מהם ונפלו כולה,

עמהם. ופנחס גדולה  סנהדרי

רבה מדרש ע"א)וז "ל נ"ב דף  ְִִִָ"ýמflקòûי (איכה 
כסא  לפני קטיגוריה קפצה שעה באותו ,"ýfi חֵָ
נהרג  מהן איזה  העולמים , רבון לפניו אמרה כבוד
איזה שמך, על מוחו נפצע  מהן איזה שמך, על

שמך . על נפשו נתן מהן

הב "ח ט')והנה סי ' ח"מ מדוע(חלק  הקשה,
אחד מצינו לא עתה עד הנביא  שמואל מימות

 הרהז בת סא ְַַַ

חז"ליד ע א')מאמר עד נ "ה  ף  עלם(ת ל נר הקב"ה, לפני  הין מת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . רעים  לוה מרים  ציקים לה ל אמר  .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.]הל[היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

ולילך  כמעשיו לעשות שקינא  ישראל מגדולי
ערי  וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל לסבב בדרכיו
על תירוצים לומר יש ובאמת  להדריכם. ישראל
הלכה לעשות לסמוך מאד קשה אבל זו קושי '

זה. תירץ על למעשה

לסבב  דרך יש  שאם  הוא  מזה עכ"פ  לנו והיוצא
ולנהלם להדריכם  ישראל, ערי וכל ומצפה, גלגל,
לא  [שהרי הנ"ל תירוץ שייך  יהיה לא זה דרך ועל
שלח  ומי לאיש שמך ומי אתה, נביא  ולא  מנהיג
שבטי  ראשי אטו לכאן, לבוא  קראך  עבורך ,ומי
אנו  ואין  ומנהיג, רב  יש  לנו גם  הלא אתה, ישראל
עליו  שרמי' ספק  שום  בלי בודאי לך ] צריכים 
שאמר  כמו שמואל, שעשה כדרך  ולילך  לסבב
שהבאנו  מה להלן [וראה "נתתיך, "צופה יחזקאל
צופה, נקרא  בישראל רב דכל זצ"ל, חיים מהחפץ

בדור (המעתיק ) מכש"כ בזה, זה ערבים ישראל וכל [
בכמה נתקיים  אשר בעוה"ר עתה לעת הזה היתום
נתמעטו  ז "ל חכמינו ואמרו יד , אזלת מקומות

רש"י ופירש כאלוהתלמידים תלמידים  צ"ז  דף (חלק 

למוטב ) להחזירן ישראל  ידי המחזיקין לא נתמעטו ואם
עבור  הדין את ליתן עתיד הוא  בודאי כן יעשה
להוראה הגיע  הרוגיה כל עצומים בכלל שהוא
אחת  פעם לא זר , ולא ראו עיני  כי  מורה , ואינו
שדברתי  מספר, אין פעמים  אלא ושלש ושתים
בהם ניכר היה לא  שכמעט עד כאלו אדם בני עם
כשנכנסתי  ולבסוף ישראלי צלם  צורות שום 
[כמו  ורכים  וכבושים  רכים דברי  בדברים  עמהם

תורה וארא)שצותה "ישראל(בפ' "בני "אל "ויצום 
דמעות  עיניהם זלגו בנחת]. להנהיגם  פירש"י
דברים על אותנו עוררו לא  שמימינו לנו אוי  ואמרו
עלינו  ומקבלים ונשמע נעשה ומעתה כאלו.
לך  נותנים  ואנו אלינו, שתאמר מה  כל לעשות
עינינו  להאיר  עצמך  את שטרחת על תודות אלף

עכ"ל. בה. נלך  אשר  הדרך  אותנו ולהורות 

כבר לה. בעולם  והפצתם  ספרים עריכת של הדבר 
בקרבו  ע"ה אברהם אומתינו אבי בזה הקדימנו
הרמב"ם וכלשון השכינה כנפי  תחת הבריות את

ג') הלכה עכו "ם  מה' לעמוד(פ "א והתחיל ... וז "ל:

שיש  ולהודיעם  העולם  לכל גדול בקול ולקרוא
והי' לעבוד ראוי ולו העולם  לכל אחד אלוה שם 
וממלכה לעיר מעיר  העם  ומקבץ  וקורא מהלך 
קורא  והוא כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה
שהיה וכיון עולם  אל ד' בשם שם  ויקרא  שנאמר 
היה דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין העם
שיחזירהו  עד דעתו כפי ואחד אחד לכל מודיע 
ורבבות  אלפים  אליו שנתקבצו עד האמת לדרך
הגדול העיקר בלבם  ושתל אברהם  בית אנשי והם 
וישב  בנו, ליצחק והודיעו ספרים בו וחבר  הזה
ליעקב , הודיע  ויצחק  ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק
אליו, הנלוים כל ומחזיק מלמד וישב  ללמד ומינהו
ומינהו  לוי והבדיל  כולם בניו למד אבינו ויעקב 
ולשמור  השם  דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש 
כבר  ע"ה  אבינו שאברהם  הרי  עכ "ל. אברהם מצות
להפיץ  כדי ושלחם היהדות בעניני  ספרים  חיבר

עולם. אל שה' כך  ידי על ולהודיע

בתשובה  המחזיר  שכר גדול כמה וראה  בא

ר' ואמר וז "ל: לך פרשת חדש  בזוהר איתא
העושה אדם של שכרו כמה וראה בא אבהו
"ומלכי  דכתיב  ממה מנ"ל בתשובה לחזור  לאחר 
שנשמת  בשעה רבה חייא ר ' תני שלם". מלך  צדק
הגוף מן יוצא  לאחרים , בתשובה המחזיר הצדיק 

המקר  הגדול השר  הצדיקיםמיכאל נפשות יב 
בוראו אותם לפני מקרב שהוא  אלא  ממש קרבן ר"ל (אינו 

זכותם) גודל שם  ומספר  ה ' בהיכל יוצא ומביאם הוא 
שנאמר  צדיק, אותו של לנשמתו שלום  ומקדים
צדק  שערי שומרי ראש  מיכאל זה צדק" "ומלכי
לחם הוציא מעלה של ירושלים זה שלם" "מלך 
בואך  שלום  לו ואמר לקראתו ויצא שהקדים  ויין
של חוט עליו שימשך  יזכה בעוה"ז וגם  עכ"ל.
הכל בעיני חן ימצא וממילא  זה עבור  חסד

כ"ח : דף בתמיד כדאמרינן

אחרים  את להזהיר החובה 

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

כולו  הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות 
למי  חלקו ואשרי  כן, גם  אחרים להזהיר יצא 



 הרהז בת ְַַַ ס ס ס ס 

הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

! לק מע ְְְָֹולא 

א ת אחר את אל  אני  עת  יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה   ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ת  מכת  המרא קה א תם?(נה )ה אלה הרג ]ד ל[מי  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הגלות,] שחטא ע ₣רבאריכות ירבעם [דהיינו ֵ
כעורב, פניהם  והשחיר ישראל את  (ועודוהחטיא

בשליחותו ) נאמן שלא  כעורב  ùההýא ]דהוא  הא   אנûְְְְְֵַַ
Ł₣נה. בעת זמנא , תהיה מהימנא רעיא אתה [כי ְִַָָ

בנאמנות] שליחותה שעשתה נח  של כיונה ההיא
,מòù ûאקרי אחרא  אחר òûליח  שליח  [כי ְְְְֲִִִֵַַָָָ

בשמך  הנקרא ירבעם היודהיינו ישראל  חכמי כל  (כי 

רבינו וכמשה ישראל מלך שהיה  (ועוד השום כקליפת בפניו

מלך) בישורון  ויהי  בו  ûאòלח ]שנאמר ְְְִֵַָע ₣רב
òùליחýתא, אתהדר ולא  נדמהùקדמיתא , [הוא  ְְְְְִִִִַַָָָָ

חזר  ולא  התיבה מן בתחילה נח  ששלחו לעורב
ירבעם וכן בשליחותו, לילך  רצה לא כי בשליחותו,
בתשובה, ישראל להחזיר  שליחותו עשה לא

ùה₣ן,אלא] ûא מר ôùקČים, (במסכת ûאûòל  ְְְְְְְִִִַַַָ
ע"ב ) מט דף  òקץ.פסחים  הארץ [שהשתדלעflי  ֵֶֶֶַָָ

שנמשלים הארץ עמי  שהם השקצים עם ועסק
ûלה₣ן,לשקץ,] ממ₣נא שלהםùגין  הממון [בשביל ְְִִָָ

לו,] לאהדרא שנתנו üתיý ליחòù אûòל ְְְְְִִִֵַַָָָָולא 
ùתיýבתא. בשליחותו לČדיקŁיא השתדל [ןלא ְְְִִַַָָ

בתשובה,] צדיקים שהם ישראל את להחזיר
.üמאריû òליח ýתא עביד לא ýfiאי לו נחשב [ולכן ְְְִִִֵָָָָ

שנשלח  מה בשביל קונו שליחות  עשה לא  כאילו
ידו]. על הגלות  נגרם לכן הזה, להקשות [לעולם  ויש

שליחותו , עשה לא ממש הרי  עביד , לא  כאילו אמר מדוע

אמר בונים ?כאילו ולמה  הם שבאמת לרבנים שרומז  לומר ויש

הרבה עם טובים מעשים עושים ולכאורה גדולים , בנינים

הממון,פרסום , לחמדת רק הוא כוונתם באמת ואילואך

לגאולה , ולדאוג  בתשובה  ישראל עם את להחזיר שזה  העיקר 

עושים , לא אמרזה  שעושים "כאילו"ולכן  חושבים חוץ דכלפי

כלום, עושים שלא רואה  תעלומות יודע ורק איכפתהמון, ולא

הקדושה  השכינה  ומצער ישראל מכלל הזוהר להם אור (עיין

והרמח"ל ] המרח"ו  .בשם 

ûי₣נה, רזא יתקŁים   בý רעיא משה [ובך ְְִֵַָָָָ
הנביא,] יונה של הסוד יתקיים ûְָעאל מהימנא

יflא, ûתה₣מי תהוםùעמקין בעמקי [שנכנס  ְְְִִִֵַָ
א₣רייתא,הים ,] ûתה ₣מי ýעמיקù אנ יעýל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָהכי

התורה,] תהומות בעומקי  אתה  תיכנס ֲָהדא [כך

דכתיב, הנביא]הýא  יונה שאמר  ב )[זה (יונה  ְִִ
יflים. ùלבב מýČלה יםו òליכני על [הרומז ְְְִִִִֵַַַַָ

מûבò)התורה] .(מת ₣ק ְִַָ

חז"ללד. אמרו ע"א)הנה נ"ה  דף  מידת (שבת  אמרה :
מאלו. אלו נשתנו מה רבש"ע הקב "ה , לפני הדין
רשעים והללו גמורים צדיקים  הללו לו, אמר
למחות  בידם היה רבש "ע לפניו אמרה גמורים .
מיחו  שאם  לפני וידוע גלוי לו, אמר  מיחו. ולא
אם רבש"ע  לפניו, אמרה מהם . יקבלו לא בהם
באנשים ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי  לפניך
את  שמקיימין אדם בני אלו יוסף ר' תנו הזקנים,

תי"ו. ועד מא ' כולה התורה

ו"כל לשונו: וזה ס "ח  רמז שופטים ילקוט  עיין
להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו שסיפק  מי
בישראל שנשפכים דמים  כל למוטב, ישראל
שנהרגו  אלף ע "ב  אותם  א"ת ידיו", על נשפכים
לסנהדרי  להם היו נהרגו מה מפני בנימין בגבעת
אליעזר  בן ופנחס ויהושיע  משה שהניח גדולה
במתניהם ברזל של חבלים  שיקשרו עמהם
בכל ויחזרו מארכובותיהם למעלה בגדיהם  ויגביהו

ישראל. של עירותיהם

אחד יום לעגלון, אחד יום  ללכיש , אחד  יום
לירושלים, אחד יום  אל, לבית אחד יום  לחברון,
כיון  אלא  כן עשו לא  הם הארץ. דרך אותם וילמדו
ולזיתו, לכרמו רץ אחד  כל לארצם  ישראל שנכנסו 
ודברים מכוערים דברים  בנימין בגבעת וכשעשו
עולם כל את להחריב  הקב "ה יצא ראוים  שאינם 
אותם הרג  ומי אלף. ע"ב מהם ונפלו כולה,

עמהם. ופנחס גדולה  סנהדרי

רבה מדרש ע"א)וז "ל נ"ב דף  ְִִִָ"ýמflקòûי (איכה 
כסא  לפני קטיגוריה קפצה שעה באותו ,"ýfi חֵָ
נהרג  מהן איזה  העולמים , רבון לפניו אמרה כבוד
איזה שמך, על מוחו נפצע  מהן איזה שמך, על

שמך . על נפשו נתן מהן

הב "ח ט')והנה סי ' ח"מ מדוע(חלק  הקשה,
אחד מצינו לא עתה עד הנביא  שמואל מימות

 הרהז בת סא ְַַַ

חז"ליד ע א')מאמר עד נ "ה  ף  עלם(ת ל נר הקב"ה, לפני  הין מת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . רעים  לוה מרים  ציקים לה ל אמר  .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.]הל[היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

ולילך  כמעשיו לעשות שקינא  ישראל מגדולי
ערי  וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל לסבב בדרכיו
על תירוצים לומר יש ובאמת  להדריכם. ישראל
הלכה לעשות לסמוך מאד קשה אבל זו קושי '

זה. תירץ על למעשה

לסבב  דרך יש  שאם  הוא  מזה עכ"פ  לנו והיוצא
ולנהלם להדריכם  ישראל, ערי וכל ומצפה, גלגל,
לא  [שהרי הנ"ל תירוץ שייך  יהיה לא זה דרך ועל
שלח  ומי לאיש שמך ומי אתה, נביא  ולא  מנהיג
שבטי  ראשי אטו לכאן, לבוא  קראך  עבורך ,ומי
אנו  ואין  ומנהיג, רב  יש  לנו גם  הלא אתה, ישראל
עליו  שרמי' ספק  שום  בלי בודאי לך ] צריכים 
שאמר  כמו שמואל, שעשה כדרך  ולילך  לסבב
שהבאנו  מה להלן [וראה "נתתיך, "צופה יחזקאל
צופה, נקרא  בישראל רב דכל זצ"ל, חיים מהחפץ

בדור (המעתיק ) מכש"כ בזה, זה ערבים ישראל וכל [
בכמה נתקיים  אשר בעוה"ר עתה לעת הזה היתום
נתמעטו  ז "ל חכמינו ואמרו יד , אזלת מקומות

רש"י ופירש כאלוהתלמידים תלמידים  צ"ז  דף (חלק 

למוטב ) להחזירן ישראל  ידי המחזיקין לא נתמעטו ואם
עבור  הדין את ליתן עתיד הוא  בודאי כן יעשה
להוראה הגיע  הרוגיה כל עצומים בכלל שהוא
אחת  פעם לא זר , ולא ראו עיני  כי  מורה , ואינו
שדברתי  מספר, אין פעמים  אלא ושלש ושתים
בהם ניכר היה לא  שכמעט עד כאלו אדם בני עם
כשנכנסתי  ולבסוף ישראלי צלם  צורות שום 
[כמו  ורכים  וכבושים  רכים דברי  בדברים  עמהם

תורה וארא)שצותה "ישראל(בפ' "בני "אל "ויצום 
דמעות  עיניהם זלגו בנחת]. להנהיגם  פירש"י
דברים על אותנו עוררו לא  שמימינו לנו אוי  ואמרו
עלינו  ומקבלים ונשמע נעשה ומעתה כאלו.
לך  נותנים  ואנו אלינו, שתאמר מה  כל לעשות
עינינו  להאיר  עצמך  את שטרחת על תודות אלף

עכ"ל. בה. נלך  אשר  הדרך  אותנו ולהורות 

כבר לה. בעולם  והפצתם  ספרים עריכת של הדבר 
בקרבו  ע"ה אברהם אומתינו אבי בזה הקדימנו
הרמב"ם וכלשון השכינה כנפי  תחת הבריות את

ג') הלכה עכו "ם  מה' לעמוד(פ "א והתחיל ... וז "ל:

שיש  ולהודיעם  העולם  לכל גדול בקול ולקרוא
והי' לעבוד ראוי ולו העולם  לכל אחד אלוה שם 
וממלכה לעיר מעיר  העם  ומקבץ  וקורא מהלך 
קורא  והוא כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה
שהיה וכיון עולם  אל ד' בשם שם  ויקרא  שנאמר 
היה דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין העם
שיחזירהו  עד דעתו כפי ואחד אחד לכל מודיע 
ורבבות  אלפים  אליו שנתקבצו עד האמת לדרך
הגדול העיקר בלבם  ושתל אברהם  בית אנשי והם 
וישב  בנו, ליצחק והודיעו ספרים בו וחבר  הזה
ליעקב , הודיע  ויצחק  ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק
אליו, הנלוים כל ומחזיק מלמד וישב  ללמד ומינהו
ומינהו  לוי והבדיל  כולם בניו למד אבינו ויעקב 
ולשמור  השם  דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש 
כבר  ע"ה  אבינו שאברהם  הרי  עכ "ל. אברהם מצות
להפיץ  כדי ושלחם היהדות בעניני  ספרים  חיבר

עולם. אל שה' כך  ידי על ולהודיע

בתשובה  המחזיר  שכר גדול כמה וראה  בא

ר' ואמר וז "ל: לך פרשת חדש  בזוהר איתא
העושה אדם של שכרו כמה וראה בא אבהו
"ומלכי  דכתיב  ממה מנ"ל בתשובה לחזור  לאחר 
שנשמת  בשעה רבה חייא ר ' תני שלם". מלך  צדק
הגוף מן יוצא  לאחרים , בתשובה המחזיר הצדיק 

המקר  הגדול השר  הצדיקיםמיכאל נפשות יב 
בוראו אותם לפני מקרב שהוא  אלא  ממש קרבן ר"ל (אינו 

זכותם) גודל שם  ומספר  ה ' בהיכל יוצא ומביאם הוא 
שנאמר  צדיק, אותו של לנשמתו שלום  ומקדים
צדק  שערי שומרי ראש  מיכאל זה צדק" "ומלכי
לחם הוציא מעלה של ירושלים זה שלם" "מלך 
בואך  שלום  לו ואמר לקראתו ויצא שהקדים  ויין
של חוט עליו שימשך  יזכה בעוה"ז וגם  עכ"ל.
הכל בעיני חן ימצא וממילא  זה עבור  חסד

כ"ח : דף בתמיד כדאמרינן

אחרים  את להזהיר החובה 

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

כולו  הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות 
למי  חלקו ואשרי  כן, גם  אחרים להזהיר יצא 
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לשונו. כאן עד בזה. הרבים  לזכות שמשתדל

הלבבות חובת ו')ובספר  פרק  השם אהבת (שער 

נפשו  אלא  מתקן שאינו מי וכן קדשו: לשון  וזהו
נפשו  שמתקן ומי  מעוטה זכותו תהי ' בלבד
שמתקן  מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות

בסנהדרין ואמרינן לשונו. כאן עד  (דףלאלקים ,

יט:) סנהדרין  פה : ב "מ ועי"ע חבירו צ"ט:; בן המלמד כל
שנאמר  עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה

בחרן" עשו אשר הנפש  "ואת

בכל כריז  כרוזא ס"ב  דף חדש בזוהר  איתא
ואינון  באורייתא דמשתדלין אינון זכאין יומא
על דמעבירין ואינון לאחרנין להון דמזכין
את  דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים ובזה מדותיהן.
על אותו שתאהב  ג"כ שפירושו אלקיך ה'
הבריות  את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
כדאיתא  ה' דרך ולמדם השכינה כנפי  תחת

וברמב"ם. בספרי

את להציל מישראל איש כל על החיוב נובע ממה
ראה  זה, על נצטווינו  היכן  ה ' מדרך  מלסור אחיו
להצלת החובה זי"ע : הק ' חיים החפץ שכתב מה

ישראל נפשות

אלקיך ה' את  מואהבת  בזריזות 

וכתוב  אלקיך, ד' את  ואהבת  בתורה כתוב
לבני  קוראים  שנהיה כוללת זו שמצוה הרמב "ם
כמו  בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו  כולם אדם 
ותרבה בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב  שאם

כשתאהב בה כן אותו, לאהוב  אדם בני ותקרא ם
הסכלים ספק  בלי קורא  אתה באמת יתעלה אותו

ידעתו. אשר האמת לידיעת  והפתאים

על אהבהו אלקיך ", ד' את  "ואהבת  וז "ל: בספרי
אשר  הנפש "את שנאמר  אביך, כאברהם  הבריות

בחרן". עשו

חבירו  את איש שהזריזות בעליל רואה הנך
שאנו  ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד' דת לקיום

ובערב . בבוקר  יום  בכל קורין

מצד הרבים בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
ממש  והוא  עבר בכל גדולות פירצות הרע היצר 
מצוה טובה חלקה כל לכלות ורוצה בוער כאש
ה' יראי  של חבורה כנגדה עיר  בכל שימצא  רבה

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

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

חמורו  או אויבך שור  תפגע  "כי בתורה כתוב

"לא  תצא בפרשת וכתיב  לו", תשיבנו השב  תועה 
נדחים שיו את או אחיך שור את תראה
וכתב  לאחיך". תשיבם  השב מהם  וההתעלמת
ומזה לברוח שהרחיקו מורה שנדחים הרמב "ן
ממונו  על כך כל התורה חסה אם להתבונן, נוכל 
שתעה שיו או חמורו על אפילו ישראל של
הדרך  להטותו רב  עמל והוצרך הדרך  מן והרחיק
שתועה הישראלי נפש על לרחם צריך  כמה וכ "ש
ולראות  רב עמל יצטרך  אם  אפילו הדרך מן

האמת . דרך  אל להשיבו

פעמים, מאה אפילו רז"ל דרשו תשיבם" "השב
עלינו  יגיעות מאה צריך אפילו בעניננו כן וכמו
הבורא  לידיעה  אובדות צאן להטות בהם  לעסוק

.(שם)ועבודתו.

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

האובדות  הנפשות יתבקשו

שד ' השם ויראי תורה  מבעלי נמצאים  והנה
שבר  לרפאות בכחם והי' ותבונה חכמה בלבם  נתן
להרים וכשופר  בגרון לקרא  עליהם והחיוב עמנו
הזדונים ממים ההמון להציל ברבים  לדרוש  קולם
דסט "א  שלוחי וממדיחים  ממתעים  רשע מאנשי
לבם ולחזק  יתברך השם  אמונת בלבם  ולהשריש 
הקדושה תורה ללימוד לחזקם  העתים בצוק
מהם יתבקשו ככה יעשו לא  ואם  המצוות ולקיום
[יחזקאל הנביא  רמז זה ועל האובדות נפשות
חזקתם לא הנחלות  את וכו' הנבא אדם בן ל"ד]

.(שם)וכו'.

בזמננו החוטאים רוב   הדרך את  להם והודעת 
הח"ח) רבה (בזמן  מצוה   אובד כשה תועים  רק

לבעליהם  להשיבם עליהם לרחם

ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים ידי  על תועים  רק  ח"ו להכעיס שאינם 
שאינו  אובד כשה הם והרי  אותם  שמתעים 
לרחם רבה ומצוה בעליו לבית לשוב  הדרך יודע 
הנכונה הדרך להורותם התועות נפשות על
ילכו  אשר הדרך את להם  והודעת שכתוב וכמו

.(שם)בה.

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב גודל

טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר 
ואסור  להצילו שמצוה סכנה שאר  או בנהר 
ואם רעך", דם  על תעמוד  "לא דמו על לעמוד
אנשים לשכור  מחויב  בעצמו להצילו בכחו אין
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א מיםלפי  הם , ילה ולא  לה יל כל י יבת והראי  הר נים א חז"ל  ברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

 הם!!! ק על חט הרג יהדים מלין הה  ל ידם על היה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

על וכתבי  , לאמ האמת וזה ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹל מר

ה כחה "מצות לם  ספר הה  ".הענין  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר א לגאחד לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

תעמוד דלא בלאו עובר בזה נתעצל ואם להציל
לחבירו  רואה אם  או תכ"ו] בחו"מ [כמו"ש וכו'
רוצה דעתו חלישת ומרוב  עצומה במחלה שנחלה 
בכל מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים  לאכול
אנשים רואים  כשאנו כן וכמו מזה למנעו כחו
הזמן  בהבלי טרדותם וגודל דעתם חלישת שמרוב 
מצותיו  קיום חיוב  וגודל ה' תורת מהם נשתכח
לכרות  שיגמרו דברים  על לעבור באים ועי "ז
להתעצל לנו אסור בודאי החיים מארץ  נפשם 
עליהם יחול שלא  כדי ד' דברי  את לקיים  מלזרזם
לבסוף אבל אפיה מאריך הקב "ה כי ד' אף חרון

דיליה .(שם)גבי

בזה  להשתדל צריך  כמה  ערבות  מדין

לא  ד' מאת  התורה שקבלנו שבעת ידוע  הנה
מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד עצמנו על
בני  שאר אצל התורה קיום  לחזק ביכלתנו שיהי'
לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה ערבים  וכלנו ישראל
לכן  וכפירש"י, וכו' ולבנינו לנו והנגלות אלקינו
חבירו  את להוציא  יכול מישראל אחד שכל הדין
ותקיעת  קידוש כגון יצא בעצמו הוא אפילו

שופר .

לשמעון  ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן ועתה
ששמעון  ורואה כתרים , אלפים  כמה על אחיו,
את  מכבר מכיר והוא עסק איזה ליקח רוצה
כל בזה ויפסיד  ומר  רע  הוא כי  ההוא  העסק
עושה ראובן הי' מההשתדלות כמה מעותיו,
שעי"ז הרע מהעסק אחיו שמעון את למנוע 
לידע האדם צריך בעניננו וכן אליו, החוב יחזור

ע עון מאיזה חבירו את  למנוע יכול ידי דאם ל
מתעצל והוא עירו אנשי את או וכדומה תוכחה

עון. באותו יתפש  בזה

ותחבולות עצות לבקש צריך  שמים בחפצי
עצמו כחפצי

שלא  במה עצמו שיפטור  האדם יחשוב  ואל
עושין  דבריו  היו שלא  מפני התורה בקיום החזיק
כחפצי  עכ "פ לחשוב  צריך שמים  חפצי כי  רושם,
הולך  עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי  עצמו
ליודעים הולך  אלא ממנו מתייאש אינו רע בענין
לתקן  תחבולות ועושה בעצתם  ושואל ומבינים 
שלבסוף הדבר ומצוי לו, עוזר והקב "ה עסקו,
שמים חפצי הי' אלו בזה ואף מהעסק , ירויח
עצות  מחפש הי' כרצונו, אצלו וחשובים שקולים
יתמוטט, שלא  הדת להקים  איך ותחבולות
וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב "ה הי' ובודאי 
הדרכים באותן ר "ל וכו', דעהו דרכיך  בכל שאמר 
בחפצי  תתנהג עצמך, בעניני מתנהג שאתה
יאיר  הקב "ה ואז ותחבולות, עצות לחפש  שמים 
וקרן  התורה קרן שיתרומם  לימינך  ויעמוד עיניך

ידך  על חומת ישראל בספר חיים החפץ  דברי תוכן  (ע"כ

הדת)

הדוחים   ליום מיום הכלל  הצלת לדחות אסור
מרצחים  בשם נקראים

הכוונה נאמנה" קריה לזונה היתה "איכה
ועל איך  ואמר , תמה הנביא ישעי ' כי לומר  אפשר
הנאמנה עיר ירושלים  קדשנו עיר  הגיע מה ידי
שבעת  בה" ילין "צדיק  אמר זה על כזונה, להיות
מכשולים, ולתקן  וצדק טוב דבר  לעשות שהגיע
בה" "ילין שאמר  וזה יום  אל מיום הדבר דחו אז
על המצוה אליהם  שבאה המצוה במעשה אבל
וזה ומיד תיכף אותה לעשות עצמם  זרזו רע דבר
מדריגה עד הגיעו כן על מרצחים " "ועתה שאמר 
לזרז צריך האדם  ליד הבאה מצוה כי התחתונה,
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הלבבות חובת ו')ובספר  פרק  השם אהבת (שער 

נפשו  אלא  מתקן שאינו מי וכן קדשו: לשון  וזהו
נפשו  שמתקן ומי  מעוטה זכותו תהי ' בלבד
שמתקן  מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות

בסנהדרין ואמרינן לשונו. כאן עד  (דףלאלקים ,

יט:) סנהדרין  פה : ב "מ ועי"ע חבירו צ"ט:; בן המלמד כל
שנאמר  עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה

בחרן" עשו אשר הנפש  "ואת

בכל כריז  כרוזא ס"ב  דף חדש בזוהר  איתא
ואינון  באורייתא דמשתדלין אינון זכאין יומא
על דמעבירין ואינון לאחרנין להון דמזכין
את  דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים ובזה מדותיהן.
על אותו שתאהב  ג"כ שפירושו אלקיך ה'
הבריות  את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
כדאיתא  ה' דרך ולמדם השכינה כנפי  תחת

וברמב"ם. בספרי

את להציל מישראל איש כל על החיוב נובע ממה
ראה  זה, על נצטווינו  היכן  ה ' מדרך  מלסור אחיו
להצלת החובה זי"ע : הק ' חיים החפץ שכתב מה

ישראל נפשות

אלקיך ה' את  מואהבת  בזריזות 

וכתוב  אלקיך, ד' את  ואהבת  בתורה כתוב
לבני  קוראים  שנהיה כוללת זו שמצוה הרמב "ם
כמו  בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו  כולם אדם 
ותרבה בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב  שאם

כשתאהב בה כן אותו, לאהוב  אדם בני ותקרא ם
הסכלים ספק  בלי קורא  אתה באמת יתעלה אותו

ידעתו. אשר האמת לידיעת  והפתאים

על אהבהו אלקיך ", ד' את  "ואהבת  וז "ל: בספרי
אשר  הנפש "את שנאמר  אביך, כאברהם  הבריות

בחרן". עשו

חבירו  את איש שהזריזות בעליל רואה הנך
שאנו  ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד' דת לקיום

ובערב . בבוקר  יום  בכל קורין

מצד הרבים בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
ממש  והוא  עבר בכל גדולות פירצות הרע היצר 
מצוה טובה חלקה כל לכלות ורוצה בוער כאש
ה' יראי  של חבורה כנגדה עיר  בכל שימצא  רבה

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

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

חמורו  או אויבך שור  תפגע  "כי בתורה כתוב

"לא  תצא בפרשת וכתיב  לו", תשיבנו השב  תועה 
נדחים שיו את או אחיך שור את תראה
וכתב  לאחיך". תשיבם  השב מהם  וההתעלמת
ומזה לברוח שהרחיקו מורה שנדחים הרמב "ן
ממונו  על כך כל התורה חסה אם להתבונן, נוכל 
שתעה שיו או חמורו על אפילו ישראל של
הדרך  להטותו רב  עמל והוצרך הדרך  מן והרחיק
שתועה הישראלי נפש על לרחם צריך  כמה וכ "ש
ולראות  רב עמל יצטרך  אם  אפילו הדרך מן

האמת . דרך  אל להשיבו

פעמים, מאה אפילו רז"ל דרשו תשיבם" "השב
עלינו  יגיעות מאה צריך אפילו בעניננו כן וכמו
הבורא  לידיעה  אובדות צאן להטות בהם  לעסוק

.(שם)ועבודתו.

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

האובדות  הנפשות יתבקשו

שד ' השם ויראי תורה  מבעלי נמצאים  והנה
שבר  לרפאות בכחם והי' ותבונה חכמה בלבם  נתן
להרים וכשופר  בגרון לקרא  עליהם והחיוב עמנו
הזדונים ממים ההמון להציל ברבים  לדרוש  קולם
דסט "א  שלוחי וממדיחים  ממתעים  רשע מאנשי
לבם ולחזק  יתברך השם  אמונת בלבם  ולהשריש 
הקדושה תורה ללימוד לחזקם  העתים בצוק
מהם יתבקשו ככה יעשו לא  ואם  המצוות ולקיום
[יחזקאל הנביא  רמז זה ועל האובדות נפשות
חזקתם לא הנחלות  את וכו' הנבא אדם בן ל"ד]

.(שם)וכו'.

בזמננו החוטאים רוב   הדרך את  להם והודעת 
הח"ח) רבה (בזמן  מצוה   אובד כשה תועים  רק

לבעליהם  להשיבם עליהם לרחם

ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים ידי  על תועים  רק  ח"ו להכעיס שאינם 
שאינו  אובד כשה הם והרי  אותם  שמתעים 
לרחם רבה ומצוה בעליו לבית לשוב  הדרך יודע 
הנכונה הדרך להורותם התועות נפשות על
ילכו  אשר הדרך את להם  והודעת שכתוב וכמו

.(שם)בה.

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב גודל

טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר 
ואסור  להצילו שמצוה סכנה שאר  או בנהר 
ואם רעך", דם  על תעמוד  "לא דמו על לעמוד
אנשים לשכור  מחויב  בעצמו להצילו בכחו אין

 הרהז בת סג ְַַַ

א מיםלפי  הם , ילה ולא  לה יל כל י יבת והראי  הר נים א חז"ל  ברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

 הם!!! ק על חט הרג יהדים מלין הה  ל ידם על היה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

על וכתבי  , לאמ האמת וזה ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹל מר

ה כחה "מצות לם  ספר הה  ".הענין  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר א לגאחד לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

תעמוד דלא בלאו עובר בזה נתעצל ואם להציל
לחבירו  רואה אם  או תכ"ו] בחו"מ [כמו"ש וכו'
רוצה דעתו חלישת ומרוב  עצומה במחלה שנחלה 
בכל מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים  לאכול
אנשים רואים  כשאנו כן וכמו מזה למנעו כחו
הזמן  בהבלי טרדותם וגודל דעתם חלישת שמרוב 
מצותיו  קיום חיוב  וגודל ה' תורת מהם נשתכח
לכרות  שיגמרו דברים  על לעבור באים ועי "ז
להתעצל לנו אסור בודאי החיים מארץ  נפשם 
עליהם יחול שלא  כדי ד' דברי  את לקיים  מלזרזם
לבסוף אבל אפיה מאריך הקב "ה כי ד' אף חרון

דיליה .(שם)גבי

בזה  להשתדל צריך  כמה  ערבות  מדין

לא  ד' מאת  התורה שקבלנו שבעת ידוע  הנה
מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד עצמנו על
בני  שאר אצל התורה קיום  לחזק ביכלתנו שיהי'
לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה ערבים  וכלנו ישראל
לכן  וכפירש"י, וכו' ולבנינו לנו והנגלות אלקינו
חבירו  את להוציא  יכול מישראל אחד שכל הדין
ותקיעת  קידוש כגון יצא בעצמו הוא אפילו

שופר .

לשמעון  ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן ועתה
ששמעון  ורואה כתרים , אלפים  כמה על אחיו,
את  מכבר מכיר והוא עסק איזה ליקח רוצה
כל בזה ויפסיד  ומר  רע  הוא כי  ההוא  העסק
עושה ראובן הי' מההשתדלות כמה מעותיו,
שעי"ז הרע מהעסק אחיו שמעון את למנוע 
לידע האדם צריך בעניננו וכן אליו, החוב יחזור

ע עון מאיזה חבירו את  למנוע יכול ידי דאם ל
מתעצל והוא עירו אנשי את או וכדומה תוכחה

עון. באותו יתפש  בזה

ותחבולות עצות לבקש צריך  שמים בחפצי
עצמו כחפצי

שלא  במה עצמו שיפטור  האדם יחשוב  ואל
עושין  דבריו  היו שלא  מפני התורה בקיום החזיק
כחפצי  עכ "פ לחשוב  צריך שמים  חפצי כי  רושם,
הולך  עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי  עצמו
ליודעים הולך  אלא ממנו מתייאש אינו רע בענין
לתקן  תחבולות ועושה בעצתם  ושואל ומבינים 
שלבסוף הדבר ומצוי לו, עוזר והקב "ה עסקו,
שמים חפצי הי' אלו בזה ואף מהעסק , ירויח
עצות  מחפש הי' כרצונו, אצלו וחשובים שקולים
יתמוטט, שלא  הדת להקים  איך ותחבולות
וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב "ה הי' ובודאי 
הדרכים באותן ר "ל וכו', דעהו דרכיך  בכל שאמר 
בחפצי  תתנהג עצמך, בעניני מתנהג שאתה
יאיר  הקב "ה ואז ותחבולות, עצות לחפש  שמים 
וקרן  התורה קרן שיתרומם  לימינך  ויעמוד עיניך

ידך  על חומת ישראל בספר חיים החפץ  דברי תוכן  (ע"כ

הדת)

הדוחים   ליום מיום הכלל  הצלת לדחות אסור
מרצחים  בשם נקראים

הכוונה נאמנה" קריה לזונה היתה "איכה
ועל איך  ואמר , תמה הנביא ישעי ' כי לומר  אפשר
הנאמנה עיר ירושלים  קדשנו עיר  הגיע מה ידי
שבעת  בה" ילין "צדיק  אמר זה על כזונה, להיות
מכשולים, ולתקן  וצדק טוב דבר  לעשות שהגיע
בה" "ילין שאמר  וזה יום  אל מיום הדבר דחו אז
על המצוה אליהם  שבאה המצוה במעשה אבל
וזה ומיד תיכף אותה לעשות עצמם  זרזו רע דבר
מדריגה עד הגיעו כן על מרצחים " "ועתה שאמר 
לזרז צריך האדם  ליד הבאה מצוה כי התחתונה,
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העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין]ו ל[מ לתא" י כל יהדי ל די  דה לן ה הר לתר ם  התחיל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

ונ מ לה להר ע ל להיעהיה  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה גמרה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי  דה ההר  ספר את מס העלמי " ההר "מפעל אנ י י ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם תא הנה, חדי  לי"ב רכים  בי "ב הד ס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס"ט כסלו [מל' נים  ג' לפני  טבת  חד עה, יצקה עפרת ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

אנים מלי ן וחזר .[2009 בינואר 18ל 2008 דצמ ר 27 ין ולמסרם  – טבת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָכ"ב

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָלביתם ,

הי אחר הערבים  רק הילים  רב ,מ בית ,חד ען  תב, היה בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אנים ה אצלנ  עבד הא ב עת לה וכל ,מ לבית להיע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצריכים 

אל לידך  הבאה מצוה כמ"ש תיכף ולקיימה בה
לאנדא)תחמיצנה ר"י בשם הנפש  .(רפואת

לו.

ד ה הז הר ל ד  להתחק רר ְְְְְִִִֵַַַַָהתע

ידע ýה'אחינýו'ÿה₣רים ה'óראלי' נב ₣נים, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ
Łòדýע ò₣דčה הþהר ùלýflד לעסק  ýננ₣ùְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית

ל ýמס úל הòŽמה את מ ₣מטהר  וט₣בה ùרכה כל ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻ
ùאצ ùע " "מ₣רה ùספר ₣ זלה"ה החיד"א (ב ,òתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

למד ) על מר₣מם הז ₣הר  ספר "fiי ýflד  לò₣נ₣: ְְְִֵֶֶַַַָָוזה
Łòטעה ואף קאמר  מאי  ידע  לא  úòùם fiְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹיýflד,
ע "ל לòŽמה...", úד₣ל יק ýן והýא ùְְְִִִַַַָָָָקריאת₣,

הז ₣הר זלה"ה. ùלýflד להתח þק ý התע₣רר ן  ְְְְְִִִֵֵַַַַעל
ò₣דčבהýתò קיט)מ ₣ לה'(הfiים לעó₣ת "עת ְְֲִִֵֶַַַָָ

ת₣רת�", ýרההפר₣ה את  מפירים  רב שהערב (ýבא ýר₣: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ה ôכינה לכב ₣ד  ýזמן עת ולעó₣ת להתחþק ýעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמ ýטל 

(ü יכינòý קב"ה  ýליחדא זמן ה čד₣òה, ýהþò מýôם  , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וכŁדýע הז ₣הר הúאýלה, בלימýד  לýיה  הúא ýלה  ל ְְְְְִַַַַַַָָָָָ

,ò₣דčהò₣ דčה ùז₣הר ý אמרò מ:)וכמ₣ ח"ב (ז₣ה "ח  ְְְֶַַַַָָָ

ûייתי  עד עלמא  יקŁם  ûא דדרא ýזכ" û₣ר₣: ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָעל
הז₣הר  fiיýflד ùòזכýת וכŁדýע  מòיחא" ְְְְִִֶַַַַַָָָמלא 
וע₣ד ùרחמים גלýתא מן יפק ýן והאדר₣ת ò₣דčְְְְְֲִִִִַַָָָָה
ýב ýčנים. ò₣דčה ùז ₣הר  כמ"ש לנžי₣ן. ýיצטרכ ְְְְִִִִַַַָָָֹלא

לת א  נòא ùני  "וכflה איתא : ו' ýְְְִִֵַַַָָָָָבýčן
לת א  יתגלי ד  ילû חיב ýרא  מהאי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָיתćרנסýן
ûר₣ר  וקראת  üבגיניý י₣מŁא , ùס₣ף ùתראה ùְְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא 
מהימנא  רעיא אמר נóא  ýבפרòת ýגו'". ùְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹארץ 

ùרחמי". גלýתא  מן יפק ýן ûא ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ùספרא

 הרהז בת סהְַַַ

 ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  מעת 2630  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלער

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מ י י ם  בר המח ק" ה"הר את נ נ ים אם  הר)מ ה, ה מי" בפרט("ף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

ז הר הט  את  הדיס ליט"א מאלי י כר ניה ר י  הגה"צ י יבה הרא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהם 

לסם ללמד  קל יכל אחד  ל דלת אתת עם רכים  18 רם עם דְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה

האמרה  הר"י  להבטחת נזה מ קרב אז אחת , נה  דה הזהר ל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאת

 י יפקן ההר  ספר האי איה ח י מאילנא למטעם יראל דעתידין "בגין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלעיל

רחמי ". גלתא  ְֲִֵַָָמן

אמרי  רא י ייבת וראי הר נים ל ע הגיאה את נע ה  לא  ורתי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

 יד אל ???ידענ לא יד אל זצ"ל!!! הם על הגה"צ קל למע ְְְִִִַַַַַַַַַַַָָָֹֻרצ

י ראל!!! עם  את להיל יכלנ ְְְִִֵֶַַָָֹֹלא

מאסר מפחיד חים ס ר מקוה.החפץ  ענין זצ"ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּפ סוּ לה? מקוה יׁש  זּ וֹ  ׁש בּ עירה ידעּת  האם  מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי יׁש אלוּ 
ּכ ן! א ׁש יב

אכתעירה  היה לא קם אחד לאף ה קמית, ה קוה נפסלה מראדין הרחק לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לם כהיע עיר , תלא לעבר ח ים  החפץ החליט ואז ה קוה, את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלתן

ר ה  להיד   מב עיר , נמצא  הא  להם  והדיע העיר , ל את לכס  לח  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהא

, על  עירה מע ה נסת. הנסת בית לבית בא החנית  את לם ואז סגר , ְְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ואמר : ח ים  החפץ ְִֵֶַַַָָָתח 

מאיררתי! יראל איב  ? מ מה  אתי  אל י העלין לעלם י אלא יע , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

סלה? מקוה  י ז עירה ידע האם  ןאתי  י אלאיב  ואי ואז , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עית?, מה למע א תי  רצ ולא ה ק ם, בי את והזהרי לעירה  סעי איב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אתכם  הזהרי אני כתב  לי מסר מם מב אני לכן  .ק לי, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

הרה וכל קריאת לפני  לימה חים החפץ עלה אז הקוה, את לתן ,ל עזר לא זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

את לתן מד כף סף אספ עד רה  לקרא לכם נתן  לא  אני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹואמר:

הקוה. את נות הוי . וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָהקוה,



 הרהז בת ְַַַ סד סד סד סד 

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין]ו ל[מ לתא" י כל יהדי ל די  דה לן ה הר לתר ם  התחיל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

ונ מ לה להר ע ל להיעהיה  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה גמרה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי  דה ההר  ספר את מס העלמי " ההר "מפעל אנ י י ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם תא הנה, חדי  לי"ב רכים  בי "ב הד ס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס"ט כסלו [מל' נים  ג' לפני  טבת  חד עה, יצקה עפרת ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

אנים מלי ן וחזר .[2009 בינואר 18ל 2008 דצמ ר 27 ין ולמסרם  – טבת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָכ"ב

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָלביתם ,

הי אחר הערבים  רק הילים  רב ,מ בית ,חד ען  תב, היה בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אנים ה אצלנ  עבד הא ב עת לה וכל ,מ לבית להיע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצריכים 

אל לידך  הבאה מצוה כמ"ש תיכף ולקיימה בה
לאנדא)תחמיצנה ר"י בשם הנפש  .(רפואת

לו.

ד ה הז הר ל ד  להתחק רר ְְְְְִִִֵַַַַָהתע

ידע ýה'אחינýו'ÿה₣רים ה'óראלי' נב ₣נים, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ
Łòדýע ò₣דčה הþהר ùלýflד לעסק  ýננ₣ùְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית

ל ýמס úל הòŽמה את מ ₣מטהר  וט₣בה ùרכה כל ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻ
ùאצ ùע " "מ₣רה ùספר ₣ זלה"ה החיד"א (ב ,òתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

למד ) על מר₣מם הז ₣הר  ספר "fiי ýflד  לò₣נ₣: ְְְִֵֶֶַַַָָוזה
Łòטעה ואף קאמר  מאי  ידע  לא  úòùם fiְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹיýflד,
ע "ל לòŽמה...", úד₣ל יק ýן והýא ùְְְִִִַַַָָָָקריאת₣,

הז ₣הר זלה"ה. ùלýflד להתח þק ý התע₣רר ן  ְְְְְִִִֵֵַַַַעל
ò₣דčבהýתò קיט)מ ₣ לה'(הfiים לעó₣ת "עת ְְֲִִֵֶַַַָָ

ת₣רת�", ýרההפר₣ה את  מפירים  רב שהערב (ýבא ýר₣: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ה ôכינה לכב ₣ד  ýזמן עת ולעó₣ת להתחþק ýעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמ ýטל 

(ü יכינòý קב"ה  ýליחדא זמן ה čד₣òה, ýהþò מýôם  , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וכŁדýע הז ₣הר הúאýלה, בלימýד  לýיה  הúא ýלה  ל ְְְְְִַַַַַַָָָָָ

,ò₣דčהò₣ דčה ùז₣הר ý אמרò מ:)וכמ₣ ח"ב (ז₣ה "ח  ְְְֶַַַַָָָ

ûייתי  עד עלמא  יקŁם  ûא דדרא ýזכ" û₣ר₣: ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָעל
הז₣הר  fiיýflד ùòזכýת וכŁדýע  מòיחא" ְְְְִִֶַַַַַָָָמלא 
וע₣ד ùרחמים גלýתא מן יפק ýן והאדר₣ת ò₣דčְְְְְֲִִִִַַָָָָה
ýב ýčנים. ò₣דčה ùז ₣הר  כמ"ש לנžי₣ן. ýיצטרכ ְְְְִִִִַַַָָָֹלא

לת א  נòא ùני  "וכflה איתא : ו' ýְְְִִֵַַַָָָָָבýčן
לת א  יתגלי ד  ילû חיב ýרא  מהאי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָיתćרנסýן
ûר₣ר  וקראת  üבגיניý י₣מŁא , ùס₣ף ùתראה ùְְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא 
מהימנא  רעיא אמר נóא  ýבפרòת ýגו'". ùְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹארץ 

ùרחמי". גלýתא  מן יפק ýן ûא ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ùספרא

 הרהז בת סהְַַַ

 ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  מעת 2630  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלער

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מ י י ם  בר המח ק" ה"הר את נ נ ים אם  הר)מ ה, ה מי" בפרט("ף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

ז הר הט  את  הדיס ליט"א מאלי י כר ניה ר י  הגה"צ י יבה הרא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהם 

לסם ללמד  קל יכל אחד  ל דלת אתת עם רכים  18 רם עם דְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה

האמרה  הר"י  להבטחת נזה מ קרב אז אחת , נה  דה הזהר ל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאת

 י יפקן ההר  ספר האי איה ח י מאילנא למטעם יראל דעתידין "בגין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלעיל

רחמי ". גלתא  ְֲִֵַָָמן

אמרי  רא י ייבת וראי הר נים ל ע הגיאה את נע ה  לא  ורתי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

 יד אל ???ידענ לא יד אל זצ"ל!!! הם על הגה"צ קל למע ְְְִִִַַַַַַַַַַַָָָֹֻרצ

י ראל!!! עם  את להיל יכלנ ְְְִִֵֶַַָָֹֹלא

מאסר מפחיד חים ס ר מקוה.החפץ  ענין זצ"ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּפ סוּ לה? מקוה יׁש  זּ וֹ  ׁש בּ עירה ידעּת  האם  מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי יׁש אלוּ 
ּכ ן! א ׁש יב

אכתעירה  היה לא קם אחד לאף ה קמית, ה קוה נפסלה מראדין הרחק לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לם כהיע עיר , תלא לעבר ח ים  החפץ החליט ואז ה קוה, את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלתן

ר ה  להיד   מב עיר , נמצא  הא  להם  והדיע העיר , ל את לכס  לח  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהא

, על  עירה מע ה נסת. הנסת בית לבית בא החנית  את לם ואז סגר , ְְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ואמר : ח ים  החפץ ְִֵֶַַַָָָתח 

מאיררתי! יראל איב  ? מ מה  אתי  אל י העלין לעלם י אלא יע , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

סלה? מקוה  י ז עירה ידע האם  ןאתי  י אלאיב  ואי ואז , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עית?, מה למע א תי  רצ ולא ה ק ם, בי את והזהרי לעירה  סעי איב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אתכם  הזהרי אני כתב  לי מסר מם מב אני לכן  .ק לי, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

הרה וכל קריאת לפני  לימה חים החפץ עלה אז הקוה, את לתן ,ל עזר לא זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

את לתן מד כף סף אספ עד רה  לקרא לכם נתן  לא  אני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹואמר:

הקוה. את נות הוי . וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָהקוה,



 הרהז בת ְַַַ סו סו סו סו 

מיללה אפר  ידע האם  יהדה! ל ם  מעלה, ל ין בית אתי  אל י כן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אט ם? מצצת י ראל עם ְְִִֵֶַַָָָאת 

ן.איב, ִֵָ

אללזה?י עית  מה ְֲִִֶַָָָ

הרניםא יב, ל האמת את  רת ואמרי  הז ה"ק, על ספרים  מיליני הד סי  ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רא י הם   ד ה זהר ללמד  הם להל אמרים  א י יבת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהרא י

למידי ספרי 140 מבאים  וגם – עמים  172 ז ה"ק תב  זה [ל רב, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהערב 

וכל ספרים 17 הל והדס י  מקמת, מראי 310 הל  ס – זי"ע ט ב ם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹעל

מ י ראל לכלל יעים  האס נת ל על אמים  והם  זה], את לראת יכל ידיאחד  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מעלה. ל ין  בית תקל החידי האמת זה .מ י ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָי ם

זוֹ  לצים  מוֹ ׁש ב איזה יׁש ב. א  לצים רב.(לילי"ת)וּ במוֹ ׁש ב ערב ׁש ל  אּמ ם  
לצּ דּ יקים בּ מוֹ ׁש בם מט ּמ אים  רב ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. ּכ נדּ ה מטּמ אה ׁש היא

בּ יניהם ׁש יּ וֹ ׁש בים
ע"ב)זהרבני כ"ז ף י "ג  עצת(יקן הל לא א ר  האי "ארי  הסק על , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

  האי ל ת תה א רי   וגו' רעים ,רעים " עצת הל לא "א ר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יב" לא  לצים במ ב עמד  לא  חטאים  ר(א ס ק א רק .(הילים ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נאמרהאי .ארי ועליה הרא ים  לכל  רא אהי "ה. אר אהי "ה ז)ה א  רא)יר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יד. ל פילין ז אר מן.  רא וד ת . רא ל  פילין וזה רמל.  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעלי

הארי  זה לבת מ חים  ב(ת ם  א רי  ם ראי "ת  ן תב(ועל  הא  (רא יתזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זכה ל) מי הד ה] הכינה את עלים  היקים [הם נת. א רני  י  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָארי 

ט ב  העת עץ ל מד  רעה  עצה היא רעים . עצת הל לא אר ה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלי נס 

ונח)ורע. סמא "ל  זה  הרעים. אמר(מי ז ח אים. ר איזה עמד. לא ח אים בדר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(ל וגו'.(מלי יה מחתה  אכלה  מנאפת אה  ר איזהן יב. לא לצים במב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ז לצים ער(לילי"ת)מ ב ל רבאם ערב וכן  מבה . נה  מט אה היא רב. ]זל[ב  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וז "ל:לז. הזוהר, מטעמי בספר 

לכל יז הם לגאלה, מאמינים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָהצ ים

המבטחת: ְַַָהבת 

ואמר, י₣סי ר ùי מא)ćתח  יב₣ýò(י òעיה הן ְְְִִֵֵַַַַָָָ
הýא   ריù ק ýדòא זמין וג₣'. ù הŽחרים  ל ý למְְְְְֱִִִִֶַָָָָָוי
ידי  על ûקאמר  טבאן, אינýן ל ליóראל. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלמע ùד

קò₣ט... לנביאי את לי óראל  לעó₣ת הקù"ה  (עתיד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ùגלýת...) עליהם  ý וסבל האמת, נביאי  ýאùתנŽò אבלה ÿ₣ב ₣ת ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אינýן  ל וחמאן ספרין, ćתחין מדרò₣ת , לבי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאזלין
ùא ₣רייתא, תיבין וחמאן flחכן, ûקא ְְְְְְִִַַָָָָָָָָטבאן,

ýמתנחמין  ,ýעלייה ה ýא  ריù קýדòא  ל₣ן ְְְְְְֲֲִִִַַַַָדאבטח 
ùספרים ùגל₣תה₣ן... ýרא אòר  מעמד  ýהחזיק (וי óראל  ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה òי"ת...) òהבטיח וה ÿ₣ב ₣ת ההבטח₣ת ל  את  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָה čד ₣òים

ל מאי .�ù הŽחרים  ל ýלמוי ýò₣יב הן ûא, ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָועל
ùגלýתא  אעל� ùרגז  נחיריה₣ן דאתקפ ₣ .�ù ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹהŽחרים 
דיחמ ýן  טבין מ ל ýלמוי ýò₣יב זמנא. ùההýא ûְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָא .

לי óראל. òהאמיןלה₣ן מי  òרק ה Žביא התנùא זה (ועל  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

רב והערב  ùגאýלה, ל óמ₣ח Łזה  הýא  ה Žבýאה  לקýŁם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָוציćה 

מקלי ćת  להינצל והר ₣צה  – ההבל אחרי  ýהלכ י  ýלמוי ýò₣ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיב

òה Čילה נח תיבת ,ò₣דč ה ùז₣הר לעס ₣ק מ ýכרח רב ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהערב

 הרהז בת סז ְַַַ

ע"ב ).מהýùflל ) קפ"ח ûף תõא י  ćר òת ò₣דč ה (ז ₣הר ִִֵַַַַַַָָָָ

לעסק מכרח רב הערב מקלית להינצל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהרצה

מהל הילה נח תיבת ,דה ְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹבזהר

רשיעייא , רב ערב  שמהערבואינýן הרòעים (וא₣תם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זמנא,רב ) ùההýא ýהù לפני דיתקיים  ùהם (יתקיים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

התýב:) הòflיח יב )ùיאת ויČרפ û)ýנŁאל  ýנùיתל ýררùית ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ר òעים . ýיעò והר ùי óראל )רùים úמýר  ùירýר יהיה  (òאז ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ

מòנה. מארי אינýן :ý נùנהיתלòflה ùעלי  ýfiא) ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ה ₣רה ) fiי ýflד ידי  על  ýיתבררòČזרעא וי אינýן :ýרפ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
עflא. òûאר העם ק ûי òא òאר òל  ò₣דč ה (וזרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ýצדקה ) ט₣בים ýמעóים מצו₣ת ידי על  ýררù א יתýה הדא  ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
יג )ûכתיב, הסף.(זכריה  את צרף (ûהיינýýצרפים  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ

לצדקה ) Žò₣תנים  סף ידי אינýן על רòעים, ýיעò והר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
רב . י óראל )ערב מלל  ý יצא רב הערב ýfiוא) ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

יב ) קùלה,(ûנאל מארי אינýן ,ýיבינ והóflילים  ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ה ₣רה ) ùס ₣ד₣ת òע₣סקים  ýfi א הם ûא מר (וה óflילים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

יב )ùה₣ן הרקיע.(ûנŁאל זהר ýיזהיר והóflילים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
ספר  ûאקרי ûא , ùזהר  מûòלין ûקא אינýן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאfiין

ספר הþהר , הŽקרא ה þה  ùא₣ר òע₣סקים ה ûČיקים  הם ýfiא) ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נח ,הז₣הר) תיבת ýאיהûילČflô נח תיבת (òהýא  ְְְִִִִֶֶַַַַַַַֹֹ

וòבעמהýùflל ) מעיר, òנים üù דflתנ òין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מćòflחה. òýנים מעיר, אחד ýלזמנין flְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמלכýתא .
רק  הýùflל , לפני  ל יבה  להי נס  ýזכ ýלם fiòא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(òמ₣

י  ,ò₣דč ה הז₣הר ידי  על להינצל ýיז והóflילים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה þריזים

א') ćס ýק  ג' (ćרק ùמלאכי òתýב  מ₣ קצר, הŽני ה þמן  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
אל יב ₣א ýפתא ₣ם  לפני  רû ýפנה מלאכי òְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ₣לח
הùרית  מלאý מבק òים אם  א òר  האד₣ן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיכל₣
צבק₣ת) ה' אמר ùא הŽה חפצים  אם ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאòר 

ה čד₣ò)דבה₣ן ùז₣הר לעס ₣ק ý זŁò ýfiאù)יתקיים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
א) òליכ ýה ò).ýמ₣ת היא₣רה הfiŁ₣ד הùן (להי ₣ת ל ְְְְִִִֵַַַַָָ

ùמהרה ,ý צדקינ מòיח ćני לק ùל ýמהראò₣נים  ùנים, ùְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָבחינת

(ýימינùהùס על וכלא ûא, ûספרא  üא ₣ר ודא  ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹ
.ילû,מ ₣תיהםòנù יאיר ò₣דčה ז₣הר  ספר òל הא₣ר (וזה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ò₣דč ה הרùò"י  ùזכýת זה ćרòת .וכל ò₣ דč ה (ז₣הר  ְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ז₣הר  יקýני ועŁן ע "ב , קנ"ג ûף  מהימנא, רעיא  ùְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָהעל ₣ת�

נ"ד ) נ"ג , עýflד  כ"א  ִַיקýן 

:üמòל fiòא  ה₣רה ôתב עסק  מה והŽה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ûמûòלי  אינýן ל ýfiואפי ûבריו ùְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָתח fiת
הי₣ת  עם .'ý וכ ýלגרמיה ûעבדי חסד ל ùְְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָא ₣ריתא 
ýעו₣נ₣תינù זה ýנŽזמù ýבפרט מבאר, òćòְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹט ₣
אצל üù לחת קרûם נע óית ה₣רה אòר  ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהרùים 
מנת  על ù₣רה עסקם אòר  ₣רה ùעלי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָקצת
מלל להי₣תם  וגם יתר₣ת, והžפק₣ת  ćרס ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָלקùל
òמם להי₣ת  סנהדרא₣ת , ודיני יòיב₣ת, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָראòי

לאנòי  ùמעóיהם וד ₣מים  הארץ  ùכל נ₣דף ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוריחם 
ועčר  ôùמים, ₣ò ורא מג ûל הù₣נים  הפלגה ûְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ₣ר 
התýב   אחר ôתב  מה היא מעóיהם  ֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָס ùת
ùפרòת  הþהר  ùספר תýב òם. ý לנ ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹונעóה

כ"ה :)ùרא òית א fiה(ûף  ćסýק על לò₣נ ₣ וזה ְְְִֵֵֶֶַַָ
ùערב  òי flינים  òחמôה והארץ , הôמים  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ₣לד₣ת
ùú₣רים, ת הŽקרא  הýא מהם  מינים, הג' ýמן ְִִִִִִֵֶַַַַָרב ,
אנòי  מע₣לם א òר  הùú₣רים הflה  א מר  ý עלייהûְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ùה₣ן ûא מר  ûא fiין מžטרא  ואי ýŽן (ùרא òית הôם, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

òםיא) ýלנ ונעóה וג₣' ýמגûל עיר  ýלנ נבנה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהבה
ספר  ùה₣ן וòויין מדר ò₣ת ùýי כנסŁ₣ת ùי ùְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָבנין
למעùד א fiא ,üמòל וfiא ,ü יòרי על ועטרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ₣רה
ל úùמרא : ýאמר הþאת הת על והŽה .'ýוכ ְְְְִֵַַַַַָָָָֹל₣ן
òלית₣ Žòהפכה ל₣ נח üמòל fiòא ù₣רה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהע ₣סק

הע₣לם. לאויר  יצא ולא ćניו ְֲִַַָָָָָָֹעל
:üמòל ע ₣סקין òאין האנ òיםראיה ואמנם  ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

עסקםהא  ל י ùאמרם  וענוה üימ מראים fiה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ר ùי  הŽא הúד₣ל החכם  והŽה .üמòל הýא  ùְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ₣רה
הýא   fiòא  עליהם העיד  הôל₣ם עליו ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמאיר 
ז₣כה üמòל ù₣רה הע ₣סק ל ללýת לò₣ן ùְְְְְִֵֶַָָָָָָאמר ₣
ונע óה ₣רה רזי  ל₣ ýמג fiים  'ýוכ הרùה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדברים 
מאליו  הflת ùúר ýכמעין וה₣ל ć₣סק  òאינ₣ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנהר 
טćין  טćין ýלה₣ציא üù ýלעŁן לטרח הצטרכ ₣ ùְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָֹלי
òאינ₣ י₣רה זה הŽה הžלע, מן ה₣רה מימי òִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל
א òר  ò האי זה ýמי ,ü הלכת ü מòל ù₣רה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָע ₣סק
הþאת  הòflנה ùרא₣ת ₣ ûמע ₣ת  עיניו ýלþי ְְְְִִִֵַַָָָֹֹלא

ýפחיתýת ₣. חסר ₣נ₣ עלור₣אה וויטאל חŁים ר ùי  (הקûמת  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ

כ"ח) ćרק הז₣הר א₣ר ועŁן – ההקûמ₣ת .òער ְְֵֶֶַַַַַַַָ

ל ההר, ספר עסק אינ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב

וראת, טע ת ו ולחץ, מפה  הא רתְְְִַַָָָָָֻ

ם , מאנ י להית  אא רה  עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ

על להרר  הר דל ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית 

בואי   חים חלק ולא חים  ל ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהרת,

חים  ארחת ייג ְִִַַָֹלא

וכתבי  ות ýčנים הþהר ùספר  ע ₣סק òאינ₣ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי
טע ýת  ₣fiו ולחýץ , מõפה הýא  ₣רת₣ ל ְְֲִִַָָָָָָֻהאר"י,
מאנòי  להי₣ת  א fiא ù₣רה ע₣סק  ואינ₣ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָורflאýת ,
על ýלהóרר  הû₣ר úד₣ל òורא רב להי₣ת òְְְְְִִֵֵַַַָֹם ,
ýבוûאי   ùחŁים  חלק ולא  ח Łים ל₣ ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהùר Ł₣ת,
ה þהר  לýflד  ידי  על אfiא  חŁים ארח₣ת  יõיג ְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא
הþה ûù₣ר ùלבד : ויטאל ח Łים הרב  מרן ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָוכתבי
ותýčנים הþהר ùספר ע ₣סק  òאינ₣ מי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהאחר ₣ן,
ùלýלה ,òפŽל òflמ ח Łים òהם האר "י מרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכתבי
נאמנה ידע ýפ ₣סקים, ýבתלמ ýד  ýבמòנה  ùְְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָמקרא



 הרהז בת ְַַַ סו סו סו סו 

מיללה אפר  ידע האם  יהדה! ל ם  מעלה, ל ין בית אתי  אל י כן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אט ם? מצצת י ראל עם ְְִִֵֶַַָָָאת 

ן.איב, ִֵָ

אללזה?י עית  מה ְֲִִֶַָָָ

הרניםא יב, ל האמת את  רת ואמרי  הז ה"ק, על ספרים  מיליני הד סי  ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רא י הם   ד ה זהר ללמד  הם להל אמרים  א י יבת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהרא י

למידי ספרי 140 מבאים  וגם – עמים  172 ז ה"ק תב  זה [ל רב, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהערב 

וכל ספרים 17 הל והדס י  מקמת, מראי 310 הל  ס – זי"ע ט ב ם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹעל

מ י ראל לכלל יעים  האס נת ל על אמים  והם  זה], את לראת יכל ידיאחד  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מעלה. ל ין  בית תקל החידי האמת זה .מ י ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָי ם

זוֹ  לצים  מוֹ ׁש ב איזה יׁש ב. א  לצים רב.(לילי"ת)וּ במוֹ ׁש ב ערב ׁש ל  אּמ ם  
לצּ דּ יקים בּ מוֹ ׁש בם מט ּמ אים  רב ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. ּכ נדּ ה מטּמ אה ׁש היא

בּ יניהם ׁש יּ וֹ ׁש בים
ע"ב)זהרבני כ"ז ף י "ג  עצת(יקן הל לא א ר  האי "ארי  הסק על , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

  האי ל ת תה א רי   וגו' רעים ,רעים " עצת הל לא "א ר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יב" לא  לצים במ ב עמד  לא  חטאים  ר(א ס ק א רק .(הילים ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נאמרהאי .ארי ועליה הרא ים  לכל  רא אהי "ה. אר אהי "ה ז)ה א  רא)יר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יד. ל פילין ז אר מן.  רא וד ת . רא ל  פילין וזה רמל.  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעלי

הארי  זה לבת מ חים  ב(ת ם  א רי  ם ראי "ת  ן תב(ועל  הא  (רא יתזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זכה ל) מי הד ה] הכינה את עלים  היקים [הם נת. א רני  י  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָארי 

ט ב  העת עץ ל מד  רעה  עצה היא רעים . עצת הל לא אר ה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלי נס 

ונח)ורע. סמא "ל  זה  הרעים. אמר(מי ז ח אים. ר איזה עמד. לא ח אים בדר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(ל וגו'.(מלי יה מחתה  אכלה  מנאפת אה  ר איזהן יב. לא לצים במב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ז לצים ער(לילי"ת)מ ב ל רבאם ערב וכן  מבה . נה  מט אה היא רב. ]זל[ב  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וז "ל:לז. הזוהר, מטעמי בספר 

לכל יז הם לגאלה, מאמינים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָהצ ים

המבטחת: ְַַָהבת 

ואמר, י₣סי ר ùי מא)ćתח  יב₣ýò(י òעיה הן ְְְִִֵֵַַַַָָָ
הýא   ריù ק ýדòא זמין וג₣'. ù הŽחרים  ל ý למְְְְְֱִִִִֶַָָָָָוי
ידי  על ûקאמר  טבאן, אינýן ל ליóראל. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלמע ùד

קò₣ט... לנביאי את לי óראל  לעó₣ת הקù"ה  (עתיד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ùגלýת...) עליהם  ý וסבל האמת, נביאי  ýאùתנŽò אבלה ÿ₣ב ₣ת ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אינýן  ל וחמאן ספרין, ćתחין מדרò₣ת , לבי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאזלין
ùא ₣רייתא, תיבין וחמאן flחכן, ûקא ְְְְְְִִַַָָָָָָָָטבאן,

ýמתנחמין  ,ýעלייה ה ýא  ריù קýדòא  ל₣ן ְְְְְְֲֲִִִַַַַָדאבטח 
ùספרים ùגל₣תה₣ן... ýרא אòר  מעמד  ýהחזיק (וי óראל  ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה òי"ת...) òהבטיח וה ÿ₣ב ₣ת ההבטח₣ת ל  את  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָה čד ₣òים

ל מאי .�ù הŽחרים  ל ýלמוי ýò₣יב הן ûא, ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָועל
ùגלýתא  אעל� ùרגז  נחיריה₣ן דאתקפ ₣ .�ù ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹהŽחרים 
דיחמ ýן  טבין מ ל ýלמוי ýò₣יב זמנא. ùההýא ûְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָא .

לי óראל. òהאמיןלה₣ן מי  òרק ה Žביא התנùא זה (ועל  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

רב והערב  ùגאýלה, ל óמ₣ח Łזה  הýא  ה Žבýאה  לקýŁם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָוציćה 

מקלי ćת  להינצל והר ₣צה  – ההבל אחרי  ýהלכ י  ýלמוי ýò₣ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיב

òה Čילה נח תיבת ,ò₣דč ה ùז₣הר לעס ₣ק מ ýכרח רב ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהערב

 הרהז בת סז ְַַַ

ע"ב ).מהýùflל ) קפ"ח ûף תõא י  ćר òת ò₣דč ה (ז ₣הר ִִֵַַַַַַָָָָ

לעסק מכרח רב הערב מקלית להינצל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהרצה

מהל הילה נח תיבת ,דה ְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹבזהר

רשיעייא , רב ערב  שמהערבואינýן הרòעים (וא₣תם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זמנא,רב ) ùההýא ýהù לפני דיתקיים  ùהם (יתקיים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

התýב:) הòflיח יב )ùיאת ויČרפ û)ýנŁאל  ýנùיתל ýררùית ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ר òעים . ýיעò והר ùי óראל )רùים úמýר  ùירýר יהיה  (òאז ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ

מòנה. מארי אינýן :ý נùנהיתלòflה ùעלי  ýfiא) ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ה ₣רה ) fiי ýflד ידי  על  ýיתבררòČזרעא וי אינýן :ýרפ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
עflא. òûאר העם ק ûי òא òאר òל  ò₣דč ה (וזרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ýצדקה ) ט₣בים ýמעóים מצו₣ת ידי על  ýררù א יתýה הדא  ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
יג )ûכתיב, הסף.(זכריה  את צרף (ûהיינýýצרפים  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ

לצדקה ) Žò₣תנים  סף ידי אינýן על רòעים, ýיעò והר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
רב . י óראל )ערב מלל  ý יצא רב הערב ýfiוא) ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

יב ) קùלה,(ûנאל מארי אינýן ,ýיבינ והóflילים  ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ה ₣רה ) ùס ₣ד₣ת òע₣סקים  ýfi א הם ûא מר (וה óflילים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

יב )ùה₣ן הרקיע.(ûנŁאל זהר ýיזהיר והóflילים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
ספר  ûאקרי ûא , ùזהר  מûòלין ûקא אינýן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאfiין

ספר הþהר , הŽקרא ה þה  ùא₣ר òע₣סקים ה ûČיקים  הם ýfiא) ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נח ,הז₣הר) תיבת ýאיהûילČflô נח תיבת (òהýא  ְְְִִִִֶֶַַַַַַַֹֹ

וòבעמהýùflל ) מעיר, òנים üù דflתנ òין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מćòflחה. òýנים מעיר, אחד ýלזמנין flְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמלכýתא .
רק  הýùflל , לפני  ל יבה  להי נס  ýזכ ýלם fiòא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(òמ₣

י  ,ò₣דč ה הז₣הר ידי  על להינצל ýיז והóflילים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה þריזים

א') ćס ýק  ג' (ćרק ùמלאכי òתýב  מ₣ קצר, הŽני ה þמן  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
אל יב ₣א ýפתא ₣ם  לפני  רû ýפנה מלאכי òְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ₣לח
הùרית  מלאý מבק òים אם  א òר  האד₣ן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיכל₣
צבק₣ת) ה' אמר ùא הŽה חפצים  אם ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאòר 

ה čד₣ò)דבה₣ן ùז₣הר לעס ₣ק ý זŁò ýfiאù)יתקיים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
א) òליכ ýה ò).ýמ₣ת היא₣רה הfiŁ₣ד הùן (להי ₣ת ל ְְְְִִִֵַַַַָָ

ùמהרה ,ý צדקינ מòיח ćני לק ùל ýמהראò₣נים  ùנים, ùְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָבחינת

(ýימינùהùס על וכלא ûא, ûספרא  üא ₣ר ודא  ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹ
.ילû,מ ₣תיהםòנù יאיר ò₣דčה ז₣הר  ספר òל הא₣ר (וזה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ò₣דč ה הרùò"י  ùזכýת זה ćרòת .וכל ò₣ דč ה (ז₣הר  ְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ז₣הר  יקýני ועŁן ע "ב , קנ"ג ûף  מהימנא, רעיא  ùְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָהעל ₣ת�

נ"ד ) נ"ג , עýflד  כ"א  ִַיקýן 

:üמòל fiòא  ה₣רה ôתב עסק  מה והŽה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ûמûòלי  אינýן ל ýfiואפי ûבריו ùְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָתח fiת
הי₣ת  עם .'ý וכ ýלגרמיה ûעבדי חסד ל ùְְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָא ₣ריתא 
ýעו₣נ₣תינù זה ýנŽזמù ýבפרט מבאר, òćòְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹט ₣
אצל üù לחת קרûם נע óית ה₣רה אòר  ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהרùים 
מנת  על ù₣רה עסקם אòר  ₣רה ùעלי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָקצת
מלל להי₣תם  וגם יתר₣ת, והžפק₣ת  ćרס ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָלקùל
òמם להי₣ת  סנהדרא₣ת , ודיני יòיב₣ת, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָראòי

לאנòי  ùמעóיהם וד ₣מים  הארץ  ùכל נ₣דף ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוריחם 
ועčר  ôùמים, ₣ò ורא מג ûל הù₣נים  הפלגה ûְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ₣ר 
התýב   אחר ôתב  מה היא מעóיהם  ֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָס ùת
ùפרòת  הþהר  ùספר תýב òם. ý לנ ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹונעóה

כ"ה :)ùרא òית א fiה(ûף  ćסýק על לò₣נ ₣ וזה ְְְִֵֵֶֶַַָ
ùערב  òי flינים  òחמôה והארץ , הôמים  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ₣לד₣ת
ùú₣רים, ת הŽקרא  הýא מהם  מינים, הג' ýמן ְִִִִִִֵֶַַַַָרב ,
אנòי  מע₣לם א òר  הùú₣רים הflה  א מר  ý עלייהûְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ùה₣ן ûא מר  ûא fiין מžטרא  ואי ýŽן (ùרא òית הôם, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

òםיא) ýלנ ונעóה וג₣' ýמגûל עיר  ýלנ נבנה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהבה
ספר  ùה₣ן וòויין מדר ò₣ת ùýי כנסŁ₣ת ùי ùְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָבנין
למעùד א fiא ,üמòל וfiא ,ü יòרי על ועטרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ₣רה
ל úùמרא : ýאמר הþאת הת על והŽה .'ýוכ ְְְְִֵַַַַַָָָָֹל₣ן
òלית₣ Žòהפכה ל₣ נח üמòל fiòא ù₣רה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהע ₣סק

הע₣לם. לאויר  יצא ולא ćניו ְֲִַַָָָָָָֹעל
:üמòל ע ₣סקין òאין האנ òיםראיה ואמנם  ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

עסקםהא  ל י ùאמרם  וענוה üימ מראים fiה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ר ùי  הŽא הúד₣ל החכם  והŽה .üמòל הýא  ùְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ₣רה
הýא   fiòא  עליהם העיד  הôל₣ם עליו ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמאיר 
ז₣כה üמòל ù₣רה הע ₣סק ל ללýת לò₣ן ùְְְְְִֵֶַָָָָָָאמר ₣
ונע óה ₣רה רזי  ל₣ ýמג fiים  'ýוכ הרùה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדברים 
מאליו  הflת ùúר ýכמעין וה₣ל ć₣סק  òאינ₣ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנהר 
טćין  טćין ýלה₣ציא üù ýלעŁן לטרח הצטרכ ₣ ùְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָֹלי
òאינ₣ י₣רה זה הŽה הžלע, מן ה₣רה מימי òִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל
א òר  ò האי זה ýמי ,ü הלכת ü מòל ù₣רה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָע ₣סק
הþאת  הòflנה ùרא₣ת ₣ ûמע ₣ת  עיניו ýלþי ְְְְִִִֵַַָָָֹֹלא

ýפחיתýת ₣. חסר ₣נ₣ עלור₣אה וויטאל חŁים ר ùי  (הקûמת  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ

כ"ח) ćרק הז₣הר א₣ר ועŁן – ההקûמ₣ת .òער ְְֵֶֶַַַַַַַָ

ל ההר, ספר עסק אינ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב

וראת, טע ת ו ולחץ, מפה  הא רתְְְִַַָָָָָֻ

ם , מאנ י להית  אא רה  עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ

על להרר  הר דל ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית 

בואי   חים חלק ולא חים  ל ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהרת,

חים  ארחת ייג ְִִַַָֹלא

וכתבי  ות ýčנים הþהר ùספר  ע ₣סק òאינ₣ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי
טע ýת  ₣fiו ולחýץ , מõפה הýא  ₣רת₣ ל ְְֲִִַָָָָָָֻהאר"י,
מאנòי  להי₣ת  א fiא ù₣רה ע₣סק  ואינ₣ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָורflאýת ,
על ýלהóרר  הû₣ר úד₣ל òורא רב להי₣ת òְְְְְִִֵֵַַַָֹם ,
ýבוûאי   ùחŁים  חלק ולא  ח Łים ל₣ ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהùר Ł₣ת,
ה þהר  לýflד  ידי  על אfiא  חŁים ארח₣ת  יõיג ְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא
הþה ûù₣ר ùלבד : ויטאל ח Łים הרב  מרן ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָוכתבי
ותýčנים הþהר ùספר ע ₣סק  òאינ₣ מי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהאחר ₣ן,
ùלýלה ,òפŽל òflמ ח Łים òהם האר "י מרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכתבי
נאמנה ידע ýפ ₣סקים, ýבתלמ ýד  ýבמòנה  ùְְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָמקרא
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נה .]ח ל[מטאים  יניהם, בים ליקים ארי .מ בם תא תדבק מי  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ד₣אג, ולחýץ , מõפה הýא  òע₣סק ₣רת₣ òְְִֵֵֶֶַָָָָל
טע ýת  ₣fi והýא  ,òפŽל והארה  ùחŁים  עסק ל₣ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻואין
מאנòי  להי₣ת  א fiא ù₣רה ע₣סק  ואינ₣ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָורflאýת ,
על ýלהóרר  הû₣ר úד₣ל òורא רב להי₣ת òְְְְְִִֵֵַַַָֹם ,

ùח Łים. חלק  ולא  ח Łים  ל₣ ואין ְְְִִִֵֵֶַַַַֹהùר Ł₣ת,
ûיער  מאן ýנù לית :ò חד זהר ùתýčני ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹוע Łן
י₣מא  ùכל צוחין ,üעלù עם  üל לרצ ₣ת  üùְְְְֲִִִַַַָָָָָלג
וצוחין  קòýין. ùכ flה ćה, ûבעל ùא₣ריתא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוליליא
לן  הב עýתרא  לן הב  הב. הב  ûאמרין ככלבין üùְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ýבוûאי  òכינא. לסלקא ûיûòל מאן ולית ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָיקרא,
ה þהר  לýflד  ידי  על אfiא  חŁים ארח₣ת  יõיג ְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא
žùפר  וכן ùלבד, ויטאל ח Łים הרב מרן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוכתבי
מþה הרùה ýהארכנ ýכבר א ₣ר. ₣fiò א₣רה òְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֻערי
מŁראה ועבד מאהבה עבד  אfiא מקùל, היה fiòְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻא
הז₣הר  א₣ר – י "ט ז', עקב ćרòת  ק₣מרנה  הùרכה  ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ(היכל

י ') .ćרק  ֶֶ

העלם  את מ יל מל רה  המד ְִִֵֶַַַָָָָרק

חז"ל ýצ"ט:)ואמר ל(סנהדרין  אלסנûרי  רùי אמר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָ
òל ùפמליא òל₣ם מóים üמòל ù₣רה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהע ₣סק
ùמעþýי  יחזק  "א₣ Žòאמר: מÿה òל ýבćמליא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעלה
ùנה ýאיל אמר  רב לי". יע óה  òל₣ם לי  òל₣ם ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָיעóה
ûברי  "ואóים Žòאמר : מ ÿה וòל מעלה òל ćְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלטרין
ארץ ". וליסד òמים לנטע  žיתי� ידי ýבצל ùְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹפי�
Žòאמר : ýל₣ הע₣לם  ל על מגן אף אמר : י₣חנן ֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָרùי
הúא ýלה את מקרב אף אמר  ולוי žיתי �". ידי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"ýבצל

אה". עflי לצ Ł₣ן  "ולאמר  Žòְְֱִִֵֶֶַַַָֹאמר :

הח Łים" òנפ" ùספר כ"ה )ועיין ćרק ד ' òרק (òער , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
הע₣לם. לקיים  ז₣כה üמòל ה₣רה עסק ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
,ò₣דč ה הז₣הר מלימýד י₣תר  üמòל ₣רה �fi ְְְְִִֵֵַַַָָָואין

הז₣הר) א₣ר .(עיין ֵַַַ

יש  כשעדיין זה וכל החיים: נפש לשון וזה
ובתורתו  יתברך  בו שדבקים מישראל אנשים 
בתורת  ורק  לשמה. גדולה ויגיעה ושקידה בעיון

לג  שבטלים  האנשים ואז הימים . כל חפצם מרי ה'
שאול ירדו  המה בחירתם. מרוע התורה מעסק
ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשים חיים 
יכרתו  חיים ומארץ  ובתורתו. יתברך בו הדבוקים 
הגם העולמות, כל גם  העולם  פעולת כל ועל ח"ו.
בסבת  ואורם, מקדושתם  וירדו נתמעטו כי
רגלם שנטיו  וכמעט בנפשותם, האלה החטאים 

אליהו דבי בתנא  שכתוב כמו ח "ו פ "ב )ליחרב :(רבא

מן  מבטלין אדם  שבני זמן כל חכמים  אמרו
כו'. העולם את להחריב  הקב"ה מבקש התורה

פ"ה )ושם  זוטא  אליהו  ארץ (בסדר  מצוקי לה' "כי
תלמידי  אלא מצוקין ואין  תבל" עליהם וישת
מלפני  חבלה מלאכי יוצאים  יום  בכל כו'. חכמים 
בתי  ואלמלא  כולו העולם כל את לחבל הקב "ה
יושבין  חכמים  שתלמידי מדרשות  ובתי כנסיות
כל את  מחבלין היו תורה בדברי  ועוסקים בהם
יוכלו  עדיין זה כל עם ע"ש. כו' מיד כולו העולם
קורא . ה' אשר  השרידים ידי על להתקיים 
שלא  ולילה. יומם  הקדושה בתורה העוסקים 
אם אבל ח "ו. ובהו לתהו לחזור לגמרי  יתבטלו
ממש  אחת רגע אפילו לגמרי פנוי העולם ח"ו היה
הקדושה. בתורה סגולה עם והתבוננות מעסק
ונבטלים נחרבים העולמות כל היו כרגע תיכף
מישראל אחד איש גם ואף ח "ו. לגמרי ממציאות
כל את ולקיים להעמיד שבידו כחו. רב  לבד.
עסקו  ידי על בכללה והבריאה העולמות
שכתוב  כמו לשמה. הקדושה בתורה והתבוננותו

ב') צ "ט דף  חלק פרק בתורה(סנהדרין העוסק כל
העולם כל על מגין אף אומר  יוחנן רבי כו'. לשמה

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

לו. הוא כדאי

וז "ל:לח. הזוהר ", "נתיבי בספר 
הflע בים  הם רב òהערב ýלנ ý ילú וחז"ל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהי₣ת
והז ₣הר  מחמתם , ה Čר₣ת וכל הòflיח, ùיאת  ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאת
מראה  ýטנčל מק₣מ₣ת , ùהרùה מ þה מלא ò₣דčְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָה

נפלא. ýבה čף נרחב ְְְְִִֵֶָָמק ₣מ₣ת

להית  תנ א והזהיר תב מקמת מראה 310ְְְְְְִִִֶֶַָָ

ה כנים  עלמ ת ש"י  נגד  רב הערב מן ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנזהרים

האמת ְֱִֵֶַָלציקי

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

עא . כז דף חדש:

להאריז"ל: חיים ויטאלעץ חיים מוה"ר  הקדמת
מ"ת . א ' פרק לב  שער  חיים  עץ  הקדמות. שער  על
הגלגולים שער  פ"ג . מט שער  מ "ת. פ"ו לח שער 
שער   לט. הקדמה לג . הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי  בשלח, בא, שמות, ויגש, פ' הפסוקים:
ספר   ישעיה. א', מלכים ספר  עקב . בלק ,
כי  בשלח, שמות, וישב, תולדות, פ' הליקוטים:
כי  עקב , ואתחנן, דברים, חוקת , בהעלותך , תשא,
ספר   תהלים. ישעיה, א', מלכים ספר וילך, תצא ,
יתרו, בשלח בא, פ ' להאריז "ל: טוב  הדעת עץ 
שמיני, פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, משפטים,
 פנחס. בלק , חוקת , בהעלותך, במדבר, קדושים,
תורה ליקוטי משפטים , פ' הרשב"י מאמרי שער 

ויקהל. שמות, מקץ, בראשית, פ'

חסידים: משנת  מסכת ספר פ"ב, יעקב  מסכת
להרמ"ק : רימונים פרדס  פ "י. פסח ליל סדר
למהר"א  הגנוז  עדן אוצר – טז . פ' כג שער 
להמקובל הפליאה ספר  א'. סי' ח"ב אבולעפיא:
עבודת  – מפראג . קרא אביגדור  רבי האלקי 
ספר  – פל"ב. ח"ב גבאי  אבן למר"מ הקודש
.בראשית פ' על דרוש מולכו למוהר "ש המפואר 
פ ' תרומה, פ ' קארו יוסף לרבינו משרים מגיד
א' מעין אזולאי למהר "א לאברהם  חסד   במדבר .
מעיין  נד , נהר  ד ' מעיין ס"ז, נהר ב ' מעיין יז, נהר
א'. נהר הקדמה, הששי מעיין לב , כה, יז, נהר ה'
וישלח , תולדות, פ ' עה"ת: עמוקות  מגלה  ה'. ב',
קדושים תזריע , ויקרא, תרומה, בא , וארא , ויגש,
פנחס, בלק , חוקת, קרח, שלח, בחקותי, בהר ,

עמוק  מגלה  הברכה. וזאת רנ"ב ואתחנן, ות
פ, עח, עד, נח, כד , אופן ואתחנן: פ' על אופנים
מבוא  ספר   רנב, רנא , קצח, קפז , קמד, קכ, קי, צז,
ז ' שער  ח"א טולידאנו: למהר"ש הקבלה לחכמת
ספר   חנוכה. א' מאמר  ח"ב פ "ז , ו' שער ח"ב פ "ז ,
תשעה יום אלגאזי : מוהרנ"ש ספירים : מעולפת
 לב , אות ואחד  עשרים יום טו, י"ג , אות  עשר 
מאמר  מפאנו: להרמ"ע מאמרות עשרה ספר

סי' ח "א חי כל אם מאמר כ "ב, פ' ח "ג דין חיקור
מאמר  כתבים: פ "ד, אלם יונת ספר  כב, ג',
פי "ד, י"ז  חלק י"ב , פ "י, ח "ה פ"ד, ח"ב הנפש :
מאמר  נ"ג, סי' כ"ו, סי' קשיטה: מאה מאמר
 ח "ב . ה' צבאות  מאמר ח "ג , כת "י ה': שבתות
ו', אות ברכה עמק  האותיות: שער הקדוש: של"ה
מסכת  מ"ו, אות  אור  תורה פרק  שבועות מסכת
יומא  מסכת כד, אות  מסעי מטות  דרוש  תענית
מקץ , וישב, בראשית: ספר  סב, אות תשובה הל'
כי  פ ' ג ', אות אור  תורה  בא  פ ' שמות  ספר ויגש.
ב ', אות תו"א  פקודי ויקהל פ' ג', אות תו"א תשא
פ ' יג, אות תו"א  בהעלותך  נשא במדבר ספר
ג, א', אות תו"א ואתחנן פ' ב', אות תו"א  חוקת
דרך  ספר הקדוש: הרמח"ל  פ"ו. העמודים  ווי  
רבי  אמר תניא  ח "א  במרום  אדיר ספר חיים , עץ 
מילין  למגזר  אינון, זעירין חקלא ומחצדי שמעון,
ספר   מלכים . ז' ביאור  מאמר ח "ב  דקשוט,
תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים 
תיקונא  ועשרין, תמניא תיקונא  תמניסר, תיקונא
ה' קנאת ספר  .שבעין תיקונא  וחמש, חמשין
הרמח "ל פירוש – מקץ. ויהי מאמר  ח"כ , צבקות
דרוש  – דברים. במדבר, שמות, בראשית, עה"ת
ונתת  דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו"ב  ליל בסעודת
תקט"ו  ספר  לרמח"ל, ד "ת פרקים  ראשי .הכסף
רב , קעז , קעו, קנד, קנא , קיג, תפילה תפילות:
תפלה תצה, חשמ"ל, תפילה שעא , שי , רפט,
ח"א  אלישוב: מהר "ש הלשם  שערי   ואתחנ"ן.
ח"ב  עלילה, נורא בסוד יט  סי' ח "א  פ"א , טו סי'
סי' ז ', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימן פ"ג, פ "ב, ב ' סי'
ביאור  פי"א. שלמה אבן מוילנא , הגר"א  פ"ד. יג
אור  יהל – עא . קיא דף זוהר  תיקוני על הגר"א
פ ' אליהו אדרת עב . כח  דף בראשית  הזוהר  על

עב . צז דף זוהר  תיקוני על ביאור  דברים.

טוב: שם בעל  קאמרנא תלמידי – החיים אוצר 
פקודי  תשא, כי  וארא , הברכה: היכל  תצא. פ '
עקב  תצא, פ ' עב יג דף ראה, פ ' בלק , פ ' שיח , דף
 ע"ד. כח  דף תבא כי ע"א. רט דף עב, סח  דף
לז דף עב. כג דף עא , כה דף בראשית פ' חי זוהר 
קיג, דף ע"ג , קיב דף עא , קו דף ע"ד, קא דף עא .
דף שמות תלט. דף תכו, ד ' ויחי פ' ע "ד. שכט דף
מ "א  ביתו זקן   עב. קע  דף ע"ד. פו דף ע"ג . ז '
דף י"ג אופן מ"ד עה , דף טז אופן מז, דף ז אופן
 כו. אות ג ' אמונה שביל מצוותיך  נתיב  רט.
שופטים פ ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב תולדות
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נה .]ח ל[מטאים  יניהם, בים ליקים ארי .מ בם תא תדבק מי  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ד₣אג, ולחýץ , מõפה הýא  òע₣סק ₣רת₣ òְְִֵֵֶֶַָָָָל
טע ýת  ₣fi והýא  ,òפŽל והארה  ùחŁים  עסק ל₣ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻואין
מאנòי  להי₣ת  א fiא ù₣רה ע₣סק  ואינ₣ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָורflאýת ,
על ýלהóרר  הû₣ר úד₣ל òורא רב להי₣ת òְְְְְִִֵֵַַַָֹם ,

ùח Łים. חלק  ולא  ח Łים  ל₣ ואין ְְְִִִֵֵֶַַַַֹהùר Ł₣ת,
ûיער  מאן ýנù לית :ò חד זהר ùתýčני ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹוע Łן
י₣מא  ùכל צוחין ,üעלù עם  üל לרצ ₣ת  üùְְְְֲִִִַַַָָָָָלג
וצוחין  קòýין. ùכ flה ćה, ûבעל ùא₣ריתא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוליליא
לן  הב עýתרא  לן הב  הב. הב  ûאמרין ככלבין üùְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ýבוûאי  òכינא. לסלקא ûיûòל מאן ולית ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָיקרא,
ה þהר  לýflד  ידי  על אfiא  חŁים ארח₣ת  יõיג ְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא
žùפר  וכן ùלבד, ויטאל ח Łים הרב מרן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוכתבי
מþה הרùה ýהארכנ ýכבר א ₣ר. ₣fiò א₣רה òְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֻערי
מŁראה ועבד מאהבה עבד  אfiא מקùל, היה fiòְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻא
הז₣הר  א₣ר – י "ט ז', עקב ćרòת  ק₣מרנה  הùרכה  ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ(היכל

י ') .ćרק  ֶֶ

העלם  את מ יל מל רה  המד ְִִֵֶַַַָָָָרק

חז"ל ýצ"ט:)ואמר ל(סנהדרין  אלסנûרי  רùי אמר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָ
òל ùפמליא òל₣ם מóים üמòל ù₣רה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהע ₣סק
ùמעþýי  יחזק  "א₣ Žòאמר: מÿה òל ýבćמליא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעלה
ùנה ýאיל אמר  רב לי". יע óה  òל₣ם לי  òל₣ם ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָיעóה
ûברי  "ואóים Žòאמר : מ ÿה וòל מעלה òל ćְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלטרין
ארץ ". וליסד òמים לנטע  žיתי� ידי ýבצל ùְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹפי�
Žòאמר : ýל₣ הע₣לם  ל על מגן אף אמר : י₣חנן ֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָרùי
הúא ýלה את מקרב אף אמר  ולוי žיתי �". ידי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"ýבצל

אה". עflי לצ Ł₣ן  "ולאמר  Žòְְֱִִֵֶֶַַַָֹאמר :

הח Łים" òנפ" ùספר כ"ה )ועיין ćרק ד ' òרק (òער , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
הע₣לם. לקיים  ז₣כה üמòל ה₣רה עסק ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
,ò₣דč ה הז₣הר מלימýד י₣תר  üמòל ₣רה �fi ְְְְִִֵֵַַַָָָואין

הז₣הר) א₣ר .(עיין ֵַַַ

יש  כשעדיין זה וכל החיים: נפש לשון וזה
ובתורתו  יתברך  בו שדבקים מישראל אנשים 
בתורת  ורק  לשמה. גדולה ויגיעה ושקידה בעיון

לג  שבטלים  האנשים ואז הימים . כל חפצם מרי ה'
שאול ירדו  המה בחירתם. מרוע התורה מעסק
ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשים חיים 
יכרתו  חיים ומארץ  ובתורתו. יתברך בו הדבוקים 
הגם העולמות, כל גם  העולם  פעולת כל ועל ח"ו.
בסבת  ואורם, מקדושתם  וירדו נתמעטו כי
רגלם שנטיו  וכמעט בנפשותם, האלה החטאים 

אליהו דבי בתנא  שכתוב כמו ח "ו פ "ב )ליחרב :(רבא

מן  מבטלין אדם  שבני זמן כל חכמים  אמרו
כו'. העולם את להחריב  הקב"ה מבקש התורה

פ"ה )ושם  זוטא  אליהו  ארץ (בסדר  מצוקי לה' "כי
תלמידי  אלא מצוקין ואין  תבל" עליהם וישת
מלפני  חבלה מלאכי יוצאים  יום  בכל כו'. חכמים 
בתי  ואלמלא  כולו העולם כל את לחבל הקב "ה
יושבין  חכמים  שתלמידי מדרשות  ובתי כנסיות
כל את  מחבלין היו תורה בדברי  ועוסקים בהם
יוכלו  עדיין זה כל עם ע"ש. כו' מיד כולו העולם
קורא . ה' אשר  השרידים ידי על להתקיים 
שלא  ולילה. יומם  הקדושה בתורה העוסקים 
אם אבל ח "ו. ובהו לתהו לחזור לגמרי  יתבטלו
ממש  אחת רגע אפילו לגמרי פנוי העולם ח"ו היה
הקדושה. בתורה סגולה עם והתבוננות מעסק
ונבטלים נחרבים העולמות כל היו כרגע תיכף
מישראל אחד איש גם ואף ח "ו. לגמרי ממציאות
כל את ולקיים להעמיד שבידו כחו. רב  לבד.
עסקו  ידי על בכללה והבריאה העולמות
שכתוב  כמו לשמה. הקדושה בתורה והתבוננותו

ב') צ "ט דף  חלק פרק בתורה(סנהדרין העוסק כל
העולם כל על מגין אף אומר  יוחנן רבי כו'. לשמה

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

לו. הוא כדאי

וז "ל:לח. הזוהר ", "נתיבי בספר 
הflע בים  הם רב òהערב ýלנ ý ילú וחז"ל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהי₣ת
והז ₣הר  מחמתם , ה Čר₣ת וכל הòflיח, ùיאת  ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאת
מראה  ýטנčל מק₣מ₣ת , ùהרùה מ þה מלא ò₣דčְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָה

נפלא. ýבה čף נרחב ְְְְִִֵֶָָמק ₣מ₣ת

להית  תנ א והזהיר תב מקמת מראה 310ְְְְְְִִִֶֶַָָ

ה כנים  עלמ ת ש"י  נגד  רב הערב מן ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנזהרים

האמת ְֱִֵֶַָלציקי

כה,ראה: דף בראשית עב .ז ₣הר  כז , עא . כו, עא . ְֵַ
עב . מה, שמות  זוהר  עא . רסג עב . רסב , עב. כח ,
קצה, עב. קצ  עא . קכד , עא . קכ , עא . קיד , עא. סז,
זוהר   עא. רכד , עב . רכג , עא. רג , עא. קצז , עא .
עא . צז , עב. פו, עב . כח, עא. כח , עב . כז , ויקרא
קנב , עא. קכד , עב . קכב , במדבר  זוהר   עא . קיא ,
זוהר   עב. רמו, עא. רלז, עב. רלא, עא. רל, עב .
רפב , עא. רעט, עב . רעז , עב. רעו, עא. רעג, דברים 
כז, עב . עא, כב, עא. טו, דף: זוהר, תיקוני   עא .

 הרהז בת סטְַַַ

מט, עא. מב, עב. מא, עב . ל, עב . כח , עב. כז , עא .
צו, עב. עה, עא . נה, עב . נג, עא. נב , עב . נ, עא .
עב . קכח , עא. קיט, עא. קיז, עא. קיב, עא. צז עב ,
עא . קמד, עב . קמא , עא. קמא, עא. קמ, עא. קלח ,
מאמר  יתרו פ ' חדש: זוהר  עב . קמז, עב. קמו,
פ ' בראשית . ימי ז ' מאמר  יתרו פ ' עינא. גווני ד '
זוהר  תיקוני  דמצחא. שרטוטין מאמר יתרו 

עא . כז דף חדש:

להאריז"ל: חיים ויטאלעץ חיים מוה"ר  הקדמת
מ"ת . א ' פרק לב  שער  חיים  עץ  הקדמות. שער  על
הגלגולים שער  פ"ג . מט שער  מ "ת. פ"ו לח שער 
שער   לט. הקדמה לג . הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי  בשלח, בא, שמות, ויגש, פ' הפסוקים:
ספר   ישעיה. א', מלכים ספר  עקב . בלק ,
כי  בשלח, שמות, וישב, תולדות, פ' הליקוטים:
כי  עקב , ואתחנן, דברים, חוקת , בהעלותך , תשא,
ספר   תהלים. ישעיה, א', מלכים ספר וילך, תצא ,
יתרו, בשלח בא, פ ' להאריז "ל: טוב  הדעת עץ 
שמיני, פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, משפטים,
 פנחס. בלק , חוקת , בהעלותך, במדבר, קדושים,
תורה ליקוטי משפטים , פ' הרשב"י מאמרי שער 

ויקהל. שמות, מקץ, בראשית, פ'

חסידים: משנת  מסכת ספר פ"ב, יעקב  מסכת
להרמ"ק : רימונים פרדס  פ "י. פסח ליל סדר
למהר"א  הגנוז  עדן אוצר – טז . פ' כג שער 
להמקובל הפליאה ספר  א'. סי' ח"ב אבולעפיא:
עבודת  – מפראג . קרא אביגדור  רבי האלקי 
ספר  – פל"ב. ח"ב גבאי  אבן למר"מ הקודש
.בראשית פ' על דרוש מולכו למוהר "ש המפואר 
פ ' תרומה, פ ' קארו יוסף לרבינו משרים מגיד
א' מעין אזולאי למהר "א לאברהם  חסד   במדבר .
מעיין  נד , נהר  ד ' מעיין ס"ז, נהר ב ' מעיין יז, נהר
א'. נהר הקדמה, הששי מעיין לב , כה, יז, נהר ה'
וישלח , תולדות, פ ' עה"ת: עמוקות  מגלה  ה'. ב',
קדושים תזריע , ויקרא, תרומה, בא , וארא , ויגש,
פנחס, בלק , חוקת, קרח, שלח, בחקותי, בהר ,

עמוק  מגלה  הברכה. וזאת רנ"ב ואתחנן, ות
פ, עח, עד, נח, כד , אופן ואתחנן: פ' על אופנים
מבוא  ספר   רנב, רנא , קצח, קפז , קמד, קכ, קי, צז,
ז ' שער  ח"א טולידאנו: למהר"ש הקבלה לחכמת
ספר   חנוכה. א' מאמר  ח"ב פ "ז , ו' שער ח"ב פ "ז ,
תשעה יום אלגאזי : מוהרנ"ש ספירים : מעולפת
 לב , אות ואחד  עשרים יום טו, י"ג , אות  עשר 
מאמר  מפאנו: להרמ"ע מאמרות עשרה ספר

סי' ח "א חי כל אם מאמר כ "ב, פ' ח "ג דין חיקור
מאמר  כתבים: פ "ד, אלם יונת ספר  כב, ג',
פי "ד, י"ז  חלק י"ב , פ "י, ח "ה פ"ד, ח"ב הנפש :
מאמר  נ"ג, סי' כ"ו, סי' קשיטה: מאה מאמר
 ח "ב . ה' צבאות  מאמר ח "ג , כת "י ה': שבתות
ו', אות ברכה עמק  האותיות: שער הקדוש: של"ה
מסכת  מ"ו, אות  אור  תורה פרק  שבועות מסכת
יומא  מסכת כד, אות  מסעי מטות  דרוש  תענית
מקץ , וישב, בראשית: ספר  סב, אות תשובה הל'
כי  פ ' ג ', אות אור  תורה  בא  פ ' שמות  ספר ויגש.
ב ', אות תו"א  פקודי ויקהל פ' ג', אות תו"א תשא
פ ' יג, אות תו"א  בהעלותך  נשא במדבר ספר
ג, א', אות תו"א ואתחנן פ' ב', אות תו"א  חוקת
דרך  ספר הקדוש: הרמח"ל  פ"ו. העמודים  ווי  
רבי  אמר תניא  ח "א  במרום  אדיר ספר חיים , עץ 
מילין  למגזר  אינון, זעירין חקלא ומחצדי שמעון,
ספר   מלכים . ז' ביאור  מאמר ח "ב  דקשוט,
תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים 
תיקונא  ועשרין, תמניא תיקונא  תמניסר, תיקונא
ה' קנאת ספר  .שבעין תיקונא  וחמש, חמשין
הרמח "ל פירוש – מקץ. ויהי מאמר  ח"כ , צבקות
דרוש  – דברים. במדבר, שמות, בראשית, עה"ת
ונתת  דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו"ב  ליל בסעודת
תקט"ו  ספר  לרמח"ל, ד "ת פרקים  ראשי .הכסף
רב , קעז , קעו, קנד, קנא , קיג, תפילה תפילות:
תפלה תצה, חשמ"ל, תפילה שעא , שי , רפט,
ח"א  אלישוב: מהר "ש הלשם  שערי   ואתחנ"ן.
ח"ב  עלילה, נורא בסוד יט  סי' ח "א  פ"א , טו סי'
סי' ז ', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימן פ"ג, פ "ב, ב ' סי'
ביאור  פי"א. שלמה אבן מוילנא , הגר"א  פ"ד. יג
אור  יהל – עא . קיא דף זוהר  תיקוני על הגר"א
פ ' אליהו אדרת עב . כח  דף בראשית  הזוהר  על

עב . צז דף זוהר  תיקוני על ביאור  דברים.

טוב: שם בעל  קאמרנא תלמידי – החיים אוצר 
פקודי  תשא, כי  וארא , הברכה: היכל  תצא. פ '
עקב  תצא, פ ' עב יג דף ראה, פ ' בלק , פ ' שיח , דף
 ע"ד. כח  דף תבא כי ע"א. רט דף עב, סח  דף
לז דף עב. כג דף עא , כה דף בראשית פ' חי זוהר 
קיג, דף ע"ג , קיב דף עא , קו דף ע"ד, קא דף עא .
דף שמות תלט. דף תכו, ד ' ויחי פ' ע "ד. שכט דף
מ "א  ביתו זקן   עב. קע  דף ע"ד. פו דף ע"ג . ז '
דף י"ג אופן מ"ד עה , דף טז אופן מז, דף ז אופן
 כו. אות ג ' אמונה שביל מצוותיך  נתיב  רט.
שופטים פ ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב תולדות
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עץ וזה  מים . לגי  על תל עץ  והיה  נאמר  הרה. ל  והרא התר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהא

יל. לא  ועלה  אמר ְֱִִֵֶֶַַַָֹהח ים 

?עכו יראל  דלי על  לד ר יכלים אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

האמיםהבה  י ראל ד לי  מ אה י תר  האחר ן  מהר  לנ  י אמת היא  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צ ם  זצ"ל ,  אי והחז ן ח ים  החפץ יניהם  האחר נים, נים  ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמאה

זוה "ק, ללמד ים לנהאמ רב  הערב הם  דרכיהם ה לכים א  ט ל[וא[. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הא לה?לכל לקרב י ראל עם לה לת  עית מה  מעלה ל ין  בית אלי אחד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אתכםואם אל  דה ההר  לד  את נפרסם  יחד  נ נ א  רתק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יראל? עם  להלת עית מה מעלה ל ין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבית

,ענםמק כל  זה"ק  ערים   והפצנ מקם, מקם  כל  דה זהר קנ ח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ז"ל אמרם ט ב  עה  לקם וזכינ ,כלנ('ב עד נד ף  [מי ](ת ל : ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נתס  עיר אנ י  .ית אני  על נתס   מיחה ולא ית אני  למח ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפר

 העלם  ל על נתס  [] העלם כל . עיר אנ י  יעמד]מ[על הר ים  זכת . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ

מאמר  אדר חודש מאמר יששכר בני  תרסו. דף
פ ' חיים דברי  כב. ח , סי' ח"א מוהר"ן ליקוטי ג'.
דף האיש אשרי  יג. מכתב  שמחה  דברי ויקהל.
יא . אות עולם אור  פ"ב . א' החיים ארץ  מט .
דף ח "ת היהודי נפלאות ו'. אות היהודי תפארת
ע ' נשא  פ' יואל דברי  קלו. ע' הגאולה על .46

שמואל דברי  תורה(סלאנים)קפח. דברי  נח. פ '
מט. דף האיש אשרי טו. א' מהדו"ת מונקאטש 
מלעלוב . דוד רבי הרה"ק עג. ע' התעוררות  מכתב 
עב . ו' דף ואמונה אמת  צ. מע ' יוסף יעקב  זכרון
דף הארץ  גאולת שמחה. מאמרי ישראל, שמחת
לפ ' השמטות גיטין, מסכת על הרי"ם חידושי ו'.
הגר"א  פירוש וגאולה. גלות הרי "ם, חידושי  שלח.
דף המשולש חוט א . אסתר מגילת הרמז דרך  על
הגאולה על תקס "ט. תמוז ח ' דרוש חת"ס מב.
פרשת  טוב  יום  קדושת קפז. דף התמורה ועל
משכיל קטז . דף הגש"פ  ט"ב מהר"י הברכה. וזאת

דל חידושי (קאלאמייא)אל  א . פרט י  כלל ח "ג
סי' א' מאמר משה ויואל רנ. ע' קרח פ' תורה
ע ' דברים תורה חידושי קנ . דף ש"ש מאמר קנג .
כו  ע' תורה חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח.
קלג . ע' בהעלותך  רנ. ע' קרח קעט , ע' בשלח ,
חיד"ת  לב, ע ' תש"כ  , תקלו ע ' לד, ע ' תשי"ז 
משה ויואל קודש. דברות  קנה. ע ' מא "י דרשות

קלה, ע' ח "א מכ' יואל דברי קסא . קנז , קנב, ע '
אמונה מאמר  הטהור  שולחן  קכ. דף וישלח  פ '
אור   אייר. חודש צדיקים  זכרון עד, דף ופרנסה
אוצר   כה. ע' הרמ"ח סיפורי יג. דף הנר

ד' א' ח "ד  וכבוד(מרגליות)הסיפורים  פאר (סיפורים .

מבעלזא) 258.מהר"ש דף

זוהר .לט .

במכתביםמ . חיים  כ"ה )החפץ כי (מכתב  וז"ל: כותב
להוכיח  נביא במקום  'צופה', בגדר  חכם  תלמיד כל
גדול עוונו בזה מתרשל אם וח "ו ד', דרך לעם
ובידו  בתורה שמופלג מי אלה ובימינו למאד,

זה. לענין חכם תלמיד  נקרא  להוכיח 

בזה  להתעצל שלא  ועיר  עיר  שבכל  הרבנים  ועל
בנפשו  כי לדעת עליו כי יד כלאחר הענין ולדחות

זה, על ושלום  חס ויתבע  להנצלהוא הרוצה וכל
להמון  ולזרז  להוכיח  עליו הקשה הדין ממדת

הציל,ישראל נפשו את המון ואז יטענו בודאי כי
הרעים, מעשיהם על לדין שיובאו בעת ישראל
חכמים שהתלמידי מפני בזה, אשמים שאינם 
כן  ועל מעשיהם, על אותם הוכיחו לא  והרבנים
הנכונה הדרך את ולהורותם להוכיחם  הרבנים על
הדין  ממדת הצילו נפשם  את ואז והישרה הטובה
במדה למוטב יחזרו  ישראל המון את וגם  הקשה
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ונזכה ובבא בזה עי "ז לנו טוב  ויהי' מרובה,
עכ"ל. במהרה. ולישועה לגאולה

עיר  ובכל מאחר נפשי  עלי  שלום לומר  ואין
אין  ולכן הקהל, ידי על שנתמנו בי"ד יש ועדה
במקומות  ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב 
מוטל שעליהם נאמר אל הקהל ראשי רבנים  שיש
למחות  החיוב מישראל אדם  כל על כי  הדבר,
מעוברי  עין להעלים ואסור  עבירה בעוברי ולפגוע 
דין  ובית ישראל, כל על מוטל זה דדבר עבירה ,
כל נפטרו זה ידי ועל עבדי ישראל דכל שליחותם 
עושה דין בית כשאין אבל מלהשגיח , ואחד אחד
כל על בזה החובה חלה שוב דישראל, שליחותם 

וז "ל: בתשובותיו החת"ס  כמ"ש מישראל אחד

בזה, זה ערבים  ישראל כל ומצות  חוקים וקיום 
אשר  בכלל למחות בידו ויש  מוחה שאינו מי ונכנס

הזאת תורה  דברי את יקים פ 'לא רמב"ן כפי'
ב "ד זה יקים לא אשר ומ"ש  ספרי, עפ"י תבוא 
מישראל אדם כל אלא ב "ד דוקא  לאו שלמטה
וכתי' לעשות, בידו יש אם הוא, שם וגדול קטן
למולך  מזרעו בתתו הארץ עם  יעלימו העלם  ואם
איננו  וע "ה יעלימו שלא ע "ה על שהי' משמע 
היינו  בעשותה דע "ה חטאות  בפ ' כדמוכח  ב"ד,
ע"ה כל על וא"כ העדה, עיני היינו וב"ד הדיוט
והכרתי  אח"כ ומדכתב  יעלימו, שלא הכתוב הטיל
בכרת  ג"כ  להם  שהי ' ש"מ עולם , כל למעט אותו
מכרת  עונשם  והיקל הכתוב  שמיעט אלא כמותו
עיון  ויש טפי דחמיר שוא שבועות  מעונש חוץ 
אמת  מ "מ הדיינין, שבועות פ ' מש"ס קצת בדבר
מישראל איש  שום  כל ובין ב "ד בין שאין נכון
כלום, ולא עבירה בעוברי ולפגוע  למחות שיכול
אפקרותא  מיקרי  לא  רבו לפני תלמיד  ואפילו
שתצא  עד רשע באגרוף ולהכות בהם לפגוע 
יד ואמר  ואמרטם ואכם חכלי' בן כנחמי ' נפשו
לישנא  מקום בכל שהזכירו  וב "ד  בכם  אשלח 
כמו  בידם כח  שיש דמלתא  ואורחא הוא  בעלמא
וכמו  להפרישו, מצויין ב"ד נבילות אוכל קטן
בס ' ס "ל ורמב "ם למולו, מצווי' ב "ד במילה
ע "כ תסור, מלא נינהו מה"ת דרבנן אפי' המצות
מהל' פ"ו כמ"ש ככה, דרבנן  באיסור  אפי' פסק

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

ג') שכתב משנה תמוהים קל"ב  חולין ר"ן חי' ודברי
תימא  והוא דאורי' כמלקות ל"ט  ההכאה שיעור
וב "ד ישראל, כל על מוטל זה דדבר להנ"ל נחזור
שלוחא  שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו

כי  מלהשגיח  ואחד אחד כל נפטרו ועי"ז  דישראל,
רישך  והיינו בחריקוהו רברבי גברי העמידו
קרירי  ומ"מ בחמימי דרישיך  ורישא בקרירא

עכ "ל. ומצות, חוקים בחלק זה וכל איכא,

קע"ז) סימן חו"מ חת"ס  (שו"ת

לעסוק  כמונו ערך לפחותי מה תאמר ואם
עיניך, מבין קורה טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות
אחת  שבספינה מפני מספקת תשובה זו  אין אך
ניתפס נמחה לא  שאם מאחר נוסעים, אנו יחדיו
וחייבים צריכים  אנו נפשינו ולהציל הדור , בעוונות
וז "ל: עולם  גדר בספר חיים  החפץ שכתב וכמו
מה"ת  מ"ע מישראל איש כל על יש כי ידוע  והנה
כמו  איסור באיזה כשנכשלין בעמיתו להוכיח 
הוא  שמוכיחו ועי "ז וגו' תוכיח הוכח  שנאמר 

חטא באותו יתפס שלא עצמו את דכשם מציל
שהיה  מאלה  נפרע כך העון מעושי הקב"ה שנפרע 

מיחו ולא  למחות  נ "ה )בידו בידו (שבת שיש מי
ומי  עבורם  נתפס מיחה ולא עירו באנשי למחות
נתפס מיחה  ולא ביתו באנשי למחות בידו שהיה

ביתו אנשי  שנעשה בעון איסור  דכל  ידוע וגם 
שנקרא  מבצנעא  יותר  הרבה חמור  הוא בפרהסיא
גדול  ההוכחה חיוב גם ואז בפרהסיא ש"ש  מחלל
ועל  הקב"ה של מצותיו הותר  יאמרו שלא  ביותר
על  בפרהסיא שעוברים  הזה הרע במנהג  גם כן
המשפחה  טהרת שבת , כחילול  חמורות עוונות
חלילה  בלבבו נגע  השם שיראת איש כל וכדומה
בידו  שיכולת ומי בזה, למחות ושלא לשתוק  לו

העוןלמנ  בחומר הוא גם יתפס הלא  מנע  ולא  וע
רבה בויקרא ג"כ זה כעין וכדאיתא (עלוכנ"ל,

ישראל ) פזורה  שה מההפסוק לשה נמשלו ישראל .
וכולם מאיבריו באחד לוקה שה של דרכו
אחר  זה  להמשך דדרכן הצאן  כל [היינו  מרגישין
עוד, מלילך ופסקה באבריה לוקה וכשאחת  זה
חטא  אחד ישראל אף מקום] באותו יעמדו כולם

נענשים. וכולם

יושבים  שהיו אדם  לבני משל  רשב"י תני וכן 
וקדח  והתחיל  קודח  מהם  אחד נטל  בספינה
אמר  כן , עושה  אתה למה  חבריו לו אמרו תחתיו ,
אמרו  קודח , אני  תחתי לא לכם  איכפת  מה להם 
הרי ע"כ. וכו'. הספינה את מציף שאתה  מפני לו
את וכן להציל  ורוצים  תובעים  אנו נפשינו את
עליהם  חסים  שאנו  לנו היקרים ביתינו  בני נפשות 
שטובעים  כזה במצב האם להצילן, בנפשינו
שייך חור  בזה  קודח  שהזולת  בגלל  ים בלב בספינה
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עץ וזה  מים . לגי  על תל עץ  והיה  נאמר  הרה. ל  והרא התר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהא

יל. לא  ועלה  אמר ְֱִִֵֶֶַַַָֹהח ים 

?עכו יראל  דלי על  לד ר יכלים אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

האמיםהבה  י ראל ד לי  מ אה י תר  האחר ן  מהר  לנ  י אמת היא  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צ ם  זצ"ל ,  אי והחז ן ח ים  החפץ יניהם  האחר נים, נים  ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמאה

זוה "ק, ללמד ים לנהאמ רב  הערב הם  דרכיהם ה לכים א  ט ל[וא[. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הא לה?לכל לקרב י ראל עם לה לת  עית מה  מעלה ל ין  בית אלי אחד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אתכםואם אל  דה ההר  לד  את נפרסם  יחד  נ נ א  רתק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יראל? עם  להלת עית מה מעלה ל ין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבית

,ענםמק כל  זה"ק  ערים   והפצנ מקם, מקם  כל  דה זהר קנ ח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ז"ל אמרם ט ב  עה  לקם וזכינ ,כלנ('ב עד נד ף  [מי ](ת ל : ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נתס  עיר אנ י  .ית אני  על נתס   מיחה ולא ית אני  למח ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפר

 העלם  ל על נתס  [] העלם כל . עיר אנ י  יעמד]מ[על הר ים  זכת . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ

מאמר  אדר חודש מאמר יששכר בני  תרסו. דף
פ ' חיים דברי  כב. ח , סי' ח"א מוהר"ן ליקוטי ג'.
דף האיש אשרי  יג. מכתב  שמחה  דברי ויקהל.
יא . אות עולם אור  פ"ב . א' החיים ארץ  מט .
דף ח "ת היהודי נפלאות ו'. אות היהודי תפארת
ע ' נשא  פ' יואל דברי  קלו. ע' הגאולה על .46

שמואל דברי  תורה(סלאנים)קפח. דברי  נח. פ '
מט. דף האיש אשרי טו. א' מהדו"ת מונקאטש 
מלעלוב . דוד רבי הרה"ק עג. ע' התעוררות  מכתב 
עב . ו' דף ואמונה אמת  צ. מע ' יוסף יעקב  זכרון
דף הארץ  גאולת שמחה. מאמרי ישראל, שמחת
לפ ' השמטות גיטין, מסכת על הרי"ם חידושי ו'.
הגר"א  פירוש וגאולה. גלות הרי "ם, חידושי  שלח.
דף המשולש חוט א . אסתר מגילת הרמז דרך  על
הגאולה על תקס "ט. תמוז ח ' דרוש חת"ס מב.
פרשת  טוב  יום  קדושת קפז. דף התמורה ועל
משכיל קטז . דף הגש"פ  ט"ב מהר"י הברכה. וזאת

דל חידושי (קאלאמייא)אל  א . פרט י  כלל ח "ג
סי' א' מאמר משה ויואל רנ. ע' קרח פ' תורה
ע ' דברים תורה חידושי קנ . דף ש"ש מאמר קנג .
כו  ע' תורה חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח.
קלג . ע' בהעלותך  רנ. ע' קרח קעט , ע' בשלח ,
חיד"ת  לב, ע ' תש"כ  , תקלו ע ' לד, ע ' תשי"ז 
משה ויואל קודש. דברות  קנה. ע ' מא "י דרשות

קלה, ע' ח "א מכ' יואל דברי קסא . קנז , קנב, ע '
אמונה מאמר  הטהור  שולחן  קכ. דף וישלח  פ '
אור   אייר. חודש צדיקים  זכרון עד, דף ופרנסה
אוצר   כה. ע' הרמ"ח סיפורי יג. דף הנר

ד' א' ח "ד  וכבוד(מרגליות)הסיפורים  פאר (סיפורים .

מבעלזא) 258.מהר"ש דף

זוהר .לט .

במכתביםמ . חיים  כ"ה )החפץ כי (מכתב  וז"ל: כותב
להוכיח  נביא במקום  'צופה', בגדר  חכם  תלמיד כל
גדול עוונו בזה מתרשל אם וח "ו ד', דרך לעם
ובידו  בתורה שמופלג מי אלה ובימינו למאד,

זה. לענין חכם תלמיד  נקרא  להוכיח 

בזה  להתעצל שלא  ועיר  עיר  שבכל  הרבנים  ועל
בנפשו  כי לדעת עליו כי יד כלאחר הענין ולדחות

זה, על ושלום  חס ויתבע  להנצלהוא הרוצה וכל
להמון  ולזרז  להוכיח  עליו הקשה הדין ממדת

הציל,ישראל נפשו את המון ואז יטענו בודאי כי
הרעים, מעשיהם על לדין שיובאו בעת ישראל
חכמים שהתלמידי מפני בזה, אשמים שאינם 
כן  ועל מעשיהם, על אותם הוכיחו לא  והרבנים
הנכונה הדרך את ולהורותם להוכיחם  הרבנים על
הדין  ממדת הצילו נפשם  את ואז והישרה הטובה
במדה למוטב יחזרו  ישראל המון את וגם  הקשה
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ונזכה ובבא בזה עי "ז לנו טוב  ויהי' מרובה,
עכ"ל. במהרה. ולישועה לגאולה

עיר  ובכל מאחר נפשי  עלי  שלום לומר  ואין
אין  ולכן הקהל, ידי על שנתמנו בי"ד יש ועדה
במקומות  ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב 
מוטל שעליהם נאמר אל הקהל ראשי רבנים  שיש
למחות  החיוב מישראל אדם  כל על כי  הדבר,
מעוברי  עין להעלים ואסור  עבירה בעוברי ולפגוע 
דין  ובית ישראל, כל על מוטל זה דדבר עבירה ,
כל נפטרו זה ידי ועל עבדי ישראל דכל שליחותם 
עושה דין בית כשאין אבל מלהשגיח , ואחד אחד
כל על בזה החובה חלה שוב דישראל, שליחותם 

וז "ל: בתשובותיו החת"ס  כמ"ש מישראל אחד

בזה, זה ערבים  ישראל כל ומצות  חוקים וקיום 
אשר  בכלל למחות בידו ויש  מוחה שאינו מי ונכנס

הזאת תורה  דברי את יקים פ 'לא רמב"ן כפי'
ב "ד זה יקים לא אשר ומ"ש  ספרי, עפ"י תבוא 
מישראל אדם כל אלא ב "ד דוקא  לאו שלמטה
וכתי' לעשות, בידו יש אם הוא, שם וגדול קטן
למולך  מזרעו בתתו הארץ עם  יעלימו העלם  ואם
איננו  וע "ה יעלימו שלא ע "ה על שהי' משמע 
היינו  בעשותה דע "ה חטאות  בפ ' כדמוכח  ב"ד,
ע"ה כל על וא"כ העדה, עיני היינו וב"ד הדיוט
והכרתי  אח"כ ומדכתב  יעלימו, שלא הכתוב הטיל
בכרת  ג"כ  להם  שהי ' ש"מ עולם , כל למעט אותו
מכרת  עונשם  והיקל הכתוב  שמיעט אלא כמותו
עיון  ויש טפי דחמיר שוא שבועות  מעונש חוץ 
אמת  מ "מ הדיינין, שבועות פ ' מש"ס קצת בדבר
מישראל איש  שום  כל ובין ב "ד בין שאין נכון
כלום, ולא עבירה בעוברי ולפגוע  למחות שיכול
אפקרותא  מיקרי  לא  רבו לפני תלמיד  ואפילו
שתצא  עד רשע באגרוף ולהכות בהם לפגוע 
יד ואמר  ואמרטם ואכם חכלי' בן כנחמי ' נפשו
לישנא  מקום בכל שהזכירו  וב "ד  בכם  אשלח 
כמו  בידם כח  שיש דמלתא  ואורחא הוא  בעלמא
וכמו  להפרישו, מצויין ב"ד נבילות אוכל קטן
בס ' ס "ל ורמב "ם למולו, מצווי' ב "ד במילה
ע "כ תסור, מלא נינהו מה"ת דרבנן אפי' המצות
מהל' פ"ו כמ"ש ככה, דרבנן  באיסור  אפי' פסק

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

ג') שכתב משנה תמוהים קל"ב  חולין ר"ן חי' ודברי
תימא  והוא דאורי' כמלקות ל"ט  ההכאה שיעור
וב "ד ישראל, כל על מוטל זה דדבר להנ"ל נחזור
שלוחא  שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו

כי  מלהשגיח  ואחד אחד כל נפטרו ועי"ז  דישראל,
רישך  והיינו בחריקוהו רברבי גברי העמידו
קרירי  ומ"מ בחמימי דרישיך  ורישא בקרירא

עכ "ל. ומצות, חוקים בחלק זה וכל איכא,

קע"ז) סימן חו"מ חת"ס  (שו"ת

לעסוק  כמונו ערך לפחותי מה תאמר ואם
עיניך, מבין קורה טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות
אחת  שבספינה מפני מספקת תשובה זו  אין אך
ניתפס נמחה לא  שאם מאחר נוסעים, אנו יחדיו
וחייבים צריכים  אנו נפשינו ולהציל הדור , בעוונות
וז "ל: עולם  גדר בספר חיים  החפץ שכתב וכמו
מה"ת  מ"ע מישראל איש כל על יש כי ידוע  והנה
כמו  איסור באיזה כשנכשלין בעמיתו להוכיח 
הוא  שמוכיחו ועי "ז וגו' תוכיח הוכח  שנאמר 

חטא באותו יתפס שלא עצמו את דכשם מציל
שהיה  מאלה  נפרע כך העון מעושי הקב"ה שנפרע 

מיחו ולא  למחות  נ "ה )בידו בידו (שבת שיש מי
ומי  עבורם  נתפס מיחה ולא עירו באנשי למחות
נתפס מיחה  ולא ביתו באנשי למחות בידו שהיה

ביתו אנשי  שנעשה בעון איסור  דכל  ידוע וגם 
שנקרא  מבצנעא  יותר  הרבה חמור  הוא בפרהסיא
גדול  ההוכחה חיוב גם ואז בפרהסיא ש"ש  מחלל
ועל  הקב"ה של מצותיו הותר  יאמרו שלא  ביותר
על  בפרהסיא שעוברים  הזה הרע במנהג  גם כן
המשפחה  טהרת שבת , כחילול  חמורות עוונות
חלילה  בלבבו נגע  השם שיראת איש כל וכדומה
בידו  שיכולת ומי בזה, למחות ושלא לשתוק  לו

העוןלמנ  בחומר הוא גם יתפס הלא  מנע  ולא  וע
רבה בויקרא ג"כ זה כעין וכדאיתא (עלוכנ"ל,

ישראל ) פזורה  שה מההפסוק לשה נמשלו ישראל .
וכולם מאיבריו באחד לוקה שה של דרכו
אחר  זה  להמשך דדרכן הצאן  כל [היינו  מרגישין
עוד, מלילך ופסקה באבריה לוקה וכשאחת  זה
חטא  אחד ישראל אף מקום] באותו יעמדו כולם

נענשים. וכולם

יושבים  שהיו אדם  לבני משל  רשב"י תני וכן 
וקדח  והתחיל  קודח  מהם  אחד נטל  בספינה
אמר  כן , עושה  אתה למה  חבריו לו אמרו תחתיו ,
אמרו  קודח , אני  תחתי לא לכם  איכפת  מה להם 
הרי ע"כ. וכו'. הספינה את מציף שאתה  מפני לו
את וכן להציל  ורוצים  תובעים  אנו נפשינו את
עליהם  חסים  שאנו  לנו היקרים ביתינו  בני נפשות 
שטובעים  כזה במצב האם להצילן, בנפשינו
שייך חור  בזה  קודח  שהזולת  בגלל  ים בלב בספינה
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חייבים  אנו  אין ערכינו פחיתת שמפאת  לומר  בכלל 
הלא  מעש , בלי מנגד  נעמוד רק נגדו  להתקומם

כן. חושב אפילו או כן  שאומר זה הוא פתי
הרה"ק בשם דשמעתי י"ל צביועוד מוה"ר

רצו מרידניק המתחדשים מכת שכמה בעת זצ "ל
לו  ונודע הזמן רוח  לפי ספר בית ברודניק  לייסד 
לדרכו, אז  שנסע  קודם  האחרונה ברגע  הדבר
עני  איש ויאמר, משלו וישא הבימה על ועלה
אחת  עיירה דרך נדודיו במסע פעם עבר ונבזה
כי  וירא  אחד, בבית ואחזה אש פרצה כי וראה
ואינם נפש בשלוות שם  עומדים  אנשים 
את  להציל העיר  אנשי  את להזעיק  מתעוררים 
להודיע ויצעק פיו יפתח  אם  בלבו עצמם ,ויחשוב
מה לי, ילעיגו הלא  שריפה דבר על העיר לאנשי 
חלק  לך היש השריפה, בעסק  ונבזה שפל לך
עלי  יעבור בדעתו החליט  ושוב  הזאת, בעיר  ונחלה
אוכל לא סכנה בחזקת והאנשים בוער  אש מה ,
לעורר  בקול לקרא  והתחיל בשקט, כך על לעבור
בלבת  אאמו"ר כ"ק  וסיים  מתרדמתם , העיר  אנשי 
את  הצילו בוער אש  יקרים  יהודים  קדשו,
לבטל הצליח בידו ה' חפץ  ואכן  נפשותיכם 

רשע. אנשי  מזימות

בידי  למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים
עבירה  עוברי

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

חובה  הגון, שאינו דבר בו שרואה לגדול קטן  אפילו 
מלפניו , המכשול להסיר תחת עלינו ג "כ הוא כי

וכו', מכשול תתן לא עור דלפני שבכללות לאו סוג 
בידי  ולמחות לש "ש שהוא  ופירוד מחלוקת 2דכל
כאשר  מחלוקת, בעל נקרא  זהו אין עבירה, עוברי 
ידעו. לא ה' דרך אשר  הבהמיים  ההמוניים  דמו
ללכת  שרוצים  וזמן עת 3ובכל יעקשו, הישרה ואת
בו  שדרכו הדרך להם תפסו הרע  לבם בשרירות
להועיל הבא  את בלשונם  להכות הענתות, אנשי 
עליו  ואומרים מפניהם המכשול ולהסיר להם 
על ומתעבר עובר ושהוא מחלוקת, בעל שהוא
נשתרבב  מהיכן ידעתי  גם וידעתי וכו', לו לא ריב 
מבינים שהם  מחשבין שהם בין זה טעות ונסתבך 
ורובן  מכללן היוצא פרט לכל וכו',ולכן דבריו בכונת
נחקור  אם דאפשר אליו, לחוש אין ישראל של
משארית  המה עדיין אפשר אביהם מי נמצא 
נגף לאבן היו תמיד אשר  רב מהערב  הפליטה
בנפשותם החטאים  מכשול וענין וכו', ישראל לבני 

הצלתי, נפשי כי לך מקרבך ,ודע הרע ובערת כתיב
ויתמו  וכו '. הארץ מן גילולים יעביר  ברחמיו והוא
ירשו  לעולם צדיקים כולם ועמך הארץ מן חטאים 

עכ"ל. ארץ ,

העיר  דברחובות דידן בנידון הדבר  הוא וכן
מקולקל והכל הרעות הרוחות כל נושבים 
על מרובה הפרוץ לעינינו בוער  אש ומושחת,
היום, לאור נשחתת טובה חלקה כל רח"ל, העומד
רואות, שכך ולעינינו בחלקינו, נפלה שכך לנו אוי
אלו  כגון חשבונות לערוך  הזמן הוא כעת האם 
להוכיח  אנו ראויים או ערך פחותי  אנו האם 
יאמר  הקטן יוקד  שהאש  בזמן  אדרבא בשער ,
הוא  העיקר אני, גבור  יאמר והחלש אני, גדול
גבולי  ולהרחיב  שמים כבוד להרבות זו בשעה
שזה לבוראינו, רוח  נחת לעשות כדי הקדושה,

הזה. בעולם  האדם  יצירת ומטרת  תכלית 

ראוי  אני אין כי ערכי  מך  ידעתי גם  ידעתי  והנה
תוכחת, במוסר להוכיח  גדולים  במקום לעמוד
אלא  שמים לשם  כוונתו אין לנפשי יאמרו ורבים 
אציג  ע "כ שם , לו לקנות  דורש הוא עצמו לכבוד
לישרים" "אור  בספה"ק  שראיתי נכבד  משל לפניך
מנהג  דהנה זצ "ל, מוכיח  יואל מו"ה הרב בשם
לעיר  מעיר מוכיחים שנוסעים הוא, תורה ישראל
ואין  טועים עם  מהמון ורבים  ישראל, את  להוכיח 
ממון  לוקחים שהם  מפני לדבריהם , שומעין
אלא  אינו שתוכחתם  ואומרים  הדרשה, בשביל
ונשא  לש "ש , כוונתם ואין בה לחפור קרדום
שלא  קטנה, אחת בעיר  כי  ויאמר, משלו עליהם
היער, עצי בתי אם כי גזית אבני בתי להם הי'
שהיו  ואשתו איש שם  והי' בתבן, מכוסים והגגות

הגג . תחת בעלי' דרים

ועדיין  לישן האשה הלכה בלילה אחת פעם
הנר  יכבה וטרם דלוק נר לו והיה ניעור בעלה היה
אליו  צעקה דלוק, הנר והניח לישן הלך  הוא גם 
מהנר  אחד  ניצוץ יפול ושלום חס  אולי  אשתו
בא  עמו מדברת עודה כולו, הבית כל ותשרף
על להשגיח העם  להזהיר  והכריז העיר שומר
חס שריפה לידי תגרום  שלא והנרות האש
מה וראה נא שמע לבעלה, האשה אמרה ושלום ,
לידי  יגרום שלא הנר על להשגיח  מכריז שהשומר
סבורה וכי שבעולם , שוטה לה, השיב והוא סכנה,
יודע אני הלא כן, השומר  הכריז שלם  שבלב  את
ממון  לו  נותנים  שהקהל בשביל אלא מכריז שאינו
שיכריז ממון לו נותנים  היו ואילו כן, שיכריז

 הרהז בת עג ְַַַ

הנה  כם קם  י "ח )לכ ם, מ נה  ה ' רק אב ת אין(מכת הרים, את המזה "ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

." לי  הרים זכת הר ים , את וזה זכה מה . יד על א  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחטא 

נשא בזוהר פרשת מהימנא ע"א)רעיא קכ"ו עד וע"ב  ע "א  קכ"ה :(דף 

דכתיב,וישׂ ראל  הוּ א הדא ואדם. בּ עירא בּ הוֹ ן דּ אית וּ מנין אדם, לד)אתקריא וּ  ואּת ן (יחזקאל  
טבין, הארץ, עּמ י אינּ וּ ן מרעיתי, צאן צאני ואּת ן אּת ם. אדם מרעיתי צאן צאני

חכמים. ּת למידי אּת ם, אדם  דטוֹ ב. מּס טרא

ליּה ,וּ בקרא  רמיז נמי פא )דּ א אמאי (תהלים עּמ י, דּ אמר בּ תר  וגוֹ '. י שׂ ראל  לי ׁש וֹ מע עּמ י לוּ  
אתמר  וּ בגינייהוּ  חכמים. ּת למידי ישׂ ראל : הארץ . עּמ י עּמ י: אלּ א ישׂ ראל. קאמר

יד) רמה.(שמות  בּ יד יוֹ צאים ישׂ ראל  וּ בני

בּ תרייתא ,כּ גוונא  בּ פ וּ רקנא לוֹ ן פליג הכי דסיני, בטוּ רא הוּ א בּ רי קדׁש א לוֹ ן דּ פליג 
בּ הוֹ ן , דּ אּת מר יג)דּ ישׂ ראל מּס טרא(שמות מצרים , מארץ ישׂ ראל בּ ני עלוּ  וחמ וּ ׁש ים 

בּ הוֹ ן, אתמר דּ יוֹ בלא, ׁש נין חמׁש ין דּ אינּ וּ ן דחיּ י, יט )דאילנא וּ בהוֹ ן (שמות בהר. יעל וּ  הּמ ה 
יד) אתמר (שמות  ולוֹ ן ישׂ ראל. מחנה לפני ההוֹ ל האהים מלא יט )ויּ ּס ע אתכם(שמות  ואא 

הכי  רמה, בּ יד  יוֹ צאים ישׂ ראל וּ בני אלי. אתכם  ואבא כּ ב וֹ ד. ענני דּ אינּ וּ ן נׁש רים, כּ נפי על
יקר. האי בּ כל חכמים, ל ּת למידי יפיק

דּ טוֹ ב,וּ כגוונא  מּס טרא  הארץ בעמי יט )דּ אּת מר יהוֹ ן (שמות  הכי ההר . בּ תח ּת ית ויּ תיצּ בוּ  
דסוּ סיא לרגל יּ א דּ אזיל כּ עבדא חכמים , ּת למידי ּת חוֹ ת בתרייתא, בּ מּפ קנא
ּת הא ׁש ם לאו ואם מוּ טב, ּת וֹ רתי ּת קבּ ל וּ  אם ההר, בּ תחּת ית לוֹ ן דאמר וּ כגוונא  דּ מאריּה .
בּ מּפ קנוּ  חכמים ּת למידי עליכ וֹ ן ּת קבּ ל וּ ן אם בתרייתא, פוּ רקנא בּ מּפ קנוּ  ייּמ א  הכי קבוּ רתכם.
ּת הא ּת ּמ ן לאו ואם מוּ טב. ליּה  דמׁש ּמ ׁש  ועבדא סוּ סיא, על דּ רכיב כּ אדם דגלוּ תא,

בּ גל וּ תא. קבוּ רתכם,

בּ ה וֹ ן,וערב דאּת מר כּ גוונא כ)רב רחיקין (שמות  יהוֹ ן הכי מרחוֹ ק. ויּ עמדוּ  ויּ נוּ עוּ  העם ויּ רא 
רחיקין  ואינּ וּ ן יקר, האי בכל קדּ יׁש א וּ לעמא חכמים, ל ּת למידי ויחמוּ ן ּפ וּ רקנא, מן 

בּ הוּ , כתיב מה  בּ הדייהוּ  לאתחבּ רא בעוּ  ואי יט )מינּ ייהוּ . יּס קל (שמות  סקוֹ ל  כּ י יד  בּ וֹ  תגּ ע א 
בּ ישׂ ראל, בּ הוּ  יתקיּ ים זמנא בּ ההוּ א ייּ רה. ירה לב)א וֹ  נכר,(דברים  אל  עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד יי 

הּמ ׁש יח . לימוֹ ת גּ רים מקבּ לין אין אוּ קמוּ ה ב)והא א ערב (שמואל  אינּ וּ ן ידּ מוּ ,  בּ חׁש וּ רׁש עים 
עלייהוּ , נביאה אמר דּ א וּ בגין יג)רב. יבא וּ .(יחזקאל א ישׂ ראל אדמת ואל 

אני  אין כן על מכריז , הי' כן גם  העיר  שיציתו
דלוק, הנר  והניח לישן והלך כלל, לדברו פונה
השולחן  על הנר ונפל הי' כן פתרה  וכאשר
וכמעט גדולה, שריפה ונעשה הבית  כל ונדלק
נפשו  את הציל גדול ובקושי העיר  כל נשרף
גווייתם. אם כי להם נשאר ולא אשתו  ונפש 
שהשומר  שבשביל הזה, השוטה נא ראו 
לדבריו  לשמוע רצה לא שלם, בלב  הכריז  לא

הזה הדבר  כך באש, ביתו את לשרוף והניח 
מעשיהם שיעזבו העם , את  מזהיר  שהמוכיח
ישרפו  שם אשר בגיהנם יפלו דאל"כ  הרעים 
כתנור " בוער  בא יום "הנה כמ"ש גוויתיהם  את
מוכיח  אינו שהמוכיח בשביל ידמו והשוטים  וגו',
שבאה עד לדבריו לב  נותנים  אין שמים לשם 
מזה, גדול שטות לך  אין הלא עליהם , השריפה

ודפח"ח . עכת "ד



 הרהז בת ְַַַ עב עב עב עב 

חייבים  אנו  אין ערכינו פחיתת שמפאת  לומר  בכלל 
הלא  מעש , בלי מנגד  נעמוד רק נגדו  להתקומם

כן. חושב אפילו או כן  שאומר זה הוא פתי
הרה"ק בשם דשמעתי י"ל צביועוד מוה"ר

רצו מרידניק המתחדשים מכת שכמה בעת זצ "ל
לו  ונודע הזמן רוח  לפי ספר בית ברודניק  לייסד 
לדרכו, אז  שנסע  קודם  האחרונה ברגע  הדבר
עני  איש ויאמר, משלו וישא הבימה על ועלה
אחת  עיירה דרך נדודיו במסע פעם עבר ונבזה
כי  וירא  אחד, בבית ואחזה אש פרצה כי וראה
ואינם נפש בשלוות שם  עומדים  אנשים 
את  להציל העיר  אנשי  את להזעיק  מתעוררים 
להודיע ויצעק פיו יפתח  אם  בלבו עצמם ,ויחשוב
מה לי, ילעיגו הלא  שריפה דבר על העיר לאנשי 
חלק  לך היש השריפה, בעסק  ונבזה שפל לך
עלי  יעבור בדעתו החליט  ושוב  הזאת, בעיר  ונחלה
אוכל לא סכנה בחזקת והאנשים בוער  אש מה ,
לעורר  בקול לקרא  והתחיל בשקט, כך על לעבור
בלבת  אאמו"ר כ"ק  וסיים  מתרדמתם , העיר  אנשי 
את  הצילו בוער אש  יקרים  יהודים  קדשו,
לבטל הצליח בידו ה' חפץ  ואכן  נפשותיכם 

רשע. אנשי  מזימות

בידי  למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים
עבירה  עוברי

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

חובה  הגון, שאינו דבר בו שרואה לגדול קטן  אפילו 
מלפניו , המכשול להסיר תחת עלינו ג "כ הוא כי

וכו', מכשול תתן לא עור דלפני שבכללות לאו סוג 
בידי  ולמחות לש "ש שהוא  ופירוד מחלוקת 2דכל
כאשר  מחלוקת, בעל נקרא  זהו אין עבירה, עוברי 
ידעו. לא ה' דרך אשר  הבהמיים  ההמוניים  דמו
ללכת  שרוצים  וזמן עת 3ובכל יעקשו, הישרה ואת
בו  שדרכו הדרך להם תפסו הרע  לבם בשרירות
להועיל הבא  את בלשונם  להכות הענתות, אנשי 
עליו  ואומרים מפניהם המכשול ולהסיר להם 
על ומתעבר עובר ושהוא מחלוקת, בעל שהוא
נשתרבב  מהיכן ידעתי  גם וידעתי וכו', לו לא ריב 
מבינים שהם  מחשבין שהם בין זה טעות ונסתבך 
ורובן  מכללן היוצא פרט לכל וכו',ולכן דבריו בכונת
נחקור  אם דאפשר אליו, לחוש אין ישראל של
משארית  המה עדיין אפשר אביהם מי נמצא 
נגף לאבן היו תמיד אשר  רב מהערב  הפליטה
בנפשותם החטאים  מכשול וענין וכו', ישראל לבני 

הצלתי, נפשי כי לך מקרבך ,ודע הרע ובערת כתיב
ויתמו  וכו '. הארץ מן גילולים יעביר  ברחמיו והוא
ירשו  לעולם צדיקים כולם ועמך הארץ מן חטאים 

עכ"ל. ארץ ,

העיר  דברחובות דידן בנידון הדבר  הוא וכן
מקולקל והכל הרעות הרוחות כל נושבים 
על מרובה הפרוץ לעינינו בוער  אש ומושחת,
היום, לאור נשחתת טובה חלקה כל רח"ל, העומד
רואות, שכך ולעינינו בחלקינו, נפלה שכך לנו אוי
אלו  כגון חשבונות לערוך  הזמן הוא כעת האם 
להוכיח  אנו ראויים או ערך פחותי  אנו האם 
יאמר  הקטן יוקד  שהאש  בזמן  אדרבא בשער ,
הוא  העיקר אני, גבור  יאמר והחלש אני, גדול
גבולי  ולהרחיב  שמים כבוד להרבות זו בשעה
שזה לבוראינו, רוח  נחת לעשות כדי הקדושה,

הזה. בעולם  האדם  יצירת ומטרת  תכלית 

ראוי  אני אין כי ערכי  מך  ידעתי גם  ידעתי  והנה
תוכחת, במוסר להוכיח  גדולים  במקום לעמוד
אלא  שמים לשם  כוונתו אין לנפשי יאמרו ורבים 
אציג  ע "כ שם , לו לקנות  דורש הוא עצמו לכבוד
לישרים" "אור  בספה"ק  שראיתי נכבד  משל לפניך
מנהג  דהנה זצ "ל, מוכיח  יואל מו"ה הרב בשם
לעיר  מעיר מוכיחים שנוסעים הוא, תורה ישראל
ואין  טועים עם  מהמון ורבים  ישראל, את  להוכיח 
ממון  לוקחים שהם  מפני לדבריהם , שומעין
אלא  אינו שתוכחתם  ואומרים  הדרשה, בשביל
ונשא  לש "ש , כוונתם ואין בה לחפור קרדום
שלא  קטנה, אחת בעיר  כי  ויאמר, משלו עליהם
היער, עצי בתי אם כי גזית אבני בתי להם הי'
שהיו  ואשתו איש שם  והי' בתבן, מכוסים והגגות

הגג . תחת בעלי' דרים

ועדיין  לישן האשה הלכה בלילה אחת פעם
הנר  יכבה וטרם דלוק נר לו והיה ניעור בעלה היה
אליו  צעקה דלוק, הנר והניח לישן הלך  הוא גם 
מהנר  אחד  ניצוץ יפול ושלום חס  אולי  אשתו
בא  עמו מדברת עודה כולו, הבית כל ותשרף
על להשגיח העם  להזהיר  והכריז העיר שומר
חס שריפה לידי תגרום  שלא והנרות האש
מה וראה נא שמע לבעלה, האשה אמרה ושלום ,
לידי  יגרום שלא הנר על להשגיח  מכריז שהשומר
סבורה וכי שבעולם , שוטה לה, השיב והוא סכנה,
יודע אני הלא כן, השומר  הכריז שלם  שבלב  את
ממון  לו  נותנים  שהקהל בשביל אלא מכריז שאינו
שיכריז ממון לו נותנים  היו ואילו כן, שיכריז

 הרהז בת עג ְַַַ

הנה  כם קם  י "ח )לכ ם, מ נה  ה ' רק אב ת אין(מכת הרים, את המזה "ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

." לי  הרים זכת הר ים , את וזה זכה מה . יד על א  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחטא 

נשא בזוהר פרשת מהימנא ע"א)רעיא קכ"ו עד וע"ב  ע "א  קכ"ה :(דף 

דכתיב,וישׂ ראל  הוּ א הדא ואדם. בּ עירא בּ הוֹ ן דּ אית וּ מנין אדם, לד)אתקריא וּ  ואּת ן (יחזקאל  
טבין, הארץ, עּמ י אינּ וּ ן מרעיתי, צאן צאני ואּת ן אּת ם. אדם מרעיתי צאן צאני

חכמים. ּת למידי אּת ם, אדם  דטוֹ ב. מּס טרא

ליּה ,וּ בקרא  רמיז נמי פא )דּ א אמאי (תהלים עּמ י, דּ אמר בּ תר  וגוֹ '. י שׂ ראל  לי ׁש וֹ מע עּמ י לוּ  
אתמר  וּ בגינייהוּ  חכמים. ּת למידי ישׂ ראל : הארץ . עּמ י עּמ י: אלּ א ישׂ ראל. קאמר

יד) רמה.(שמות  בּ יד יוֹ צאים ישׂ ראל  וּ בני

בּ תרייתא ,כּ גוונא  בּ פ וּ רקנא לוֹ ן פליג הכי דסיני, בטוּ רא הוּ א בּ רי קדׁש א לוֹ ן דּ פליג 
בּ הוֹ ן , דּ אּת מר יג)דּ ישׂ ראל מּס טרא(שמות מצרים , מארץ ישׂ ראל בּ ני עלוּ  וחמ וּ ׁש ים 

בּ הוֹ ן, אתמר דּ יוֹ בלא, ׁש נין חמׁש ין דּ אינּ וּ ן דחיּ י, יט )דאילנא וּ בהוֹ ן (שמות בהר. יעל וּ  הּמ ה 
יד) אתמר (שמות  ולוֹ ן ישׂ ראל. מחנה לפני ההוֹ ל האהים מלא יט )ויּ ּס ע אתכם(שמות  ואא 

הכי  רמה, בּ יד  יוֹ צאים ישׂ ראל וּ בני אלי. אתכם  ואבא כּ ב וֹ ד. ענני דּ אינּ וּ ן נׁש רים, כּ נפי על
יקר. האי בּ כל חכמים, ל ּת למידי יפיק

דּ טוֹ ב,וּ כגוונא  מּס טרא  הארץ בעמי יט )דּ אּת מר יהוֹ ן (שמות  הכי ההר . בּ תח ּת ית ויּ תיצּ בוּ  
דסוּ סיא לרגל יּ א דּ אזיל כּ עבדא חכמים , ּת למידי ּת חוֹ ת בתרייתא, בּ מּפ קנא
ּת הא ׁש ם לאו ואם מוּ טב, ּת וֹ רתי ּת קבּ ל וּ  אם ההר, בּ תחּת ית לוֹ ן דאמר וּ כגוונא  דּ מאריּה .
בּ מּפ קנוּ  חכמים ּת למידי עליכ וֹ ן ּת קבּ ל וּ ן אם בתרייתא, פוּ רקנא בּ מּפ קנוּ  ייּמ א  הכי קבוּ רתכם.
ּת הא ּת ּמ ן לאו ואם מוּ טב. ליּה  דמׁש ּמ ׁש  ועבדא סוּ סיא, על דּ רכיב כּ אדם דגלוּ תא,

בּ גל וּ תא. קבוּ רתכם,

בּ ה וֹ ן,וערב דאּת מר כּ גוונא כ)רב רחיקין (שמות  יהוֹ ן הכי מרחוֹ ק. ויּ עמדוּ  ויּ נוּ עוּ  העם ויּ רא 
רחיקין  ואינּ וּ ן יקר, האי בכל קדּ יׁש א וּ לעמא חכמים, ל ּת למידי ויחמוּ ן ּפ וּ רקנא, מן 

בּ הוּ , כתיב מה  בּ הדייהוּ  לאתחבּ רא בעוּ  ואי יט )מינּ ייהוּ . יּס קל (שמות  סקוֹ ל  כּ י יד  בּ וֹ  תגּ ע א 
בּ ישׂ ראל, בּ הוּ  יתקיּ ים זמנא בּ ההוּ א ייּ רה. ירה לב)א וֹ  נכר,(דברים  אל  עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד יי 

הּמ ׁש יח . לימוֹ ת גּ רים מקבּ לין אין אוּ קמוּ ה ב)והא א ערב (שמואל  אינּ וּ ן ידּ מוּ ,  בּ חׁש וּ רׁש עים 
עלייהוּ , נביאה אמר דּ א וּ בגין יג)רב. יבא וּ .(יחזקאל א ישׂ ראל אדמת ואל 

אני  אין כן על מכריז , הי' כן גם  העיר  שיציתו
דלוק, הנר  והניח לישן והלך כלל, לדברו פונה
השולחן  על הנר ונפל הי' כן פתרה  וכאשר
וכמעט גדולה, שריפה ונעשה הבית  כל ונדלק
נפשו  את הציל גדול ובקושי העיר  כל נשרף
גווייתם. אם כי להם נשאר ולא אשתו  ונפש 
שהשומר  שבשביל הזה, השוטה נא ראו 
לדבריו  לשמוע רצה לא שלם, בלב  הכריז  לא

הזה הדבר  כך באש, ביתו את לשרוף והניח 
מעשיהם שיעזבו העם , את  מזהיר  שהמוכיח
ישרפו  שם אשר בגיהנם יפלו דאל"כ  הרעים 
כתנור " בוער  בא יום "הנה כמ"ש גוויתיהם  את
מוכיח  אינו שהמוכיח בשביל ידמו והשוטים  וגו',
שבאה עד לדבריו לב  נותנים  אין שמים לשם 
מזה, גדול שטות לך  אין הלא עליהם , השריפה

ודפח"ח . עכת "ד



 הרהז בת ְַַַ עד עד עד עד 

דּ האאמר  אנּת , איּמ א בּ אוֹ מאה לעילּ א, לסלּ קא איהי ׁש עתא הא מהימנא, רעיא אליּ הוּ , 
בריך  קדׁש א לי דּ יהיב לסלּ קא. בּ עי אנא אסוּ ריםבגינ בּ בית ל לאת גּ לייא ר ׁש וּ , הוּ א 

דכתיב, הוּ א הדא דּ עּמ א. בּ חוֹ בין מחוֹ לל  דּ אנּת  טיבוּ ,  עּמ וּ למעבּ ד ,דּ יל בּ קבוּ רה , דּ יל
נג) מּפ ׁש עינ וּ .(ישעיה  מחוֹ לל והוּ א

אנאאמר דּ הא , יכ וֹ לּת בּ כל תאחר  לא  דיהו "ה, בּ ׁש מא  על בּ א וֹ מאה מהימנא, רעיא ליּה  
סגּ י. ב)בצערא צערא ,(שמות  מהאי לי לאּפ קא לי, עוֹ זר איׁש , אין כי ויּ רא וכה  כּ ה ויּ פן 

עלי, דאּת מר קבוּ רה  נג)בּ האי חׁש יב (ישעיה  ואני בּ י, אׁש ּת מוֹ דען ולא קבר וֹ , הרׁש עים  את  ויּ ּת ן 
בּ ינייהוּ , ּת סרח סוֹ פרים דּ חכמת  בּ ינייהוּ , דּ ּס רח מת כּ כּ לב ר ׁש יעייא, רב ערב בין בּ עינייהוּ 
ערב  אינּ וּ ן ואתהדּ רוּ  מל כּ וון. בּ ין בּ ינייהוּ  מפ וּ זרין דּ ישׂ ראל אתר וּ בכל וקרּת א, קרּת א בּ כל 

בּ הוּ  דּ אּת מר  הוּ א ,  ברי דקוּ ד ׁש א עאנא ישׂ ראל, על רעיין לד)רב צאן (יחזקאל צאני ואּת ן 
חכמים. ּת למידי עם טיבוּ  למעבּ ד יכוֹ לת  לוֹ ן ולית אּת ם, אדם מרעיתי

ולאואנ ׁש י בּ ינייהוּ . רב ערב וּ מחרימין יחוֹ ננוּ , וא לעיר מעיר מסוֹ בבים חטא ויראי חיל 
ואפילּ וּ  דלהוֹ ן, לנפילוּ  ּת קוּ מה יהא דּ לא קצוּ ב, דּ בר אלּ א סגּ יאין בּ אתרין ל וֹ ן יהבין
כּ כלבים. חׁש יבין בּ יגוֹ נא, בדוֹ חקא בצערא חטא ויראי  חיל ואנׁש י חכמים וכל ׁש עה. חיּ י

ד) אׁש כּ חוּ (מיכה דּ לא  חוּ צ וֹ ת. כּ ל בּ ראׁש  חר שׂ  לנבלי נחׁש ב וּ  איכה בּ ּפ ז המסוּ לאים בּ נים 
בינייה וּ . אכסניא

צ ואי נּ וּ ן בּ לא בּ חדווא, בּ ׁש לוה, עתירין, אינּ וּ ן רב, מארי ערב גּ זלנין כלל, יגוֹ נא בּ לא ערא, 
עּמ א. רי ׁש י דּ יּ ינין דּ אינּ וּ ן ו)ׁש וֹ חד, עלייהוּ (בראשית מּפ ניהם, חמס הארץ מלאה כּ י 

א )אתמר ישׂ ראל (איכה  אהי צבאוֹ ת יי בּ חי ּת ניינא, זמנא על בּ אוֹ מאה לרא ׁש . צריה היוּ  
ברי קדׁש א קּמ י בהוֹ ן למלּ לא  יכלּת בּ כל ,מּפ וּ מ יּפ לוּ ן לא מ לּ ין א לּ ין דּ כל  הכּ רוּ בים, יוֹ ׁש ב 

דלהוֹ ן . דוֹ חקא וּ לאחזאה מהימנא )הוּ א, רעיא  .(ע "כ 

הקודש ] [לשון 
חכמים ּתלמידי  אּתם  ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ֶ ַ ָ ָאדם

תבויראל  זה ?ואד המה  ה  ימ .אד לד)נקרא צא (יחזקאל צאני וא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
הב . מד  בי ט ארצת עי ה  מרעיתי צא צאני  וא .א  אד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹמרעיתי
למיד נקרא  דה ז הר  מד  יהדי ל : רהע [הערת . חכמי למידי   א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאד

המה ונקרא  האר  ע הא זה"ק למד  א מי הר)חכ הז ].(אר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּביד  יצאים יׂשראל ּובני נאמר חכמים ה ּתלמידי הם  – י ׂשראל רמהּבגלל ִ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ ֵ ַ ַ ְ ִ ֵ ֲ ָ ִ ֶ ֱ ַ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ְֹ ִ ְ ָ ָ ָ 
ל,בפסק רמ ז  פא)זה  ה (תהליל עי, אמר  אחר .' וג יראל לי מע עי ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נאמר בגלל  חכמי למידי  יראל הארצת. עי  עי אלא יראל? ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאמר
יד) רמה.(שמות יד   יצאי י ראל ְְְְִִֵֵָָָָֹבני

ה ּזה ה ּכב ֹוד ּבכל חכמים  הּתלמידי את יֹוציא  האחרֹונה,  ֶ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ַ ֶ ִ ָ ֲ ַ ָ ָ ֻ ְ ַּבּגאּלה 
מאמ ראל  האחר נה , אה קח  סיני, הר  הא  ר  דה ק חר ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ה( יג  ש) יחמ ה ,י הח ע מד ,מצרי מאר יראל  בני  על יוחמ ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

 הרהז בת עהְַַַ

ה נאמר יבל , יט)נת  ש)בה בהר . יעל יד)הה  לפני (ש  ההל האלהי מלא וע ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
נאמר  ולה י ראל. יט)מחנה  ואבא (ש כבד , ענני ה ,רינ נפי  על אתכ ואא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה ה. הבד  כל חכמי הלמידי  את י ציא  רמה, יד  יצאי יראל בני  אלי. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאתכ

ּביציאת  יהיה ּכ קב ּורתכם. ּתהא ׁשם  לאו ואם מ ּוטב,  תֹורתי  ּתקּבלּו  ַ ִ ִ ֶ ְ ִ ָ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ִאם 
ּבּגלּות  קבּורתכם  ּתהא  ׁשם  אחרֹונה   ָ ַ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ֲ ַ ָ ֻ ְּגאּלה 

כמ,בה מ ד  האר ע י  ביציאה (ש)אמר יהיה   ההר תחית  בתיו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
 לה אמר   כמ עליו, סס לרגלי   לה עבד ,חכמי למידי חת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהאחר נה
יציאת  יהיה  .רתכ קב הא   לאו וא מטב,  תרתי  לק א ההר : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתח ית
סס  על  רכב  אד הל ת, יציאת חכמי למידי  עליכ לק  א אחרנה: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאה

ל ת. רתכקב הא   לא וא מטב .   ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹועבד

ּבכל וערב ה ּקדֹוׁש והעם  חכמים תלמידי וירא ּו ה ּגאּלה , מן רחֹוקים יהיּו רב, ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ְ ִ ִ ַ ְ ֻ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֵ ֲ ָ ִ ְ ָ ָ ַ ָ ְ ָ 
רב ערב  הם   יּדּמּו ּבחׁש ּורׁשעים ה ּזה ,  ַ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ֶֹ ַ ִ ָ ְ ֶ ַ ָ ַה ּכב ֹוד

ה,וערב אמר   מ כ)רב, מ (שמות קירח  יהי  מרחק. עמדו  נעו הע ורא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
 וא . מה קי רח וה הה, הבד  כל דה והע חכמי תלמידי וירא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהאה ,

? ה תב  מה ,א להתחר  יט)ירד  רה.(ש י ירה א יקל  סקל י  יד   תע לא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
י ראל, יתק זמ תא(לב  דברי) אי ר ה , והרי  נכר , אל ע ואי  ינח דד ה' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

היח. לימת רי  ליב)מק זה (שמואלא  מ רב . ערב ה  י ח עי ר ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הביא , עליה יג )אמר יבא.(יחזקאל לא י ראל  אדמת ואל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

,ל להתּגּלֹות רׁשּות ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לי ּנתן  ה ּנאמן, רֹועה אלּיהּו,  ְ ַ ְ ִ ְ ְ ָ ָ ַ ִ ַ ָ ָ ֱ ֶ ַ ֶ ָ ִ ֵ ַ ָאמר
טֹוב עּמ  ְ ִ ֲ ַ ְולעׂשֹות

גללאמר הרי אה, אמר בעה למעלה, לעל ת היא עה  הרי  ,אמה ר עה ,האל ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
 רי האס בית  ל להת ת ר ת הא  ר  ד ה לי ת לעלת. רצה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאני 

תב זה .הע חטאי  מחלל  אה טב, ע ולעת ,רת קב ,( נג והא (ישעיה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
.עינמ ְְִֵָָמחלל 

ׁשהרי  ,יכלּת ּבכל ּתאחר אל ה ', ּבׁשם עלי ּבׁשב ּועה ה ּנאמן , ר ֹועה  לֹו  ֵ ֲ ֶ ְ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ְ ַ ֵ ְ ֶ ָ ָ ְ ִ ָ ֱ ֶ ַ ֶ ַ ָאמר
זה מ ּצער לה ֹוציאני לי, עֹוזר  איׁש, אין ּכי וּירא  וכה  ּכה  ו ּיפן  רב . ּבצער  ֶ ַ ַ ִ ִ ֵ ִ ְ ִ ֵ ִ ֵ ִ ְ ַ ַֹ ָֹ ֶ ִ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ֲאני

רב .אמר צער אני הרי  ,יכל כל אחר אל ה',  עלי בעה ,אמ ה ר עה  ל ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ב) אמר(שמות ז קב רה זה, מער  להציאני לי, ע זר ,אי אי י ורא וכה ה  פ ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹו

נג )עלי, רב(ישעיה  ערב י ,עיניה חב ואני י, נדע ולא , קבר עי הר את ו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
 מק בכל ועיר  עיר כל  יניה סרח פריס חכמת ,יניה רח מת כלב ,עיְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהר

את  וחזר .לכיה י יניה רימפ הד ראל  צא יראל, על  עיר רב ערב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה אמר הא, ר(לד יכלת (יחזקאל לה ואי ,א אד מרעיתי צא צאני וא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

.חכמי למידי  ע טב ְֲֲִִִֵַַָלעת



 הרהז בת ְַַַ עד עד עד עד 

דּ האאמר  אנּת , איּמ א בּ אוֹ מאה לעילּ א, לסלּ קא איהי ׁש עתא הא מהימנא, רעיא אליּ הוּ , 
בריך  קדׁש א לי דּ יהיב לסלּ קא. בּ עי אנא אסוּ ריםבגינ בּ בית ל לאת גּ לייא ר ׁש וּ , הוּ א 

דכתיב, הוּ א הדא דּ עּמ א. בּ חוֹ בין מחוֹ לל  דּ אנּת  טיבוּ ,  עּמ וּ למעבּ ד ,דּ יל בּ קבוּ רה , דּ יל
נג) מּפ ׁש עינ וּ .(ישעיה  מחוֹ לל והוּ א

אנאאמר דּ הא , יכ וֹ לּת בּ כל תאחר  לא  דיהו "ה, בּ ׁש מא  על בּ א וֹ מאה מהימנא, רעיא ליּה  
סגּ י. ב)בצערא צערא ,(שמות  מהאי לי לאּפ קא לי, עוֹ זר איׁש , אין כי ויּ רא וכה  כּ ה ויּ פן 

עלי, דאּת מר קבוּ רה  נג)בּ האי חׁש יב (ישעיה  ואני בּ י, אׁש ּת מוֹ דען ולא קבר וֹ , הרׁש עים  את  ויּ ּת ן 
בּ ינייהוּ , ּת סרח סוֹ פרים דּ חכמת  בּ ינייהוּ , דּ ּס רח מת כּ כּ לב ר ׁש יעייא, רב ערב בין בּ עינייהוּ 
ערב  אינּ וּ ן ואתהדּ רוּ  מל כּ וון. בּ ין בּ ינייהוּ  מפ וּ זרין דּ ישׂ ראל אתר וּ בכל וקרּת א, קרּת א בּ כל 

בּ הוּ  דּ אּת מר  הוּ א ,  ברי דקוּ ד ׁש א עאנא ישׂ ראל, על רעיין לד)רב צאן (יחזקאל צאני ואּת ן 
חכמים. ּת למידי עם טיבוּ  למעבּ ד יכוֹ לת  לוֹ ן ולית אּת ם, אדם מרעיתי

ולאואנ ׁש י בּ ינייהוּ . רב ערב וּ מחרימין יחוֹ ננוּ , וא לעיר מעיר מסוֹ בבים חטא ויראי חיל 
ואפילּ וּ  דלהוֹ ן, לנפילוּ  ּת קוּ מה יהא דּ לא קצוּ ב, דּ בר אלּ א סגּ יאין בּ אתרין ל וֹ ן יהבין
כּ כלבים. חׁש יבין בּ יגוֹ נא, בדוֹ חקא בצערא חטא ויראי  חיל ואנׁש י חכמים וכל ׁש עה. חיּ י

ד) אׁש כּ חוּ (מיכה דּ לא  חוּ צ וֹ ת. כּ ל בּ ראׁש  חר שׂ  לנבלי נחׁש ב וּ  איכה בּ ּפ ז המסוּ לאים בּ נים 
בינייה וּ . אכסניא

צ ואי נּ וּ ן בּ לא בּ חדווא, בּ ׁש לוה, עתירין, אינּ וּ ן רב, מארי ערב גּ זלנין כלל, יגוֹ נא בּ לא ערא, 
עּמ א. רי ׁש י דּ יּ ינין דּ אינּ וּ ן ו)ׁש וֹ חד, עלייהוּ (בראשית מּפ ניהם, חמס הארץ מלאה כּ י 

א )אתמר ישׂ ראל (איכה  אהי צבאוֹ ת יי בּ חי ּת ניינא, זמנא על בּ אוֹ מאה לרא ׁש . צריה היוּ  
ברי קדׁש א קּמ י בהוֹ ן למלּ לא  יכלּת בּ כל ,מּפ וּ מ יּפ לוּ ן לא מ לּ ין א לּ ין דּ כל  הכּ רוּ בים, יוֹ ׁש ב 

דלהוֹ ן . דוֹ חקא וּ לאחזאה מהימנא )הוּ א, רעיא  .(ע "כ 

הקודש ] [לשון 
חכמים ּתלמידי  אּתם  ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ֶ ַ ָ ָאדם

תבויראל  זה ?ואד המה  ה  ימ .אד לד)נקרא צא (יחזקאל צאני וא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
הב . מד  בי ט ארצת עי ה  מרעיתי צא צאני  וא .א  אד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹמרעיתי
למיד נקרא  דה ז הר  מד  יהדי ל : רהע [הערת . חכמי למידי   א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאד

המה ונקרא  האר  ע הא זה"ק למד  א מי הר)חכ הז ].(אר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּביד  יצאים יׂשראל ּובני נאמר חכמים ה ּתלמידי הם  – י ׂשראל רמהּבגלל ִ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ ֵ ַ ַ ְ ִ ֵ ֲ ָ ִ ֶ ֱ ַ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ְֹ ִ ְ ָ ָ ָ 
ל,בפסק רמ ז  פא)זה  ה (תהליל עי, אמר  אחר .' וג יראל לי מע עי ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נאמר בגלל  חכמי למידי  יראל הארצת. עי  עי אלא יראל? ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאמר
יד) רמה.(שמות יד   יצאי י ראל ְְְְִִֵֵָָָָֹבני

ה ּזה ה ּכב ֹוד ּבכל חכמים  הּתלמידי את יֹוציא  האחרֹונה,  ֶ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ַ ֶ ִ ָ ֲ ַ ָ ָ ֻ ְ ַּבּגאּלה 
מאמ ראל  האחר נה , אה קח  סיני, הר  הא  ר  דה ק חר ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ה( יג  ש) יחמ ה ,י הח ע מד ,מצרי מאר יראל  בני  על יוחמ ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

 הרהז בת עהְַַַ

ה נאמר יבל , יט)נת  ש)בה בהר . יעל יד)הה  לפני (ש  ההל האלהי מלא וע ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
נאמר  ולה י ראל. יט)מחנה  ואבא (ש כבד , ענני ה ,רינ נפי  על אתכ ואא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה ה. הבד  כל חכמי הלמידי  את י ציא  רמה, יד  יצאי יראל בני  אלי. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאתכ

ּביציאת  יהיה ּכ קב ּורתכם. ּתהא ׁשם  לאו ואם מ ּוטב,  תֹורתי  ּתקּבלּו  ַ ִ ִ ֶ ְ ִ ָ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ִאם 
ּבּגלּות  קבּורתכם  ּתהא  ׁשם  אחרֹונה   ָ ַ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ֲ ַ ָ ֻ ְּגאּלה 

כמ,בה מ ד  האר ע י  ביציאה (ש)אמר יהיה   ההר תחית  בתיו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
 לה אמר   כמ עליו, סס לרגלי   לה עבד ,חכמי למידי חת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהאחר נה
יציאת  יהיה  .רתכ קב הא   לאו וא מטב,  תרתי  לק א ההר : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתח ית
סס  על  רכב  אד הל ת, יציאת חכמי למידי  עליכ לק  א אחרנה: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאה

ל ת. רתכקב הא   לא וא מטב .   ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹועבד

ּבכל וערב ה ּקדֹוׁש והעם  חכמים תלמידי וירא ּו ה ּגאּלה , מן רחֹוקים יהיּו רב, ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ְ ִ ִ ַ ְ ֻ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֵ ֲ ָ ִ ְ ָ ָ ַ ָ ְ ָ 
רב ערב  הם   יּדּמּו ּבחׁש ּורׁשעים ה ּזה ,  ַ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ֶֹ ַ ִ ָ ְ ֶ ַ ָ ַה ּכב ֹוד

ה,וערב אמר   מ כ)רב, מ (שמות קירח  יהי  מרחק. עמדו  נעו הע ורא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
 וא . מה קי רח וה הה, הבד  כל דה והע חכמי תלמידי וירא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהאה ,

? ה תב  מה ,א להתחר  יט)ירד  רה.(ש י ירה א יקל  סקל י  יד   תע לא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
י ראל, יתק זמ תא(לב  דברי) אי ר ה , והרי  נכר , אל ע ואי  ינח דד ה' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

היח. לימת רי  ליב)מק זה (שמואלא  מ רב . ערב ה  י ח עי ר ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הביא , עליה יג )אמר יבא.(יחזקאל לא י ראל  אדמת ואל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

,ל להתּגּלֹות רׁשּות ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לי ּנתן  ה ּנאמן, רֹועה אלּיהּו,  ְ ַ ְ ִ ְ ְ ָ ָ ַ ִ ַ ָ ָ ֱ ֶ ַ ֶ ָ ִ ֵ ַ ָאמר
טֹוב עּמ  ְ ִ ֲ ַ ְולעׂשֹות

גללאמר הרי אה, אמר בעה למעלה, לעל ת היא עה  הרי  ,אמה ר עה ,האל ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
 רי האס בית  ל להת ת ר ת הא  ר  ד ה לי ת לעלת. רצה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאני 

תב זה .הע חטאי  מחלל  אה טב, ע ולעת ,רת קב ,( נג והא (ישעיה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
.עינמ ְְִֵָָמחלל 

ׁשהרי  ,יכלּת ּבכל ּתאחר אל ה ', ּבׁשם עלי ּבׁשב ּועה ה ּנאמן , ר ֹועה  לֹו  ֵ ֲ ֶ ְ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ְ ַ ֵ ְ ֶ ָ ָ ְ ִ ָ ֱ ֶ ַ ֶ ַ ָאמר
זה מ ּצער לה ֹוציאני לי, עֹוזר  איׁש, אין ּכי וּירא  וכה  ּכה  ו ּיפן  רב . ּבצער  ֶ ַ ַ ִ ִ ֵ ִ ְ ִ ֵ ִ ֵ ִ ְ ַ ַֹ ָֹ ֶ ִ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ֲאני

רב .אמר צער אני הרי  ,יכל כל אחר אל ה',  עלי בעה ,אמ ה ר עה  ל ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ב) אמר(שמות ז קב רה זה, מער  להציאני לי, ע זר ,אי אי י ורא וכה ה  פ ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹו

נג )עלי, רב(ישעיה  ערב י ,עיניה חב ואני י, נדע ולא , קבר עי הר את ו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
 מק בכל ועיר  עיר כל  יניה סרח פריס חכמת ,יניה רח מת כלב ,עיְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהר

את  וחזר .לכיה י יניה רימפ הד ראל  צא יראל, על  עיר רב ערב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה אמר הא, ר(לד יכלת (יחזקאל לה ואי ,א אד מרעיתי צא צאני וא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

.חכמי למידי  ע טב ְֲֲִִִֵַַָלעת



 הרהז בת ְַַַ עו עו עו עו 

רב ערב  ּומחרימים יחֹוננּו, ולא לעיר מעיר מס ֹובבים חטא ויראי חיל  ַ ֶ ֵ ִ ִ ֲ ַ ָ ְֹ ְ ִ ְ ִ ֵ ִ ְ ְ ְ ֵ ֵ ְ ִ ְ ִ ַ ֵ ְ ַ ְואנׁשי
תק ּומה תהיה  ׁשּלא קצ ּוב , ּדבר א ּלא רּבים, ּבמקֹומֹות להם נֹותנים  ולא   ָ ְ ֶ ְ ִֹ ֶ ָ ָ ָ ָ ֶ ִ ַ ְ ִ ֶ ָ ִ ְֹ ְ ֶ ֵ ֵּביניהם.
ּבלי  ּבׂשמחה , ּבׁשלוה , עׁשירים הם  רב  ערב וא ֹותם  ׁשעה , חּיי ואפּלּו  ִ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ֲ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ְ ָ ָ ֵ ַ ִ ֲ ַ ָ ָ ִ ְ ִלנפילתם ,

העם ראׁשי ּדּינים  ׁשהם ׁשחד, ּבעלי ּגזלנים, ּכלל, יגֹון ּבלא   ָ ָ ֵ ָ ִ ָ ַ ֵ ֶ ַֹ ֵ ֲ ַ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ָֹ ְ ַ ַצער,

ולא ואני .יניה רב  ערב מחרימי , ננ יח ולא לעיר מעיר בבימס חטא ויראי חיל  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ואפ ,לנפילת תקמה תהיה א קצב , בר  אא ,יר מק מ ת לה תניְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנ
 איהמס ני ,כלבי בי ח ,ויג דחק חטא ויראי חיל ואנ י החכמי וכל  עה . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֻח י

.יניה אכסניה מצא א ח צת. ל רא  חר לנבלי בנח איכה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹז 

ת חד,וא עלי  ,זלני לל, יג לא צער , לי מחה, לוה, יריע ה רב ערב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
.הע ראי ני ה(ז נאמר(בראשית עליה .ניה מ חמס  האר מלאה (איכהי  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

הרבי,א) י ב י ראל אלהי צבאת ה' חי  נ ה, ע עלי ב עה .לרא צריה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהי
להראת  הא  ר דה לפני תא לד ר   יכל כל  ,ימ  לי לא האה בריה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹל

ה החק מהימנא)את רעיא  כא .(עד  ֶֶֶַַָֹ



לפדתעל ע"ה   נ ר מ ה ל לצי ונמע  א האלה, למען ונתמסר א ן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

כף רק עמלק], עצת זה מחר  [י למחר לח ת ולא הד ה  הכינה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

ואם י ם, כל  דה זהר  ילמד י ראל וכל רה , ונתק ונתחזק נתאחד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָמד 

ויהי נאל, כף בואי  הא, לעלם ל וטב הה, עלם ריא ן, עה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָא ה

– עלינ יעיד  בעצמ  ד כב היח  המא רים , הכים  מן להי ת זה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻרצן 

מדתיכם  הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן, על העי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

כל  דול , ננפ לפד ת לגרם  , צרנ לי רח  נחת לעת הדה, הכינה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֹלמען

מהרה  היח  מל ני  אר את לקל יחד  אחד נ נל וכ דה זהר  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻי ם

אמן. ימינְֵֵָָ





 הרהז בת ְַַַ עו עו עו עו 

רב ערב  ּומחרימים יחֹוננּו, ולא לעיר מעיר מס ֹובבים חטא ויראי חיל  ַ ֶ ֵ ִ ִ ֲ ַ ָ ְֹ ְ ִ ְ ִ ֵ ִ ְ ְ ְ ֵ ֵ ְ ִ ְ ִ ַ ֵ ְ ַ ְואנׁשי
תק ּומה תהיה  ׁשּלא קצ ּוב , ּדבר א ּלא רּבים, ּבמקֹומֹות להם נֹותנים  ולא   ָ ְ ֶ ְ ִֹ ֶ ָ ָ ָ ָ ֶ ִ ַ ְ ִ ֶ ָ ִ ְֹ ְ ֶ ֵ ֵּביניהם.
ּבלי  ּבׂשמחה , ּבׁשלוה , עׁשירים הם  רב  ערב וא ֹותם  ׁשעה , חּיי ואפּלּו  ִ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ֲ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ְ ָ ָ ֵ ַ ִ ֲ ַ ָ ָ ִ ְ ִלנפילתם ,

העם ראׁשי ּדּינים  ׁשהם ׁשחד, ּבעלי ּגזלנים, ּכלל, יגֹון ּבלא   ָ ָ ֵ ָ ִ ָ ַ ֵ ֶ ַֹ ֵ ֲ ַ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ָֹ ְ ַ ַצער,

ולא ואני .יניה רב  ערב מחרימי , ננ יח ולא לעיר מעיר בבימס חטא ויראי חיל  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ואפ ,לנפילת תקמה תהיה א קצב , בר  אא ,יר מק מ ת לה תניְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנ
 איהמס ני ,כלבי בי ח ,ויג דחק חטא ויראי חיל ואנ י החכמי וכל  עה . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֻח י

.יניה אכסניה מצא א ח צת. ל רא  חר לנבלי בנח איכה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹז 

ת חד,וא עלי  ,זלני לל, יג לא צער , לי מחה, לוה, יריע ה רב ערב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
.הע ראי ני ה(ז נאמר(בראשית עליה .ניה מ חמס  האר מלאה (איכהי  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

הרבי,א) י ב י ראל אלהי צבאת ה' חי  נ ה, ע עלי ב עה .לרא צריה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהי
להראת  הא  ר דה לפני תא לד ר   יכל כל  ,ימ  לי לא האה בריה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹל

ה החק מהימנא)את רעיא  כא .(עד  ֶֶֶַַָֹ



לפדתעל ע"ה   נ ר מ ה ל לצי ונמע  א האלה, למען ונתמסר א ן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

כף רק עמלק], עצת זה מחר  [י למחר לח ת ולא הד ה  הכינה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

ואם י ם, כל  דה זהר  ילמד י ראל וכל רה , ונתק ונתחזק נתאחד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָמד 

ויהי נאל, כף בואי  הא, לעלם ל וטב הה, עלם ריא ן, עה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָא ה

– עלינ יעיד  בעצמ  ד כב היח  המא רים , הכים  מן להי ת זה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻרצן 

מדתיכם  הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן, על העי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

כל  דול , ננפ לפד ת לגרם  , צרנ לי רח  נחת לעת הדה, הכינה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֹלמען

מהרה  היח  מל ני  אר את לקל יחד  אחד נ נל וכ דה זהר  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻי ם

אמן. ימינְֵֵָָ



ֶעְזִרי ֵמִעם ַהֵּׁשם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ֵסֶפר

ִאְגרֹות ַהֹּזַהר
 ֵחֶלק ג'

q

דֹוֵלי  ָרָכה ְוִחּזּוק ִמּגְ ֵבי ּבְ צּו ִמְכּתְ ּבֹו ִנְקּבְ

ב ִלּמּוד ַהּזַֹהר  יֵקי ְוַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ְלַחּיֵ ַצּדִ

יבֹות ְוכֹוְלִלים, ּוְבַתְלמּוֵדי  יׁשִ דֹוׁש ּבִ ַהּקָ

כֹוֵלל ֲחצֹות ּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ּבְ

q 

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהֹזַּהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ  בעיה"ק ֵבּ

 טבת תשע"ב לפ"ק





 ה זּ הר אגרוֹ ת  א

ה ּזהר  ַֹ ַ ְ ִאגר ֹות
ג  ֶ  ֵחלק 

לּמּוד לחּיב  ּדֹורנּו וחכמי צּדיקי  מּגד ֹולי  וחּזּוק  ּברכה מכ ּתבי נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבֹו
חצֹות ּבכֹולל ּובפרט ּתֹורה , ּובתלמ ּודי וכֹוללים, ּבי ׁשיבֹות  הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹהּזהר



'א מכתב

ברחמים הגאולה  לקירוב קורא קול

מרןאחינו וכדברי  עינינו  לנגד מתרחשים  עולם  תהפוכות  וראו התבוננו ישראל בית
אז החנות  את לסגור  רוצה הבית בעל  כאשר הידוע במשל זיע "א  חיים החפץ
עם  את ולעורר לרמז  בודאי הוא  עינינו שרואות  מה  כן  במהירות , דברים  מתרחשים
עוונותינו אך  לגאולה , וזכינו כמעט פעמים  שכמה וידוע  לגאולה. היכונו  – ישראל
אלא  יהודי. שום ייפגע ולא  - המשיח  שיתעכב  מוטב צדיקים  שאמרו  ועוד מעכבים 
לקרב  ולראות  נידח ממנו  ידח לבלתי  ולראות  הקב"ה , במידת  לידבק מצווים  אנו 

ברחמים . הגאולה 

אמר מחכים מה ונראה  בואו ויבשרנו. שיבוא  לטוב זכור  הנביא  לאליהו (אליהואנו 

א) פרק ארץ זוטא חרבה  ולא  תורה, של  בפשעה  אלא  העולם  העולם חרב  לא  :
מפני אלא  אינן  ישראל על הבאות  הצרות וכל תורה , של פשעה  מפני  אלא ישראל

זאת " כל יעקב "בפשע שנאמר : תורה, של ה )פשעה א, .(מיכה 

האורומפורש  וכתב הסוד , תורת  בלימוד ורק אך  תלויה  הגאולה  שכל הקדוש בזוהר
ואלו - בטלנים  של  עם לגאול רוצה  רבינו משה  דאין זי "ע הקדוש החיים
המקובל  וכתב ארצות . עמי שהם  מהימנא הרעיא  קראם  הקדוש זוהר לומדים שלא 

זיע"א אלפיה יצחק  רבי שכ"ד )האלקי עמ ' יצחק" "שיח  התורה (בספרו  נתינת  עיקר כי
זוהר  ובתיקוני  ל)לסודותיה. הם (תיקון התורה סודות  ללמוד רוצים  שלא דאלו  כתוב

רח "ל . הצרות  כל את שגורמים  אלו 

בחבורה וזכינו הקדוש זוהר ללמוד  לנו שתיקן הקדוש הרמח "ל  ידי על שמיא  מן
ניגאל  ידו ועל  ובו  הפורענות, מן מציל זה לימוד שרק וגילה ובאחדות,

וכ  שעבר ברחמים . בדור  הן  ישראל גדולי כל יצאו  תרפ"א)בר  אנו(משנת  בדורנו וכן



 ה זּ הר אגרוֹ ת   ב 

תשס "ח) לימוד (שנת ידי על  שרק  בחבורה, הקדוש הזוהר  בלימוד ולהתחזק להתעורר 
נינצל . זה 

על עתה ה"זוהר" סיום של המיוחדת בזכות חלק וטלו באוּ  – קדושה  בקריאה באנו 
דקות מספר  ובתוך בלבד  עמודים ששה לימוד  דקות )ידי  את (כשבע מסיים הנך 

5760 הכולל  השלם הזוהר חלוקת של  באופן  ערוכה  התוכנית הכיצד? הזוהר .
שלשים  יש קופסא כשבכל אריזות  ב -32 כלומר , תתק"ס – חוברות ל -960 עמודים 
ואחד  אחד לכל ונחשב יחדיו ומסיים  הכלל עם  מצטרף שלומד  אחד וכל חוברות ,

הקדוש הזוהר  כל את סיים  הוא  קצ"ח)כאילו כלל מ' מערכת  חמד " ב"שדה  .(כמובא 

בכל ועל זה  בלימוד ויתאחדו ויאחזו בו לימודם את  הטהורים ישראל שיקבעו  ידי
ישעיה  הנביא  דברי  בנו שיתקיים  נזכה  מדרש ובית  מדרש בית  ובכל  ועיר עיר

כ "ב) ט' הרעיא (פרק כמאמר  בקרוב ברחמים לגאולה  נזכה  וכולנו לאלף". יהיה "הקטן 
רצון. יהי כן אמן ברחמי". מגלותא יפקון דא "בספרא מהימנא

גראס  יהודה שלום  הק'
שמש  בית  יצ"ו  האלמין אבדק"ק

אחד בס"ד , כל  כן על רשב "י, ובזכות הזוהר  לימוד בזכות  תבא  שהגאולה ידוע  וכבר 
זוהר. קבוע  ללמוד  צריך כנישתא וכל

החתום: על 
נסים פרץ

את גם  יזכה  וזה  בזוה"ק לגרוס  יכולים ילדים גם כי הנ "ל לכל מצטרפים אנחנו 
הגאולה . לקראת  אותו ויכין העולם 

החתום: על  באתי
שמואלי יששכר  בנייהו 
ירושלים  דרשב"י היכלא ר "י

לגאולה הדברים  יזכה  זיע "א  לרשב"י  שקשור מי  ובמיוחד למאד, עד  נשגבים
ראיה . צריך אין  ולמפורסמות  והפרטית, הכללית

החתום על
מו"ץ  אלול רזיאל
הקודש  היכל כולל וראש החמה אור המדרש בית  רב ים בת  בעיר

דא ב"ה שבזוהר וכידוע  לעיל . הכתוב כל על  מאד מאד מבקש  הח "מ  לרבות גם
כ "ק  וזכה, ממש, שעה ובכל  עת  בכל  מחכים אנו אשר ברחמים , מגלותא  יפקון 
הקדוש, הזוהר לימוד את להפיץ והונו  כחו כל שמשקיע  שליט "א  מהאלמין  אדמו"ר

אמן. הגאולה לקרב  שיצליח אותו  ומברכים 

שטרן  מאיר 
במרון  רב

 ה זּ הר אגרוֹ ת  ג

בספרבס"ד, יום  כל  ילמדו  וישיבה מדרש בית וכל ואחד  אחד שכל  מאד חשוב
הזוהר לימוד שבזכות מברסלב נחמן  מרבי הבטחה ויש  הקדוש, הזוהר 

מהגלות . נצא

ארוש  שלום 

רצוןהנני ויהי הזוהר , בתיקוני לימוד  בלי  לבוא יכולה  לא שהגאולה  להצטרף  הקטן 
אכי"ר. בקרוב, לישועה  נזכה  ובזכותו ברבים  לפרסם שליט "א  האדמו "ר  שכ"ק

אביחצירא  יחיאל הצעיר
זיע "א  אביחצירא יצחק רבי  לאא "מ  בן
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'ב מכתב 

החכמה" "ים על  ה קל בס ר  גלה  הא יר ה אן מאת וחיק רכה מכ ב
ה גלה לת רת חכם", "רת י יבת  רא מארגנטערן מאיר יצחק ליט"א

תובב"א  ירלים פעיה "ק והס ר ,

האדמו"רלכבוד  כ "ק שמצאתי, הגדול הרבים מזכה המפורסם הגה "צ  נפשי  ידיד 
גראס יהודה שלום  שליט"ארבי הזוהרמהאלמין  מפעל ומייסד נשיא 

שיעסקו יהודי בית  בכל  הקדוש  הזוהר  את  להכניס למטרה  לו  שם  אשר העולמי,
ברחמים. המשיח מלך את יביאו כך ידי ועל הרשב "י, בתורת

בבריאות אחרי הינו  מעלתו  שהוד מקוים  הננו רבה , באהבה  הטוב  שלומכם דרישת 
יוסי וכה ה ' יעזור  כן  עם השלמה , את לזכות בשנים  רבות עוד שתוכלו ף 

ואמן !!! אמן מצוה )ישראל גוררת  .(מצוה 

אשרה'תגל ו'שמים ה'י'שמחו  הכביר  המפעל את בראותי לבי ויגל שמחתי  ארץ .
עדן במי הרבים  את לזכות  העולמי " הזהר "מפעל שמו ונעלה עשתה , ידו

הקדוש. הזהר דברי 

הספרגם  כבודו  המבוארהוציא  אליהו ה פתח וספר  אליהו, פתח  על לקט סגולות ובו 
והן וליטא אשכנז מיוצאי והן המזרח  מיוצאי  הן החוגים  מכל  ישראל  מגדולי
הקדושה , התפילה  אמירת חשיבות על החסידים קהילות ורבני האדמורי"ם  מגדולי
וטובה  בה , בעוסקים מחדיר שמים  יראת וכמה הנשגבה, ומעלתה  אליהו  פתח
לפני יום  בכל אמירתה ידי על  מתקבלים  התפילות  ואיך ללומדיה , המגעת מרובה

הכיפורים , יום הקדוש  ביום  ובפרט  הנוראים  בימים וביותר ואשריכםהתפילה,
ולרצון. לרחמים  תפילותיהם  שיתקבלו  ישראל כלל את לזכות לכך שזכיתם

הספרגם את הדפסתם  ועוד  והתיקונים , הזהר ספרי מחדש  ולהדפיס  לההדיר  זכיתם 
הגורסים  בו יהגו למען  השנה , ימי  לשס"ה וחלקו  הזהר", "תיקוני הקדוש
לעודד  המבורכת יזמתכם את וכן  תמימה. לשנה  להם ויעלה  ליום דף והלומדים 

הרשב"י"שיעורי  וישוב ."אור מקום בכל הקדוש הזוהר ללמוד 

בניווברצוני עם  ללמוד יוכל אב  שכל שעשיתם החדש הדבר  על  בעיקר  להוקירכם
שלוש  במשך  הספר כל  את  ולגמור  הזוהר ספר את דקות  20 במשך  יום  בכל 
הזוהר את ומסבירים שלומדים  שיעורים, 1062 שסידרתם  ידי על  ה' בעזר  שנים 
הזוהר ספר לימוד  של הסגולה  בגודל  להאריך  אין לכל, ומובנת צחה בלשון

ובוודאי  בה , העוסקים  בכל שמים  יראת  בניובחדירת הקטנים  בניו  עם הלומד אב
הזוהר, מאמרי לתוכם  יכנס  ואז  מזוככת, עוד  נשמתם  שאז  וודאי  ומעלה שנים שבע 
וללמוד  היצר על להתגבר כוח הרבה  להם ויהיה וטהורים , קדושים שיגדלו וודאי 

אחד . כל כשאיפת ובטהרה בקדושה ולהתפלל 

 ה זּ הר אגרוֹ ת  ה

ובנים ,וכן לאבות השבת  לשולחן  המיוחד  השבת" "זוהר ספר  את  שהוצאתם  מה 
קודש, לשבת הקשורים  הזוהר  דברי את  שבת  סעודת בכל ובניו אב ילמד למען 
ודקדוקיה  פרטיה בכל השבת את לשמור  ובניו הוא  יתלהב וודאי  זה ידי  ועל
חק  "זוהר  הסט את לאחרונה  שהוצאתם  ובפרט והגון, טוב דבר  וזה  ["וכוונותיה "]
ואחרון ולהבין, היומי זוהר ללמוד  יכולים יום  בכל וחצי שבדקה  היומי " לישראל
אלו שכל  העולמי", הזוהר "מהפכת  במבצע לעשות  שהגדלתם מה  חביב אחרון 
"זוהר של סט ומקבלים  נבחנים השבת", "זוהר  מספר  נבחרים  מאמרים  שלומדים 
יכול  יהודי  כל  וכך  עמו , ולומד  יושב שהרשב"י בצידו  שכרו  ומתן  במתנה, השבת"
של  רגע  שכל הגדולה  השמחה להשיג אפשר  אי חינם . השבת , זוהר של  בסט  לזכות
ישראל  עם  את  מציל לימוד , של  רגע כל ה'. בעיני מאד  יקר הקדוש הזוהר לימוד

קשות . מגזרות  ובכלליות  בפרטיות 
ובוודאיוהננו ביתו לתוך  הזה  הברכה  שיכניס  בלבבו נוגע  ה ' שיראת מי לכל קורא 

נחת . לרוב יזכה
הספרואי את עולם לאור  מוציא שכבודו  הגדול הדבר  את  להזכיר  שלא אפשר

זצ"ל , ראזנבערג יודל  ר' המקובל  ידי על  בשעתו שנדפס  תורה " "זוהר  החדש 
שכל  באופן מקומות ומראה  כותרות  עם ומשובח, יפה  דפוס  מחדש  מודפסים  ועתה 
יוכל  למען  מוסר ספר כמו אותו  ועשה ומשובח יפה  בדפוס בו  ללמוד יכול אחד
מלמדים  וכן וכו', הקב "ה  אל ראשונים  של אהבתם  גודל את  ולהבין בו לרוץ הקורא

ברבים . תורה " ה"זוהר את
הרבים ,ואפריון  מזכה ומגדול  מעוז הגאון  הרב ויקירא  רבא גברא  להאי  נמטייה

לעם  הקדוש  הזהר  קודש מזיו  ונצורות  גדולות  לפעל נפשו  אותה  אשר 
השם  שחפץ לברכו והננו  אתו . השם באשר  לאורייתא חילה אישר  ואמינא קדוש.
ולהאדירה , התורה פרד "ס להגדיל  חוצה מעינותיו  יפוצו גדולתו, תרב  יצלח. בידו
על  חדש לאור מהרה יחד כולנו ונזכה  השלמה , בבריאות  בשנים להרבות יזכה  ועוד 

אמן. במהרה תאיר ציון 
מארגנׁשטערן הק' מאיר  ְ ֶ ְ ְ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ְ ִיצחק



'ג מכתב
בס"ד ,

הזאבים ,הנה  שבעים וכל  לאומים . וערפל ארץ  יכסה  החושך כאשר  אלו, בימים
כולם  בגלוי, בהצהרות ומי בהסתר מי  לכלותינו, עלינו  עומדים  העולם, אומות 
וזקוקים  זקן, ועד מטף היהודים כל  את  ולאבד להרוג להשמיד, אחת בעצה התאחדו

מציפורניהם . להינצל  מרובים  שמים  לרחמי אנו
אתרלא בכל די ישראל , בית  כל  אחינו  נרגשת , בקריאה  נצא כן  על לחשות! עת 

קול  לבת אזנכם  הטו בהיכלו, ולבקר ד ' בנועם לחזות  לבבכם ויאמץ חזקו ואתר,
חרב  לא  תורה '. של מעלבונה  לבריות להם  'אוי ואומרת: ומכרזת  חורב מהר היוצאת 
תורה , של פשעה מפני  אלא  ישראל  ארץ חרבה ולא  תורה, של  בפשעה אלא העולם
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'ב מכתב 

החכמה" "ים על  ה קל בס ר  גלה  הא יר ה אן מאת וחיק רכה מכ ב
ה גלה לת רת חכם", "רת י יבת  רא מארגנטערן מאיר יצחק ליט"א

תובב"א  ירלים פעיה "ק והס ר ,

האדמו"רלכבוד  כ "ק שמצאתי, הגדול הרבים מזכה המפורסם הגה "צ  נפשי  ידיד 
גראס יהודה שלום  שליט"ארבי הזוהרמהאלמין  מפעל ומייסד נשיא 

שיעסקו יהודי בית  בכל  הקדוש  הזוהר  את  להכניס למטרה  לו  שם  אשר העולמי,
ברחמים. המשיח מלך את יביאו כך ידי ועל הרשב "י, בתורת

בבריאות אחרי הינו  מעלתו  שהוד מקוים  הננו רבה , באהבה  הטוב  שלומכם דרישת 
יוסי וכה ה ' יעזור  כן  עם השלמה , את לזכות בשנים  רבות עוד שתוכלו ף 

ואמן !!! אמן מצוה )ישראל גוררת  .(מצוה 

אשרה'תגל ו'שמים ה'י'שמחו  הכביר  המפעל את בראותי לבי ויגל שמחתי  ארץ .
עדן במי הרבים  את לזכות  העולמי " הזהר "מפעל שמו ונעלה עשתה , ידו

הקדוש. הזהר דברי 

הספרגם  כבודו  המבוארהוציא  אליהו ה פתח וספר  אליהו, פתח  על לקט סגולות ובו 
והן וליטא אשכנז מיוצאי והן המזרח  מיוצאי  הן החוגים  מכל  ישראל  מגדולי
הקדושה , התפילה  אמירת חשיבות על החסידים קהילות ורבני האדמורי"ם  מגדולי
וטובה  בה , בעוסקים מחדיר שמים  יראת וכמה הנשגבה, ומעלתה  אליהו  פתח
לפני יום  בכל אמירתה ידי על  מתקבלים  התפילות  ואיך ללומדיה , המגעת מרובה

הכיפורים , יום הקדוש  ביום  ובפרט  הנוראים  בימים וביותר ואשריכםהתפילה,
ולרצון. לרחמים  תפילותיהם  שיתקבלו  ישראל כלל את לזכות לכך שזכיתם

הספרגם את הדפסתם  ועוד  והתיקונים , הזהר ספרי מחדש  ולהדפיס  לההדיר  זכיתם 
הגורסים  בו יהגו למען  השנה , ימי  לשס"ה וחלקו  הזהר", "תיקוני הקדוש
לעודד  המבורכת יזמתכם את וכן  תמימה. לשנה  להם ויעלה  ליום דף והלומדים 

הרשב"י"שיעורי  וישוב ."אור מקום בכל הקדוש הזוהר ללמוד 

בניווברצוני עם  ללמוד יוכל אב  שכל שעשיתם החדש הדבר  על  בעיקר  להוקירכם
שלוש  במשך  הספר כל  את  ולגמור  הזוהר ספר את דקות  20 במשך  יום  בכל 
הזוהר את ומסבירים שלומדים  שיעורים, 1062 שסידרתם  ידי על  ה' בעזר  שנים 
הזוהר ספר לימוד  של הסגולה  בגודל  להאריך  אין לכל, ומובנת צחה בלשון

ובוודאי  בה , העוסקים  בכל שמים  יראת  בניובחדירת הקטנים  בניו  עם הלומד אב
הזוהר, מאמרי לתוכם  יכנס  ואז  מזוככת, עוד  נשמתם  שאז  וודאי  ומעלה שנים שבע 
וללמוד  היצר על להתגבר כוח הרבה  להם ויהיה וטהורים , קדושים שיגדלו וודאי 

אחד . כל כשאיפת ובטהרה בקדושה ולהתפלל 
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ובנים ,וכן לאבות השבת  לשולחן  המיוחד  השבת" "זוהר ספר  את  שהוצאתם  מה 
קודש, לשבת הקשורים  הזוהר  דברי את  שבת  סעודת בכל ובניו אב ילמד למען 
ודקדוקיה  פרטיה בכל השבת את לשמור  ובניו הוא  יתלהב וודאי  זה ידי  ועל
חק  "זוהר  הסט את לאחרונה  שהוצאתם  ובפרט והגון, טוב דבר  וזה  ["וכוונותיה "]
ואחרון ולהבין, היומי זוהר ללמוד  יכולים יום  בכל וחצי שבדקה  היומי " לישראל
אלו שכל  העולמי", הזוהר "מהפכת  במבצע לעשות  שהגדלתם מה  חביב אחרון 
"זוהר של סט ומקבלים  נבחנים השבת", "זוהר  מספר  נבחרים  מאמרים  שלומדים 
יכול  יהודי  כל  וכך  עמו , ולומד  יושב שהרשב"י בצידו  שכרו  ומתן  במתנה, השבת"
של  רגע  שכל הגדולה  השמחה להשיג אפשר  אי חינם . השבת , זוהר של  בסט  לזכות
ישראל  עם  את  מציל לימוד , של  רגע כל ה'. בעיני מאד  יקר הקדוש הזוהר לימוד

קשות . מגזרות  ובכלליות  בפרטיות 
ובוודאיוהננו ביתו לתוך  הזה  הברכה  שיכניס  בלבבו נוגע  ה ' שיראת מי לכל קורא 

נחת . לרוב יזכה
הספרואי את עולם לאור  מוציא שכבודו  הגדול הדבר  את  להזכיר  שלא אפשר

זצ"ל , ראזנבערג יודל  ר' המקובל  ידי על  בשעתו שנדפס  תורה " "זוהר  החדש 
שכל  באופן מקומות ומראה  כותרות  עם ומשובח, יפה  דפוס  מחדש  מודפסים  ועתה 
יוכל  למען  מוסר ספר כמו אותו  ועשה ומשובח יפה  בדפוס בו  ללמוד יכול אחד
מלמדים  וכן וכו', הקב "ה  אל ראשונים  של אהבתם  גודל את  ולהבין בו לרוץ הקורא

ברבים . תורה " ה"זוהר את
הרבים ,ואפריון  מזכה ומגדול  מעוז הגאון  הרב ויקירא  רבא גברא  להאי  נמטייה

לעם  הקדוש  הזהר  קודש מזיו  ונצורות  גדולות  לפעל נפשו  אותה  אשר 
השם  שחפץ לברכו והננו  אתו . השם באשר  לאורייתא חילה אישר  ואמינא קדוש.
ולהאדירה , התורה פרד "ס להגדיל  חוצה מעינותיו  יפוצו גדולתו, תרב  יצלח. בידו
על  חדש לאור מהרה יחד כולנו ונזכה  השלמה , בבריאות  בשנים להרבות יזכה  ועוד 

אמן. במהרה תאיר ציון 
מארגנׁשטערן הק' מאיר  ְ ֶ ְ ְ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ְ ִיצחק



'ג מכתב
בס"ד ,

הזאבים ,הנה  שבעים וכל  לאומים . וערפל ארץ  יכסה  החושך כאשר  אלו, בימים
כולם  בגלוי, בהצהרות ומי בהסתר מי  לכלותינו, עלינו  עומדים  העולם, אומות 
וזקוקים  זקן, ועד מטף היהודים כל  את  ולאבד להרוג להשמיד, אחת בעצה התאחדו

מציפורניהם . להינצל  מרובים  שמים  לרחמי אנו
אתרלא בכל די ישראל , בית  כל  אחינו  נרגשת , בקריאה  נצא כן  על לחשות! עת 

קול  לבת אזנכם  הטו בהיכלו, ולבקר ד ' בנועם לחזות  לבבכם ויאמץ חזקו ואתר,
חרב  לא  תורה '. של מעלבונה  לבריות להם  'אוי ואומרת: ומכרזת  חורב מהר היוצאת 
תורה , של פשעה מפני  אלא  ישראל  ארץ חרבה ולא  תורה, של  בפשעה אלא העולם
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"בפשע  שנאמר: תורה, של  פשעה  מפני אלא אינן ישראל  על הבאות  הצרות וכל
זאת " כל ה )יעקב א, א)(מיכה  פרק זוטא  .(אליהו

קיב.)מהימנאוברעיא דף  בהר פרשת לקודשא (סוף ליה  למנדע  באורייתא  דישתדל מאן 
ללשון [תרגום הוא , בריך לקודשא בן  אקרי  דיליה, גניזין  ובאינון הוא. בריך

בתורה  שעוסק  מי  שלו,(כדי)הקודש ]: הנסתרות  ובאלו הוא  ברוך  הקדוש את  לדעת 
ובתקונים הוא . ברוך  להקדוש בן  קיח:)נקרא דף  חדש  לבני(זהר וי  ואמר  שמעון רבי פתח

ולא  באוריתא אית  סתימין רזין כמה  דהא  עינין. וסתימין  לבא  אטימין דאנון עלמא 
דאוריתא , לבושא פשט דאיהו דאוריתא תבן למיכל אלא  בעאן  דלא בהון . משגיחין 

[תרגום  מלגאו. מחא  מן טעמין אויולא  ואמר: שמעון רבי פתח  הקודש ]: ללשון
בתורה , יש סתומים סודות כמה שהרי עינים, וסתומי  הלב אטומי שהם העולם לבני

פשט  שהוא התורה של  תבן אלא  לאכל  רוצים שאינם בהם , מסתכלים  (שהוא)ואינם

שבפנים. המח  מן טועמים ואינם  התורה, פב.)לבוש דף  מג תקון  תקונים ובתיקוני(ועיי"ע
ל)זוהר התורה (תיקון סודות ללמוד רוצים שאינם דאלו  עניותמובא שגורמים  להם  אוי

בעולם ואבדן והרג ובזה רח "ל .וחרב

המן !!!וכן לאוכלי אלא  תורה  נתנה  לא חז "ל ד')אמרו  ל"א  ב' הימים  דברי ובזוהר(רש"י -
סב)הקדוש דף  בשלח המן(פרשת את אכלו שכאשר המן? באוכלי מיוחד מה כתוב ,

ועל  עליונה. לחכמה וזכו  שלמעלה  מה  וראו  רוחני  אור וקבלו במעיים  מתברך  היה
בפנימיותה  בה להסתכל התורה נתנה  ולהם  האמונה  בני היו  והם דעה, דור נקראו  זה 
ניתנה  התורה  נתינת שעיקר  הקדוש הזוהר מדברי  למדים  נמצאנו  דרכיה . ולדעת

ויחי פרשת הקדוש  החיים ובאור  סודותיה . את  שלומדים יא)לאלו שכחו(מט  כתב: ,
ובאור תורה, של  ביינה  ישראל  שיתעסקו שצריך  הוא המשיח מלך  העצום הגואל של 

תורה של יינה שזה  התורה פנימיות את  שילמדו  "סוד ")הדברים  גימטריא  יין .(גם

שעברוכבר בדור הן  הקדושה  בארצנו  ישראל גדולי  כל תרפ"א)יצאו  בדורנו(משנת  וכן
תשס "ח)אנו בחבורה ,(שנת  ובפרט הקדוש  הזוהר בלימוד  ולהתחזק להתעורר 

ורק  אך תלויה הגאולה  שכל  הקדוש  בזוהר כמפורש נינצל. זה  לימוד  ידי  על  שרק
לגאול  רוצה רבינו משה דאין  זי"ע  הקדוש החיים האור כתב וכן הסוד. תורת בלימוד 
'עמי מהימנא הרעיא  קראם  הקדוש זוהר  לומדים  שאינם ואלו  - בטלנים של  עם 

זיע "א  אלפיה יצחק  רבי האלקי והמקובל שכ"ד )ארצות '. עמ' יצחק" "שיח עיקר(בספרו  כי
לסודותיה . התורה  נתינת 

הקדושעורו הזוהר  ללימוד נא והתעוררו אל נא החי יתן קודם. אחת  שעה  ויפה
למען הקדוש, הזוהר בלימוד הפחות  לכל ביום שעה  של  לימוד  להנהיג  ליבו
הזוהר לימוד  של אחת שעה  ללא ולעמוד להתקיים אפשר  שאי וידוע גלוי יהי'
שתפעל  שעה  בפז , תסולא לא שערכה  שעה  אחת, בשעה עולמו קונה  יש הקדוש.
נחשבת  הבא לעולם אבל  הזה, בעולם  דקות 60 מכילה  שאכן שעה  ונצורות , גדולות 
בעל  עינינו מאור  זי "ע בוזגלו מהר"ש שכתב כמו  חול , ביום  הפשט  תורת  שנה כאלף 
הפשט , למוד  של שנה  לערך  אחת שעה עולה הקדוש  הזהר דלימוד מלך" "הכסא

החיים  בכף פסקו סקי"ב)והובא קנ"ה מלך"(סימן  ה"כסא  וז"ל  מ"ג), הזהר(תקון למוד  כי :
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פירוש  אפילו ולהבין ללמד  יזכה אם  שכן  וכל  עולמות, בונה בעלמא  בגירסא הקדוש
שנה  הפשט  בלימוד  יעשה  שלא מה  אחת בשעה למעלה תיקון בו יעשה אחד , מאמר
פני מרואי ויהיה דמלכא , היכלא מבני הבא עולם  בן שהוא  לו ומובטח  תמימה,

כתב  ל ' בתקון  גם  דרקיעא. במלכותא ראשונה היושבים  מלך )המלך לשונו:(הכסא וזה  ,
לומדים  אינם אם  גדול  כמה וענשם  קבלה. ללמוד  חכם תלמיד על  חיוב  גדול כמה
אחת  בשעה  יעשה כי ליצלן, רחמנא הגאלה  מעכבים הם כי  גלותא אורך וגורם קבלה
כוחה  גדול  כי התורה, בפשטי ימים  חדש  בלמוד  נעשה  שלא מה  הקבלה בלמוד

הגאלה . לקרב

חי"ראה איש  "בן בספרו  הטוב, הרי "ח מרנא שכתב מה וקדושים  נוראים דברים 
שניה ) שנה  שמות מעסק (פרשת  הנעשה פעל דגדול  ז"ל : המקבלים  כתבו לשונו: וזה  ,

עכל"ק . החול . ימי  של התורה מעסק הנעשה מן יותר  פעמים  אלף  שבת, ביום  התורה
הקדוש  זוהר שעה  דהלומד זי "ע, הטוב והרי"ח  מלך הכסא  רבותינו  מדברי  העולה
בעל  של חידושו כך  על ובנוסף חול . ביום  פשט שנה  אלף כלומד  קודש, בשבת

צדיקים  השמחה )אורחות  דלמוד (שער  מצוה )המבאר: כפול (וכל  ערכו בשמחה הנעשה
"הזהר – הרשב"י  תורת  ובשמחה  קודש בשבת  לומד יהודי  שכאשר יוצא  אלף,

שנה , מליון  של  לערך אחת בשעה  עולה החול)הקדוש" בימי פשט  באבות (לימוד ואיתא .
נתן  ו ')דרבי  משנה  ג' הריוח (פרק בשעת  תורה  למדת אם אומר ... יוסי ברבי  ישמעאל רבי  :

בריוח  ממאה  בצער  אחד דבר לאדם  לו  שטוב  לפי הדחק, בשעת לך תשוב  ,(עיי"ש )אל 
שעה  הקדוש זוהר  לימוד  הכל סך מאה, כפול הכל ביסורים לומד כאשר  כן  על 
וחשוב  צא  תורה . שנה  כ -28.000 אחת  ושניה  תורה !!! שנה  מליון מאה  שווה  בשבת
ברוך  להקדוש רוח נחת גורם הנך  אתה  שניה  בכל בשבת, הקדוש הזוהר בלימוד 

ה '". כ"ח  נא יגדל "ועתה  הפסוק את  ומקיים  הוא

כל ונזכיר לגמור  חסידיו  לכל  ציוה  אשר  זי"ע  מברסלב נחמן  רבי רבינו דברי את
צאן הילדים שאף הקטנים  על  גדולים הזהיר  וכן הקדוש, הזוהר  כל  את שנה

הקדוש  בזהר  שכתוב  כמו זוהר, ילמדו קיח.)קדשים דף  וירא המשיח (פרשת  לימות קרוב  ,
הוא  בריך  דקודשא רעותא לית  שמעון רבי  לון  אמר וז "ל: נסתרות, ידעו נערים  אפלו
זמינין דעלמא רביי  אפלו משיחא, ליומי קריב  יהא  וכד לעלמא , כך  כל  דיתגלי  בדא
אתגליא  זמנא  ובההוא וחושבנין, קצין  ביה  ולמנדע  דחכמתא טמירין  לאשכחא
ברוך  הקדוש של רצונו אין  שמעון: רבי  להם אמר הקודש ]: ללשון  [תרגום  לכלא .
נערים  אפלו המשיח , לימות קרוב  וכשיהיה  כך. כל לעולם  שיתגלה בזה הוא
ובאותו וחשבונות, קצים  ידו  על ולדעת  החכמה של נסתרות  למצא עתידים  שבעולם

סו"ד  אות  המידות ובספר לכל . יתגלה  זלה "ה )הזמן  מוהר"ן ליקוטי  עיון(מבעל  ידי על  כתב :
הר "ן  ובשיחות חזק, חולאת ולרפאות  עקרות לפקוד יכולים  התורה ועיי "עבסודות  (ק"ח,

ז ') הר"ן ובשבחי מ', סימן  ז "ל  הר "ן שע"ישיחת  ודע מאד, מאד  מסוגל הזוהר  שלימוד  ידוע כתב :
הקדוש  והלשון  הקדושה, התורה של  לימודים  מיני לכל חשק  נעשה הזוהר  לימוד

עכ"ל , יתברך, השם  לעבודת מאוד מעורר  הזוהר של

מהאלמיןועתה  האדמו "ר  גראס יהודה שלום רבי הרה "צ ספרי  לידי ד' הקרה
10] המתרגום היומי וזוהר  כרכים ], 6] המחולק היומי זוהר  סט שליט"א,
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"בפשע  שנאמר: תורה, של  פשעה  מפני אלא אינן ישראל  על הבאות  הצרות וכל
זאת " כל ה )יעקב א, א)(מיכה  פרק זוטא  .(אליהו

קיב.)מהימנאוברעיא דף  בהר פרשת לקודשא (סוף ליה  למנדע  באורייתא  דישתדל מאן 
ללשון [תרגום הוא , בריך לקודשא בן  אקרי  דיליה, גניזין  ובאינון הוא. בריך

בתורה  שעוסק  מי  שלו,(כדי)הקודש ]: הנסתרות  ובאלו הוא  ברוך  הקדוש את  לדעת 
ובתקונים הוא . ברוך  להקדוש בן  קיח:)נקרא דף  חדש  לבני(זהר וי  ואמר  שמעון רבי פתח

ולא  באוריתא אית  סתימין רזין כמה  דהא  עינין. וסתימין  לבא  אטימין דאנון עלמא 
דאוריתא , לבושא פשט דאיהו דאוריתא תבן למיכל אלא  בעאן  דלא בהון . משגיחין 

[תרגום  מלגאו. מחא  מן טעמין אויולא  ואמר: שמעון רבי פתח  הקודש ]: ללשון
בתורה , יש סתומים סודות כמה שהרי עינים, וסתומי  הלב אטומי שהם העולם לבני

פשט  שהוא התורה של  תבן אלא  לאכל  רוצים שאינם בהם , מסתכלים  (שהוא)ואינם

שבפנים. המח  מן טועמים ואינם  התורה, פב.)לבוש דף  מג תקון  תקונים ובתיקוני(ועיי"ע
ל)זוהר התורה (תיקון סודות ללמוד רוצים שאינם דאלו  עניותמובא שגורמים  להם  אוי

בעולם ואבדן והרג ובזה רח "ל .וחרב

המן !!!וכן לאוכלי אלא  תורה  נתנה  לא חז "ל ד')אמרו  ל"א  ב' הימים  דברי ובזוהר(רש"י -
סב)הקדוש דף  בשלח המן(פרשת את אכלו שכאשר המן? באוכלי מיוחד מה כתוב ,

ועל  עליונה. לחכמה וזכו  שלמעלה  מה  וראו  רוחני  אור וקבלו במעיים  מתברך  היה
בפנימיותה  בה להסתכל התורה נתנה  ולהם  האמונה  בני היו  והם דעה, דור נקראו  זה 
ניתנה  התורה  נתינת שעיקר  הקדוש הזוהר מדברי  למדים  נמצאנו  דרכיה . ולדעת

ויחי פרשת הקדוש  החיים ובאור  סודותיה . את  שלומדים יא)לאלו שכחו(מט  כתב: ,
ובאור תורה, של  ביינה  ישראל  שיתעסקו שצריך  הוא המשיח מלך  העצום הגואל של 

תורה של יינה שזה  התורה פנימיות את  שילמדו  "סוד ")הדברים  גימטריא  יין .(גם

שעברוכבר בדור הן  הקדושה  בארצנו  ישראל גדולי  כל תרפ"א)יצאו  בדורנו(משנת  וכן
תשס "ח)אנו בחבורה ,(שנת  ובפרט הקדוש  הזוהר בלימוד  ולהתחזק להתעורר 

ורק  אך תלויה הגאולה  שכל  הקדוש  בזוהר כמפורש נינצל. זה  לימוד  ידי  על  שרק
לגאול  רוצה רבינו משה דאין  זי"ע  הקדוש החיים האור כתב וכן הסוד. תורת בלימוד 
'עמי מהימנא הרעיא  קראם  הקדוש זוהר  לומדים  שאינם ואלו  - בטלנים של  עם 

זיע "א  אלפיה יצחק  רבי האלקי והמקובל שכ"ד )ארצות '. עמ' יצחק" "שיח עיקר(בספרו  כי
לסודותיה . התורה  נתינת 

הקדושעורו הזוהר  ללימוד נא והתעוררו אל נא החי יתן קודם. אחת  שעה  ויפה
למען הקדוש, הזוהר בלימוד הפחות  לכל ביום שעה  של  לימוד  להנהיג  ליבו
הזוהר לימוד  של אחת שעה  ללא ולעמוד להתקיים אפשר  שאי וידוע גלוי יהי'
שתפעל  שעה  בפז , תסולא לא שערכה  שעה  אחת, בשעה עולמו קונה  יש הקדוש.
נחשבת  הבא לעולם אבל  הזה, בעולם  דקות 60 מכילה  שאכן שעה  ונצורות , גדולות 
בעל  עינינו מאור  זי "ע בוזגלו מהר"ש שכתב כמו  חול , ביום  הפשט  תורת  שנה כאלף 
הפשט , למוד  של שנה  לערך  אחת שעה עולה הקדוש  הזהר דלימוד מלך" "הכסא

החיים  בכף פסקו סקי"ב)והובא קנ"ה מלך"(סימן  ה"כסא  וז"ל  מ"ג), הזהר(תקון למוד  כי :
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פירוש  אפילו ולהבין ללמד  יזכה אם  שכן  וכל  עולמות, בונה בעלמא  בגירסא הקדוש
שנה  הפשט  בלימוד  יעשה  שלא מה  אחת בשעה למעלה תיקון בו יעשה אחד , מאמר
פני מרואי ויהיה דמלכא , היכלא מבני הבא עולם  בן שהוא  לו ומובטח  תמימה,

כתב  ל ' בתקון  גם  דרקיעא. במלכותא ראשונה היושבים  מלך )המלך לשונו:(הכסא וזה  ,
לומדים  אינם אם  גדול  כמה וענשם  קבלה. ללמוד  חכם תלמיד על  חיוב  גדול כמה
אחת  בשעה  יעשה כי ליצלן, רחמנא הגאלה  מעכבים הם כי  גלותא אורך וגורם קבלה
כוחה  גדול  כי התורה, בפשטי ימים  חדש  בלמוד  נעשה  שלא מה  הקבלה בלמוד

הגאלה . לקרב

חי"ראה איש  "בן בספרו  הטוב, הרי "ח מרנא שכתב מה וקדושים  נוראים דברים 
שניה ) שנה  שמות מעסק (פרשת  הנעשה פעל דגדול  ז"ל : המקבלים  כתבו לשונו: וזה  ,

עכל"ק . החול . ימי  של התורה מעסק הנעשה מן יותר  פעמים  אלף  שבת, ביום  התורה
הקדוש  זוהר שעה  דהלומד זי "ע, הטוב והרי"ח  מלך הכסא  רבותינו  מדברי  העולה
בעל  של חידושו כך  על ובנוסף חול . ביום  פשט שנה  אלף כלומד  קודש, בשבת

צדיקים  השמחה )אורחות  דלמוד (שער  מצוה )המבאר: כפול (וכל  ערכו בשמחה הנעשה
"הזהר – הרשב"י  תורת  ובשמחה  קודש בשבת  לומד יהודי  שכאשר יוצא  אלף,

שנה , מליון  של  לערך אחת בשעה  עולה החול)הקדוש" בימי פשט  באבות (לימוד ואיתא .
נתן  ו ')דרבי  משנה  ג' הריוח (פרק בשעת  תורה  למדת אם אומר ... יוסי ברבי  ישמעאל רבי  :

בריוח  ממאה  בצער  אחד דבר לאדם  לו  שטוב  לפי הדחק, בשעת לך תשוב  ,(עיי"ש )אל 
שעה  הקדוש זוהר  לימוד  הכל סך מאה, כפול הכל ביסורים לומד כאשר  כן  על 
וחשוב  צא  תורה . שנה  כ -28.000 אחת  ושניה  תורה !!! שנה  מליון מאה  שווה  בשבת
ברוך  להקדוש רוח נחת גורם הנך  אתה  שניה  בכל בשבת, הקדוש הזוהר בלימוד 

ה '". כ"ח  נא יגדל "ועתה  הפסוק את  ומקיים  הוא

כל ונזכיר לגמור  חסידיו  לכל  ציוה  אשר  זי"ע  מברסלב נחמן  רבי רבינו דברי את
צאן הילדים שאף הקטנים  על  גדולים הזהיר  וכן הקדוש, הזוהר  כל  את שנה

הקדוש  בזהר  שכתוב  כמו זוהר, ילמדו קיח.)קדשים דף  וירא המשיח (פרשת  לימות קרוב  ,
הוא  בריך  דקודשא רעותא לית  שמעון רבי  לון  אמר וז "ל: נסתרות, ידעו נערים  אפלו
זמינין דעלמא רביי  אפלו משיחא, ליומי קריב  יהא  וכד לעלמא , כך  כל  דיתגלי  בדא
אתגליא  זמנא  ובההוא וחושבנין, קצין  ביה  ולמנדע  דחכמתא טמירין  לאשכחא
ברוך  הקדוש של רצונו אין  שמעון: רבי  להם אמר הקודש ]: ללשון  [תרגום  לכלא .
נערים  אפלו המשיח , לימות קרוב  וכשיהיה  כך. כל לעולם  שיתגלה בזה הוא
ובאותו וחשבונות, קצים  ידו  על ולדעת  החכמה של נסתרות  למצא עתידים  שבעולם

סו"ד  אות  המידות ובספר לכל . יתגלה  זלה "ה )הזמן  מוהר"ן ליקוטי  עיון(מבעל  ידי על  כתב :
הר "ן  ובשיחות חזק, חולאת ולרפאות  עקרות לפקוד יכולים  התורה ועיי "עבסודות  (ק"ח,

ז ') הר"ן ובשבחי מ', סימן  ז "ל  הר "ן שע"ישיחת  ודע מאד, מאד  מסוגל הזוהר  שלימוד  ידוע כתב :
הקדוש  והלשון  הקדושה, התורה של  לימודים  מיני לכל חשק  נעשה הזוהר  לימוד

עכ"ל , יתברך, השם  לעבודת מאוד מעורר  הזוהר של

מהאלמיןועתה  האדמו "ר  גראס יהודה שלום רבי הרה "צ ספרי  לידי ד' הקרה
10] המתרגום היומי וזוהר  כרכים ], 6] המחולק היומי זוהר  סט שליט"א,
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וזו כרכים],כרכים ], [ה' והזוהר השבת  הזוהר, אור חלקים ] 70] המתורגם  היומי  הר
תיקוני חלקים, 960 המחולק זוהר  הזוהר, מאורות  כרכים ], [ה' לישראל  חק זוהר
המצוות  שמירת  שונים, בענינים ספרים וכן  חלקים , 29 המחולק החדשי זוהר
הנחלקים  ועוד, ועוד  חלקים , קי"ח  כשרות בענייני ספרים קובץ  ספרים , 28 כהלכתן
ומתקבלים  נאים  דברים כספירים, מאירים  כתבים ה', את  ומבקש דורש לכל חינם 
הנהנין, ברכת  עליהם ויברכו  ויתענגו וישבעו  ד ', מבקשי לב ישמח  רבים, בת  בשער 
בהשגת  והוא  בספרים, החלוקה  לפי  תמימה , שנה  במשך  הזוהר לסיים ניתן  שבניקל
אין הלימוד, ולהבין  ללמוד שיכול המתורגם  הזוהר  ובפרט  ואחד , אחד  כל של  יד 
וזוהר השבת  זוהר בספרים ללמוד יכולים קטנים  ילדים ואפילו  מזה, גדול דבר לכם
אחד  כל  ערוך , כשולחן לפניהם  שם  אשר הטוב על  יאמרו ברוך  לעומתו ועוד , תורה ,
תדבר ולשונו  חכמה יהגה  צדיק פי  ולעשות, לשמור  וללמד  ללמוד מדרגתו, לפי 
רבינו שם על הנקרא  וכולל המדרש בית שכל להנהיג עמו , תיכון ידי  אף לכן משפט,
מחויב  ישראל איש וכן ביום . זוהר אחת  שעה הפחות לכל  ללמוד  מחוייבים ז "ל

הקדוש. הזוהר בלימוד  ביום  אחת  אחת  משעה ימעיט ולא  לנפשו  לעשות 

להוסיף ואסיים יהיו , ורעננים דשנים בשיבה  ינובון  עוד כבודו, למעלת  בברכה 
אשר ובכל  חיים, שנות  לך ויוסיפו  ימיך ירבו  בי כי חיל , אל מחיל  ולילך
ורבי הנביא , אליהו רבינו, משה שאמרו  למה ממש בקרוב נזכה למען  תצליח , תפנה 
כי ברחמי, גלותא מן יפקון הזוהר בספר שרק השלום , עליהם יוחאי בן שמעון

נח תיבת כמו  הוא  הקדוש מהימנא)הזוהר ברעיא קנ"ג: דף  ג' חלק זוהר(זהר  שילמדו  אלו ורק ,
סוד  תלוי ובזה  משיח, מחבלי  וינצלו הקדוש, הזוהר שהוא נח בתיבת  ינצלו  הקדוש
ואל  חושו הקדוש. הזוהר  למוד בכוח וגאולתו  האחרון  בדור ישראל  עם  הצלת 

בב "א . צדקינו משיח  לביאת  במהרה ונזכה  תתממהו 

שלמה בע"ה , ה ' יראת  מחדיר הזוה"ק לימוד דלעיל , הנוראים הדברים  ומלבד
והלומ  ישראל, בני  בלבות הזוהרוטהרה  כמו קדוש  ספר שאין  מרגישים  דים 

הנפש, בהשארת ואמונה שמים  יראת  לחזק שבכוחו  איךהקדוש, לדאוג צריך  וכמה 
הזה, עולם את בעזבו מצבו ישראל יהא נשמות את מטהרת הקדוש הזוהר קדושת

הזה  בעולם  חובתם מה  ישראל  שידעו  דקדושה, יתברךודעת  בהשם דבקות והוא  ,
הקדושה, ותורתו  הוא  ברוך הקדוש ואהבת המחשבה  נתחזק וטהרת  כולנו  כן על

הקדוש, הזוהר לימוד להפיץ שליט "א  מהאלמין  אדמו"ר מרן לכ "ק  לעזור  מאוד 
אמן. דידן  במהרה  והכללית הפרטית  גאולה  את  נקרב  ובזה 

הנ"ל המבקש כל על  מאוד
שטרן  מאיר 
מירון  קדישא דאתרא הרב

על בס "ד, להתגבר לאדם  גדול  כח  ונותנים  מאוד מאוד מעוררים האלו הדברים  ב "ה 
לימוד  ידי שעל  הבטחה יש  שלנו, בדור  שמתחדשים הנסיונות ועל יצרו 
לימוד  ידי שעל שהכוונה  ובוודאי  מגלותא , יפקון דא בזוהר  וכי  מהגלות , יצאו הזוהר 

הברית . בקדושת ולהתקדש  שלמה תשובה  לעשות כח יקבלו הזוהר 
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כולל לכן  וכל הזוהר, בלימוד  שירבו ולעשות  לעזור  שיכול מי מכל מבקש הנני
חצות  שקמים אלו שבזכות רבנו  שאמר כמו זוהר , ללמוד תקנה יתקנו  חצות

משיח . יבוא 

הקדוש בברכת  הרשב"י בזכות התורה
ארוש  שלום 



'ד מכתב
ב"ה

יעקב יוֹ מא  ר בּ ינוּ  האלוקי המקובל הקדוש הצדיק תשע "ב טבת  י"ח  דהילוּ לא  
זיעוכי"א  אבּ וּ חצירא

המקובללכבוד  ומגדול מעוז  הגאון  הצדיק נפשי גראסידיד  יהודה שלום  רבי
ובעוז. בגאון  העולמי הזוהר  מפעל  את  ומנהל  ומיסד מקים שליט"א

חפצה .אחרי  ונפש ובלב רבה באהבה  הטוב שלומכם דרישת

זכ מגלגלים ידי  על יפוצוזכות ידכם  שעל  גלגל ה' והנה מצוה  גוררת  מצוה  אי,
טהורים  יבואו חוצה , יוחאי בר  שמעון רבי האלוקי התנא  של מעינותיו
מקוואות , המאכלות , וכשרות טהרת בעד שנלחמתם  בזכות  בטהורים , ויתעסקו 
בהפצת  עוסקים  ואתם שמיא מן זכיתם  ועוד , וסת"ם, העולם, בכל עירובין  תיקוני
הזוהר ספרי  הקדושים  ספריו את  מדפיסים  שאתם  האלוקי , התנא  דברי הקדוש הזוהר 
הזוהר ספרי  יהיו יהודי בית שבכל כדי  ספרים מיליוני בחינם  ומחלקים והתיקונים

ולילה . יומם בהם  ויהגו  והתיקונים

נוסעים כמו והנכם הזוהר  לימוד לדורנו  נחוץ  כמה בהסברה  עוסקים  הרי  הנכם כן
להקהיל  מדרשות ובבתי כנסיות בבתי לדרומה , ועד ישראל ארץ  של  מצפונה 
של  מלכו המלך דבר  על  ישראל בית  אחינו  אוזן את לסבר  דרשות  ולדרוש קהילות 
גאולת  למען  הקדוש הזוהר  בלימוד  נפשם על ולעמוד  ולהקהל להתקבץ  עולם 
והארכת  לך ייטב למען  שחת , מרדת ולהצילנו  נפשנו , ולפדות  הקדושה, השכינה 
הזוהר, לימוד מעלת  בגודל ספרים  לבקרים חדשים  לאור  מוציאים הינכם  וכן  ימים.
ועוד  והזוהר  ישראל  גדולי  הזוהר  ישועות הזוהר, מאורות  וכן  הזוהר, אור ספר כמו 
דבש  מצוף ולטעום  לשמוע זכה  שלא  מי שגם כדי ספרים, וכהנה כהנה רבות 
וידע  הזוהר , לימוד  מעלת  גודל מתוכם ויבין  הללו, בספרים לעיין יוכל  אמרותיכם 
בזה  גם אך  לראיה, שמיעה דומה אינו אכן אמנם  זה, על  נפשם הצדיקים  מסרו איך

ה'. צדיקי  עם  ולדבק  טוב  לחלק יזכו 

וזוטא ,הנה  רבה  ואדרא דצניעותא, וספרא אליהו, פתח  ספר  אלי  ובא לידי ה' אינה
ועוד  ה"ח, לישראל חק וזוהר ה"ח השבת וזוהר דמשכנא  אדרא  ספרא 
דבר וזה בדרך, ובלכתך  מצוות עימם לקיים שיכולים כיס מהדורת  קטנים  קונטרסים 
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וזו כרכים],כרכים ], [ה' והזוהר השבת  הזוהר, אור חלקים ] 70] המתורגם  היומי  הר
תיקוני חלקים, 960 המחולק זוהר  הזוהר, מאורות  כרכים ], [ה' לישראל  חק זוהר
המצוות  שמירת  שונים, בענינים ספרים וכן  חלקים , 29 המחולק החדשי זוהר
הנחלקים  ועוד, ועוד  חלקים , קי"ח  כשרות בענייני ספרים קובץ  ספרים , 28 כהלכתן
ומתקבלים  נאים  דברים כספירים, מאירים  כתבים ה', את  ומבקש דורש לכל חינם 
הנהנין, ברכת  עליהם ויברכו  ויתענגו וישבעו  ד ', מבקשי לב ישמח  רבים, בת  בשער 
בהשגת  והוא  בספרים, החלוקה  לפי  תמימה , שנה  במשך  הזוהר לסיים ניתן  שבניקל
אין הלימוד, ולהבין  ללמוד שיכול המתורגם  הזוהר  ובפרט  ואחד , אחד  כל של  יד 
וזוהר השבת  זוהר בספרים ללמוד יכולים קטנים  ילדים ואפילו  מזה, גדול דבר לכם
אחד  כל  ערוך , כשולחן לפניהם  שם  אשר הטוב על  יאמרו ברוך  לעומתו ועוד , תורה ,
תדבר ולשונו  חכמה יהגה  צדיק פי  ולעשות, לשמור  וללמד  ללמוד מדרגתו, לפי 
רבינו שם על הנקרא  וכולל המדרש בית שכל להנהיג עמו , תיכון ידי  אף לכן משפט,
מחויב  ישראל איש וכן ביום . זוהר אחת  שעה הפחות לכל  ללמוד  מחוייבים ז "ל

הקדוש. הזוהר בלימוד  ביום  אחת  אחת  משעה ימעיט ולא  לנפשו  לעשות 

להוסיף ואסיים יהיו , ורעננים דשנים בשיבה  ינובון  עוד כבודו, למעלת  בברכה 
אשר ובכל  חיים, שנות  לך ויוסיפו  ימיך ירבו  בי כי חיל , אל מחיל  ולילך
ורבי הנביא , אליהו רבינו, משה שאמרו  למה ממש בקרוב נזכה למען  תצליח , תפנה 
כי ברחמי, גלותא מן יפקון הזוהר בספר שרק השלום , עליהם יוחאי בן שמעון

נח תיבת כמו  הוא  הקדוש מהימנא)הזוהר ברעיא קנ"ג: דף  ג' חלק זוהר(זהר  שילמדו  אלו ורק ,
סוד  תלוי ובזה  משיח, מחבלי  וינצלו הקדוש, הזוהר שהוא נח בתיבת  ינצלו  הקדוש
ואל  חושו הקדוש. הזוהר  למוד בכוח וגאולתו  האחרון  בדור ישראל  עם  הצלת 

בב "א . צדקינו משיח  לביאת  במהרה ונזכה  תתממהו 

שלמה בע"ה , ה ' יראת  מחדיר הזוה"ק לימוד דלעיל , הנוראים הדברים  ומלבד
והלומ  ישראל, בני  בלבות הזוהרוטהרה  כמו קדוש  ספר שאין  מרגישים  דים 

הנפש, בהשארת ואמונה שמים  יראת  לחזק שבכוחו  איךהקדוש, לדאוג צריך  וכמה 
הזה, עולם את בעזבו מצבו ישראל יהא נשמות את מטהרת הקדוש הזוהר קדושת

הזה  בעולם  חובתם מה  ישראל  שידעו  דקדושה, יתברךודעת  בהשם דבקות והוא  ,
הקדושה, ותורתו  הוא  ברוך הקדוש ואהבת המחשבה  נתחזק וטהרת  כולנו  כן על

הקדוש, הזוהר לימוד להפיץ שליט "א  מהאלמין  אדמו"ר מרן לכ "ק  לעזור  מאוד 
אמן. דידן  במהרה  והכללית הפרטית  גאולה  את  נקרב  ובזה 

הנ"ל המבקש כל על  מאוד
שטרן  מאיר 
מירון  קדישא דאתרא הרב

על בס "ד, להתגבר לאדם  גדול  כח  ונותנים  מאוד מאוד מעוררים האלו הדברים  ב "ה 
לימוד  ידי שעל  הבטחה יש  שלנו, בדור  שמתחדשים הנסיונות ועל יצרו 
לימוד  ידי שעל שהכוונה  ובוודאי  מגלותא , יפקון דא בזוהר  וכי  מהגלות , יצאו הזוהר 

הברית . בקדושת ולהתקדש  שלמה תשובה  לעשות כח יקבלו הזוהר 

 ה זּ הר אגרוֹ ת  ט

כולל לכן  וכל הזוהר, בלימוד  שירבו ולעשות  לעזור  שיכול מי מכל מבקש הנני
חצות  שקמים אלו שבזכות רבנו  שאמר כמו זוהר , ללמוד תקנה יתקנו  חצות

משיח . יבוא 

הקדוש בברכת  הרשב"י בזכות התורה
ארוש  שלום 



'ד מכתב
ב"ה

יעקב יוֹ מא  ר בּ ינוּ  האלוקי המקובל הקדוש הצדיק תשע "ב טבת  י"ח  דהילוּ לא  
זיעוכי"א  אבּ וּ חצירא

המקובללכבוד  ומגדול מעוז  הגאון  הצדיק נפשי גראסידיד  יהודה שלום  רבי
ובעוז. בגאון  העולמי הזוהר  מפעל  את  ומנהל  ומיסד מקים שליט"א

חפצה .אחרי  ונפש ובלב רבה באהבה  הטוב שלומכם דרישת

זכ מגלגלים ידי  על יפוצוזכות ידכם  שעל  גלגל ה' והנה מצוה  גוררת  מצוה  אי,
טהורים  יבואו חוצה , יוחאי בר  שמעון רבי האלוקי התנא  של מעינותיו
מקוואות , המאכלות , וכשרות טהרת בעד שנלחמתם  בזכות  בטהורים , ויתעסקו 
בהפצת  עוסקים  ואתם שמיא מן זכיתם  ועוד , וסת"ם, העולם, בכל עירובין  תיקוני
הזוהר ספרי  הקדושים  ספריו את  מדפיסים  שאתם  האלוקי , התנא  דברי הקדוש הזוהר 
הזוהר ספרי  יהיו יהודי בית שבכל כדי  ספרים מיליוני בחינם  ומחלקים והתיקונים

ולילה . יומם בהם  ויהגו  והתיקונים

נוסעים כמו והנכם הזוהר  לימוד לדורנו  נחוץ  כמה בהסברה  עוסקים  הרי  הנכם כן
להקהיל  מדרשות ובבתי כנסיות בבתי לדרומה , ועד ישראל ארץ  של  מצפונה 
של  מלכו המלך דבר  על  ישראל בית  אחינו  אוזן את לסבר  דרשות  ולדרוש קהילות 
גאולת  למען  הקדוש הזוהר  בלימוד  נפשם על ולעמוד  ולהקהל להתקבץ  עולם 
והארכת  לך ייטב למען  שחת , מרדת ולהצילנו  נפשנו , ולפדות  הקדושה, השכינה 
הזוהר, לימוד מעלת  בגודל ספרים  לבקרים חדשים  לאור  מוציאים הינכם  וכן  ימים.
ועוד  והזוהר  ישראל  גדולי  הזוהר  ישועות הזוהר, מאורות  וכן  הזוהר, אור ספר כמו 
דבש  מצוף ולטעום  לשמוע זכה  שלא  מי שגם כדי ספרים, וכהנה כהנה רבות 
וידע  הזוהר , לימוד  מעלת  גודל מתוכם ויבין  הללו, בספרים לעיין יוכל  אמרותיכם 
בזה  גם אך  לראיה, שמיעה דומה אינו אכן אמנם  זה, על  נפשם הצדיקים  מסרו איך

ה'. צדיקי  עם  ולדבק  טוב  לחלק יזכו 

וזוטא ,הנה  רבה  ואדרא דצניעותא, וספרא אליהו, פתח  ספר  אלי  ובא לידי ה' אינה
ועוד  ה"ח, לישראל חק וזוהר ה"ח השבת וזוהר דמשכנא  אדרא  ספרא 
דבר וזה בדרך, ובלכתך  מצוות עימם לקיים שיכולים כיס מהדורת  קטנים  קונטרסים 
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כנגד  ויהא איש, להיות  ישתדל איש שאין ובמקום  מאוד, הקדושה גבול שמרבה טוב
ישראל . על ורחמים שפע ומרבים הגאולה, מזרזים  ובזה  המקצרים ,

התורה סודות  ידעו רבן בית של תינוקות אפילו  משיח של  שבדור מבטיח  הרשב"י 

יודל רציתי רבי  הגה "צ  המקובל שהוציא תורה" "זוהר הספר  שראיתי  לכם לספר
מי וחשבתי  מתוכו, ללמוד וקשה ישן  דפוס זה והנה וראיתיו  זי "ע ראזנבערג 
עמו ללמדו שיוכלו כדי לאור , הזה הספר  את  לאור  להוציא הזכות לו  שיהיה זה  הוא
וגם  החובות, עול לסבול  רחבות  כתפיים צריכה הדפוס  מלאכת אך גדול, בחשק
לאחרונה  שמעתי טובה  ושמועה  ולהגיהו, הספר כל את מחדש  להדפיס מאוד קשה 
בישראל , ולהפיצו  ולחלקו  מחכימות  באותיות  מחדש בהדפסתו עוסקים שהינכם 
ויגל  ליבי  שמח  מאוד  בראשית, ספר כל  על  תורה זוהר  לאור  יצא  כבר  שמים ובחסדי
הקדוש  מזוהר  קטעים  ולהבין ללמוד  אחד כל שיוכל נחוץ ומאוד זה, על כבודי 
ובחלוקת  מחדש הספר  בההדרת הקשה  והעבודה הרב עמלכם  את  ואחזה  ראיתי
מעץ  ולטעום מבוקשו  את  למצוא  ואחד אחד כל  שיוכל  כדי  כותרות  ובעשיית קטעים
רבן בית  של  תינוקות  אפילו משיח של שבדור הרשב"י נבואת תתקיים  שבזה החיים ,
נזכה  ובכך שבע, באר ועד מדן  זקן ועד מנער ילמדו למען  התורה , סודות ידעו

המלך חזקיהו  של  כדורו להיות ה ' י"ד.)ברצות משיח ,(ב"ק  לעשותו הקב"ה  שביקש 
סנחריב  של  עולו ונחרב  חובל פירוש שמן", מפני עול "חובל הפסוק  נאמר  ועליו 
ה ' יזכה  כן שבע , באר  ועד מדן  תורה שלמדו  המדרש  בבית  חזקיה  של השמן  מפני
למען יוחאי דבר  בזכותיה  לאחוז התורה , וכבוד שמים  כבוד להרבות  כבודכם  ידי  על 
נ וֹ ׁש ע  עם   ֹכמ ו מי ישׂ ראל  אׁש רי" בקרוב, השלימה  לגאולה שנזכה  בעדינו  יעתיר 
,"תדר בּ מ וֹ תימ וֹ  על ואּת ה ל איבי ויכּ ח ׁש וּ   גּ אות חרב ואׁש ר  עזר מגן  בּ ה '

כט ) לג פרק  .(דברים

הרשב"י תורת  להרבות  שישתתף אחד כל 

את יעזור לממן לך, תועפות  וזהב כסף ושפע כוחות הרבה לכם  שיהיה השם
על  ולברך לפועל הטהורה  מחשבתכם להוציא  הזה , החשוב הפרוייקט 
לזכותני לאור , הספר  כל את  שתוציאו  שבעת מעלתכם  מכבוד מבקש והנני  המוגמר,
בּ יעקב  "אחלּ קם  ולקיים  הרשב "י תורת את להפיץ הכביר  במפעלכם  שותף להיות
איבי בּ ערף  יד אחי  ּי וֹ דו אּת ה "יהוּ דה  הפסוק בכם ויתקיים בּ י שׂ ראל", ואפיצם 
להרבות  הכביר  במפעל  שישתתפו אחד  כל יעשו וכן יראו  כן ." אבי בּ ני  ל י ׁש ּת חו וּ 

מכסים .ת  לים כמים  הדעת תרבה שבהם לימים ויזכו הרשב "י ורת 

וענקי מגדולי  הקדושים  הקבלה  ספרי ולהדפיס ולהפיץ  הפחות  לכל להלוות  לראות 
הרבים לזיכוי להדפיסם לכה"פ הספרים לומדים אינם אם גם ארץ

הקדמון"בספר הקודש טהרת  "הנהגות  כ "ט.)הקדוש  לעורר(אות ראוי בכן ... כתב:
הוא  שאם  הזה  כדבר  מעשות להם  חלילה  כן  העושים  האנשים  אלו של  לבם 
שצדקתו ואדרבה  חסר , לא  והוא  נהנה  זה ויהיה לאחרים ילווה מאורו, להנות זכה לא 
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כנודע  לעד שם )עומדת וברש"י נ. בעצמו(כתובות  אם  אף  וילווה  ילווה  ספרים שאר  וכן ,
לאחרים , ויזכה ילווה  להם צריך ואינו  פנויים  שהם  בזמן זה כל עם  מהם, לומד ג "כ
כדמותם  אותם  לכתוב מהמנע  לי היה  טובים דברים  שהרבה  במרומים  סהדי כי

ידעתיוכתבניתם , לפעמים או הלימוד , באמצע  הספר ממנו לקחה פתאום  כאשר
ולא נפשי שאהבה את ובקשתי להשיגה יכלתי  ולא  ההוא בספר מקומו ששם  הדבר 

ועתה מצאתי, ישועתי, צור מעוז יזכינו, לכבודו ספרים  שלקנות  קראתי פי  ה ' ואל
ובקשתי, שאלתי  תמיד וזה שניתי , מתבניתו  דבר איזה  אם  שיחתי, לכם  יערב 
הזכות  לכף  נידונים תהיו  אתם  גם  ובזה זכותי, לכף  נוטה היותר צד  על  אותי שתדינני 

עולמים . ולעולמי לעד ויתעלה  שמו יתברך מה'

אחת עה למעלה  ן   יעה  אחד, מאמר ר אפ להבין ללמד יזה  אם
מני ה א  עלם ן  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה 

רקיעא  מלכתא ראנה  הבים לה ני  מראי ויהיה מלא, היכלא
בּ ּת ּק וּ נים ראוּ  ׁש כּ תב ו ')מה  ּתּקּון בּ דרא (סֹוף לת ּת א  יתגּ לי כּ ד ,דיל חבּ וּ רא מהאי , ִ 

וּ בגיניּה  י וֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף  י)בתראה  ּכה ל '(ו ּיקרא וּ בּת ּק וּ ן  וגוֹ מר . בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם ַ ִ ְ ָ ֹ
(מל ּכּסא לׁש וֹ נ וֹ :(ּבספר וזה  וענׁש ם , ק בּ לה , ללמד חכמים  ּת למידי על  ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה ְ ֵ ֶ ִ ֵ ֶ ֶ 

רחמנא  ה גּ א לּ ה  מעכּ בים  הם  כּ י  גּ ל וּ תא, אר וגוֹ רם  ק בּ לה , לוֹ מדים  אינם  אם  גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה
הגּ א לּ ה ". לקרב כּ חּה  גּ ד וֹ ל  כּ י מ "ב ליצלן... מל)וּ ב ּת ּק וּ ן ּבכ ּסא ה זּ הר(ׁשם  לּמ וּ ד "כּ י , ָ ְ ִ ֵ ֶ ֶ 

ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין  ללמד  יזכּ ה  אם  ׁש כּ ן  וכל ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא  הּק דוֹ ׁש 
אחד, ׁש נהמאמר  הּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א מה אחת בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יע שׂ ה  

הּמ לּת מימה ּפ ני מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א, היכלא מ בּ ני  ה בּ א  עוֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח , 
הּת וֹ רה  בּ נ ׁש מת כּ עסק לה ם רוּ ח  נחת  ואין דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה  היּ וֹ ׁש בים
וּ מצו וֹ תיו ...". בּ עב וֹ דת וֹ   יתבּ ר רצוֹ נוֹ  יוֹ דע מּמ נּ ה  כּ י המק בּ לת האמּת ית  החכמה  ׁש היא 

כּ אן. ע"ד )עד  סימן דעניא אפרקסּתא ובשו"ת  ע"ד, ע' דף ח"ב פלאג'י חּיים  רּבי לה ּגאֹון לחּיים  זכירה ּבּספר עֹוד  .(ועּין  ְ ַ ֵ ַ ֵ ֶ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ַ ִ ַ ַ ִ ַ ַ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ָ 

הגאולה קירוב הוא הקדוש זוהר סיום כל

מה והנה  וכדמפורסם  הגלות , מן  יצאו  הזוהר  תורת  למוד בזכות רק כי אנחנו  יודעים 
צריך  ואין  ברחמי ". גלותא מן  יפקון דא  "בספרא מהימנא ברעיא  שאיתא 
מהגלות , אותה  להוציא  השכינה  תיקון הוא הזוהר למוד  וודאי כי  בזה להאריך 

הגאולה . קירוב  הוא  הקדוש זוהר סיום  כל כי  ופשוט

כיולכן ספק ואין מספר, אין עד  ורבבות  לאלפים  זוהר סיומי  שיתרבו לראות  צריך 
שזה  ודואגים  ממש, בחינם  הזוהר ספרי הרבה  כך  כל  שמחלקים זה ידי על 
יקרב  וזה  הקדוש , לזוהר הרבה סיומים  יתווספו זה ידי על נידח , ישוב  לכל יגיע

הגא  ולה .את

ערבים ולמותר יש צד שמכל הקדושה , ארצנו על הרובץ הסכנה  בדבר  להאריך
את  ולאבד להרוג להשמיד  רצונה  כי  בגלוי שמצהירה אירן וארץ שרוצים...

ח"ו . אטום , פצצת ידי  על אחד  ברגע זקן ועד  מנער  היהודים  אותנוכל  יציל ומה 
הקדוש. הזוהר של  סיומים  ועוד  סיומים  עוד לא  אם  מזה
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כנגד  ויהא איש, להיות  ישתדל איש שאין ובמקום  מאוד, הקדושה גבול שמרבה טוב
ישראל . על ורחמים שפע ומרבים הגאולה, מזרזים  ובזה  המקצרים ,

התורה סודות  ידעו רבן בית של תינוקות אפילו  משיח של  שבדור מבטיח  הרשב"י 

יודל רציתי רבי  הגה "צ  המקובל שהוציא תורה" "זוהר הספר  שראיתי  לכם לספר
מי וחשבתי  מתוכו, ללמוד וקשה ישן  דפוס זה והנה וראיתיו  זי "ע ראזנבערג 
עמו ללמדו שיוכלו כדי לאור , הזה הספר  את  לאור  להוציא הזכות לו  שיהיה זה  הוא
וגם  החובות, עול לסבול  רחבות  כתפיים צריכה הדפוס  מלאכת אך גדול, בחשק
לאחרונה  שמעתי טובה  ושמועה  ולהגיהו, הספר כל את מחדש  להדפיס מאוד קשה 
בישראל , ולהפיצו  ולחלקו  מחכימות  באותיות  מחדש בהדפסתו עוסקים שהינכם 
ויגל  ליבי  שמח  מאוד  בראשית, ספר כל  על  תורה זוהר  לאור  יצא  כבר  שמים ובחסדי
הקדוש  מזוהר  קטעים  ולהבין ללמוד  אחד כל שיוכל נחוץ ומאוד זה, על כבודי 
ובחלוקת  מחדש הספר  בההדרת הקשה  והעבודה הרב עמלכם  את  ואחזה  ראיתי
מעץ  ולטעום מבוקשו  את  למצוא  ואחד אחד כל  שיוכל  כדי  כותרות  ובעשיית קטעים
רבן בית  של  תינוקות  אפילו משיח של שבדור הרשב"י נבואת תתקיים  שבזה החיים ,
נזכה  ובכך שבע, באר ועד מדן  זקן ועד מנער ילמדו למען  התורה , סודות ידעו

המלך חזקיהו  של  כדורו להיות ה ' י"ד.)ברצות משיח ,(ב"ק  לעשותו הקב"ה  שביקש 
סנחריב  של  עולו ונחרב  חובל פירוש שמן", מפני עול "חובל הפסוק  נאמר  ועליו 
ה ' יזכה  כן שבע , באר  ועד מדן  תורה שלמדו  המדרש  בבית  חזקיה  של השמן  מפני
למען יוחאי דבר  בזכותיה  לאחוז התורה , וכבוד שמים  כבוד להרבות  כבודכם  ידי  על 
נ וֹ ׁש ע  עם   ֹכמ ו מי ישׂ ראל  אׁש רי" בקרוב, השלימה  לגאולה שנזכה  בעדינו  יעתיר 
,"תדר בּ מ וֹ תימ וֹ  על ואּת ה ל איבי ויכּ ח ׁש וּ   גּ אות חרב ואׁש ר  עזר מגן  בּ ה '

כט ) לג פרק  .(דברים

הרשב"י תורת  להרבות  שישתתף אחד כל 

את יעזור לממן לך, תועפות  וזהב כסף ושפע כוחות הרבה לכם  שיהיה השם
על  ולברך לפועל הטהורה  מחשבתכם להוציא  הזה , החשוב הפרוייקט 
לזכותני לאור , הספר  כל את  שתוציאו  שבעת מעלתכם  מכבוד מבקש והנני  המוגמר,
בּ יעקב  "אחלּ קם  ולקיים  הרשב "י תורת את להפיץ הכביר  במפעלכם  שותף להיות
איבי בּ ערף  יד אחי  ּי וֹ דו אּת ה "יהוּ דה  הפסוק בכם ויתקיים בּ י שׂ ראל", ואפיצם 
להרבות  הכביר  במפעל  שישתתפו אחד  כל יעשו וכן יראו  כן ." אבי בּ ני  ל י ׁש ּת חו וּ 

מכסים .ת  לים כמים  הדעת תרבה שבהם לימים ויזכו הרשב "י ורת 

וענקי מגדולי  הקדושים  הקבלה  ספרי ולהדפיס ולהפיץ  הפחות  לכל להלוות  לראות 
הרבים לזיכוי להדפיסם לכה"פ הספרים לומדים אינם אם גם ארץ

הקדמון"בספר הקודש טהרת  "הנהגות  כ "ט.)הקדוש  לעורר(אות ראוי בכן ... כתב:
הוא  שאם  הזה  כדבר  מעשות להם  חלילה  כן  העושים  האנשים  אלו של  לבם 
שצדקתו ואדרבה  חסר , לא  והוא  נהנה  זה ויהיה לאחרים ילווה מאורו, להנות זכה לא 
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כנודע  לעד שם )עומדת וברש"י נ. בעצמו(כתובות  אם  אף  וילווה  ילווה  ספרים שאר  וכן ,
לאחרים , ויזכה ילווה  להם צריך ואינו  פנויים  שהם  בזמן זה כל עם  מהם, לומד ג "כ
כדמותם  אותם  לכתוב מהמנע  לי היה  טובים דברים  שהרבה  במרומים  סהדי כי

ידעתיוכתבניתם , לפעמים או הלימוד , באמצע  הספר ממנו לקחה פתאום  כאשר
ולא נפשי שאהבה את ובקשתי להשיגה יכלתי  ולא  ההוא בספר מקומו ששם  הדבר 

ועתה מצאתי, ישועתי, צור מעוז יזכינו, לכבודו ספרים  שלקנות  קראתי פי  ה ' ואל
ובקשתי, שאלתי  תמיד וזה שניתי , מתבניתו  דבר איזה  אם  שיחתי, לכם  יערב 
הזכות  לכף  נידונים תהיו  אתם  גם  ובזה זכותי, לכף  נוטה היותר צד  על  אותי שתדינני 

עולמים . ולעולמי לעד ויתעלה  שמו יתברך מה'

אחת עה למעלה  ן   יעה  אחד, מאמר ר אפ להבין ללמד יזה  אם
מני ה א  עלם ן  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה א מה 

רקיעא  מלכתא ראנה  הבים לה ני  מראי ויהיה מלא, היכלא
בּ ּת ּק וּ נים ראוּ  ׁש כּ תב ו ')מה  ּתּקּון בּ דרא (סֹוף לת ּת א  יתגּ לי כּ ד ,דיל חבּ וּ רא מהאי , ִ 

וּ בגיניּה  י וֹ מיּ א, בּ ס וֹ ף  י)בתראה  ּכה ל '(ו ּיקרא וּ בּת ּק וּ ן  וגוֹ מר . בּ ארץ דּ ר וֹ ר  וּ קראתם ַ ִ ְ ָ ֹ
(מל ּכּסא לׁש וֹ נ וֹ :(ּבספר וזה  וענׁש ם , ק בּ לה , ללמד חכמים  ּת למידי על  ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה ְ ֵ ֶ ִ ֵ ֶ ֶ 

רחמנא  ה גּ א לּ ה  מעכּ בים  הם  כּ י  גּ ל וּ תא, אר וגוֹ רם  ק בּ לה , לוֹ מדים  אינם  אם  גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה
הגּ א לּ ה ". לקרב כּ חּה  גּ ד וֹ ל  כּ י מ "ב ליצלן... מל)וּ ב ּת ּק וּ ן ּבכ ּסא ה זּ הר(ׁשם  לּמ וּ ד "כּ י , ָ ְ ִ ֵ ֶ ֶ 

ּפ רוּ ׁש  אפלּ וּ  וּ להבין  ללמד  יזכּ ה  אם  ׁש כּ ן  וכל ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא  בּ גירסא  הּק דוֹ ׁש 
אחד, ׁש נהמאמר  הּפ ׁש ט  בּ לּמ וּ ד יעשׂ ה לּ א מה אחת בּ ׁש עה למעלה  ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יע שׂ ה  

הּמ לּת מימה ּפ ני מר וֹ אי ויהיה  דּ מלכּ א, היכלא מ בּ ני  ה בּ א  עוֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח , 
הּת וֹ רה  בּ נ ׁש מת כּ עסק לה ם רוּ ח  נחת  ואין דּ רקיעא . בּ מלכוּ תא  רא ׁש וֹ נה  היּ וֹ ׁש בים
וּ מצו וֹ תיו ...". בּ עב וֹ דת וֹ   יתבּ ר רצוֹ נוֹ  יוֹ דע מּמ נּ ה  כּ י המק בּ לת האמּת ית  החכמה  ׁש היא 

כּ אן. ע"ד )עד  סימן דעניא אפרקסּתא ובשו"ת  ע"ד, ע' דף ח"ב פלאג'י חּיים  רּבי לה ּגאֹון לחּיים  זכירה ּבּספר עֹוד  .(ועּין  ְ ַ ֵ ַ ֵ ֶ ְ ִ ָ ְ ַ ִ ְ ַ ָ ַ ִ ַ ִ ַ ַ ִ ַ ַ ְ ַ ְ ָ ְ ַ ְ ָ ִ ָ 

הגאולה קירוב הוא הקדוש זוהר סיום כל

מה והנה  וכדמפורסם  הגלות , מן  יצאו  הזוהר  תורת  למוד בזכות רק כי אנחנו  יודעים 
צריך  ואין  ברחמי ". גלותא מן  יפקון דא  "בספרא מהימנא ברעיא  שאיתא 
מהגלות , אותה  להוציא  השכינה  תיקון הוא הזוהר למוד  וודאי כי  בזה להאריך 

הגאולה . קירוב  הוא  הקדוש זוהר סיום  כל כי  ופשוט

כיולכן ספק ואין מספר, אין עד  ורבבות  לאלפים  זוהר סיומי  שיתרבו לראות  צריך 
שזה  ודואגים  ממש, בחינם  הזוהר ספרי הרבה  כך  כל  שמחלקים זה ידי על 
יקרב  וזה  הקדוש , לזוהר הרבה סיומים  יתווספו זה ידי על נידח , ישוב  לכל יגיע

הגא  ולה .את

ערבים ולמותר יש צד שמכל הקדושה , ארצנו על הרובץ הסכנה  בדבר  להאריך
את  ולאבד להרוג להשמיד  רצונה  כי  בגלוי שמצהירה אירן וארץ שרוצים...

ח"ו . אטום , פצצת ידי  על אחד  ברגע זקן ועד  מנער  היהודים  אותנוכל  יציל ומה 
הקדוש. הזוהר של  סיומים  ועוד  סיומים  עוד לא  אם  מזה
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זוהר ביום שעה לפחות שילמדו תנהיגו  תורה, ובתלמודי  כוללים, הישיבות , בכל

ובגולה לכן בארץ הקדושות הישיבות  לכל הקדושה , השכינה למען  קורא  הנני
בספרי  ללמוד [יכולים  תורה, בתלמודי ובכל השבת"ובכוללים , או"זוהר

תורה" שעה "זוהר  לפחות שילמדו  תנהיגו הקודש], ללשון  מאוד יפה שמתורגם 
זוהר היומי)ביום  דף  שלומדים  הקדוש.(כמו  הזוהר  כל  את בשנה לגמור  אחד  כל  יוכל וכך ,

כמבוֹ אר ההצלה , את  מעכב  הוא  רק  אם יודע מי יעשהו  שלא  מי כי ואמצו , חזקו
זהר  ע "ג :)בּ ּת ּק וּ ני ּדף  ל' לאׁש ּת דלא (ּתּקּון בעאן  ולא יבּ ׁש ה, לא וֹ רייתא דּ עבדין "אינוּ ן , ִ ַ 

יביׁש ה , ב' ואׁש ּת ארת מינּה , י' דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק דגרמין דקבּ לה , בחכמה
בּ עלמא". וא בּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא  דּ גרמין לוֹ ן  וי

כולו  הקדוש זוהר  מללמוד  שנה יעבור  לא

פלאג 'יראה  חיים  רבי הרה"ק שכתב א')מה  זוהר(אות מללמוד  שנה יעבור ולא  ,
וטוב  החדש, הזוהר  וכן בעומר, ל"ג  ביום  ישלימנו אם  טוב ומה כולו, הקדוש
אחת . בשנה  הזוה"ק כל סיום לעשות  יכולים ביום, שעה  לומדים ואם  הימים. כל לך 

י הק ני  לן נקראים הם ו איראל ודש  

ּת רוּ מהוּ בזּ הר  וע "ב)ּפ רׁש ת ע"א קכ"ט  האוֹ מר(ּדף  ה יּ הוּ די עם מתח בּ רת  ׁש הכינה  אמר וּ , ַ 
לׁש וֹ נ וֹ : וזה  הקודש , דאוֹ קימנא.בּ לׁש וֹ ן כּ מה תר גּ וּ ם , איהי בסוֹ פא, דּ י קד וּ ׁש ה  

דּ קדוּ ה, ה ּק ד ׁש  דּ ל ׁש וֹ ן  מלּ ין אבל דּ תר גּ וּ ם . מלּ י אינּ וּ ן לּה , ל וֹ מר יכיל  יחיד  אפילּ וּ  ודא
קדוּ ׁש ה וּ בכל בּ הדיּה . מתחבּ רא ׁש כינ ּת א  ה ּק ד ׁש  דּ לׁש וֹ ן בּ גין בעשׂ רה , א לּ א אינּ וּ ן לאו

דּ כּת יב, בּ עשׂ רה . א לּ א  איהוּ  לאו אתיא , כב)דׁש כינּת א ישׂ ראל(ויקרא בּ ני  ֹבתו ונקדּ ׁש ּת י  
[לׁש וֹ ן אחרא. ליׁש ן  לוֹ ן  דּ אית עּמ ין ׁש אר ולא ודּ אי, הּק דׁש  לׁש וֹ ן אינּ וּ ן ישׂ ראל בּ ני  וג וֹ ',
אוֹ ת ּה , לוֹ מר י וּ כל יחיד אפ לּ וּ  וזה ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  ּת ר גּ וּ ם , היא  ׁש בּ ּס וֹ ף ה ּק ד ה  הקודש]:

הּת רגּ וּ ם. דּ ברי  כּ יא וֹ תם בּ עשׂ רה, א לּ א אינם ה ּק ד ה ׁש ל  הּק דׁש  ל ׁש וֹ ן  דּ ברי אבל 
הקודש  בּ לׁש וֹ ן האוֹ מר ה יּ ה וּ די  עם [וּ מתחבּ רת ה ּק ד ׁש  לׁש וֹ ן  עם  מתח בּ רת  (רמ"קהכינה 

בּ עשׂ רה ורא"ג) אלּ א זה  אין  בּ אה , ׁש ה כינה  קדה  וּ לכל  ׁש כּ תוּ ב ], כב), ונקדּ ׁש ּת י(ויקרא 
ו דּ אי הּק דׁש  לׁש וֹ ן הם  ישׂ ראל בּ ני וגוֹ '. ישׂ ראל  בּ ני  ֹנקראים בּ תו הם ישׂ ראל [ׁש בּ ני 

ודּ אי  הקודש ורא"ג)לׁש וֹ ן אחרת .(רמ"ק לׁש וֹ ן להם  ׁש יּ ׁש  עּמ ים  ׁש אר ולא ,[ 

בה מתחברת השכינה  - הקודש לשון

בה "רואים  מתחברת  השכינה  - הקודש  ש"לשון  הצה"קמכאן, שכתב במכתב באריכות (ראה

הקודש ) בלשון  הקדוש זוהר לימוד מעלת  בגודל חמד השדי לאורבעל שיצא  שזכינו וב"ה ,
הקודש  בלשון  כיס,הזוהר  בפורמט כרכים  ושבעים כרכים , וי"ח כרכים , בעשר

שג ויהיה ללמוד יכול אחד  וכל ואדרות, זוהר לשונו,ותיקוני על יתירה ור בקדושה
הקדושה . השכינה אל שמחוברת  הקודש, בלשון

 ה זּ הר אגרוֹ ת  יג

רביואסיים  לתורת  חיילים להרבות ותזכו  העושה , מן יותר המעשה גדול בברכה
משיחנו יבוא  כך ידי  ועל  חוצה , מעינותיו  ויפוצו  הקדוש יוחאי  בר שמעון 

אמן. בימינו  במהרה  אקבצך גדולים וברחמים  ׁש מ יּ א " ענני עם  "וארוּ 

בנייהו  שלום

היד מוצאי רבינו  דצדיקיא  דהלולא  יומא תשע"בף , טבת  כ ' שמות  פרשת ש"ק 
הלבן ". "מחשוף בעל  זיע"א אביחצירא  יעקב  רבי ורבינו  הרמב"ם, החזקה

נפשוראיתי המוסר שליט "א, מהאלמין האדמו "ר  מקרוב אני ומכיר  הנ"ל, הדברים 
כן על  העולם, בכל וחלוקה בהדפסה  העולם בכל ולימודו הזוהר הפצת על 

אמרינן , שליט"א הרב ולפעולות הנ"ל  לכל בחום מצטרף הקטן  אני כחוגם יישר
אכי "ר. שולח  אני ואליה  ינון דייתי  עד  ישראל בני עם  את לזכות 

כעתירת ,
פרץ  נסים

מהאלמיןגם  האדמו"ר קדושת  כבוד של הקדושה לקריאה מצטרפים  אנחנו 
שימנעשליט"א, הדבר שזה  בזוה "ק , ללמוד יום  כל בכוללים  ולחייב  להפיץ

בעולם דבר אין  וכדומה, דרכים תאונות למיניהם, אסונות קשות , מחלות  ישראל מעם 
רוח נחת עושה זה לימוד כי הקדוש , הזוהר לימוד ידי על בו לפעול אפשר  שלא 

בשמים , ביותר את הגדול ולקרב הקליפות  מתוך הקדושה  ניצוצי לברר  בכוחו  כי
אותם  להוציא דורשות  הנשמות  ואותם  היות  הוא הגאולה עיכוב  כל וכידוע הגאולה ,

זה, מחמת שבאים  ר "ל היסורים  כל  וכן הקליפות  יכולמתוך  הזוה"ק לימוד  ידי  ועל 
ישראל. עם  על וקדושה  ברכה ולהמשיך הקדושה  ניצוצי לברר

לפחד ,ואפילו  לא  בזוה"ק לעסוק צריכים  רבן  בית של  תינוקות  בת"ת קטנים  ילדים 
אמן. שלום זה  והיה  טוב, רק מזה ויבא  בזוה"ק יגרסו  צדקניות  נשים  ואפילו

הקדוש, ורשב"י הקדושה התורה לכבוד החותם
שמואלי, יששכר בנייהו
ירושלים  שלום נהר המקובלים , ישיבת



תשע "ב בס"ד , דחנוכה ו' נר ויגש  א '

וּ מקיםלכבוֹ ד מיּס ד  ׁש ליט"א גראס  יהוּ דה ׁש לוֹ ם  מ וֹ רנוּ  ה זּ הר  בּ ית שׂ ר המפאר הר בּ ני 
העוֹ למי. הזּ הר מפעל הגּ ד וֹ ל, הּמ פעל  את 

חפצה אחרי  ונפׁש  בּ לב  הּט וֹ ב ׁש ל וֹ מכם דּ ריׁש ת  

ׁש בּ וֹ מה  הּק ד וֹ ׁש ים  החנ כּ ה  ימי א לּ וּ  קד וֹ ׁש ים  בּ ימים בּ ּת ענוּ גים אהבה  נעמ ּת  וּ מה  יּ פית  
וחבריו והס "מ  הרׁש עים את  הצּ דּ יקים  ונ צּ חוּ  הּט מאה צד על הקדוּ ׁש ה  צד גּ ברה

י שׂ ראל . בּ ר  לב ׁש בּ כל האלהית  הנּ פׁש  ונתגּ לּ ה  מּט ה מ ּט ה  נפלוּ 
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זוהר ביום שעה לפחות שילמדו תנהיגו  תורה, ובתלמודי  כוללים, הישיבות , בכל

ובגולה לכן בארץ הקדושות הישיבות  לכל הקדושה , השכינה למען  קורא  הנני
בספרי  ללמוד [יכולים  תורה, בתלמודי ובכל השבת"ובכוללים , או"זוהר

תורה" שעה "זוהר  לפחות שילמדו  תנהיגו הקודש], ללשון  מאוד יפה שמתורגם 
זוהר היומי)ביום  דף  שלומדים  הקדוש.(כמו  הזוהר  כל  את בשנה לגמור  אחד  כל  יוכל וכך ,

כמבוֹ אר ההצלה , את  מעכב  הוא  רק  אם יודע מי יעשהו  שלא  מי כי ואמצו , חזקו
זהר  ע "ג :)בּ ּת ּק וּ ני ּדף  ל' לאׁש ּת דלא (ּתּקּון בעאן  ולא יבּ ׁש ה, לא וֹ רייתא דּ עבדין "אינוּ ן , ִ ַ 

יביׁש ה , ב' ואׁש ּת ארת מינּה , י' דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק דגרמין דקבּ לה , בחכמה
בּ עלמא". וא בּ דן  והרג וּ ביזה וחרבּ א עניּ וּ תא  דּ גרמין לוֹ ן  וי

כולו  הקדוש זוהר  מללמוד  שנה יעבור  לא

פלאג 'יראה  חיים  רבי הרה"ק שכתב א')מה  זוהר(אות מללמוד  שנה יעבור ולא  ,
וטוב  החדש, הזוהר  וכן בעומר, ל"ג  ביום  ישלימנו אם  טוב ומה כולו, הקדוש
אחת . בשנה  הזוה"ק כל סיום לעשות  יכולים ביום, שעה  לומדים ואם  הימים. כל לך 

י הק ני  לן נקראים הם ו איראל ודש  

ּת רוּ מהוּ בזּ הר  וע "ב)ּפ רׁש ת ע"א קכ"ט  האוֹ מר(ּדף  ה יּ הוּ די עם מתח בּ רת  ׁש הכינה  אמר וּ , ַ 
לׁש וֹ נ וֹ : וזה  הקודש , דאוֹ קימנא.בּ לׁש וֹ ן כּ מה תר גּ וּ ם , איהי בסוֹ פא, דּ י קד וּ ׁש ה  

דּ קדוּ ה, ה ּק ד ׁש  דּ ל ׁש וֹ ן  מלּ ין אבל דּ תר גּ וּ ם . מלּ י אינּ וּ ן לּה , ל וֹ מר יכיל  יחיד  אפילּ וּ  ודא
קדוּ ׁש ה וּ בכל בּ הדיּה . מתחבּ רא ׁש כינ ּת א  ה ּק ד ׁש  דּ לׁש וֹ ן בּ גין בעשׂ רה , א לּ א אינּ וּ ן לאו

דּ כּת יב, בּ עשׂ רה . א לּ א  איהוּ  לאו אתיא , כב)דׁש כינּת א ישׂ ראל(ויקרא בּ ני  ֹבתו ונקדּ ׁש ּת י  
[לׁש וֹ ן אחרא. ליׁש ן  לוֹ ן  דּ אית עּמ ין ׁש אר ולא ודּ אי, הּק דׁש  לׁש וֹ ן אינּ וּ ן ישׂ ראל בּ ני  וג וֹ ',
אוֹ ת ּה , לוֹ מר י וּ כל יחיד אפ לּ וּ  וזה ׁש בּ ארנ וּ , כּ מוֹ  ּת ר גּ וּ ם , היא  ׁש בּ ּס וֹ ף ה ּק ד ה  הקודש]:

הּת רגּ וּ ם. דּ ברי  כּ יא וֹ תם בּ עשׂ רה, א לּ א אינם ה ּק ד ה ׁש ל  הּק דׁש  ל ׁש וֹ ן  דּ ברי אבל 
הקודש  בּ לׁש וֹ ן האוֹ מר ה יּ ה וּ די  עם [וּ מתחבּ רת ה ּק ד ׁש  לׁש וֹ ן  עם  מתח בּ רת  (רמ"קהכינה 

בּ עשׂ רה ורא"ג) אלּ א זה  אין  בּ אה , ׁש ה כינה  קדה  וּ לכל  ׁש כּ תוּ ב ], כב), ונקדּ ׁש ּת י(ויקרא 
ו דּ אי הּק דׁש  לׁש וֹ ן הם  ישׂ ראל בּ ני וגוֹ '. ישׂ ראל  בּ ני  ֹנקראים בּ תו הם ישׂ ראל [ׁש בּ ני 

ודּ אי  הקודש ורא"ג)לׁש וֹ ן אחרת .(רמ"ק לׁש וֹ ן להם  ׁש יּ ׁש  עּמ ים  ׁש אר ולא ,[ 

בה מתחברת השכינה  - הקודש לשון

בה "רואים  מתחברת  השכינה  - הקודש  ש"לשון  הצה"קמכאן, שכתב במכתב באריכות (ראה

הקודש ) בלשון  הקדוש זוהר לימוד מעלת  בגודל חמד השדי לאורבעל שיצא  שזכינו וב"ה ,
הקודש  בלשון  כיס,הזוהר  בפורמט כרכים  ושבעים כרכים , וי"ח כרכים , בעשר

שג ויהיה ללמוד יכול אחד  וכל ואדרות, זוהר לשונו,ותיקוני על יתירה ור בקדושה
הקדושה . השכינה אל שמחוברת  הקודש, בלשון

 ה זּ הר אגרוֹ ת  יג

רביואסיים  לתורת  חיילים להרבות ותזכו  העושה , מן יותר המעשה גדול בברכה
משיחנו יבוא  כך ידי  ועל  חוצה , מעינותיו  ויפוצו  הקדוש יוחאי  בר שמעון 

אמן. בימינו  במהרה  אקבצך גדולים וברחמים  ׁש מ יּ א " ענני עם  "וארוּ 

בנייהו  שלום

היד מוצאי רבינו  דצדיקיא  דהלולא  יומא תשע"בף , טבת  כ ' שמות  פרשת ש"ק 
הלבן ". "מחשוף בעל  זיע"א אביחצירא  יעקב  רבי ורבינו  הרמב"ם, החזקה

נפשוראיתי המוסר שליט "א, מהאלמין האדמו "ר  מקרוב אני ומכיר  הנ"ל, הדברים 
כן על  העולם, בכל וחלוקה בהדפסה  העולם בכל ולימודו הזוהר הפצת על 

אמרינן , שליט"א הרב ולפעולות הנ"ל  לכל בחום מצטרף הקטן  אני כחוגם יישר
אכי "ר. שולח  אני ואליה  ינון דייתי  עד  ישראל בני עם  את לזכות 

כעתירת ,
פרץ  נסים

מהאלמיןגם  האדמו"ר קדושת  כבוד של הקדושה לקריאה מצטרפים  אנחנו 
שימנעשליט"א, הדבר שזה  בזוה "ק , ללמוד יום  כל בכוללים  ולחייב  להפיץ

בעולם דבר אין  וכדומה, דרכים תאונות למיניהם, אסונות קשות , מחלות  ישראל מעם 
רוח נחת עושה זה לימוד כי הקדוש , הזוהר לימוד ידי על בו לפעול אפשר  שלא 

בשמים , ביותר את הגדול ולקרב הקליפות  מתוך הקדושה  ניצוצי לברר  בכוחו  כי
אותם  להוציא דורשות  הנשמות  ואותם  היות  הוא הגאולה עיכוב  כל וכידוע הגאולה ,

זה, מחמת שבאים  ר "ל היסורים  כל  וכן הקליפות  יכולמתוך  הזוה"ק לימוד  ידי  ועל 
ישראל. עם  על וקדושה  ברכה ולהמשיך הקדושה  ניצוצי לברר

לפחד ,ואפילו  לא  בזוה"ק לעסוק צריכים  רבן  בית של  תינוקות  בת"ת קטנים  ילדים 
אמן. שלום זה  והיה  טוב, רק מזה ויבא  בזוה"ק יגרסו  צדקניות  נשים  ואפילו

הקדוש, ורשב"י הקדושה התורה לכבוד החותם
שמואלי, יששכר בנייהו
ירושלים  שלום נהר המקובלים , ישיבת



תשע "ב בס"ד , דחנוכה ו' נר ויגש  א '

וּ מקיםלכבוֹ ד מיּס ד  ׁש ליט"א גראס  יהוּ דה ׁש לוֹ ם  מ וֹ רנוּ  ה זּ הר  בּ ית שׂ ר המפאר הר בּ ני 
העוֹ למי. הזּ הר מפעל הגּ ד וֹ ל, הּמ פעל  את 

חפצה אחרי  ונפׁש  בּ לב  הּט וֹ ב ׁש ל וֹ מכם דּ ריׁש ת  

ׁש בּ וֹ מה  הּק ד וֹ ׁש ים  החנ כּ ה  ימי א לּ וּ  קד וֹ ׁש ים  בּ ימים בּ ּת ענוּ גים אהבה  נעמ ּת  וּ מה  יּ פית  
וחבריו והס "מ  הרׁש עים את  הצּ דּ יקים  ונ צּ חוּ  הּט מאה צד על הקדוּ ׁש ה  צד גּ ברה

י שׂ ראל . בּ ר  לב ׁש בּ כל האלהית  הנּ פׁש  ונתגּ לּ ה  מּט ה מ ּט ה  נפלוּ 



 ה זּ הר אגרוֹ ת   יד 

יוֹ רדים וּ כמוֹ  ההם  בּ יּ מים  ׁש יּ רד וּ  וה ּק ד וּ ׁש וֹ ת האוֹ ר וֹ ת כּ ל הזּ ה  בּ זמן כּ ן  ההם  בּ יּ מים  
ר וֹ מז ׁש כּ יּ ד וּ ע ה גּ נוּ ז הא וֹ ר מתגּ לּ ה  בּ חנ כּ ה וכ יּ ד וּ ע  ׁש לּ נוּ , בּ זּ מ נּ ים גּ ם לקראתנ וּ 
לכל  ויתגּ לּ ה  ה זּ ה ה גּ נוּ ז א וֹ ר את  לגלּ וֹ ת החנ כּ ה ימי ּת וֹ אמים מאד  וּ מה הנּ סּת ר  לת וֹ רת
את  ׁש גּ אל  כּ מ וֹ  עוֹ לם גּ א לּ ת  יגאלנוּ  בּ ימנוּ  ׁש בּ מהרה יז כּ וּ   וכ הגּ נ וּ ז  הא וֹ ר ישׂ ראל בּ ני 
בּ מהרה . אנוּ  דדוֹ רינוּ  וּ מהּמ תיונים מהיונים יגאלנוּ  וכן ימ "ש  ה יּ ונים מצּ ּפ רני אב וֹ תינוּ 

ואילוזה מכּ אן א ' מדליק  הרא ׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם  הלּ ל בּ ית ׁש יטת  יוֹ דע ׁש כּ בוֹ דוֹ  ּפ ׁש וּ ט  
צד  את לרוֹ מם להוֹ סיף ׁש צּ ריכים  ה צּ דּ יקים  שפי' כּ מ וֹ  דּ הינוּ  והוֹ ל מ וֹ סיף 
וע וֹ ד  עוֹ ד  לה וֹ סיף  י וֹ סיף וכה  כּ ב וֹ ד וֹ  יעשׂ ה כּ ן מאליו יּפ וֹ ל ה ּט מאה  צד וכ הקדוּ ׁש ה
וּ כמוֹ  מאליו, י ּפ וֹ ל  ה ּט מאה  ׁש צּ ד וּ ברוּ ר ה זּ הר  בּ ספר  וקוֹ ראים  הלּ וֹ מדים יה וּ דים

ח  כּ לל  יהיוּ  ׁש לּ א  אמר , זיעוכי"א  מליזענסק אלימל ר' הרבּ י מׁש יח ׁש מ וֹ רינ וּ  בלי  
ידי ׁש על ה זּ הר  לּמ וּ ד את  ׁש יּ פרסם  גּ ד וֹ ל  צדּ יק  יהיה ה ּמ ׁש יח בּ יאת ׁש לּ פני  ראה  בּ ודּ אי 

מ ׁש יח . מחבלי ינּ צל וּ  זה 

את ועּת ה  לראוֹ ת הרוֹ צה מיּ שׂ ראל  ואחד אחד לכל חבּ ה  ׁש ל בּ קריאה בּ זה בּ אנוּ  
ׁש יּ וֹ צאת  ק וֹ ל  לבּ ת אזנוֹ  ׁש יּ ּט ה קוב"ה עם  ׁש לים  בּ יחוּ דא  בּ תפאר ּת ּה  ביהמ"ק
הּת וֹ רה  ׁש עלבּ וֹ ן לרּמ ז וי ׁש  ּת וֹ רה" ׁש ל מעלבּ וֹ נ וֹ  לבּ ריּ וֹ ת להם "אוֹ י  וא וֹ מרת  חוֹ רב מהר 
זהר ׁש לּ וֹ מדים דּ ּק ה  כּ ל מחב  ׁש כּ בוֹ דוֹ  וּ כמוֹ  כּ רא וּ י, הזּ מן את מחׁש יבין ׁש אין על 
מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם א וֹ י וזהוּ  ּת וֹ רה, ׁש ל ׁש נים וּ מליארדים לכמיליוֹ ן לה גּ יע  יכ וֹ לים 

ּת וֹ רה . ׁש ל 

בּ ׁש נה וכל ּפ עם לפח וֹ ת  ולגמר  ה לּ זה ה זּ הר לקנוֹ ת  ולדעת להתבּ וֹ נן  יתחיל  אחד 
ויתרבּ וּ  הזּ הר לוֹ מדי יתר בּ וּ  וכ כּ בוֹ דוֹ  ׁש חבּ ר מה ּמ סל וּ לים  לעצמוֹ  ו יּ בחר  בּ עצמ וֹ 

בּ רחמים . מה גּ ל וּ ת  כּ בר נצא וכ הזּ הר סיּ וּ מי 

ה בּ נים וּ כמ וֹ  אם  הבּ ית  עקרת "מוֹ ׁש יבי  ההלּ ל, בּ קריאת בּ חנ כּ ה קוֹ ראים  ׁש אנוּ  
הכינה  דּ הינוּ  הבּ ית , עקרת את לירוּ ׁש לים הקב"ה  י ׁש יב ׁש כּ בר  שׂ מחה",
מׁש יח  ידי על  ישׂ ראל נדחי  כּ ל  בּ ק בּ וּ ץ עוֹ לם , בּ גאלּ ת בּ ניה עם ׁש ם  ותשׂ מח הּק דוֹ ׁש ה

בּ מהרה . צדקנוּ 

דּ ברכּ ל והדר, ּפ אר בּ רב ׁש ה וֹ צאתם ה בּ ת " "זהר  ספר  על בּ ודּ אי  יוֹ דע ואחד אחד 
קטעי את  בּ ניו  עם  ללמד  אב לכל  ח ׁש ק ׁש ּמ כניס יפה בּ עצּ וּ ב  מּמ ׁש , וּ מתק בּ ל נאה 
ׁש מים  יראת לילדים יׁש  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת זהר  ל וֹ מדים ׁש אם  וּ ודּ אי לבּ ת, ׁש יּ כים הזּ הר 

הבוּ ע .  בּ ּמ ׁש הנּ למד את וּ להבין  ללמד ה בוּ ע כּ ל וחׁש ק

לזה ועוֹ ד  ׁש ּק וֹ ראים  בּ מהדוּ רא  בּ רא ׁש ית ספר ׁש ל הּפ ר ׁש יּ וֹ ת  כּ ל את  כּ בר  ׁש הוֹ צאתם  מה  
ראזנבּ ערג"זהר  יוּ דל ר ' ה ּמ קבּ ל ה גּ א וֹ ן ׁש ל  ספרוֹ  את מדּפ יסים  ׁש אּת ם הּת וֹ רה" 

לקטעים  מח לּ ק  וכן כּ ראוּ י , מקוֹ מוֹ ת הּמ ראי  וכל  יפה וּ מעצּ בת מפארת  בּ מהדוּ רא  זי"ע ,
ולמצא  לח ּפ שׂ  יוּ כל אחד ׁש כּ ל  כּ וֹ תרוֹ ת  בּ ע שׂ יּ ת  וכן הדּ עת  בּ יוּ ב בּ נחת  ללמד ׁש יּ וּ כלוּ 
ספר ׁש ּמ חּפ שׂ  אחד וכל ונכ וֹ ן. טוֹ ב דּ בר  זה  ללמד, ר וֹ צה ׁש הוּ א הנּ וֹ שׂ א את בּ ק לּ וּ ת 
מ ׁש ה  וּ גדלּ ת האבוֹ ת גּ ד לּ ת  ולדעת וּ לאהבתוֹ  יתבּ ר ה ' לאמ וּ נת אוֹ תוֹ  ׁש יּ עוֹ רר מוּ סר
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יבוֹ א  וּ ודּ אי  מ וּ סר , ספר  כּ מ וֹ  ו יּ למדוֹ  ה זּ ה  ה ּס פר  את ׁש יּ רכּ ׁש  וה צּ דּ יקים , ר בּ נ וּ 
ה'. ליראת

כּ דיוהנני הּפ ר ׁש יּ וֹ ת כּ ל את בּ קרוֹ ב ׁש יּ סיּ ם הּמ גמר  על בּ מהרה לבר ׁש יּ וּ כל  לברכוֹ  
בּ רחמים . בּ מהרה  יבוֹ א צדקנוּ  ׁש ּמ ׁש יח 

ישראל .כה  כלל כל  ובעד  מפעלכם  ובעד בעדכם העותר  דברי

לוי אשר



בס"ד 

תשע "ב טבת 

האדמו "ר לכבוד כ "ק  ומגדול מעוז גראס ידידי יהודה שלום  שליט "א רבי  מהאלמין
העולמי. הזוהר מפעל ומייסד נשיא

נקרא הנה אשר  שחיבר  הנכבד בספר  התכבדתי היום  השבת "זה יאמר"זוהר אשר
גדוש  ומצאתיו וש"ס ומדרשים הלכות וגם  הקדוש מהזוהר שבת  בשולחן
שמירת  כל  ישתנה  בשבתו שבת  בו  שילמד שמי  ובודאי לחיכי, מתוק ופריו בחכמה
רבים  שבדורנו  והיות  עז . ביתר  שאת  ביתר  ה' אל  שיתקרב ובודאי לטובה שלו השבת
בצורה  המבארים  הספרים  הם ונחוצים  האמת  חכמת שערי על המתדפקים הם 
הרי יעשה אשר  המעשה ואת  הנחוצות  ההקדמות  את  צחה ובלשון וברורה ידידותית

וטוב  חשוב הוא  זה  בביתו.ספר שיהיה אחד  לכל

בספרים בהכירי  והן בשיעורים  הן הקדוש  הזוהר  בהפצת  העצום פעלו את  מעט 
הריני ובעולם בארץ הלב את המלהיבים  רדיו בשידורי והן  אחרים רבים

המוגמר. על  לברך 

ירבואשר יולדתו  ואשרי  גדולתו ותרב לאורייתא חיליה  איישר  לרב אמינא  כן  על
ויתקיימו ולהאדירה תורה  להגדיל  חוצה מעיינותיו  ויפוצו בישראל כמותו
התורה  פנימיות  והפצת בלימוד ברחמים, גלותא  מן יפקו דא  בחיבורא הזוה "ק  דברי

בב "א . השלימה  לגאולה  נזכה  הקדושה 

ולומדיה התורה לכבוד הכו "ח
ס"ט  משה ארמוני
עמיקתא  גלי  רוה, כגן ליושנה, עטרה לארמוני, ימין מכונו, על ארמון ארמוני, גנזי ארמוני , עץ פרי לארמוני , באתי  בעמח"ס 



רצ וֹ ן.בס"ד , יהי כּ ן אמן יּ שׂ ראל, לגאוּ לת  תשע "ב  כּ סלו 

האדמוֹ "ר,אׁש רי כּ בוֹ ד ה נּ בוֹ ן, החסיד, החכם, ה צּ דּ יק, ׁש ל יאוּ דהחלק וֹ  ׁש לוֹ ם  ר בּ נוּ  
ׁש ליט "א  הּק דוֹ ׁש ,גראס, ה זּ הר  בּ למידת  יּ שׂ ראל, עם  את  לזכּ וֹ ת ׁש זּ כה , הי"ו, 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן יּ שׂ ראל , גּ אלּ ת את  לקרב 
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יוֹ רדים וּ כמוֹ  ההם  בּ יּ מים  ׁש יּ רד וּ  וה ּק ד וּ ׁש וֹ ת האוֹ ר וֹ ת כּ ל הזּ ה  בּ זמן כּ ן  ההם  בּ יּ מים  
ר וֹ מז ׁש כּ יּ ד וּ ע ה גּ נוּ ז הא וֹ ר מתגּ לּ ה  בּ חנ כּ ה וכ יּ ד וּ ע  ׁש לּ נוּ , בּ זּ מ נּ ים גּ ם לקראתנ וּ 
לכל  ויתגּ לּ ה  ה זּ ה ה גּ נוּ ז א וֹ ר את  לגלּ וֹ ת החנ כּ ה ימי ּת וֹ אמים מאד  וּ מה הנּ סּת ר  לת וֹ רת
את  ׁש גּ אל  כּ מ וֹ  עוֹ לם גּ א לּ ת  יגאלנוּ  בּ ימנוּ  ׁש בּ מהרה יז כּ וּ   וכ הגּ נ וּ ז  הא וֹ ר ישׂ ראל בּ ני 
בּ מהרה . אנוּ  דדוֹ רינוּ  וּ מהּמ תיונים מהיונים יגאלנוּ  וכן ימ "ש  ה יּ ונים מצּ ּפ רני אב וֹ תינוּ 

ואילוזה מכּ אן א ' מדליק  הרא ׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם  הלּ ל בּ ית ׁש יטת  יוֹ דע ׁש כּ בוֹ דוֹ  ּפ ׁש וּ ט  
צד  את לרוֹ מם להוֹ סיף ׁש צּ ריכים  ה צּ דּ יקים  שפי' כּ מ וֹ  דּ הינוּ  והוֹ ל מ וֹ סיף 
וע וֹ ד  עוֹ ד  לה וֹ סיף  י וֹ סיף וכה  כּ ב וֹ ד וֹ  יעשׂ ה כּ ן מאליו יּפ וֹ ל ה ּט מאה  צד וכ הקדוּ ׁש ה
וּ כמוֹ  מאליו, י ּפ וֹ ל  ה ּט מאה  ׁש צּ ד וּ ברוּ ר ה זּ הר  בּ ספר  וקוֹ ראים  הלּ וֹ מדים יה וּ דים

ח  כּ לל  יהיוּ  ׁש לּ א  אמר , זיעוכי"א  מליזענסק אלימל ר' הרבּ י מׁש יח ׁש מ וֹ רינ וּ  בלי  
ידי ׁש על ה זּ הר  לּמ וּ ד את  ׁש יּ פרסם  גּ ד וֹ ל  צדּ יק  יהיה ה ּמ ׁש יח בּ יאת ׁש לּ פני  ראה  בּ ודּ אי 

מ ׁש יח . מחבלי ינּ צל וּ  זה 

את ועּת ה  לראוֹ ת הרוֹ צה מיּ שׂ ראל  ואחד אחד לכל חבּ ה  ׁש ל בּ קריאה בּ זה בּ אנוּ  
ׁש יּ וֹ צאת  ק וֹ ל  לבּ ת אזנוֹ  ׁש יּ ּט ה קוב"ה עם  ׁש לים  בּ יחוּ דא  בּ תפאר ּת ּה  ביהמ"ק
הּת וֹ רה  ׁש עלבּ וֹ ן לרּמ ז וי ׁש  ּת וֹ רה" ׁש ל מעלבּ וֹ נ וֹ  לבּ ריּ וֹ ת להם "אוֹ י  וא וֹ מרת  חוֹ רב מהר 
זהר ׁש לּ וֹ מדים דּ ּק ה  כּ ל מחב  ׁש כּ בוֹ דוֹ  וּ כמוֹ  כּ רא וּ י, הזּ מן את מחׁש יבין ׁש אין על 
מעל בּ וֹ נּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם א וֹ י וזהוּ  ּת וֹ רה, ׁש ל ׁש נים וּ מליארדים לכמיליוֹ ן לה גּ יע  יכ וֹ לים 

ּת וֹ רה . ׁש ל 

בּ ׁש נה וכל ּפ עם לפח וֹ ת  ולגמר  ה לּ זה ה זּ הר לקנוֹ ת  ולדעת להתבּ וֹ נן  יתחיל  אחד 
ויתרבּ וּ  הזּ הר לוֹ מדי יתר בּ וּ  וכ כּ בוֹ דוֹ  ׁש חבּ ר מה ּמ סל וּ לים  לעצמוֹ  ו יּ בחר  בּ עצמ וֹ 

בּ רחמים . מה גּ ל וּ ת  כּ בר נצא וכ הזּ הר סיּ וּ מי 

ה בּ נים וּ כמ וֹ  אם  הבּ ית  עקרת "מוֹ ׁש יבי  ההלּ ל, בּ קריאת בּ חנ כּ ה קוֹ ראים  ׁש אנוּ  
הכינה  דּ הינוּ  הבּ ית , עקרת את לירוּ ׁש לים הקב"ה  י ׁש יב ׁש כּ בר  שׂ מחה",
מׁש יח  ידי על  ישׂ ראל נדחי  כּ ל  בּ ק בּ וּ ץ עוֹ לם , בּ גאלּ ת בּ ניה עם ׁש ם  ותשׂ מח הּק דוֹ ׁש ה

בּ מהרה . צדקנוּ 

דּ ברכּ ל והדר, ּפ אר בּ רב ׁש ה וֹ צאתם ה בּ ת " "זהר  ספר  על בּ ודּ אי  יוֹ דע ואחד אחד 
קטעי את  בּ ניו  עם  ללמד  אב לכל  ח ׁש ק ׁש ּמ כניס יפה בּ עצּ וּ ב  מּמ ׁש , וּ מתק בּ ל נאה 
ׁש מים  יראת לילדים יׁש  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת זהר  ל וֹ מדים ׁש אם  וּ ודּ אי לבּ ת, ׁש יּ כים הזּ הר 

הבוּ ע .  בּ ּמ ׁש הנּ למד את וּ להבין  ללמד ה בוּ ע כּ ל וחׁש ק

לזה ועוֹ ד  ׁש ּק וֹ ראים  בּ מהדוּ רא  בּ רא ׁש ית ספר ׁש ל הּפ ר ׁש יּ וֹ ת  כּ ל את  כּ בר  ׁש הוֹ צאתם  מה  
ראזנבּ ערג"זהר  יוּ דל ר ' ה ּמ קבּ ל ה גּ א וֹ ן ׁש ל  ספרוֹ  את מדּפ יסים  ׁש אּת ם הּת וֹ רה" 

לקטעים  מח לּ ק  וכן כּ ראוּ י , מקוֹ מוֹ ת הּמ ראי  וכל  יפה וּ מעצּ בת מפארת  בּ מהדוּ רא  זי"ע ,
ולמצא  לח ּפ שׂ  יוּ כל אחד ׁש כּ ל  כּ וֹ תרוֹ ת  בּ ע שׂ יּ ת  וכן הדּ עת  בּ יוּ ב בּ נחת  ללמד ׁש יּ וּ כלוּ 
ספר ׁש ּמ חּפ שׂ  אחד וכל ונכ וֹ ן. טוֹ ב דּ בר  זה  ללמד, ר וֹ צה ׁש הוּ א הנּ וֹ שׂ א את בּ ק לּ וּ ת 
מ ׁש ה  וּ גדלּ ת האבוֹ ת גּ ד לּ ת  ולדעת וּ לאהבתוֹ  יתבּ ר ה ' לאמ וּ נת אוֹ תוֹ  ׁש יּ עוֹ רר מוּ סר

 ה זּ הר אגרוֹ ת  טו

יבוֹ א  וּ ודּ אי  מ וּ סר , ספר  כּ מ וֹ  ו יּ למדוֹ  ה זּ ה  ה ּס פר  את ׁש יּ רכּ ׁש  וה צּ דּ יקים , ר בּ נ וּ 
ה'. ליראת

כּ דיוהנני הּפ ר ׁש יּ וֹ ת כּ ל את בּ קרוֹ ב ׁש יּ סיּ ם הּמ גמר  על בּ מהרה לבר ׁש יּ וּ כל  לברכוֹ  
בּ רחמים . בּ מהרה  יבוֹ א צדקנוּ  ׁש ּמ ׁש יח 

ישראל .כה  כלל כל  ובעד  מפעלכם  ובעד בעדכם העותר  דברי

לוי אשר



בס"ד 

תשע "ב טבת 

האדמו "ר לכבוד כ "ק  ומגדול מעוז גראס ידידי יהודה שלום  שליט "א רבי  מהאלמין
העולמי. הזוהר מפעל ומייסד נשיא

נקרא הנה אשר  שחיבר  הנכבד בספר  התכבדתי היום  השבת "זה יאמר"זוהר אשר
גדוש  ומצאתיו וש"ס ומדרשים הלכות וגם  הקדוש מהזוהר שבת  בשולחן
שמירת  כל  ישתנה  בשבתו שבת  בו  שילמד שמי  ובודאי לחיכי, מתוק ופריו בחכמה
רבים  שבדורנו  והיות  עז . ביתר  שאת  ביתר  ה' אל  שיתקרב ובודאי לטובה שלו השבת
בצורה  המבארים  הספרים  הם ונחוצים  האמת  חכמת שערי על המתדפקים הם 
הרי יעשה אשר  המעשה ואת  הנחוצות  ההקדמות  את  צחה ובלשון וברורה ידידותית

וטוב  חשוב הוא  זה  בביתו.ספר שיהיה אחד  לכל

בספרים בהכירי  והן בשיעורים  הן הקדוש  הזוהר  בהפצת  העצום פעלו את  מעט 
הריני ובעולם בארץ הלב את המלהיבים  רדיו בשידורי והן  אחרים רבים

המוגמר. על  לברך 

ירבואשר יולדתו  ואשרי  גדולתו ותרב לאורייתא חיליה  איישר  לרב אמינא  כן  על
ויתקיימו ולהאדירה תורה  להגדיל  חוצה מעיינותיו  ויפוצו בישראל כמותו
התורה  פנימיות  והפצת בלימוד ברחמים, גלותא  מן יפקו דא  בחיבורא הזוה "ק  דברי

בב "א . השלימה  לגאולה  נזכה  הקדושה 

ולומדיה התורה לכבוד הכו "ח
ס"ט  משה ארמוני
עמיקתא  גלי  רוה, כגן ליושנה, עטרה לארמוני, ימין מכונו, על ארמון ארמוני, גנזי ארמוני , עץ פרי לארמוני , באתי  בעמח"ס 



רצ וֹ ן.בס"ד , יהי כּ ן אמן יּ שׂ ראל, לגאוּ לת  תשע "ב  כּ סלו 

האדמוֹ "ר,אׁש רי כּ בוֹ ד ה נּ בוֹ ן, החסיד, החכם, ה צּ דּ יק, ׁש ל יאוּ דהחלק וֹ  ׁש לוֹ ם  ר בּ נוּ  
ׁש ליט "א  הּק דוֹ ׁש ,גראס, ה זּ הר  בּ למידת  יּ שׂ ראל, עם  את  לזכּ וֹ ת ׁש זּ כה , הי"ו, 

ואמן. אמן רצוֹ ן , יהי כּ ן  אמן יּ שׂ ראל , גּ אלּ ת את  לקרב 



 ה זּ הר אגרוֹ ת   טז 

כלפ וֹ ן,בּ סיּ יעּת א יא וּ דה ה ', עבד ה נּ אמן, עב דּ כם דּ עת, לאדם הח וֹ נן  ה ּק בּ "ה דּ ׁש מיּ א, 
לי שׂ ראל" הגּ נ וּ ז הא וֹ ר "גּ לּ וּ י הנּ קראים ספרים, 14 הּזהרׁש ח בּ ר  ּבפר ּוׁש (העֹוסקים ָ ְ ִ ְ ֵ ַ ַֹ 

ׁש מים .וה ּקּבלה ) לׁש ם  ְ ַ ַ ָ ָ 

מגּ לוּ ת הר ׁש בּ "י נצא  ורק,  ׁש א ה ּק דוֹ ׁש , וּ בזּ הר בּ ּת וֹ רה  לנוּ , הבטיח הל וֹ ם , עליו  
והבנת  וּ בגרסת  ׁש מים, מלכוּ ת ׁש היא יּ שׂ ראל, לארץ ע שׂ ו, וגלוּ ת יׁש מעאל,
וּ לרחמים  לחסד , מ דּ ין  יּ שׂ ראל, עם את יעביר ,ית בּ ר הם  ה ּק ד וֹ ׁש . וה זּ הר הּת וֹ רה,

הגּ אוּ לה . וקרוּ ב 

כּ ל בּ זכוּ ת וּ מלכוּ ת, ּת פארת ׁש הם  הּק דוֹ ׁש  והזּ הר ּפ ה ׁש בּ על וה ּת וֹ רה  ׁש בּ כתב הּת וֹ רה 
ספירוֹ ת  עׂשרה )ה -10 אחת ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר  יּ שׂ ראל .(ּכּכתּוב לארץ  הגּ לוּ ת מן נגּ אל ַ ָ ֶ ֶ ְ ְֹ ַ ֶ ֶ ְ ַֹ ַ ֶ ְ ֵ 

הּק דוֹ ׁש ,וה ּמ שׂ כּ ילים  בּ זּ הר קריאה  לפני הּת פלּ ה  מתחילה   ּכ הרקיע" "כּ זהר יזהירוּ  
היתה  עיר ׁש בּ כל בּ מרוֹ ק וֹ  נהגוּ  כּ ן כּ מ וֹ  מר וֹ קוֹ , בּ קה לּ וֹ ת ׁש נּ הג וּ  כּ פי 
רצוּ פ וֹ ת , ּפ עמים ׁש לוֹ ׁש  הגּ יע  ׁש לּ א  וּ מי בּ ׁש ב וּ ע, ּפ עמים  3 מת כּ נּ סים והיוּ  ה זּ הר , חבּ וּ רת
בּ ר ול ּמ וּ ד  ערק, וּ ׁש תיּ ת לחברים  ּת בׁש ילים עם סעוּ דה   עוֹ ר ׁש היה , בּ כ נקנס היה
את  לכבּ ד כּ די  איׁש , 80 - 90 ל- לה גּ יע יכ וֹ ל  ׁש ּמ סּפ רם הזּ הר , ח בּ וּ רת  חברי  לכל י וֹ חאי

הּק דוֹ ׁש . ה זּ הר

עליווּ בזאת  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש הבטיח  כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ולּמ וּ ד  הּת וֹ רה, 
יּ שׂ ראל  לארץ  ה ּמ זרח , סוֹ ד מן  יציאה  ׁש ה וּ א  יׁש מעאל , מ גּ ל וּ ת  יצאנ וּ  הל וֹ ם ,
בּ גלוּ ת  עדין ׁש יּ וֹ ׁש ב  יּ שׂ ראל , מעם גּ ד וֹ ל  וחלק דגאוּ לה , אתחלּת א ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה,
לארץ  לעלוֹ ת כּ לּ וֹ , יּ שׂ ראל  עם  יזכּ וּ  ובעז "ה וצרפת . אנגליּ ה בּ אמריקה , כּ מ וֹ  עשׂ ו,
"נדחי , ּכ ואחר  ה '", יר וּ ׁש לים  "בּ וֹ נה ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  הגּ א וּ לה , סוֹ ד ׁש הוּ א יּ שׂ ראל,
לקראת  דגא וּ לה, אתחל ּת א  ׁש לּ נוּ , ה גּ ׁש מית בּ עין זה את  ר וֹ אים ואנחנוּ  יכ נּ ס ". יּ שׂ ראל
לגּ א לּ ה  ׁש נים 228 העוֹ לם , ׁש ל  ׁש בּ ת ערב הנּ קראת הגּ אוּ לה  הׁש למת  בּ סוֹ ד הגּ אוּ לה ,
הביעי אלף  ׁש ה וּ א  ׁש גּ א לּ ה  גּ ליּ וֹ ת . קבּ וּ ץ  ׁש ל  יס וֹ ד  ספירת  ׁש היא  הי שׂ י, האלף  ׁש ל 
אם  בּ ע ּת ּה , זכוּ  לא  "אם  כּ כּ תוּ ב לה', ׁש בּ ת ׁש ה וּ א  הגּ אוּ לה  ׁש בּ ת , הנּ קראת  הּמ לכ וּ ת  ׁש ל 
ׁש היא  ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה סוֹ ד ה ּמ לכ וּ ת , זה  ועת  בּ עּת ּה , זכוּ  לא  ואם  אחיׁש נּ ה. זכ וּ 
מ כּ ל   וקבּ צ ו ׁש ב ורחמ  ׁש ב וּ ת את אלהי ה ' "ו ׁש ב ׁש נּ אמר: יּ שׂ ראל , עם עם בּ גלוּ ת

יּ שׂ ראל . עם י ׁש וּ ב עצמ וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ."אלהי יהוה   הפיצ אׁש ר הע ּמ ים

לארץ ותן יּ שׂ ראל עם  עם יׁש וּ ב  ה וּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק ד וֹ ׁש  ה כּ וּ נה , "ו ׁש ב ", ל ּמ ילה   דּ עּת 
גּ אוּ לה . סוֹ ד וזה וּ  יּ שׂ ראל.

ׁש הם וזה  ה ּמ קנה ", האסף עת  "לא  לר וֹ עים, ׁש אמר ה לוֹ ם, עליו אבינוּ  יעקב  ׁש אמר 
ה גּ ל וּ ת , ׁש ם , מרּמ ז לכן מרעיתי ". "צאן "צאני", נּ קראים יּ שׂ ראל  עם  הּמ קנה,
ארץ  ה ּמ לכוּ ת. ׁש היא  ה יּ מים , אחרית  ׁש ה וּ א  ה זּ מן  הגּ יע  ועּת ה הּמ קנה. האסף עת ׁש לּ א
"וׁש ב  ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  יּ שׂ ראל . עם  בּ ניה , עם  ּת ׁש וּ ב ה ּק דוֹ ׁש ה , הכינה  ׁש היא יּ שׂ ראל
הכינה  וגם בּ ׁש למוּ ת, גּ ל יּ וֹ ת קבּ וּ ץ הוּ א ׁש צּ רי וּ מה  הגּ א וּ לה . זוּ  - ׁש בוּ ת את הם,
חרב , הכינה  ׁש ל ׁש הבּ ית  ה וּ א  ה יּ וֹ ם והּמ צּ ב  למקוֹ מּה , יּ שׂ ראל עם ּת ׁש וּ ב  הּק דוֹ ׁש ה

לה נּ חם". מאנה  בּ ניה  על מבכּ ה "רחל ׁש כּ תוּ ב וזה העּמ ים . בּ ין מפזּ רים וּ בניה 

 ה זּ הר אגרוֹ ת   יז

א וֹ תם ורחל  לקבּ ץ  בּ ניה  את  רוֹ צה והיא ה ּק דוֹ ׁש ה  הכינה ׁש היא  הּמ לכ וּ ת , סוֹ ד זה 
לארץ  יּ שׂ ראל , עם ּת ׁש וּ ב הכינה ׁש היא הּמ לכ וּ ת , ס וֹ ד  ׁש הוּ א יּ שׂ ראל לארץ 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בקר וֹ ב הּמ קדּ ׁש  בּ ית וּ בנין הגּ א וּ לה ּס וֹ ד  והיא יּ שׂ ראל,

ואנחנוּ וּ בזכ וּ ת הם , בּ עזרת  מהגּ לוּ ת, נצא אנחנוּ  ה ּק דוֹ ׁש , וה זּ הר  ה ּת וֹ רה  לּמ וּ ד 
וּ מב ּק ׁש ים  דגאוּ לה, אתחלּת א גּ לוּ י וֹ ת, קבּ וּ ץ  הגּ ׁש מיּ וֹ ת , בּ עינינוּ  ר וֹ אים
ואנחנוּ  נפלאוֹ ת", הראנוּ  מצרים  מארץ  צאת" כּ מוֹ  חנינה . ה וּ א   ּבּ ר ו מה ּק ד וֹ ׁש 
ׁש הם  נפלאוֹ ת הראנוּ  בּ מצרים , כּ מוֹ  ונפלאוֹ ת ה נּ ּס ים  את  ה וּ א   ּבּ ר ו מהּק דוֹ ׁש  מבקׁש ים

הנּ קר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הוּ א בּ רחמים, אבל ה גּ אוּ לה, עלינוּ סוֹ ד  ותתגּ לּ ה  רחמים. א 
אדם : לתּק ן  מ ׁש ה , ּת בוֹ ת רא ׁש י  ׁש יּ היה : הוּ א ׁש היה  וּ מה  ׁש דּ "י . דּ וד (ד )אדם(א)מלכוּ ת 

הרא ׁש וֹ ן.(מ) אדם  כ וּ לּ ם מׁש יח,

הגּ אוּ לה ,ות וֹ רת  זה וּ  יּ שׂ ראל בּ ארץ  אחד . כוּ לּ ם  יּ שׂ ראל  וארץ יּ שׂ ראל  ועם  יּ שׂ ראל, 
מהאלף  נּ ׁש אר ׁש נים 822 עבוֹ ר  חנינה  ה וּ א   ּבּ רו מה ּק דוֹ ׁש  מבקׁש ים ואנחנוּ 

ה ביעי. לאלף הׁש י ׁש י

ׁש רחל ׁש הכּ וּ נה הכינה , סוֹ ד רחל . א ּמ וֹ  את לפגּ ׁש  אחיו, את לפ גּ ׁש  רוֹ צה י וֹ סף  - 
עשׂ ו. ׁש ל ה גּ ל וּ ת  מן יּ שׂ ראל  עם ּת ׁש וּ ב

האדמוֹ "רוּ כב וֹ ד והוּ א וליל וֹ ת , ימים ע וֹ שׂ ה והנּ בוֹ ן, החכם הצּ דּ יק , רבּ יהאדמוֹ "ר הרב  
גראס יא וּ דה  ממ וֹ ן,ׁש לוֹ ם  לוֹ , אין  ואת  ל וֹ , יּ ׁש  את ׁש נּ וֹ תן הי "ו , ׁש ליט "א  

בּ זּ הר קריאה  וּ בזכ וּ ת  יּ שׂ ראל. עם  לזכּ וֹ ת וה ּפ רדּ "ס הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר ספר  את להדּפ יס
עליו יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ל והחברים ה לוֹ ם, עליו  הרׁש בּ "י  הבטיח  הּק דוֹ ׁש ,
הּמ קדּ ׁש  וּ בית וּ מלכ וּ ת  ּת פארת ׁש הם הּק ד וֹ ׁש ה, לארצנוּ  ה גּ ל וּ ת  מן נגּ אל הלוֹ ם,

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ ימינ וּ  בּ מהירוּ ת  ׁש יּ בּ נה 

יּ שׂ ראל ,בס"ד  ולעם להקבה"ו  הנּ אמן  עבדּ כם דּ עת , לאדם הח וֹ נן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש בעים  ה זּ הר, ּפ ר וּ ׁש  ׁש הוּ א הּק בּ לה ספרי 14 בס "ד  ׁש ח בּ ר יּ שׂ ראל, וּ לתוֹ רת 
14 ׁש הם  העבוֹ דה , אנׁש י וה ּמ קבּ לים, ז וּ טא , ואדּ רא  רבּ א, לא דּ רא  וּ פרוּ ׁש  ה זּ הר, ּת ּק וּ ני 
ה', עבד ספר , כּ ל עּמ וּ דים  1008 לי שׂ ראל ", ה גּ נוּ ז הא וֹ ר  "גּ לּ וּ י ה נּ קראים  ספרים
הוּ א   ּבּ ר ו וּ מלכוּ ת ּת פארת  ׁש הם  ּפ ה  ׁש בּ על ותוֹ רה  ׁש בּ כתב לתוֹ רה  ה נּ אמן עב דּ כם 

כי"ר. אמן לעד  ׁש מוֹ   ּוּ בר ו

אמןה יּ וֹ ם רצוֹ ן יהי  כּ ן אמן  יּ שׂ ראל  לגאוּ לת  תשע"ב ׁש נת  כּ סלו  לחד ׁש  החסד, יוֹ ם 
סלה . ואמן 

הי "ו . כלפֹון יא ּודה ה'  ְ ַ ָ ְ ֶ ֶעבד 





 ה זּ הר אגרוֹ ת   טז 

כלפ וֹ ן,בּ סיּ יעּת א יא וּ דה ה ', עבד ה נּ אמן, עב דּ כם דּ עת, לאדם הח וֹ נן  ה ּק בּ "ה דּ ׁש מיּ א, 
לי שׂ ראל" הגּ נ וּ ז הא וֹ ר "גּ לּ וּ י הנּ קראים ספרים, 14 הּזהרׁש ח בּ ר  ּבפר ּוׁש (העֹוסקים ָ ְ ִ ְ ֵ ַ ַֹ 

ׁש מים .וה ּקּבלה ) לׁש ם  ְ ַ ַ ָ ָ 

מגּ לוּ ת הר ׁש בּ "י נצא  ורק,  ׁש א ה ּק דוֹ ׁש , וּ בזּ הר בּ ּת וֹ רה  לנוּ , הבטיח הל וֹ ם , עליו  
והבנת  וּ בגרסת  ׁש מים, מלכוּ ת ׁש היא יּ שׂ ראל, לארץ ע שׂ ו, וגלוּ ת יׁש מעאל,
וּ לרחמים  לחסד , מ דּ ין  יּ שׂ ראל, עם את יעביר ,ית בּ ר הם  ה ּק ד וֹ ׁש . וה זּ הר הּת וֹ רה,

הגּ אוּ לה . וקרוּ ב 

כּ ל בּ זכוּ ת וּ מלכוּ ת, ּת פארת ׁש הם  הּק דוֹ ׁש  והזּ הר ּפ ה ׁש בּ על וה ּת וֹ רה  ׁש בּ כתב הּת וֹ רה 
ספירוֹ ת  עׂשרה )ה -10 אחת ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר  יּ שׂ ראל .(ּכּכתּוב לארץ  הגּ לוּ ת מן נגּ אל ַ ָ ֶ ֶ ְ ְֹ ַ ֶ ֶ ְ ַֹ ַ ֶ ְ ֵ 

הּק דוֹ ׁש ,וה ּמ שׂ כּ ילים  בּ זּ הר קריאה  לפני הּת פלּ ה  מתחילה   ּכ הרקיע" "כּ זהר יזהירוּ  
היתה  עיר ׁש בּ כל בּ מרוֹ ק וֹ  נהגוּ  כּ ן כּ מ וֹ  מר וֹ קוֹ , בּ קה לּ וֹ ת ׁש נּ הג וּ  כּ פי 
רצוּ פ וֹ ת , ּפ עמים ׁש לוֹ ׁש  הגּ יע  ׁש לּ א  וּ מי בּ ׁש ב וּ ע, ּפ עמים  3 מת כּ נּ סים והיוּ  ה זּ הר , חבּ וּ רת
בּ ר ול ּמ וּ ד  ערק, וּ ׁש תיּ ת לחברים  ּת בׁש ילים עם סעוּ דה   עוֹ ר ׁש היה , בּ כ נקנס היה
את  לכבּ ד כּ די  איׁש , 80 - 90 ל- לה גּ יע יכ וֹ ל  ׁש ּמ סּפ רם הזּ הר , ח בּ וּ רת  חברי  לכל י וֹ חאי

הּק דוֹ ׁש . ה זּ הר

עליווּ בזאת  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש הבטיח  כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  ולּמ וּ ד  הּת וֹ רה, 
יּ שׂ ראל  לארץ  ה ּמ זרח , סוֹ ד מן  יציאה  ׁש ה וּ א  יׁש מעאל , מ גּ ל וּ ת  יצאנ וּ  הל וֹ ם ,
בּ גלוּ ת  עדין ׁש יּ וֹ ׁש ב  יּ שׂ ראל , מעם גּ ד וֹ ל  וחלק דגאוּ לה , אתחלּת א ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה,
לארץ  לעלוֹ ת כּ לּ וֹ , יּ שׂ ראל  עם  יזכּ וּ  ובעז "ה וצרפת . אנגליּ ה בּ אמריקה , כּ מ וֹ  עשׂ ו,
"נדחי , ּכ ואחר  ה '", יר וּ ׁש לים  "בּ וֹ נה ׁש כּ ת וּ ב כּ מוֹ  הגּ א וּ לה , סוֹ ד ׁש הוּ א יּ שׂ ראל,
לקראת  דגא וּ לה, אתחל ּת א  ׁש לּ נוּ , ה גּ ׁש מית בּ עין זה את  ר וֹ אים ואנחנוּ  יכ נּ ס ". יּ שׂ ראל
לגּ א לּ ה  ׁש נים 228 העוֹ לם , ׁש ל  ׁש בּ ת ערב הנּ קראת הגּ אוּ לה  הׁש למת  בּ סוֹ ד הגּ אוּ לה ,
הביעי אלף  ׁש ה וּ א  ׁש גּ א לּ ה  גּ ליּ וֹ ת . קבּ וּ ץ  ׁש ל  יס וֹ ד  ספירת  ׁש היא  הי שׂ י, האלף  ׁש ל 
אם  בּ ע ּת ּה , זכוּ  לא  "אם  כּ כּ תוּ ב לה', ׁש בּ ת ׁש ה וּ א  הגּ אוּ לה  ׁש בּ ת , הנּ קראת  הּמ לכ וּ ת  ׁש ל 
ׁש היא  ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה סוֹ ד ה ּמ לכ וּ ת , זה  ועת  בּ עּת ּה , זכוּ  לא  ואם  אחיׁש נּ ה. זכ וּ 
מ כּ ל   וקבּ צ ו ׁש ב ורחמ  ׁש ב וּ ת את אלהי ה ' "ו ׁש ב ׁש נּ אמר: יּ שׂ ראל , עם עם בּ גלוּ ת

יּ שׂ ראל . עם י ׁש וּ ב עצמ וֹ  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  ."אלהי יהוה   הפיצ אׁש ר הע ּמ ים

לארץ ותן יּ שׂ ראל עם  עם יׁש וּ ב  ה וּ א   ּבּ רו ׁש ה ּק ד וֹ ׁש  ה כּ וּ נה , "ו ׁש ב ", ל ּמ ילה   דּ עּת 
גּ אוּ לה . סוֹ ד וזה וּ  יּ שׂ ראל.

ׁש הם וזה  ה ּמ קנה ", האסף עת  "לא  לר וֹ עים, ׁש אמר ה לוֹ ם, עליו אבינוּ  יעקב  ׁש אמר 
ה גּ ל וּ ת , ׁש ם , מרּמ ז לכן מרעיתי ". "צאן "צאני", נּ קראים יּ שׂ ראל  עם  הּמ קנה,
ארץ  ה ּמ לכוּ ת. ׁש היא  ה יּ מים , אחרית  ׁש ה וּ א  ה זּ מן  הגּ יע  ועּת ה הּמ קנה. האסף עת ׁש לּ א
"וׁש ב  ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  יּ שׂ ראל . עם  בּ ניה , עם  ּת ׁש וּ ב ה ּק דוֹ ׁש ה , הכינה  ׁש היא יּ שׂ ראל
הכינה  וגם בּ ׁש למוּ ת, גּ ל יּ וֹ ת קבּ וּ ץ הוּ א ׁש צּ רי וּ מה  הגּ א וּ לה . זוּ  - ׁש בוּ ת את הם,
חרב , הכינה  ׁש ל ׁש הבּ ית  ה וּ א  ה יּ וֹ ם והּמ צּ ב  למקוֹ מּה , יּ שׂ ראל עם ּת ׁש וּ ב  הּק דוֹ ׁש ה

לה נּ חם". מאנה  בּ ניה  על מבכּ ה "רחל ׁש כּ תוּ ב וזה העּמ ים . בּ ין מפזּ רים וּ בניה 

 ה זּ הר אגרוֹ ת   יז

א וֹ תם ורחל  לקבּ ץ  בּ ניה  את  רוֹ צה והיא ה ּק דוֹ ׁש ה  הכינה ׁש היא  הּמ לכ וּ ת , סוֹ ד זה 
לארץ  יּ שׂ ראל , עם ּת ׁש וּ ב הכינה ׁש היא הּמ לכ וּ ת , ס וֹ ד  ׁש הוּ א יּ שׂ ראל לארץ 

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בקר וֹ ב הּמ קדּ ׁש  בּ ית וּ בנין הגּ א וּ לה ּס וֹ ד  והיא יּ שׂ ראל,

ואנחנוּ וּ בזכ וּ ת הם , בּ עזרת  מהגּ לוּ ת, נצא אנחנוּ  ה ּק דוֹ ׁש , וה זּ הר  ה ּת וֹ רה  לּמ וּ ד 
וּ מב ּק ׁש ים  דגאוּ לה, אתחלּת א גּ לוּ י וֹ ת, קבּ וּ ץ  הגּ ׁש מיּ וֹ ת , בּ עינינוּ  ר וֹ אים
ואנחנוּ  נפלאוֹ ת", הראנוּ  מצרים  מארץ  צאת" כּ מוֹ  חנינה . ה וּ א   ּבּ ר ו מה ּק ד וֹ ׁש 
ׁש הם  נפלאוֹ ת הראנוּ  בּ מצרים , כּ מוֹ  ונפלאוֹ ת ה נּ ּס ים  את  ה וּ א   ּבּ ר ו מהּק דוֹ ׁש  מבקׁש ים

הנּ קר הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש הוּ א בּ רחמים, אבל ה גּ אוּ לה, עלינוּ סוֹ ד  ותתגּ לּ ה  רחמים. א 
אדם : לתּק ן  מ ׁש ה , ּת בוֹ ת רא ׁש י  ׁש יּ היה : הוּ א ׁש היה  וּ מה  ׁש דּ "י . דּ וד (ד )אדם(א)מלכוּ ת 

הרא ׁש וֹ ן.(מ) אדם  כ וּ לּ ם מׁש יח,

הגּ אוּ לה ,ות וֹ רת  זה וּ  יּ שׂ ראל בּ ארץ  אחד . כוּ לּ ם  יּ שׂ ראל  וארץ יּ שׂ ראל  ועם  יּ שׂ ראל, 
מהאלף  נּ ׁש אר ׁש נים 822 עבוֹ ר  חנינה  ה וּ א   ּבּ רו מה ּק דוֹ ׁש  מבקׁש ים ואנחנוּ 

ה ביעי. לאלף הׁש י ׁש י

ׁש רחל ׁש הכּ וּ נה הכינה , סוֹ ד רחל . א ּמ וֹ  את לפגּ ׁש  אחיו, את לפ גּ ׁש  רוֹ צה י וֹ סף  - 
עשׂ ו. ׁש ל ה גּ ל וּ ת  מן יּ שׂ ראל  עם ּת ׁש וּ ב

האדמוֹ "רוּ כב וֹ ד והוּ א וליל וֹ ת , ימים ע וֹ שׂ ה והנּ בוֹ ן, החכם הצּ דּ יק , רבּ יהאדמוֹ "ר הרב  
גראס יא וּ דה  ממ וֹ ן,ׁש לוֹ ם  לוֹ , אין  ואת  ל וֹ , יּ ׁש  את ׁש נּ וֹ תן הי "ו , ׁש ליט "א  

בּ זּ הר קריאה  וּ בזכ וּ ת  יּ שׂ ראל. עם  לזכּ וֹ ת וה ּפ רדּ "ס הּק ד וֹ ׁש , הזּ הר ספר  את להדּפ יס
עליו יוֹ חאי בּ ר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ל והחברים ה לוֹ ם, עליו  הרׁש בּ "י  הבטיח  הּק דוֹ ׁש ,
הּמ קדּ ׁש  וּ בית וּ מלכ וּ ת  ּת פארת ׁש הם הּק ד וֹ ׁש ה, לארצנוּ  ה גּ ל וּ ת  מן נגּ אל הלוֹ ם,

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן בּ ימינ וּ  בּ מהירוּ ת  ׁש יּ בּ נה 

יּ שׂ ראל ,בס"ד  ולעם להקבה"ו  הנּ אמן  עבדּ כם דּ עת , לאדם הח וֹ נן  הוּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 
ׁש בעים  ה זּ הר, ּפ ר וּ ׁש  ׁש הוּ א הּק בּ לה ספרי 14 בס "ד  ׁש ח בּ ר יּ שׂ ראל, וּ לתוֹ רת 
14 ׁש הם  העבוֹ דה , אנׁש י וה ּמ קבּ לים, ז וּ טא , ואדּ רא  רבּ א, לא דּ רא  וּ פרוּ ׁש  ה זּ הר, ּת ּק וּ ני 
ה', עבד ספר , כּ ל עּמ וּ דים  1008 לי שׂ ראל ", ה גּ נוּ ז הא וֹ ר  "גּ לּ וּ י ה נּ קראים  ספרים
הוּ א   ּבּ ר ו וּ מלכוּ ת ּת פארת  ׁש הם  ּפ ה  ׁש בּ על ותוֹ רה  ׁש בּ כתב לתוֹ רה  ה נּ אמן עב דּ כם 

כי"ר. אמן לעד  ׁש מוֹ   ּוּ בר ו

אמןה יּ וֹ ם רצוֹ ן יהי  כּ ן אמן  יּ שׂ ראל  לגאוּ לת  תשע"ב ׁש נת  כּ סלו  לחד ׁש  החסד, יוֹ ם 
סלה . ואמן 

הי "ו . כלפֹון יא ּודה ה'  ְ ַ ָ ְ ֶ ֶעבד 





ַכי ִיְצָחִקי  ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרּדְ
ב ּפָֹרת  ַרב ְמקֹוִמי מֹוׁשָ

רֹון ָ ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהּשׁ מֹוׁשָ

א  יַמְטִרּיָ ּגִ  – "התש"ע"  ָלה  "ַקּבָ ְוַהְיינּו  ה'תש"ע",  ם"  ֵ ַהּשׁ ה  "ְיַצּוֶ ַנת  ׁשְ ָבט,  ׁשְ ַלֹחֶדׁש  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
דֹו"ׁש. ַהּזוַׂה"ר ַהּקָ

ה  ִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין, ְמַזּכֶ ָראס ׁשְ לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ ַהְמָלָצה ּוְבָרָכה, ִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו ַהּגָ
ֶמׁש. ית ׁשֶ ְעָיה" ק"ק ָרַמת ּבֵ ְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ַהּמִ ים, ּבֵ ָהַרּבִ

מֹו  ְוַנֲעָלה ׁשְ ָתה,  ר ָידֹו ָעׂשְ יר ֲאׁשֶ ּבִ ְפָעל ַהּכַ ְראֹוִתי ֶאת ַהּמִ י ּבִ ְוָיֵגל ִלּבִ י  ַמְחּתִ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. ׂשָ ָ ְמחּו ַהּשׁ ִיׂשְ
ר יֹוַחאי, ְזכּותֹו  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ִמּתֹוַרת ַרּבִ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵמי ֵעֶדן ּדִ ים ּבְ "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" – ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ית ִיׂשְ ֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ּבֵ ּתַ
דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ זיע"א  "י  ּבִ ַרׁשְ ַמֲאַמר  ּכְ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ִלּמּוד  יבּות  ַוֲחׁשִ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ נֹוַדע  ה  ִהּנֵ
ין  ֹזַהר ָהָרִקיַע, ִאיּלֵ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ הֹון ְוַהּמַ ַמר ּבְ ָלה ְדִאּתְ יִלים ָיִבינּו ִאינּון ָמאֵרי ַקּבָ ּכִ ׂשְ ַהֲעלְֹתָך קנ"ג[: "ְוַהּמַ ]ּבְ
ְלכּוָתא  ַבע ִמּמַ ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ ּה ׁשְ ין ּבָ ׂשִ ּנְ ִמְתּכַ ֵתַבת ֹנַח ּדְ ֵאינֹו ּכְ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּדְ א ּדְ ֹזַהר ּדָ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ִאינּון ּדְ
י  ַרּבִ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקּבָ נּו  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ ְוִדְבֵרי  א".  ּדָ ְדִסְפָרא  ֹאוָרה  ְוָדא  ִליֻכהּו  ׁשְ ּתַ ַהְיֹאָרה  ּלֹוד  ַהּיִ ן  ַהּבֵ ל  ּכָ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ֲחָכִמים  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ְוָיִבין  ֹוֵמַע  ַהּשׁ ַמע  "ִיׁשְ ּוְתבּוָנה[:  ַעת  ּדַ ִסְפרֹו  ֹראׁש  ]ּבְ זיע"א  ַחי  ִאיׁש  ן  ּבֶ ים  ַחּיִ יֹוֵסף 
ים ִהיא  ֶריָה ֵעץ ַחּיִ ֵעֶסק סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוִנְסּתָ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּבְ ָרֵאל ָלֶגׁשֶ ר ִהְזִהירּו ְוהֹוִדיעּו ְלָכל ִאיׁש ִיׂשְ ידּו ַוֲאׁשֶ ִהּגִ
ף קכד:[:  "י ]ֹזַהר ָנׂשא, ֵחֶלק ג' ּדַ ּבִ ינּו ָלַרׁשְ ה ַרּבֵ ַמת מׁשֶ ְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִנׁשְ ים ּדִ ּה", ְועֹוד ְמֹפָרׁשִ ֲחִזיִקים ּבָ ַלּמַ
ׁשּוָבה,  ָאה, ּתְ א ִעּלָ ִאיּמָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ יָלְך, ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ ֹזַהר ָהָרִקיַע, ּבְ יִלים ַיְזִהירּו ּכְ ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ
ִמן  יּה  ּבֵ קּון  ִיּפְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו ַהאי  ּדְ י,  ַחּיֵ ּדְ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך  ין לֹא  ִאיּלֵ ּבְ
ה ִיְצָחק  ר ָמַסר ִלְבנֹו ָהַרב ִחְזִקּיָ "ש זיע"א ֲאׁשֶ ָרֵאל ָהַרׁשַ נּו ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַרֲחֵמי..." ְוכּו'. ְוֵהם ּדִ לּוָתא ּבְ ּגָ
דֹוׁש  ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוד ּבַ ל ַהּלִ ה ׁשֶ ֲעָלה ָהַרּבָ ּמַ ְבֵרי ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ּבַ ם נֹוְדעּו ּדִ ָמתֹו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים. ּגַ ת ִנׁשְ זיע"א ֶטֶרם ֲעִלּיַ
ְוִסְתֵרי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ ַמְתִחיָלה  ּתֹוָרה  ּבַ ָהְראּוָיה  ָגה  ַהַהּשָׂ ל  ּכָ י  ּכִ ְוָאְמרּו  ָמה,  ׁשָ ַלּנְ ּכּוְך  ּזִ ֵהם  ׁשֶ ֵח"ן  ְותֹוַרת 
י  ִגיְרָסא, ְוַאף ַעל ּפִ דֹוׁש ַוֲאִפּלּו ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ק ִלְקֹרא ּבַ ה. ְלִפיָכְך ִהְרּבּו ְלַחּזֵ ַגּלֶ ּיְ ֶ ַמה ׁשּ מּוָעה ּבְ ְך ָיִבין ׁשְ ּתֹוָרה ְוַרק ַאַחר ּכָ

ב ְוַהּגּוף. ַמִים ְוַטֲהַרת ַהּלֵ ִיְרַאת ׁשָ ֵהא ּבְ ּיְ ִבין לֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ אי ּתָ ַוּדַ ָמתֹו ּבְ ּלֹא ָיִבין ִנׁשְ ׁשֶ
ת  ּבָ ׁשַ ּוְבָכל מֹוָצֵאי  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ דֹוׁש ֶזה  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ִזּכָ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּוּבָ
ַבד  ב ּפָֹרת, ִמּלְ ֶלְך" מֹוׁשָ ִוד ַהּמֶ נּו "ּדָ ֵבית ִמְדָרׁשֵ ֹקֶדׁש זֹוִכים ְלִהְסּתֹוֵפף ִעם ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות לֹוְמִדים ְקבּוִעים ּבְ
ָחְדׁשֹו  ּבְ ֹחֶדׁש  י  ִמּדֵ ַעְצָמם  ַעל  ִלים  ְמַקּבְ ר  ֲאׁשֶ א  יׁשָ ַקּדִ ֲחבּוָרא  ּבַ ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  בּוַע. עֹוד  ָ ַהּשׁ ֵלילֹות  ּבְ ֵח"ן  עּוֵרי  ׁשִ

ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ דֹוׁש ּוְבָסמּוְך ָלֹראׁש ֹחֶדׁש עֹוְרִכים ִסּיּום ּבְ ָכל ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר ַהּקָ ף ְליֹום ּבְ ִלּמּוד ּדַ
דֹוׁש, ּוַמֲעַלת  ֶפר ַהּקָ יף ַעל ַמֲעַלת ַהּסֵ ָהמֹון ֶאת ִסְפרֹו "אֹור ַהּזַֹהר" סֹוֵבב ּוַמּקִ בֹוד ּתֹוָרתֹו ְלָהִפיץ ּבֶ ּוְכָבר ָזָכה ּכְ
ָנה,  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ָס"ה  ִלׁשְ קֹו  ְוִחּלְ ַהּזַֹהר",  ּקּוֵני  דֹוׁש "ּתִ ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ יס ֶאת  ִהְדּפִ ּבֹו. ְועֹוד  ּמּוד  ַהּלִ ּוְזכּות  "י זיע"א  ּבִ ָהַרׁשְ
עּוֵרי  ִעידּוד ׁשִ רּוָכה ּבְ ִמיָמה. ְוֵכן ֶאת ָיְזָמתֹו ַהּבְ ָנה ּתְ ף ְליֹום ְוַיֲעֶלה ָלֶהם ְלׁשָ ְלַמַען ֶיְהּגּו ּבֹו ַהּגֹוְרִסים ְוַהּלֹוְמִדים ּדַ
ָעָלה  עּוִרים,  ׁשִ  180- ּכְ ִים  ָחְדׁשַ ּכְ ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶּ ּוַמה  ּוב,  ְוִיּשׁ ָמקֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  "י"  ּבִ ָהַרׁשְ "אֹור 
ֲעלֹוֵני "אֹור ַהּזַֹהר"  ְרְסִמים ּבַ ָבִרים ִמְתּפַ ָכל ָמקֹום. ְוַהּדְ לּו ּבְ ִהְתַקּבְ עּוִרים ׁשֶ ּיֹום ְלִמְנָין ְלַמְעָלה ֵמ-550 ׁשִ ה ּכַ ְוִהְתַרּבָ
ַמֲהדּוַרת  יס  ּוְלַהְדּפִ ִלים  ַחּיָ ְלהֹוִסיף  ה  ְוִנְתַעּלָ ָעָלה  ה  ְוַעּתָ ֶאָחד.  ַעם  ִלְהיֹות  ַהּלֹוְמִדים  ֶאת  ִרים  ְ ּוְמַקּשׁ ִקים  ַהְמַחּזְ

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ֲהמֹון ּבֵ דֹוׁש ְוַלֲהִפיצֹו ּבַ ַהּזַֹהר ַהּקָ
תֹו  ּוְסֻגּלָ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ים  ָהַרּבִ ְלַזּכֹות  הּוא  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ יֹום".  יֹום  ְלתֹוַתי  ּדַ ַעל  ֹקד  ִלׁשְ ִלי  ׁשֹוֵמַע  ָאָדם  ֵרי  "ַאׁשְ
ל ָהֱאלִֹהי ָהַרב  נּו ַהְמֻקּבָ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְרְסמּו ּדִ ֵזרֹות. ְוִנְתּפַ ל ּגְ ָרֵאל ּוְלַבּטֵ ית ִיׂשְ ק ְלָבבֹות ֲהמֹוֵני ּבֵ ָרָמה ְוֶעְליֹוָנה ְלַחּזֵ
ימֹות ַהֹחל! ּוִמְנַין  ִנים ּבִ ָוה ְלִלּמּוד 75 ׁשָ ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ָלה ׁשָ דֹוׁש ְוַקּבָ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ י זיע"א, ּכִ ְרַעּבִ ַכי ׁשַ ָמְרּדְ
"ְוִיְתּבֹוְננּו  ָהָאֶרץ",  ל  ּכָ ֶעְליֹון ַעל  ִצְדֶקָך", "ה'  יַח  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ן  "ּבֶ ֲחִביָבה",  א "ּתֹוָרה  יַמְטִרּיָ ּגִ דֹוׁש" הּוא  ַהּקָ "ַהּזַֹהר 
ים  ִמְנַין "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון". ְיׁשֹוְטטּו ַרּבִ ָנה ַהּזֹו – ה"תש"ע – ּכְ ָ ּשׁ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו". ּוִבְפָרט ּבַ ַחְסֵדי ה'", "ּוַמֲעׂשֵ

"ס ַהּתֹוָרה. ְרּדֵ ָכל ּפַ ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ַעת ּכַ ה ַהּדַ ְוִתְרּבֶ
ר ִאְוָתה ַנְפׁשֹו ִלְפעֹל  ים, ֲאׁשֶ ה ָהַרּבִ אֹון ָמעֹוז ּוִמְגּדֹול ְמַזּכֵ יָרא ָהַרב ַהּגָ א ְוַיּקִ ְבָרא ַרּבָ ְריֹון ִנְמְטֵייּה ְלַהאי ּגַ ְוַאּפִ
ְוִהְננּו  ם ִאּתֹו.  ֵ ר ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּבַ ר ֵחיֵלּה ְלאֹוַרְיָתא  דֹוׁש ְלַעם ָקדֹוׁש. ְוָאִמיָנא ִאיׁשַ יו ֹקֶדׁש ַהּזַֹהר ַהּקָ דֹולֹות ּוְנצּורֹות ִמּזִ ּגְ

"ס ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְרּדֵ יל ּפַ תֹו, ָיפּוצּו ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה ְלַהְגּדִ ֻדּלָ ֵרב ּגְ ָידֹו ִיְצַלח. ּתֵ ם ּבְ ֵ ֵחֶפץ ַהּשׁ ְלָבֵרְך ְמֹבָרְך ׁשֶ
ְמֵהָרה  ֵמָחה, ּבִ ִנים ׂשְ ָקרֹוב, ֵאם ַהּבָ לּוָתא ּבְ א ִמּגָ ִכיְנּתָ ל ִלּמּוֵדינּו ְיֵהא ְלָהִקים ׁשְ ּכָ א ׁשֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ נּו ּבְ ּלָ ה ּכֻ ְוִנְזּכֶ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ּבְ
ת ַהּתֹוָרה: ִבְרּכַ  ּבְ
ַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת ַאְבָרָהם ָמְרּדְ



ֶעְזִרי ֵמִעם ַהֵּׁשם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ֵסֶפר

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו
q

ִמירֹון ה ִלְפִתיַחת ּכֹוֵלל ֲחצֹות ּבְ ְדָרׁשָ
י"א טבת תשע"ב

q
"י ּבִ ְמַחת ָהַרׁשְ ְונֹוַסף ָעָליו ֵסֶפר ׂשִ

ֲחצֹות ַעל  צּות ּבַ ִהְתַקּבְ דֹוׁש, ִבְפָרט ּבְ ִחּזּוק ְוִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ

ִליָט"א "ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ "י זי"ע ִמּכְ ּבִ א ָהֱאלִֹקי ָהַרׁשְ ּנָ ִצּיֹון ַהּתַ

רֹות ַהּזַֹהר ֵחֶלק ג ְונֹוַסף עֹוד ָעָליו ִאּגְ

ב ִלּמּוד ַהּזַֹהר  יֵקי ְוַחְכֵמי ּדֹוֵרנּו ְלַחּיֵ דֹוֵלי ַצּדִ ָרָכה ְוִחּזּוק ִמּגְ ֵבי ּבְ צּו ִמְכּתְ ּבֹו ִנְקּבְ

כֹוֵלל ֲחצֹות יבֹות ְוכֹוְלִלים, ּוְבַתְלמּוֵדי ּתֹוָרה, ּוִבְפָרט ּבְ יׁשִ דֹוׁש ּבִ ַהּקָ

 יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהֹזַּהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ  בעיה"ק ֵבּ

 טבת תשע"ב לפ"ק
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ֵסֶפר "ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י"......................................................................... כז
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ּתֶֹכן ָהִעְנָיִנים



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ
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 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   ו

זוהרכתוב ו ')בתיקוני  ועלינו(תיקון  הצדיקים , ציוני  על שכינתו  משרה שהקב "ה  ,
ביומו יום מידי ללמוד זוכים הכולל וחברי  השכינה, השראת  כאן  שיש לידע
רוח  נחת ולעשות זי"ע , שמעון  ברבי  אלעזר  ורבי  הרשב "י של  הקדוש בציונו

הקדושה . לנשמתם 
ביבמותאמרו ע"א)חז"ל צז  ע"ב ולא (צו  מדרשא, בי לשמעתא  אמר  אלעזר ר' ...אזל :

יוחנן  ורבי  ... איקפד . יוחנן  רבי  שמע יוחנן . דר' משמיה טעמאאמרה  מאי
האי? כולי דכתיבקפיד מאי רב : אמר יהודה רב  עולמים "?דאמר באהלך "אגורה 

עולמים? בשני לגור  לאדם  לו אפשר  הוא :וכי ברוך הקדוש לפני  דוד אמר אלא
בעוה "ז. מפי  שמועה דבר  שיאמרו  רצון  יהי עולם, של  משוםרבונו  יוחנן  רבי דאמר

- הזה  בעולם  מפיו שמועה  דבר שאומרים חכם  תלמיד  כל יוחאי: בן שמעון  רבי
בקבר. דובבות קראה שפתותיו מאי נזירא: שמעון  ואיתימא זעירא בן יצחק  ר ' אמר

ישנים ". שפתי דובב למישרים  לדודי הולך הטוב כיין מה "וחכך ענבים. של ככומר
דובב , מיד  עליו אצבעו אדם שמניח  כיון  ענבים  של כיוןכומר  חכמים  תלמידי אף

בקבר דובבות שפתותיהם  הזה  בעולם  מפיהם שמועה דבר .בשאומרים
בעל ועל שהוא הקדוש ציונו  על  הרשב "י תורת את  ללמוד  שצריך וכמה כמה אחת 

רוח  נחת לו  ולעשות זהרגהמימרא, הלומד כח גדול  כמה  לתאר אפשר  ואי ,
ממש  השלום, עליו הרשב "י נשמת  את  וממשיך ומפעיל מעורר  זה  ידי  שעל הקדוש

בגמרא שאמרו  כמו עלינו , לרחם ע "ב)כפשוטו , מה  דף  רבי:(סוכה אמר חזקיה ואמר
מיום הדין מן כולו העולם  כל את לפטור אני יכול  יוחאי  בן שמעון רבי משום  ירמיה 
ואילמלי עכשיו ועד  העולם שנברא  מיום עמי  בני אליעזר  ואילמלי עתה  עד  שנבראתי 
ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר סופו עד העולם  שנברא  מיום עמנו עוזיהו בן  יותם
מהן ובני אני  הן אלף אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי  יוחאי בן שמעון רבי  משום 

מ ובני אני הם  מאה הן.אם  ובני אני הן שנים  אם  הן

דבשב. יערות בספר זה על דרושופירש - שני (חלק

בב'ז) דר איך  מקום מכל להבין, היינו  ... :
אבל אז עולמות , מפיו, שמועה דבר כשאומרי�

ועומדת  בלומדי�, ש� מתלבשת צדיק נשמת

בעולםש�, עולמות , בב' דר  אמרינן  שפיר וכך
בקבר בגוף  נתלבשת גם העולם , ובזה הנצחי

דגרמי, בקבר,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו  כך
עכ"ל בקבר, בגוף  דבש ,שנתלבש ביערות  עוד (ועיין

טז) דרוש - ראשון .חלק

מירוןג. של דאתרא  המרא  של מכתבו מתוך
ּביבמ ֹות  שליט "א: שטרן מאיר  רבי  הצדיק ִָהגאון 

רּבי(לא:)ּבכֹורֹות (צז.) מּׁשּום  יֹוחנן  רּבי  ּדאמר  ְְִִִַַַָָָ
ּדבר ׁשא ֹומרים חכם ּתלמיד  ּכל י ֹוחאי, ּבר ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשמעֹון

הּזה ּבע ֹולם  מ ּפיו ּדֹובבֹות ׁשמּועה �פת ֹותיו ְִִֶַָָָ
�פתיּבּקבר. �ּיהא ל�ֹונ ֹו, וזה  ּביבמ ֹות  �� ור�"י ֶֶַ

חי. אני  ּכאּלּו ּבּקבר וזהנעֹות  ּבבכֹור ֹות  ׁשם ורׁש"י  ְְְִִֶַָ
ּגרׁשֹום ר ּבינּו ּכחי. ׁשּדֹומה לֹו הּוא והנאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָל ׁשֹונֹו:
ּדֹובב ֹות  וׂשפתֹותיו הּזה ּבע ֹולם ּדֹובבֹות  ְְְְִֶַָָָָׁשם

ׁשל ּתכן לפרׁש ואמר ּתי הּבא. "�פתֹותיוּבע ֹולם ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולנּוּדֹובב ֹות", ל ֹו יֹוצא הנאה ּומה  הּמׁשמע ּות  מהּו ְְֲֵַַַַָָָָ

ּכל ּומבּקׁשים להרׁשּב"י  ּבאים  אנּו ּכי זה, ידי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעל
אחד , ׁשּׁשניהם והּגׁשמית, הרּוחנית ּבבּקׁשת ֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד 
לפני נתרּצה ּובּמה זה, ּבלי זה אפׁשר  אי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּכי
יתּבר ׁשהּׁשם  ּבעדנּו ויעתיר  ׁשּיתּפּלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהר ׁשּב"י
ּתֹורת ֹו ל ֹומדים ׁשאנּו ידי על  וזה ּבּקׁשתנּו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָימּלא

ּתֹורתי" "למד ּו ס "ז)ּכבּקׁשת ֹו נחת (ּגּטין ל ֹו ועֹוׂשים ְְְִִִִִַַַָָָ
ּומת ּפּלל רּוח נחת לנּו מחזיר  הּוא זה ידי ועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָר ּוח,
יכ ֹולני עצמֹו: על ׁשאמר ּכמֹו ּגדֹול , וכחֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבעדנ ּו,
ּבּזהר וכמבאר הּדין . מן  העֹולם ּכל את  ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹלפטר 

קכ"ח)ה ּקד ֹוׁש ּדף ג' ק ּיּומי(חלק אנן לׁשֹונֹו: וזה ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּבגינן. מתּבר ּדעלמא ְְְְְִִִֵָָָָָעלמין,

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   ז

הרשב"יואפילו  לנשמת להתקשר  תוכלו  מקום ובכל רגע בכל הפשוט ד בדורנו 

טובה  לכם  יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות -
ומונע  הצרות מכל  ומציל  מגן  הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות , ממקור  ותושפעו

ואסונות . פגועים 

בּ אבוֹ תכּ תוּ ב א)בּ ּמ ׁש נה ג דברים (ּפרק  בּ ׁש לׁש ה הסּת כּ ל א וֹ מר , מהללאל בן  "עקביא : ֶ ֶ 
אּת ה  מי  ולפני ,הוֹ ל אּת ה וּ לאן בּ את , מאין  דּ ע, עברה . לידי  בא  אּת ה ואין

הוּ א".  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ה ּמ לכים מלכי   מל לפני וחׁש בּ וֹ ן, דּ ין לּת ן  עתיד 

יועץד. פלא בספר דובב)כתב לשונו:(ערך  וזה
שאומרים חכם תלמיד  שכל ז"ל, רבותינו פירשו 
דובבות  שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר 
יין כשותה רוח ונחת הנאה לו  ויש  בקבר
שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב כמו  קונדיטון ,

שמד היה  אחת  שפעם בספרים, ונגלה כתוב

מתו� לאחד והציל בהקי�, ז"ל אלשי� מוהר"מ

בתמידות, �פרו לומד  שהיה �יבה מפני  ההפיכה,

עכ "ל.

זצ"ל הרמח"ל  מכתבי  בליקוטים משה[ראה (רבי

לוצאטו) לוז:בעניןחיים �וד המערבי, באדםכותל 
יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד  עצם נשאר 
הנפש  מן  חלק גם שם ויש  המתים. לתחית הגוף

דגרמי. הבלא נק' המקדש,והיא בבית הוא  כ�

יבנה  שעליו לוז  זה וה"� המערבי, הכותל  נשאר

נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע "ל, הבני�

דגרמי ].הבלא

זי"ע  הטוב להרי"ח וחיים תורה (מערכתובספר 

חכםחת) תלמיד  של חידושים אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם העליו� שכבר מעול�  בא

מקו�  הקדושלאותו בזוהר פרשתכמבואר ג' (חלק

ע "א) ר"כ דף וז"ל:פנחס אמר,, דהוה קלא  חד שמעו

דאיהו יאיר, ב� פנח�  לרבי אתר פנו� אתר פנו�

ביה  אתחדש דצדיקא אתר דכל דתנינ� גבייכו,

פקיד  עלמא, בההוא  איהו כד  דאורייתא, מלי

שרא�  כד  שכ� וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא

אתר בההוא לחדתא אחרני�, צדיקייא בגוויה

רבי אתי דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי דאמרי�

אלי�  ואשכח  לאתריה, למפקד יאיר ב� פנח�

ואתחדש דאורייתא, מלי� מחדתי� צדיקייא

קמיה. יאיר ב� פנח� דרבי  מלה ההוא  כמלקדמי�

הזוהר: אומר תרגום שהיה אחד קול  פנושמעו

מקו� פנו יאיר,לרבי מקו�  ב� באפנח� שהוא

בו חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו , אצלינו,
[העליון ] ההוא בעולם הוא  כאשר  תורה, דברי

אליו, ובא הזה] [בעול� מקו� לאותו וכלפוקד
אותו לקדש  אחרים צדיקים  בו ששורין  שכן 
רבי בא הנה זה כעין  תורה, שם  ולומדים מקום,
הצדיקים אלו ומצא  מקומו , לפקוד יאיר בן  פנחס
תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי  מחדשין
מתחדש  עתה  יאיר, בן  פנחס רבי מלפנים, שאמר 

כאן. לפניו

בעולם במחיצתו  לישב זוכה ספריו  הפצת ידי על
הבא:

לאורא. להוציא מממונו  ספרים המדפיס
חכמים התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה,
החיבור יצא  ידו על שהרי הספרים , מחברי
גנוז היה ואילו עת , בכל הדעת ותרבה  לעולם,
בו. לומדים היו  לא בירכתיים , המשכן  למקצועות 

יבמות ב .- במסכת חז"ל  אמרו  ע"ב)והנה צ"ו (דף

זה ולפי שם, כדאיתא וכו ' דובבות  שפתותיו 
החכם שיהיה זוכההגורם הוא גם מותו, אחרי חי

ואין להחיותו , גרם הוא שהרי במחיצתו, ויושב
עם בעצמו  החכם הבא , לעולם בא כשהוא ספק

פניו  לקבל לקראתו  יוצאין  מרחמוהי (הגאוןסיעת

כ"ג דף וישלח פרשת אברהם בן  בספרו איסטרולסה מהרח"א

זי"ע) חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר  שמעתי וכן  .ע"ב;

הצדיק  נשמת הוא הצדיק של  הספר

בהסכמת  לעיין ונא שם, עיין  וכו' בחלום
אמן, עלינו יגן  זכותו  זוננפלד מהרי"ח  הגה"צ

לאור. הוצאה אודות  ומשפט", "צדקה  (ראהלספר 

אות ס' מ"ע  וחיים", "תורה בספרו זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד

עלינוריז) יגן זכותו  מסאדיגורא האדמו"ר גם .
הגוף בשביל  הוא להצדיק שהציון מביא  אמן,

הצדיקוהנפש, לנשמת הוא הצדיק של  .וה�פר



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   ו

זוהרכתוב ו ')בתיקוני  ועלינו(תיקון  הצדיקים , ציוני  על שכינתו  משרה שהקב "ה  ,
ביומו יום מידי ללמוד זוכים הכולל וחברי  השכינה, השראת  כאן  שיש לידע
רוח  נחת ולעשות זי"ע , שמעון  ברבי  אלעזר  ורבי  הרשב "י של  הקדוש בציונו

הקדושה . לנשמתם 
ביבמותאמרו ע"א)חז"ל צז  ע"ב ולא (צו  מדרשא, בי לשמעתא  אמר  אלעזר ר' ...אזל :

יוחנן  ורבי  ... איקפד . יוחנן  רבי  שמע יוחנן . דר' משמיה טעמאאמרה  מאי
האי? כולי דכתיבקפיד מאי רב : אמר יהודה רב  עולמים "?דאמר באהלך "אגורה 

עולמים? בשני לגור  לאדם  לו אפשר  הוא :וכי ברוך הקדוש לפני  דוד אמר אלא
בעוה "ז. מפי  שמועה דבר  שיאמרו  רצון  יהי עולם, של  משוםרבונו  יוחנן  רבי דאמר

- הזה  בעולם  מפיו שמועה  דבר שאומרים חכם  תלמיד  כל יוחאי: בן שמעון  רבי
בקבר. דובבות קראה שפתותיו מאי נזירא: שמעון  ואיתימא זעירא בן יצחק  ר ' אמר

ישנים ". שפתי דובב למישרים  לדודי הולך הטוב כיין מה "וחכך ענבים. של ככומר
דובב , מיד  עליו אצבעו אדם שמניח  כיון  ענבים  של כיוןכומר  חכמים  תלמידי אף

בקבר דובבות שפתותיהם  הזה  בעולם  מפיהם שמועה דבר .בשאומרים
בעל ועל שהוא הקדוש ציונו  על  הרשב "י תורת את  ללמוד  שצריך וכמה כמה אחת 

רוח  נחת לו  ולעשות זהרגהמימרא, הלומד כח גדול  כמה  לתאר אפשר  ואי ,
ממש  השלום, עליו הרשב "י נשמת  את  וממשיך ומפעיל מעורר  זה  ידי  שעל הקדוש

בגמרא שאמרו  כמו עלינו , לרחם ע "ב)כפשוטו , מה  דף  רבי:(סוכה אמר חזקיה ואמר
מיום הדין מן כולו העולם  כל את לפטור אני יכול  יוחאי  בן שמעון רבי משום  ירמיה 
ואילמלי עכשיו ועד  העולם שנברא  מיום עמי  בני אליעזר  ואילמלי עתה  עד  שנבראתי 
ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר סופו עד העולם  שנברא  מיום עמנו עוזיהו בן  יותם
מהן ובני אני  הן אלף אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי  יוחאי בן שמעון רבי  משום 

מ ובני אני הם  מאה הן.אם  ובני אני הן שנים  אם  הן

דבשב. יערות בספר זה על דרושופירש - שני (חלק

בב'ז) דר איך  מקום מכל להבין, היינו  ... :
אבל אז עולמות , מפיו, שמועה דבר כשאומרי�

ועומדת  בלומדי�, ש� מתלבשת צדיק נשמת

בעולםש�, עולמות , בב' דר  אמרינן  שפיר וכך
בקבר בגוף  נתלבשת גם העולם , ובזה הנצחי

דגרמי, בקבר,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו  כך
עכ"ל בקבר, בגוף  דבש ,שנתלבש ביערות  עוד (ועיין

טז) דרוש - ראשון .חלק

מירוןג. של דאתרא  המרא  של מכתבו מתוך
ּביבמ ֹות  שליט "א: שטרן מאיר  רבי  הצדיק ִָהגאון 

רּבי(לא:)ּבכֹורֹות (צז.) מּׁשּום  יֹוחנן  רּבי  ּדאמר  ְְִִִַַַָָָ
ּדבר ׁשא ֹומרים חכם ּתלמיד  ּכל י ֹוחאי, ּבר ְְְְִִִֶַַַַָָָׁשמעֹון

הּזה ּבע ֹולם  מ ּפיו ּדֹובבֹות ׁשמּועה �פת ֹותיו ְִִֶַָָָ
�פתיּבּקבר. �ּיהא ל�ֹונ ֹו, וזה  ּביבמ ֹות  �� ור�"י ֶֶַ

חי. אני  ּכאּלּו ּבּקבר וזהנעֹות  ּבבכֹור ֹות  ׁשם ורׁש"י  ְְְִִֶַָ
ּגרׁשֹום ר ּבינּו ּכחי. ׁשּדֹומה לֹו הּוא והנאה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָל ׁשֹונֹו:
ּדֹובב ֹות  וׂשפתֹותיו הּזה ּבע ֹולם ּדֹובבֹות  ְְְְִֶַָָָָׁשם

ׁשל ּתכן לפרׁש ואמר ּתי הּבא. "�פתֹותיוּבע ֹולם ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ
ולנּוּדֹובב ֹות", ל ֹו יֹוצא הנאה ּומה  הּמׁשמע ּות  מהּו ְְֲֵַַַַָָָָ

ּכל ּומבּקׁשים להרׁשּב"י  ּבאים  אנּו ּכי זה, ידי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעל
אחד , ׁשּׁשניהם והּגׁשמית, הרּוחנית ּבבּקׁשת ֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד 
לפני נתרּצה ּובּמה זה, ּבלי זה אפׁשר  אי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּכי
יתּבר ׁשהּׁשם  ּבעדנּו ויעתיר  ׁשּיתּפּלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהר ׁשּב"י
ּתֹורת ֹו ל ֹומדים ׁשאנּו ידי על  וזה ּבּקׁשתנּו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָימּלא

ּתֹורתי" "למד ּו ס "ז)ּכבּקׁשת ֹו נחת (ּגּטין ל ֹו ועֹוׂשים ְְְִִִִִַַַָָָ
ּומת ּפּלל רּוח נחת לנּו מחזיר  הּוא זה ידי ועל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָר ּוח,
יכ ֹולני עצמֹו: על ׁשאמר ּכמֹו ּגדֹול , וכחֹו ְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹּבעדנ ּו,
ּבּזהר וכמבאר הּדין . מן  העֹולם ּכל את  ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹלפטר 

קכ"ח)ה ּקד ֹוׁש ּדף ג' ק ּיּומי(חלק אנן לׁשֹונֹו: וזה ְְֲִֵֵֶֶַַַָ
ּבגינן. מתּבר ּדעלמא ְְְְְִִִֵָָָָָעלמין,

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   ז

הרשב"יואפילו  לנשמת להתקשר  תוכלו  מקום ובכל רגע בכל הפשוט ד בדורנו 

טובה  לכם  יכיר זי"ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות -
ומונע  הצרות מכל  ומציל  מגן  הקדוש שהזוהר שכידוע הברכות , ממקור  ותושפעו

ואסונות . פגועים 

בּ אבוֹ תכּ תוּ ב א)בּ ּמ ׁש נה ג דברים (ּפרק  בּ ׁש לׁש ה הסּת כּ ל א וֹ מר , מהללאל בן  "עקביא : ֶ ֶ 
אּת ה  מי  ולפני ,הוֹ ל אּת ה וּ לאן בּ את , מאין  דּ ע, עברה . לידי  בא  אּת ה ואין

הוּ א".  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ה ּמ לכים מלכי   מל לפני וחׁש בּ וֹ ן, דּ ין לּת ן  עתיד 

יועץד. פלא בספר דובב)כתב לשונו:(ערך  וזה
שאומרים חכם תלמיד  שכל ז"ל, רבותינו פירשו 
דובבות  שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר 
יין כשותה רוח ונחת הנאה לו  ויש  בקבר
שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב כמו  קונדיטון ,

שמד היה  אחת  שפעם בספרים, ונגלה כתוב

מתו� לאחד והציל בהקי�, ז"ל אלשי� מוהר"מ

בתמידות, �פרו לומד  שהיה �יבה מפני  ההפיכה,

עכ "ל.

זצ"ל הרמח"ל  מכתבי  בליקוטים משה[ראה (רבי

לוצאטו) לוז:בעניןחיים �וד המערבי, באדםכותל 
יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד  עצם נשאר 
הנפש  מן  חלק גם שם ויש  המתים. לתחית הגוף

דגרמי. הבלא נק' המקדש,והיא בבית הוא  כ�

יבנה  שעליו לוז  זה וה"� המערבי, הכותל  נשאר

נק' עליו השורה הקדושה ואותה לע "ל, הבני�

דגרמי ].הבלא

זי"ע  הטוב להרי"ח וחיים תורה (מערכתובספר 

חכםחת) תלמיד  של חידושים אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם העליו� שכבר מעול�  בא

מקו�  הקדושלאותו בזוהר פרשתכמבואר ג' (חלק

ע "א) ר"כ דף וז"ל:פנחס אמר,, דהוה קלא  חד שמעו

דאיהו יאיר, ב� פנח�  לרבי אתר פנו� אתר פנו�

ביה  אתחדש דצדיקא אתר דכל דתנינ� גבייכו,

פקיד  עלמא, בההוא  איהו כד  דאורייתא, מלי

שרא�  כד  שכ� וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא

אתר בההוא לחדתא אחרני�, צדיקייא בגוויה

רבי אתי דהוה דא כגוונא דאורייתא, מלי דאמרי�

אלי�  ואשכח  לאתריה, למפקד יאיר ב� פנח�

ואתחדש דאורייתא, מלי� מחדתי� צדיקייא

קמיה. יאיר ב� פנח� דרבי  מלה ההוא  כמלקדמי�

הזוהר: אומר תרגום שהיה אחד קול  פנושמעו

מקו� פנו יאיר,לרבי מקו�  ב� באפנח� שהוא

בו חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו , אצלינו,
[העליון ] ההוא בעולם הוא  כאשר  תורה, דברי

אליו, ובא הזה] [בעול� מקו� לאותו וכלפוקד
אותו לקדש  אחרים צדיקים  בו ששורין  שכן 
רבי בא הנה זה כעין  תורה, שם  ולומדים מקום,
הצדיקים אלו ומצא  מקומו , לפקוד יאיר בן  פנחס
תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי  מחדשין
מתחדש  עתה  יאיר, בן  פנחס רבי מלפנים, שאמר 

כאן. לפניו

בעולם במחיצתו  לישב זוכה ספריו  הפצת ידי על
הבא:

לאורא. להוציא מממונו  ספרים המדפיס
חכמים התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה,
החיבור יצא  ידו על שהרי הספרים , מחברי
גנוז היה ואילו עת , בכל הדעת ותרבה  לעולם,
בו. לומדים היו  לא בירכתיים , המשכן  למקצועות 

יבמות ב .- במסכת חז"ל  אמרו  ע"ב)והנה צ"ו (דף

זה ולפי שם, כדאיתא וכו ' דובבות  שפתותיו 
החכם שיהיה זוכההגורם הוא גם מותו, אחרי חי

ואין להחיותו , גרם הוא שהרי במחיצתו, ויושב
עם בעצמו  החכם הבא , לעולם בא כשהוא ספק

פניו  לקבל לקראתו  יוצאין  מרחמוהי (הגאוןסיעת

כ"ג דף וישלח פרשת אברהם בן  בספרו איסטרולסה מהרח"א

זי"ע) חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר  שמעתי וכן  .ע"ב;

הצדיק  נשמת הוא הצדיק של  הספר

בהסכמת  לעיין ונא שם, עיין  וכו' בחלום
אמן, עלינו יגן  זכותו  זוננפלד מהרי"ח  הגה"צ

לאור. הוצאה אודות  ומשפט", "צדקה  (ראהלספר 

אות ס' מ"ע  וחיים", "תורה בספרו זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד

עלינוריז) יגן זכותו  מסאדיגורא האדמו"ר גם .
הגוף בשביל  הוא להצדיק שהציון מביא  אמן,

הצדיקוהנפש, לנשמת הוא הצדיק של  .וה�פר
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ח ׁש בּ וֹ ןׁש וֹ אלים זה ומה דּ ין זה מה וח ׁש בּ וֹ ןה ּמ פר ׁש ים , העברה  על  זה  דּ ין וּ מבארים , 
ּת וֹ רה . וללמד  ּמ צוה לע שׂ וֹ ת יכ וֹ ל  ׁש היה  העברה  זמן  על זה

ה ּק ד וֹ ׁש ים ידוּ עים  חז"ל  ע "ב)דּ ברי פ"ו  ּדף  לׁש גגוֹ ת ,:(יֹומא זד וֹ נוֹ ת  מה ּפ כת מ יּ ראה  ּת ׁש וּ בה ָ ַ 
מהח ׁש בּ וֹ ן להנּ צל  ה יּ חידה והעצה לזכ יּ וֹ ת. נה ּפ כים זדוֹ נ וֹ תיו מאהבה וּ ת ׁש וּ בה

לעתיד . קבּ לה זה הּת ׁש וּ בה מ יּ ס וֹ די  ואחד מאהבה, ּת ׁש וּ בה  היא 

ׁש עוֹ ת ורבּ וֹ תימוֹ רי מליוֹ ני  למא וֹ ת  אחת  ׁש עה  להפ אפׁש ר  ואי לת ּק ן, אפׁש ר  אי 
ּת וֹ רה  מאהבה ׁש ל לתׁש וּ בה  ּת ׁש וּ בתנוּ  יתרצּ ה  כּ דיוּ בּמ ה  עצמנ וּ  על נקבּ ל וּ מה 

וח ׁש בּ וֹ ן בּ דּ ין לז כּ וֹ ת  

מחׁש בּ וֹ ן"על יצאה א ׁש  כּ י  סיח וֹ ן: עיר ותכּ וֹ נן ּת בּ נה  ח ׁש בּ וֹ ן בּ אוּ  ה ּמ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן 
מ ער אכלה סיחן מּק רית ארנן:להבה בּ מ וֹ ת בּ עלי כ"ז כ "ח)וֹ אב  – כ"א וּ בגּ מרא (במדבר , 

בּ תרא ע "ב)בּ בא ע"ח יאמרוּ (דף  כּ ן על  דּ כתיב מאי יוֹ חנן א"ר  נחמן בּ ר ׁש מוּ אל  א "ר : 
וגוֹ ' ׁש להּמ וֹ ׁש לים  חׁש בּ וֹ נ וֹ  וּ נח ב  בּ וֹ א וּ  ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ  בּ יצרם הּמ וֹ ׁש לים  אלּ וּ  ה ּמ וֹ ׁש לים 

שׂ כר ּה עוֹ לם כּ נגד מצוה הפסדּה ההפסד  כּ נגד  עברה א ּת הוּ שׂ כר אם  ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה  
ה בּ א לעוֹ לם ותכּ וֹ נן ה זּ ה  בּ עוֹ לם ּת בנה  כּ ן עכ"ל .עוֹ שׂ ה  ועדין, בּ ראׁש וֹ  ׁש עיניו מי וכל  

האמּת יּ ים. הח יּ ים  בּ אילן ויאחז ויחטף ירוּ ץ  דּ עה , בּ ר 

שואל בזוה"ק והקב "ה  קודש, בשבת  חידושים לחדש חייב  יהודי שכל  כתוב 
ידי על ועתה גדולה , בבושה  נמצאת חידש  לא ואם  חידשה, מה  לנשמה
עולה  ובשבת  מלך הכסא  כדברי  שנה שווה  ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא  הלימוד 
האורחות  כדברי  שנה  למיליון ובשמחה  זי "ע, חי  איש הבן כדברי שנה אלף לערך 

נתן דּ רבּ י  בּ אבוֹ ת  כּ דאיתא  מאה כפול וביסורים  ו ')צדיקים, מׁשנה ג ' ישמעאל (ּפרק רבי  , ֶ ֶ ִ ְ ָ 

בריווח  ממאה בצער  אחד דבר לאדם לו  שטוב לפי  אומר... יוסי  צערוברבי וגם ,

עיה"ק:ה. בירושלים מוכר יהודי  מסוחר  סיפור
ניצל מלך, והכסא חי איש  הבן דברי לו כשנודע 
לי וסיפר אחת . בשבת שעות שש  ולמד זמנו את 
שווה זה בשמחה , שכשלומדים  לו אמרתי  כך . על
13 לומד הייתי ידעתי לּו לי, ענה שנה, מליון 

בשבת . זוהר  שעות 

חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
שיכול כאלו חשבונות כששומע וזהב, כסף על
את  בעצמו ומקיים כזה, גדולה לעשירות  להגיע
ועל וכסף". זהב מאלפי פיך תורת  לי "טוב הפסוק
במסכת  הקדושים חז "ל דברי להמליץ אפשר זה 

א')אבות  משנה ד' איזהּו(פרק אֹומר... זֹומא  ּבן  :ֵֵֶֶָ
ׁשּנאמר ּבחלקֹו, ה ּׂשמח קכח)עׁשיר "יגיע(תהלים , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבע ֹולם , אׁשרי .ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי   ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּפי
הּבא". לעֹולם ,ל וטֹוב ֶַַָָָָהּזה.

,"ּבת ֹורת חלקנּו "ותן יום : בכל  מתפללים ְְְֵֵֶֶָואנו

ולימוד  בחלק ששמח  זה האמיתי, העשיר  ומיהו 
דברי וידוע  באלף. תורתו את מכפיל ובזה התורה
להיות  צריך ה' עבודת שעיקר החי האר"י
וההשגות  המעלות לכל זוכים ידה ועל בשמחה,

דשמיא. בסייעתא

לישועהו. צפית בספר חיים החפץ  א)כתב :(פרק 
בצער אחת  דפעם נתן , דרבי באבות  דאיתא וידוע
השם ועבודת בצער, שלא פעמים ממאה  שקול 

בה שאין  ונקיה טהורה היא כעת  מטרהיתברך 
בנו נתקיים אדרבא כי פניות, שאר או לכבוד

הבריות על משתולל מרע וסר רש "י בעוה"ר  (פירש

הוא, שוטה עליו אומרין העולם  כל  ע "ב  ע"א צז בסנהדרין

שטות) לשון  משתולל  כמההיינו אצל ימאסו ה' ויראי  ,
את  לעשות  בשביל אשר  אנשים ויש  אנשים. סוגי
מקבלים התורה , כדת  כשרים יהודים בניהם
ימיהם, כל ודוחק עוני חיי לחיות  עליהם
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ואיתא  הלילה, כל  שלומדים הכולל חברי אלו ובפרט  ליסורים , נחשב היצר כבישת 
שמעוני תתקסח)בילקוט רמז  ב פרק באף (קהלת שלמדתי תורה פפא בר  חנינא  רבי  אמר  :

לי. נתקיימה
תורה ,באו  שנה מיליון מאה שווה  קודש  בשבת  אחת  שעה זה: מחשבון היוצא  וראו 

אמיתיים  חידושים  בוודאי  וזהו בתורה, חידושים  שמחדשים כמו  נחשב  ועוד 
לנשמתו. ונחת  תיקון ימצא  אחד  כל ובכך לשמה , ותורה 

י"ח)חז"לאמרו ה' פרק אין (אבות הרבים  את המזכה "כל  ידו ",חטא, על  חטא""בא 
ועבירה,מלשון מלשוןחטא ׁש למה חיסרוןוגם  וּ בני  אני  "והייתי כמו:

כא)"ח ּט אים פסוק א' פרק א' חסרים .(מלכים פירוש : , 
העבירה ובמה  את החיסרוןנתקן  את נשלים  בפסוקבמה  י"ז )כתוב י"ג פרק (ירמיה 

עדר נׁש בּ ה  כּ י דּ מעה עיני  ותרד  ּת דמע ודמע גוה מ ּפ ני נפׁש י ּת ב כּ ה  "בּ מסּת רים
חז"ל  ודרשו  ע "ב)ה'. ה' דף  לו(חגיגה יש מקום דרב משמיה איניא בר שמואל רב אמר :

מפני יצחק בר  שמואל  רב אמר  גוה מפני  מאי שמו ומסתרים הוא ברוך להקדוש
אמר נחמני בר שמואל  רב כוכבים לעובדי  ונתנה מהם שניטלה  ישראל  של גאוותן 

בזוה "ק  וכתוב עכ "ל . שמים , מלכות של גאוותה ובאדרא)מפני  ע "א , מ"ו דף  ב כל (חלק
משקיט  הקב"ה לילה  חצות  אחר וזה ז הלומד לקולו , מקשיבים  וכולם המלאכים  את

דעדן בגנתא  עאל הוא  בריך קודשא ליליא  בפלגות אבל הקדוש: הזוהר  לשון
והא  באורייתא, ולמלעי  למיקם  נש לבר ליה בעי וכדין צדיקיא , עם  לאשתעשעא 
הוא  הדא  לקליה , צייתין  כלהו דעדן  דבגנתא צדיקיא וכל הוא  בריך דקודשא אתמר

י"ג)דכתיב ח' פרק  השירים  והא ח(שיר  ה ׁש מיעיני .  לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים  בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת 

ומורים למלמדים שכר יפרישו עמלם ומשארית
מהגרים ואינם ה '. בתורת  בניהם שיחזקו 
למקומות  ודוחקם עוניים למרות ממקומם 
חינוך בשביל  יותר, מצויה שהפרנסה הרחוקים
זה דנחשב לומר נוכל בודאי ויראה, לתורה בניהם

ונפש . לב בכל  לה' תשובה
הקדוש ז. השל"ה חייםוכתב דרך פרק חולין (מסכת

כ"ב) מוסר עולהתוכחת תורה של רנה וכשקול  :
ומקשיב מעלה צבא כל  הקב "ה מחריש  מלמטה,
המלאכים צבא וכל ישראל  וכנסת ההוא, הקול

שכתוב כענין  ההוא , הקול יג)מקשיבים ח, ,(שה"ש
לקולך מקשיבים חברים בגנים "היושבת
על חסד של חוט מושך וכשהקב"ה השמיעיני".
עמה המתחברים כל חלקם נוטלים ישראל, כנסת
"חצות  אמר  זה, דבר  יודע דוד שהיה ולפי בלילה.

וגו ' לך " להודות  אקום סב)לילה קיט , ,(תהלים
ט )וכתיב נז, רז"ל(תהלים ודרשו  וגו ', כבודי" "עורה

לפי אותי, מעיר  השחר ואין  השחר  את מעיר  אני
סוד  והוא הסוס, כשינת  אלא  ישן  היה שלא 

מעוטרת  הכלה באה השחר עמוד וכשעלה נעלם.
כלולה תודה , מיני וכמה ותושבחות  שירות מכמה
וכשרואה דודה. בחיק ויושבת וממטה, ממעלה
בספר לכתוב מצוה  הטוב, התיקון באותה אותה
ומושך בלילות  ה' בבית  העומדים ביתו בני  כל
אותו נכתר החוט ומאותו חסד . של חוט עליהם
עליונים ממנו ויראים  המלך, בכתר צדיק
לפי עליו , שולטים  הדין  בעלי ואין  ותחתונים,
ביתו, מבני שהוא וניכר  המלך  בסימן  רשום שהוא 
עצמו על מעיד  בזה והנזהר  אותו. דנין  אין  ולפיכך
ביוצרו ומאהבתו  בו, מאירה הקדושה שהנשמה
רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו. מתעורר 

ואומר  הנביא מזהיר  יט )היה ב, רוני(איכה "קומי 
וכתיב אשמורות ", לראש ט )בלילה כו, (ישעיה

יפסיק שלא ליזהר וצריך  בלילה". אויתיך "נפשי
עכ "ל. החמה , הנץ עם שיתפלל עד  משיתחיל

בגני� :(שם)וברש"יח. אומרהיושבת  הקב"ה -
של בגנים רועה בגולה הנפוצה את  ישראל  לכנסת 
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ח ׁש בּ וֹ ןׁש וֹ אלים זה ומה דּ ין זה מה וח ׁש בּ וֹ ןה ּמ פר ׁש ים , העברה  על  זה  דּ ין וּ מבארים , 
ּת וֹ רה . וללמד  ּמ צוה לע שׂ וֹ ת יכ וֹ ל  ׁש היה  העברה  זמן  על זה

ה ּק ד וֹ ׁש ים ידוּ עים  חז"ל  ע "ב)דּ ברי פ"ו  ּדף  לׁש גגוֹ ת ,:(יֹומא זד וֹ נוֹ ת  מה ּפ כת מ יּ ראה  ּת ׁש וּ בה ָ ַ 
מהח ׁש בּ וֹ ן להנּ צל  ה יּ חידה והעצה לזכ יּ וֹ ת. נה ּפ כים זדוֹ נ וֹ תיו מאהבה וּ ת ׁש וּ בה

לעתיד . קבּ לה זה הּת ׁש וּ בה מ יּ ס וֹ די  ואחד מאהבה, ּת ׁש וּ בה  היא 

ׁש עוֹ ת ורבּ וֹ תימוֹ רי מליוֹ ני  למא וֹ ת  אחת  ׁש עה  להפ אפׁש ר  ואי לת ּק ן, אפׁש ר  אי 
ּת וֹ רה  מאהבה ׁש ל לתׁש וּ בה  ּת ׁש וּ בתנוּ  יתרצּ ה  כּ דיוּ בּמ ה  עצמנ וּ  על נקבּ ל וּ מה 

וח ׁש בּ וֹ ן בּ דּ ין לז כּ וֹ ת  

מחׁש בּ וֹ ן"על יצאה א ׁש  כּ י  סיח וֹ ן: עיר ותכּ וֹ נן ּת בּ נה  ח ׁש בּ וֹ ן בּ אוּ  ה ּמ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן 
מ ער אכלה סיחן מּק רית ארנן:להבה בּ מ וֹ ת בּ עלי כ"ז כ "ח)וֹ אב  – כ"א וּ בגּ מרא (במדבר , 

בּ תרא ע "ב)בּ בא ע"ח יאמרוּ (דף  כּ ן על  דּ כתיב מאי יוֹ חנן א"ר  נחמן בּ ר ׁש מוּ אל  א "ר : 
וגוֹ ' ׁש להּמ וֹ ׁש לים  חׁש בּ וֹ נ וֹ  וּ נח ב  בּ וֹ א וּ  ח ׁש בּ וֹ ן בּ וֹ אוּ  בּ יצרם הּמ וֹ ׁש לים  אלּ וּ  ה ּמ וֹ ׁש לים 

שׂ כר ּה עוֹ לם כּ נגד מצוה הפסדּה ההפסד  כּ נגד  עברה א ּת הוּ שׂ כר אם  ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה  
ה בּ א לעוֹ לם ותכּ וֹ נן ה זּ ה  בּ עוֹ לם ּת בנה  כּ ן עכ"ל .עוֹ שׂ ה  ועדין, בּ ראׁש וֹ  ׁש עיניו מי וכל  

האמּת יּ ים. הח יּ ים  בּ אילן ויאחז ויחטף ירוּ ץ  דּ עה , בּ ר 

שואל בזוה"ק והקב "ה  קודש, בשבת  חידושים לחדש חייב  יהודי שכל  כתוב 
ידי על ועתה גדולה , בבושה  נמצאת חידש  לא ואם  חידשה, מה  לנשמה
עולה  ובשבת  מלך הכסא  כדברי  שנה שווה  ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא  הלימוד 
האורחות  כדברי  שנה  למיליון ובשמחה  זי "ע, חי  איש הבן כדברי שנה אלף לערך 

נתן דּ רבּ י  בּ אבוֹ ת  כּ דאיתא  מאה כפול וביסורים  ו ')צדיקים, מׁשנה ג ' ישמעאל (ּפרק רבי  , ֶ ֶ ִ ְ ָ 

בריווח  ממאה בצער  אחד דבר לאדם לו  שטוב לפי  אומר... יוסי  צערוברבי וגם ,

עיה"ק:ה. בירושלים מוכר יהודי  מסוחר  סיפור
ניצל מלך, והכסא חי איש  הבן דברי לו כשנודע 
לי וסיפר אחת . בשבת שעות שש  ולמד זמנו את 
שווה זה בשמחה , שכשלומדים  לו אמרתי  כך . על
13 לומד הייתי ידעתי לּו לי, ענה שנה, מליון 

בשבת . זוהר  שעות 

חשבונות  שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
שיכול כאלו חשבונות כששומע וזהב, כסף על
את  בעצמו ומקיים כזה, גדולה לעשירות  להגיע
ועל וכסף". זהב מאלפי פיך תורת  לי "טוב הפסוק
במסכת  הקדושים חז "ל דברי להמליץ אפשר זה 

א')אבות  משנה ד' איזהּו(פרק אֹומר... זֹומא  ּבן  :ֵֵֶֶָ
ׁשּנאמר ּבחלקֹו, ה ּׂשמח קכח)עׁשיר "יגיע(תהלים , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבע ֹולם , אׁשרי .ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי   ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּפי
הּבא". לעֹולם ,ל וטֹוב ֶַַָָָָהּזה.

,"ּבת ֹורת חלקנּו "ותן יום : בכל  מתפללים ְְְֵֵֶֶָואנו

ולימוד  בחלק ששמח  זה האמיתי, העשיר  ומיהו 
דברי וידוע  באלף. תורתו את מכפיל ובזה התורה
להיות  צריך ה' עבודת שעיקר החי האר"י
וההשגות  המעלות לכל זוכים ידה ועל בשמחה,

דשמיא. בסייעתא

לישועהו. צפית בספר חיים החפץ  א)כתב :(פרק 
בצער אחת  דפעם נתן , דרבי באבות  דאיתא וידוע
השם ועבודת בצער, שלא פעמים ממאה  שקול 

בה שאין  ונקיה טהורה היא כעת  מטרהיתברך 
בנו נתקיים אדרבא כי פניות, שאר או לכבוד

הבריות על משתולל מרע וסר רש "י בעוה"ר  (פירש

הוא, שוטה עליו אומרין העולם  כל  ע "ב  ע"א צז בסנהדרין

שטות) לשון  משתולל  כמההיינו אצל ימאסו ה' ויראי  ,
את  לעשות  בשביל אשר  אנשים ויש  אנשים. סוגי
מקבלים התורה , כדת  כשרים יהודים בניהם
ימיהם, כל ודוחק עוני חיי לחיות  עליהם
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ואיתא  הלילה, כל  שלומדים הכולל חברי אלו ובפרט  ליסורים , נחשב היצר כבישת 
שמעוני תתקסח)בילקוט רמז  ב פרק באף (קהלת שלמדתי תורה פפא בר  חנינא  רבי  אמר  :

לי. נתקיימה
תורה ,באו  שנה מיליון מאה שווה  קודש  בשבת  אחת  שעה זה: מחשבון היוצא  וראו 

אמיתיים  חידושים  בוודאי  וזהו בתורה, חידושים  שמחדשים כמו  נחשב  ועוד 
לנשמתו. ונחת  תיקון ימצא  אחד  כל ובכך לשמה , ותורה 

י"ח)חז"לאמרו ה' פרק אין (אבות הרבים  את המזכה "כל  ידו ",חטא, על  חטא""בא 
ועבירה,מלשון מלשוןחטא ׁש למה חיסרוןוגם  וּ בני  אני  "והייתי כמו:

כא)"ח ּט אים פסוק א' פרק א' חסרים .(מלכים פירוש : , 
העבירה ובמה  את החיסרוןנתקן  את נשלים  בפסוקבמה  י"ז )כתוב י"ג פרק (ירמיה 

עדר נׁש בּ ה  כּ י דּ מעה עיני  ותרד  ּת דמע ודמע גוה מ ּפ ני נפׁש י ּת ב כּ ה  "בּ מסּת רים
חז"ל  ודרשו  ע "ב)ה'. ה' דף  לו(חגיגה יש מקום דרב משמיה איניא בר שמואל רב אמר :

מפני יצחק בר  שמואל  רב אמר  גוה מפני  מאי שמו ומסתרים הוא ברוך להקדוש
אמר נחמני בר שמואל  רב כוכבים לעובדי  ונתנה מהם שניטלה  ישראל  של גאוותן 

בזוה "ק  וכתוב עכ "ל . שמים , מלכות של גאוותה ובאדרא)מפני  ע "א , מ"ו דף  ב כל (חלק
משקיט  הקב"ה לילה  חצות  אחר וזה ז הלומד לקולו , מקשיבים  וכולם המלאכים  את

דעדן בגנתא  עאל הוא  בריך קודשא ליליא  בפלגות אבל הקדוש: הזוהר  לשון
והא  באורייתא, ולמלעי  למיקם  נש לבר ליה בעי וכדין צדיקיא , עם  לאשתעשעא 
הוא  הדא  לקליה , צייתין  כלהו דעדן  דבגנתא צדיקיא וכל הוא  בריך דקודשא אתמר

י"ג)דכתיב ח' פרק  השירים  והא ח(שיר  ה ׁש מיעיני .  לקוֹ ל מק ׁש יבים חברים  בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת 

ומורים למלמדים שכר יפרישו עמלם ומשארית
מהגרים ואינם ה '. בתורת  בניהם שיחזקו 
למקומות  ודוחקם עוניים למרות ממקומם 
חינוך בשביל  יותר, מצויה שהפרנסה הרחוקים
זה דנחשב לומר נוכל בודאי ויראה, לתורה בניהם

ונפש . לב בכל  לה' תשובה
הקדוש ז. השל"ה חייםוכתב דרך פרק חולין (מסכת

כ"ב) מוסר עולהתוכחת תורה של רנה וכשקול  :
ומקשיב מעלה צבא כל  הקב "ה מחריש  מלמטה,
המלאכים צבא וכל ישראל  וכנסת ההוא, הקול

שכתוב כענין  ההוא , הקול יג)מקשיבים ח, ,(שה"ש
לקולך מקשיבים חברים בגנים "היושבת
על חסד של חוט מושך וכשהקב"ה השמיעיני".
עמה המתחברים כל חלקם נוטלים ישראל, כנסת
"חצות  אמר  זה, דבר  יודע דוד שהיה ולפי בלילה.

וגו ' לך " להודות  אקום סב)לילה קיט , ,(תהלים
ט )וכתיב נז, רז"ל(תהלים ודרשו  וגו ', כבודי" "עורה

לפי אותי, מעיר  השחר ואין  השחר  את מעיר  אני
סוד  והוא הסוס, כשינת  אלא  ישן  היה שלא 

מעוטרת  הכלה באה השחר עמוד וכשעלה נעלם.
כלולה תודה , מיני וכמה ותושבחות  שירות מכמה
וכשרואה דודה. בחיק ויושבת וממטה, ממעלה
בספר לכתוב מצוה  הטוב, התיקון באותה אותה
ומושך בלילות  ה' בבית  העומדים ביתו בני  כל
אותו נכתר החוט ומאותו חסד . של חוט עליהם
עליונים ממנו ויראים  המלך, בכתר צדיק
לפי עליו , שולטים  הדין  בעלי ואין  ותחתונים,
ביתו, מבני שהוא וניכר  המלך  בסימן  רשום שהוא 
עצמו על מעיד  בזה והנזהר  אותו. דנין  אין  ולפיכך
ביוצרו ומאהבתו  בו, מאירה הקדושה שהנשמה
רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו. מתעורר 

ואומר  הנביא מזהיר  יט )היה ב, רוני(איכה "קומי 
וכתיב אשמורות ", לראש ט )בלילה כו, (ישעיה

יפסיק שלא ליזהר וצריך  בלילה". אויתיך "נפשי
עכ "ל. החמה , הנץ עם שיתפלל עד  משיתחיל

בגני� :(שם)וברש"יח. אומרהיושבת  הקב"ה -
של בגנים רועה בגולה הנפוצה את  ישראל  לכנסת 
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הוא  בריך לקודשא ליה משבחת  דאיהי  ישראל, כנסת  דא בגנים  היושבת אוקמוה 
ליה  לשבחא בהדה, דאשתתף מאן  חולקיה זכאה  בליליא , דאורייתא בשבחא 

דאורייתא . בשבחא הוא בריך  לקודשא 

מובא ובכתבי השירים )האר"י שיר  ספר  הפסוקים בּ גּ נּ ים (שער "ה יּ וֹ ׁש בת  מק ׁש יבים: חברים 
ה ׁש מיעיני" תיבות:לק וֹ ל שמיעני,ה'קולך ל'קשיבים מ'בירים ח'ראשי 

ותחמול חמלה,הוא  בוכה נער "והנה  פסוק  על  שמות , בפרשת בזוהר  שדרשו  כמו
זה . והבן וגו ', עליו"

זה אחי  וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר נתאחד בּ וֹ א וּ  ורעי  

ה ּק ד וֹ ׁש מד בּ רים  הזוֹ הר  וּ זכוּ ת ה ּמ ׁש יח, את  וּ מביא ה גּ אוּ לה  את ׁש ּמ קרב  דּ בר  על  כּ אן 
- אט וֹ ם . ּפ צצת  ח "ו ישׂ ראל עם  על  מ לּ ב וֹ א  י וֹ תרמעכּ ב זמן  אין 

לכל יד וּ ע הל העוֹ לם, מלחמת לפני ׁש נה עשׂ רים  זצ"ל  ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
על  ׁש נּ חּת מה  גּ דוֹ לה  גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י  הרבּ נים 
ואמר רח "ל , העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק י שׂ ראל , כּ לל
מן א וֹ תנ וּ  להצּ יל  יכ וֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד  ׁש רק היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי

הרעוֹ ת  רח "ל .טהגּ זרוֹ ת  

מדרשות . ובבתי כנסיות בבתי ויושבת  אחרים
לקול�" מקשיבי� השרת "חברי� מלאכי  -

ובאים מקשיבים דוגמתך אלקים  בני חבריך
" כנסיות, בבתי קולך ואחרהשמיעני"לשמוע -

שנאמר הם יקדישו  ל"ח)כך כוכבי""""(איוב יחד בר�

כך""""בוקר ואחר ישראל, בניאלו כל "ויריעו

אלקי�".

ט .
ה ýžŁרים מתמ קים ò₣ דč ה ה þהר לýflד ידי ְְְִִִִִֵַַַַַַָֹעל 

נשא  קנ"ג.)בזוהר שמעון(דף  רבי  [ופנה :
שם "שם  שכתוב מה לו  ופירש מהימנא להרעיא

ואמר] אחר , באופן  ומשפט" חק ורעיא לו
חכמיםמהימנא, בתלמידי מתנוצצת  [שנשמתך 

דור ,] ּב�,שבכל אתקּיי� נתקייםּתּמ� בגלות  [שם 
שכתוב ] מה  ּומ�ּפטבך, חק לֹו �� [היינו�� 

משנה סדרי בששה העליונה  התורה התלבשות
ומרירות , ומחלוקת  קושיא  בהם שיש  שבמט"ט ,

ההלכה,] שמתלבן  עד  בתוכם מתמרמר  ו�� והוא 
ּדאיה ּו[ומפרש]נ�הּו. ורע, טֹוב  ה ּדעת ע�  ּובהאי 

והיּתר. הואאי�ּור שמשם ורע טוב הדעת [ובעץ 
שבעל התורה  ידי על  דהיינו והיתר , איסור  ענין 
מט"ט , מלאך שמצד משנה סדרי  ששה שהיא פה
עצמם שייגעו מחמת  חכמים התלמידי יתעלו

פה] שבעל התורה ּדאת ּגּליי� בעסק רזי� ּובאיּנּו�
יד�, ידך ,]על על שנתגלו הסודות וּימ ּתקּו[ובאלו 

הכי[דהיינו ]י�.הּמ ּב�רא , ּדממּתקת ּכּמלח 
איּנּו�  ּכל יד�, על  ּדאת ּגּליי� ּברזייא יתמּתקּו�

ּומחל ֹוק ֹות, הבשר,קּו�יי� את הממתקת  [כמלח 
על שנתגלו  הסודות  בכח ויתיישבו  יתמתקו כך
כמה יש כי  והמחלוקת, הקושיות  אלו  כל ידך 
דרך על  אלא  מתיישבים שאינן  חז"ל מאמרי 

ּפה,הסוד,] ּדבעל ּדא ֹורייתא מריר� מיםּדמיי� [כי 
שטעמו מה  דהיינו  פה, שבעל התורה של המרים

הקושיות,] מחמת  בתורה מר  אתהדרּוטעם
אֹורייתא, מי  חוזריםמתיק� הסודות  ידי [על 

מתוקים.]. התורה מי להיות

ּדיל�, דהיינווי�ּורי� שלך, והצער [והיסורים 
בתורה,] להעוסקים  שמגיע אּלי� הצער  ּברזי�

מתיק�, ל� יהֹו� יד�, על  האלוּדאתּגּליי� [בסודות  
ידי על כי מתוקים , לך יהיו  ידך  על  שמתגלים
משיג  וכשאדם היסורים, מעלות  את  ישיגו הסוד 

בהם,] ישמח היסורים מעלות ּכל את  ל� ויהדר ּו�
ּדעברי�. ּכחלמי� ּדיל�, כלּדחקי� לך [ויחזרו  

שעוברים חלומות כמו עליך שעברו הצרות
ּדממּתקת ואינם], מל''ח. אתוו� ּבהיפ ּו� וחל''�,

ּב�רא . היאית האותיות  בהיפוך חל"ם [ומלת  

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יא

הּק דוֹ ׁש .על ז וֹ הר ללמד  צרי יה וּ די ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה  וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא , העצה כּ ן  

הבשר ,] את  הממתקת  י�ּורי� מל"ח א ּו�
יהיוממתקי�. כמלח שממתקים היסורים [כך 

חלום,] ּדאּוקמ ּוה.כמו שביארוּכמה [כמו 
ע "א)החכמים ה' דף ברכות מסכת  ].(עין 
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�דֹומית, מלח י�ּורי� מתהדר� ולר�עי� 
סדומית,] מלח  כמו  היסורים  יחזרו  [ולרשעים

העיני�, את מ�ּמא  את ּדאיהי מעוור [שהוא 
בחבלי היסורים מעלות  את ישיגו  לא  כי העינים,

ישראל,] מכלל  ויצאו בהם  ויבעטו  לקּיימא משיח
שכתוב]ּבהּו מה בהם כ')[לקיים יא ועיני(איוב ְֵֵ

ּתכלינה. ועניןרׁשעים ה', בטוב לראות יזכו  [ולא ְְִִֶָָ
לראות  ישראל  את בהם לנסות הקב"ה יעשה זה 
ויתלבנו ]. יתבררו  זה ידי ועל באמונתו , היעמדו

ע''ב)ואיּנּו�  קנ''ג ר�יעּייא ,(דף רב  [ואותםערב  
הרשעים,] רב זמנא ,הערב ּבההּוא ּבהּו ּדיתקּיי�

שכתוב] מה המשיח ביאת  קודם (דניאל[שיתקיים

י ') והר�יעּויב ר ּבי� וי ּצרפּו ויתל ּבנ ּו יתּבררּו
כלר�עי�. של הגמור  בירור יהיה אז [כי 

ומפרש ] בישראל , שיש  איּנּו� הבחינות יתלּבנּו:
מ�נה. עלמארי שיתבררו  משנה בעלי הם [אלו  

התורה,] לימוד קדי�א ידי זרעא  אי ּנּו� ויּצרפּו:
עּמא. העםּד�אר שאר של קודש  זרע  הם [אלו 

וצדקה,] טובים ומעשים מצות  ידי  על  שיתבררו
דכתיב , הּוא שכתוב]הדא ט')[זהו  יג (זכריה 

ה ּכ��. את  ּכּצרֹו�  הכסףּוּצרפ ּתי�  ידי  על [דהיינו 
לצדקה,] ערב שנותנים איּנּו� ר�עי�, והר �יעּו

ישראל ].רב . מכלל  שיצאו רב הערב הם [אלו  
נח  ùתבת להינס ý יז ò₣דčה ùז ₣הר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהע₣סקים

ýמג₣ג  ú₣ג  מflלחמת  ýלהŽצל  ְְִִִֵֶֶָָ

שכתוב ] יב)[ומה  איּנּו� (דניאל יבינ ּו, והמ �ּכילי�
קּבלה, העוסקיםמארי  הקבלה בעלי הם  [אלו 

התורה,] ּבהֹו� בסודות בהם]ּדאּתמר  [שנאמר  
ג') יב הרקיע.(דניאל ּכזהר  יזהירּו והמ�ּכילי�

ּדא ,[והיינו] ּבזהר מ�ּתּדלי� ּדקא איּנּו�  א ּלי�
הּזהר, �פר  הזהּדאקרי באור שעוסקים הם  [אלו  

להבין עצמם שמייגים כלומר  הזוהר, ספר הנקרא
דבריו,] עומק נח ,את ּכתיבת [שהואּדאיהּו 

בה להכנס זכו לא  נח  שתיבת כמו נח, כתיבת
הזוהר ספר  בהבנת להכנס יוזכו  לא כך מעט, אלא

שאמר ] וזה מעט, מעיר,אלא �ני� ּבּה ּדמתּכּנ�י�

מּמלכ ּותא. בעירו�בע שנים בו [שנאספים 
המדינה,] מכל  דהיינו  המלכות, מן  ּולזמני� ושבעה

רק] אז בדור, זכות  כשאין מעיר,[ולפעמים אחד
מּמ�ּפחה. הזוכיםּו�ני� יהיו מעטים [כלומר  

הזוהר ,] ספר את  שיזכוּדבה ֹו� להבין באלו [כי 
הזוהר] ספר  את שכתוב]יתקּי� להבין (שמות[מה 

כב) הּיּלֹודא הּב� הנולדות ּכל הנשמות כל [היינו 
קדישא,] ּת�ליכּוהּו.מאימא [דורש הּיאֹורה 

ה', אור  נוטריקון כמו האור "ה  היאור"ה לומר יש (ועוד 

בתחילתה, כל ' אחרונה דהא הבאיםליאו"ר עה"פ (רש "י 

הגנוז,מצרימה) או"ר וזה או"ר ליהי נוטריקון ולהיאו"ר 

הקדוש) זוהר בספר ומתגלה ּד�פרא ודא ]בתורה, אֹורה 
לראות ּדא , שיזכו  הזה ספר של האור  [וזהו  

ּדיל�.באורו,] �יּבה על סיבהוכ ּלא על  הוא [והכל  
של בנשמות מתלבש שאתה לפי  ובכחך, שלך

חכמים]. תלמידי

עflי  òהם ה ôקצים עם ועסק הûòל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם
להחזיר ה ûòל  ולא  fiòהם ה flמ ₣ן òùביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ 
הúל ýת  אריכת סùת  וז₣הי – ùתýòבה י óראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ּדא.[וזה  ּגרי� את ּומא� גרם [ומי 
הגלות ,] שחטאעֹורבאריכות  ירבעם [דהיינו 

כעורב, פניהם והשחיר ישראל את (ועודוהחטיא

בשליחותו) נאמן שלא כעורב ּבההּוא ]דהוא ּתהא ּדאנ ּת
ּכּיֹונה. בעת זמנא, תהיה מהימנא  רעיא  אתה [כי 

בנאמנות] שליחותה  שעשתה נח של כיונה ההיא
ּב�מ �, ּדאקרי אחרא  אחרּד�ליח  שליח [כי 

בשמך הנקרא  ירבעם היו דהיינו  ישראל חכמי כל (כי

רבינו  וכמשה ישראל מלך  שהיה (ועוד  השום כקליפת  בפניו

מלך ) בישורון  ויהי בו ּדא �ּתלח ]שנאמר  ּכעֹורב 
ּב�ליחּותא , אתהדר  ולא  נדמהּבקדמיתא , [הוא  

חזר ולא התיבה מן  בתחילה נח ששלחו לעורב
וכן בשליחותו , לילך רצה  לא  כי  בשליחותו ,
ישראל להחזיר שליחותו עשה לא ירבעם 

אלא] ּבהֹו�,בתשובה, ּדאּתמר ּב�קּצי�, ּדא�ּתּדל 
ע"ב) מט  דף פסחים ׁשקץ.(במסכת  הארץ ֵֶֶֶַָָעּמי 

הארץ עמי שהם השקצים עם ועסק [שהשתדל
לשקץ,] ּדלהֹו�,שנמשלים ממ ֹונא [בשבילּבגי� 

לו,] שנתנו  שלהם א�ּתּדל הממון  ולא
ּבתי ּובתא. לּצדיקּייא לאהדרא [ןלאּב�ליח ּותיּה 

שהם ישראל את  להחזיר בשליחותו  השתדל
בתשובה,] �ליחּותא צדיקים  עביד לא  ּכאיּלּו



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   י 

הוא  בריך לקודשא ליה משבחת  דאיהי  ישראל, כנסת  דא בגנים  היושבת אוקמוה 
ליה  לשבחא בהדה, דאשתתף מאן  חולקיה זכאה  בליליא , דאורייתא בשבחא 

דאורייתא . בשבחא הוא בריך  לקודשא 

מובא ובכתבי השירים )האר"י שיר  ספר  הפסוקים בּ גּ נּ ים (שער "ה יּ וֹ ׁש בת  מק ׁש יבים: חברים 
ה ׁש מיעיני" תיבות:לק וֹ ל שמיעני,ה'קולך ל'קשיבים מ'בירים ח'ראשי 

ותחמול חמלה,הוא  בוכה נער "והנה  פסוק  על  שמות , בפרשת בזוהר  שדרשו  כמו
זה . והבן וגו ', עליו"

זה אחי  וקדוֹ ׁש  גּ דוֹ ל בּ דבר נתאחד בּ וֹ א וּ  ורעי  

ה ּק ד וֹ ׁש מד בּ רים  הזוֹ הר  וּ זכוּ ת ה ּמ ׁש יח, את  וּ מביא ה גּ אוּ לה  את ׁש ּמ קרב  דּ בר  על  כּ אן 
- אט וֹ ם . ּפ צצת  ח "ו ישׂ ראל עם  על  מ לּ ב וֹ א  י וֹ תרמעכּ ב זמן  אין 

לכל יד וּ ע הל העוֹ לם, מלחמת לפני ׁש נה עשׂ רים  זצ"ל  ה ּס לּ ם ׁש בּ על 
על  ׁש נּ חּת מה  גּ דוֹ לה  גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י  הרבּ נים 
ואמר רח "ל , העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק י שׂ ראל , כּ לל
מן א וֹ תנ וּ  להצּ יל  יכ וֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד  ׁש רק היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי

הרעוֹ ת  רח "ל .טהגּ זרוֹ ת  

מדרשות . ובבתי כנסיות בבתי ויושבת  אחרים
לקול�" מקשיבי� השרת "חברי� מלאכי  -

ובאים מקשיבים דוגמתך אלקים  בני חבריך
" כנסיות, בבתי קולך ואחרהשמיעני"לשמוע -

שנאמר הם יקדישו  ל"ח)כך כוכבי""""(איוב יחד בר�

כך""""בוקר ואחר ישראל, בניאלו כל "ויריעו

אלקי�".

ט .
ה ýžŁרים מתמ קים ò₣ דč ה ה þהר לýflד ידי ְְְִִִִִֵַַַַַַָֹעל 

נשא  קנ"ג.)בזוהר שמעון(דף  רבי  [ופנה :
שם "שם  שכתוב מה לו  ופירש מהימנא להרעיא

ואמר] אחר , באופן  ומשפט" חק ורעיא לו
חכמיםמהימנא, בתלמידי מתנוצצת  [שנשמתך 

דור ,] ּב�,שבכל אתקּיי� נתקייםּתּמ� בגלות  [שם 
שכתוב ] מה  ּומ�ּפטבך, חק לֹו �� [היינו�� 

משנה סדרי בששה העליונה  התורה התלבשות
ומרירות , ומחלוקת  קושיא  בהם שיש  שבמט"ט ,

ההלכה,] שמתלבן  עד  בתוכם מתמרמר  ו�� והוא 
ּדאיה ּו[ומפרש]נ�הּו. ורע, טֹוב  ה ּדעת ע�  ּובהאי 

והיּתר. הואאי�ּור שמשם ורע טוב הדעת [ובעץ 
שבעל התורה  ידי על  דהיינו והיתר , איסור  ענין 
מט"ט , מלאך שמצד משנה סדרי  ששה שהיא פה
עצמם שייגעו מחמת  חכמים התלמידי יתעלו

פה] שבעל התורה ּדאת ּגּליי� בעסק רזי� ּובאיּנּו�
יד�, ידך ,]על על שנתגלו הסודות וּימ ּתקּו[ובאלו 

הכי[דהיינו ]י�.הּמ ּב�רא , ּדממּתקת ּכּמלח 
איּנּו�  ּכל יד�, על  ּדאת ּגּליי� ּברזייא יתמּתקּו�

ּומחל ֹוק ֹות, הבשר,קּו�יי� את הממתקת  [כמלח 
על שנתגלו  הסודות  בכח ויתיישבו  יתמתקו כך
כמה יש כי  והמחלוקת, הקושיות  אלו  כל ידך 
דרך על  אלא  מתיישבים שאינן  חז"ל מאמרי 

ּפה,הסוד,] ּדבעל ּדא ֹורייתא מריר� מיםּדמיי� [כי 
שטעמו מה  דהיינו  פה, שבעל התורה של המרים

הקושיות,] מחמת  בתורה מר  אתהדרּוטעם
אֹורייתא, מי  חוזריםמתיק� הסודות  ידי [על 

מתוקים.]. התורה מי להיות

ּדיל�, דהיינווי�ּורי� שלך, והצער [והיסורים 
בתורה,] להעוסקים  שמגיע אּלי� הצער  ּברזי�

מתיק�, ל� יהֹו� יד�, על  האלוּדאתּגּליי� [בסודות  
ידי על כי מתוקים , לך יהיו  ידך  על  שמתגלים
משיג  וכשאדם היסורים, מעלות  את  ישיגו הסוד 

בהם,] ישמח היסורים מעלות ּכל את  ל� ויהדר ּו�
ּדעברי�. ּכחלמי� ּדיל�, כלּדחקי� לך [ויחזרו  

שעוברים חלומות כמו עליך שעברו הצרות
ּדממּתקת ואינם], מל''ח. אתוו� ּבהיפ ּו� וחל''�,

ּב�רא . היאית האותיות  בהיפוך חל"ם [ומלת  

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יא

הּק דוֹ ׁש .על ז וֹ הר ללמד  צרי יה וּ די ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה  וראׁש  רב ׁש כּ ל  היא , העצה כּ ן  

הבשר ,] את  הממתקת  י�ּורי� מל"ח א ּו�
יהיוממתקי�. כמלח שממתקים היסורים [כך 

חלום,] ּדאּוקמ ּוה.כמו שביארוּכמה [כמו 
ע "א)החכמים ה' דף ברכות מסכת  ].(עין 
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�דֹומית, מלח י�ּורי� מתהדר� ולר�עי� 
סדומית,] מלח  כמו  היסורים  יחזרו  [ולרשעים

העיני�, את מ�ּמא  את ּדאיהי מעוור [שהוא 
בחבלי היסורים מעלות  את ישיגו  לא  כי העינים,

ישראל,] מכלל  ויצאו בהם  ויבעטו  לקּיימא משיח
שכתוב]ּבהּו מה בהם כ')[לקיים יא ועיני(איוב ְֵֵ

ּתכלינה. ועניןרׁשעים ה', בטוב לראות יזכו  [ולא ְְִִֶָָ
לראות  ישראל  את בהם לנסות הקב"ה יעשה זה 
ויתלבנו ]. יתבררו  זה ידי ועל באמונתו , היעמדו

ע''ב)ואיּנּו�  קנ''ג ר�יעּייא ,(דף רב  [ואותםערב  
הרשעים,] רב זמנא ,הערב ּבההּוא ּבהּו ּדיתקּיי�

שכתוב] מה המשיח ביאת  קודם (דניאל[שיתקיים

י ') והר�יעּויב ר ּבי� וי ּצרפּו ויתל ּבנ ּו יתּבררּו
כלר�עי�. של הגמור  בירור יהיה אז [כי 

ומפרש ] בישראל , שיש  איּנּו� הבחינות יתלּבנּו:
מ�נה. עלמארי שיתבררו  משנה בעלי הם [אלו  

התורה,] לימוד קדי�א ידי זרעא  אי ּנּו� ויּצרפּו:
עּמא. העםּד�אר שאר של קודש  זרע  הם [אלו 

וצדקה,] טובים ומעשים מצות  ידי  על  שיתבררו
דכתיב , הּוא שכתוב]הדא ט')[זהו  יג (זכריה 

ה ּכ��. את  ּכּצרֹו�  הכסףּוּצרפ ּתי�  ידי  על [דהיינו 
לצדקה,] ערב שנותנים איּנּו� ר�עי�, והר �יעּו

ישראל ].רב . מכלל  שיצאו רב הערב הם [אלו  
נח  ùתבת להינס ý יז ò₣דčה ùז ₣הר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהע₣סקים

ýמג₣ג  ú₣ג  מflלחמת  ýלהŽצל  ְְִִִֵֶֶָָ

שכתוב ] יב)[ומה  איּנּו� (דניאל יבינ ּו, והמ �ּכילי�
קּבלה, העוסקיםמארי  הקבלה בעלי הם  [אלו 

התורה,] ּבהֹו� בסודות בהם]ּדאּתמר  [שנאמר  
ג') יב הרקיע.(דניאל ּכזהר  יזהירּו והמ�ּכילי�

ּדא ,[והיינו] ּבזהר מ�ּתּדלי� ּדקא איּנּו�  א ּלי�
הּזהר, �פר  הזהּדאקרי באור שעוסקים הם  [אלו  

להבין עצמם שמייגים כלומר  הזוהר, ספר הנקרא
דבריו,] עומק נח ,את ּכתיבת [שהואּדאיהּו 

בה להכנס זכו לא  נח  שתיבת כמו נח, כתיבת
הזוהר ספר  בהבנת להכנס יוזכו  לא כך מעט, אלא

שאמר ] וזה מעט, מעיר,אלא �ני� ּבּה ּדמתּכּנ�י�

מּמלכ ּותא. בעירו�בע שנים בו [שנאספים 
המדינה,] מכל  דהיינו  המלכות, מן  ּולזמני� ושבעה

רק] אז בדור, זכות  כשאין מעיר,[ולפעמים אחד
מּמ�ּפחה. הזוכיםּו�ני� יהיו מעטים [כלומר  

הזוהר ,] ספר את  שיזכוּדבה ֹו� להבין באלו [כי 
הזוהר] ספר  את שכתוב]יתקּי� להבין (שמות[מה 

כב) הּיּלֹודא הּב� הנולדות ּכל הנשמות כל [היינו 
קדישא,] ּת�ליכּוהּו.מאימא [דורש הּיאֹורה 

ה', אור  נוטריקון כמו האור "ה  היאור"ה לומר יש (ועוד 

בתחילתה, כל ' אחרונה דהא הבאיםליאו"ר עה"פ (רש "י 

הגנוז,מצרימה) או"ר וזה או"ר ליהי נוטריקון ולהיאו"ר 

הקדוש) זוהר בספר ומתגלה ּד�פרא ודא ]בתורה, אֹורה 
לראות ּדא , שיזכו  הזה ספר של האור  [וזהו  

ּדיל�.באורו,] �יּבה על סיבהוכ ּלא על  הוא [והכל  
של בנשמות מתלבש שאתה לפי  ובכחך, שלך

חכמים]. תלמידי

עflי  òהם ה ôקצים עם ועסק הûòל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם
להחזיר ה ûòל  ולא  fiòהם ה flמ ₣ן òùביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ 
הúל ýת  אריכת סùת  וז₣הי – ùתýòבה י óראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ּדא.[וזה  ּגרי� את ּומא� גרם [ומי 
הגלות ,] שחטאעֹורבאריכות  ירבעם [דהיינו 

כעורב, פניהם והשחיר ישראל את (ועודוהחטיא

בשליחותו) נאמן שלא כעורב ּבההּוא ]דהוא ּתהא ּדאנ ּת
ּכּיֹונה. בעת זמנא, תהיה מהימנא  רעיא  אתה [כי 

בנאמנות] שליחותה  שעשתה נח של כיונה ההיא
ּב�מ �, ּדאקרי אחרא  אחרּד�ליח  שליח [כי 

בשמך הנקרא  ירבעם היו דהיינו  ישראל חכמי כל (כי

רבינו  וכמשה ישראל מלך  שהיה (ועוד  השום כקליפת  בפניו

מלך ) בישורון  ויהי בו ּדא �ּתלח ]שנאמר  ּכעֹורב 
ּב�ליחּותא , אתהדר  ולא  נדמהּבקדמיתא , [הוא  

חזר ולא התיבה מן  בתחילה נח ששלחו לעורב
וכן בשליחותו , לילך רצה  לא  כי  בשליחותו ,
ישראל להחזיר שליחותו עשה לא ירבעם 

אלא] ּבהֹו�,בתשובה, ּדאּתמר ּב�קּצי�, ּדא�ּתּדל 
ע"ב) מט  דף פסחים ׁשקץ.(במסכת  הארץ ֵֶֶֶַָָעּמי 

הארץ עמי שהם השקצים עם ועסק [שהשתדל
לשקץ,] ּדלהֹו�,שנמשלים ממ ֹונא [בשבילּבגי� 

לו,] שנתנו  שלהם א�ּתּדל הממון  ולא
ּבתי ּובתא. לּצדיקּייא לאהדרא [ןלאּב�ליח ּותיּה 

שהם ישראל את  להחזיר בשליחותו  השתדל
בתשובה,] �ליחּותא צדיקים  עביד לא  ּכאיּלּו



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יב 

בּ קוֹ לוֹ ו א כּ עת ׁש מע וּ  יהוּ דים, מלי וֹ ן  6-7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה  ּפ רצה   ּכ אחר - 
ׁש בּ ת בּ מּס כת  ה גּ מרא ׁש ּמ קׁש ה  האלה  א וֹ ת ּה  את  ׁש וֹ אל א וֹ תם (נה )אני  הרג ימי 

שליחות ּדמארי ּה. עשה לא כאילו לו נחשב [ולכן  
נגרם לכן הזה, לעולם שנשלח מה  בשביל קונו

ידו ]. על הגלות

הרי[ויש עביד, לא כאילו  אמר  מדוע להקשות,
אמר ולמה שליחותו, עשה לא ?כאילוממש 

בונים הם שבאמת לרבנים  שרומז לומר, ויש 
טובים מעשים עושים ולכאורה גדולים, בנינים

פרסום, הרבה רקעם הוא כוונת� באמת א� 

הממו�, את לחמדת להחזיר שזה  העיקר ואילו
לגאולה, ולדאוג בתשובה ישראל לא עם זה

אמרעושי�, חושבים"כאילו "ולכן חוץ  דכלפי 
שלא רואה תעלומות  יודע ורק המון , שעושים 

כלום, ישראל עושים מכלל  לה� איכפת ולא

הקדושה השכינה בשםומצער  הזוהר אור (עיין

והרמח"ל)] .המרח"ו

ּדיֹונה  רזא מהימנא,יתק ּיי� רעיא משה [ובך 
הנביא ,] יונה של הסוד ּבעמקי� יתקיים  ּדעאל

יּמא , הים,]ּדתהֹומי תהום בעמקי הכי[שנכנס 
אֹורייתא , ּדתהֹומי ּבעמיקּו אנּת תיכנס ּתיעּול [כך 

התורה,] תהומות בעומקי דכתיב ,אתה הּוא הדא
הנביא ] יונה שאמר  ב)[זה מּצּולה (יונה וּת�ליכני

יּמי�. התורה]ּבלבב ים על  מּדבׁש).[הרומז (מתֹוק ְִַָ

חז"לי . אמרו ע "א)הנה נ"ה דף מידת (שבת אמרה :
מאלו. אלו  נשתנו מה רבש "ע הקב"ה, לפני הדין 
רשעים והללו גמורים צדיקים הללו  לו , אמר
למחות  בידם היה רבש "ע לפניו , אמרה גמורים .
מיחו שאם לפני וידוע  גלוי  לו , אמר מיחו. ולא
אם רבש "ע לפניו , אמרה מהם. יקבלו  לא בהם
באנשים "ויחלו וכתיב גלוי , מי להם גלוי  לפניך
שמקיימין אדם בני אלו יוסף, ר' תנו  הזקנים",

תי"ו. ועד  מא ' כולה התורה את

שופטים  ילקוט ס"ח)עיין  מי(רמז ו"כל וז"ל:
ישראל להחזיר  מוחה ואינו  למחות  בידו שסיפק
על נשפכים בישראל שנשפכים דמים כל למוטב,
בגבעת  שנהרגו אלף ע"ב אותם תאמר אם ידיו ",
גדולה לסנהדרי להם היו  נהרגו, מה  מפני בנימין 
עמהם אלעזר בן ופנחס ויהושוע משה שהניח
ויגביהו במתניהם ברזל של חבלים שיקשרו 
בכל ויחזרו מארכובותיהם  למעלה  בגדיהם

ישראל, של  אחד עירותיהם יום ללכיש , אחד  יום 
יום אל, לבית אחד יום לחברון , אחד  יום  לעגלון,
לא הם הארץ . דרך אותם וילמדו  לירושלים, אחד 
אחד  כל  לארצם ישראל שנכנסו  כיון  אלא כן עשו 
דברים בנימין בגבעת וכשעשו ולזיתו , לכרמו רץ
הקב"ה יצא  ראוים שאינם ודברים מכוערים
אלף. ע"ב מהם ונפלו כולה, עולם כל את להחריב

עמהם. ופנחס גדולה סנהדרי אותם , הרג ומי

רבה מדרש ע"א):וז"ל נ "ב דף "וממקדשי(איכה
כסא לפני  קטיגוריה קפצה שעה באותו תחלו",

העולמים, רבון לפניו, אמרה מה� כבוד, איזה

שמ�, על מוחו נפצע מה� איזה שמ�, על  נהרג

שמ�. על נפשו  נת� מה�  איזה

הב"ח ט')והנה סי' ח"מ מדוע(חלק הקשה,
אחד  מצינו  לא עתה עד  הנביא שמואל  מימות
ולילך כמעשיו לעשות  שקינא ישראל  מגדולי
ערי וכל  ומצפה, גלגל , שנה, בכל לסבב  בדרכיו
על תירוצים לומר יש  ובאמת להדריכם. ישראל
הלכה לעשות  לסמוך  מאד  קשה  אבל זו, קושיא

זה. תירוץ  על  למעשה

לסבב דרך יש  שאם הוא, מזה עכ"פ  לנו והיוצא
ולנהלם להדריכם ישראל, ערי וכל ומצפה, גלגל ,
לא [שהרי הנ"ל תירוץ שייך יהיה לא זה דרך ועל
שלח  ומי לאיש שמך ומי אתה , נביא ולא  מנהיג
שבטי ראשי אטו  לכאן, לבוא  קראך עבורך,ומי
אנו ואין  ומנהיג , רב יש לנו גם הלא  אתה, ישראל

לך] עליוצריכים שרמי' �פק  שו� בלי בודאי 

שאמר כמו  שמואל, שעשה כדר�  וליל�  ל�בב 

"נתתי� "צופה שהבאנויחזקאל מה להלן  [וראה ,
'צופה' נקרא בישראל רב דכל זצ"ל , חיים מהחפץ 

מכש"כ(המעתיק) בזה , זה ערבים  ישראל וכל [
נתקיים אשר בעוה"ר עתה לעת  הזה היתום בדור
ז"ל חכמינו  ואמרו  יד, אזלת מקומות בכמה

ופירש"י התלמידים דף נתמעטו  תלמידים(חלק צ"ז 

למוטב) להחזירן ישראל ידי המחזיקין נתמעטו וא� כאלו

הדי�  את לית� עתיד הוא בודאי כ� יעשה לא

הגיע הרוגיה כל עצומי�  בכלל שהוא עבור

מורה, ואינו פעםלהוראה לא  זר, ולא ראו עיני כי
מספר, אין  פעמים אלא ושלש ושתים אחת 
היה לא  שכמעט עד כאלו  אדם בני עם שדברתי

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יג

חז"לידוּ ע א')מאמר ע ּמּוד נ"ה  ּדף  עוֹ לם (ׁשּבת ׁש ל  ר בּ וֹ נ וֹ  הקב"ה , לפני הדּ ין מ דּ ת  אמרה ַ ָ ַ ַ 
גּ מ וּ רים . ר ׁש עים והלּ ל וּ  גּ מוּ רים צדּ יקים  הלּ ל וּ  לוֹ  אמר מא לּ וּ . א לּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה 

ע וֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו מחוּ אמרה ולא למח וֹ ת  בּ ידם  ואכמ "ל .יאהיה  , 

ולבסוף ישראלי צלם צורות שום בהם ניכר
וכבושים רכים דברי בדברים עמהם  כשנכנסתי

תורה שצותה [כמו וארא)ורכים "אל(בפ' "ויצום
בנחת]. להנהיגם רש"י, פירש  "ישראל, זלגו"בני

עוררו לא שמימינו לנו אוי ואמרו דמעות  עיניה�

כאלו. דברי�  על ונשמעאותנו נעשה  ומעתה
אלינו, שתאמר  מה כל  לעשות עלינו  ומקבלים
את  שטרחת על תודות אלף לך נותנים ואנו
אשר הדרך  אותנו  ולהורות  עינינו  להאיר  עצמך

עכ "ל. בה , נלך
כבריא. בעולם והפצתם  ספרים עריכת  של  הדבר 

בקרבו ע"ה אברהם  אומתינו אבי  בזה הקדימנו
הרמב"ם וכלשון השכינה כנפי תחת הבריות את 

ג') הלכה עכו"ם מה' לעמוד (פ"א והתחיל ..." וז "ל:
שיש  ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא
והי' לעבוד  ראוי  ולו העולם לכל אחד אלוה שם
וממלכה לעיר מעיר העם ומקבץ  וקורא  מהלך
קורא והוא כנען  לארץ שהגיע  עד לממלכה 
שהיו וכיון  עולם אל  ד' בשם  שם ויקרא שנאמר 
היה דבריו  על לו ושואלין אליו מתקבצין  העם
שיחזירהו עד דעתו כפי ואחד  אחד לכל מודיע
ורבבות  אלפי' אליו שנתקבצו עד  האמת לדרך
הגדול העיקר  בלבם  ושתל אברהם בית  אנשי והם
וישב בנו , ליצחק והודיעו ספרים בו  וחבר  הזה
ליעקב, הודיע ויצחק ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק
הנלוים כל ומחזיק מלמד  וישב ללמד  ומינהו 
לוי והבדיל  כולם בניו למד אבינו  ויעקב אליו ,
השם דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו 

עכ"ל. אברהם", מצות  שאברה� ולשמור הרי

היהדות  בעניני �פרי� חיבר כבר ע"ה אבינו

אל  שה' כ�  ידי על ולהודיע להפי� כדי ושלח�

עול�.

בתשובה המחזיר שכר גדול  כמה  וראה  בא
ר ' ואמר וז"ל : לך פרשת חדש בזוהר  איתא 
העושה אדם של  שכרו  כמה וראה בא אבהו,
"ומלכי דכתיב ממה מנ"ל, בתשובה, לחזור  לאחר
שנשמת  בשעה רבה , חייא ר' תני שלם". מלך  צדק
הגוף, מן  יוצא  לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק
לפני הצדיקים נפשות  המקריב הגדול השר מיכאל 

אותםבוראו מקרב שהוא אלא ממש קרבן ר"ל (אינו 

זכותם) גודל שם ומספר ה' בהיכל  יוצאומביאם  הוא
שנאמר צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים
צדק, שערי שומרי ראש  מיכאל זה צדק" "ומלכי
לחם "הוציא מעלה, של ירושלים  זה שלם" "מלך 
שלום לו ואמר לקראתו  ויצא שהקדים ויין "
חוט  עליו  שימשך יזכה בעוה"ז וגם עכ "ל . בואך,
הכל, בעיני חן  ימצא וממילא זה עבור חסד של

בתמיד כ "ח:)כדאמרינן  .(דף

אחרים את  להזהיר החובה

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

כולו הכלל על  אלא  עצמו, על ההשגחה בזהירות 
למי חלקו ואשרי  כן , גם אחרים להזהיר  יצא 

לשונו. כאן עד בזה, הרבים לזכות  שמשתדל 

השם אהבת  שער הלבבות חובת  (פרקובספר

אלאו ') מתקן שאינו  מי "וכן  קדשו: לשון וזהו
שמתקן ומי מעוטה, זכותו תהיה בלבד  נפשו
מי זכיות כפי זכותו  תכפל  רבות ונפשות נפשו
ואמרינן לשונו. כאן  עד  לאלקים", שמתקן

יט:)בסנהדרין  סנהדרין פה: ב"מ ועי"ע  צ"ט : כל(דף :
כאלו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן  המלמד

בחרן ". עשו  אשר  הנפש  "ואת  שנאמר עשאו,

חדש בזוהר ס"ב)איתא בכל:(דף  כריז כרוזא 
ואינון באורייתא דמשתדלין  אינון  זכאין  יומא,
על דמעבירין  ואינון לאחרנין להון  דמזכין
את  ד"ואהבת הפסוק ג"כ יקיים ובזה מדותיהן .
על אותו שתאהב ג "כ שפירושו אלקיך" ה'
הבריות  את שקירב אבינו  אברהם כמדת  בריותיו 
כדאיתא ה', דרך ולמדם  השכינה כנפי תחת 

וברמב"ם. בספרי

להציל  מישראל איש כל  על  החיוב נובע ממה 
זה , על נצטווינו היכן   ה' מדרך מלסור אחיו את
החובה זי "ע: הק' חיים החפץ  שכתב  מה ראה 

ישראל  נפשות להצלת

אלקיך ה' את מואהבת  בזריזות

"ואהבת  בתורה  וכתובכתוב אלקיך", ד ' את
לבני קוראים שנהיה כוללת  זו  שמצוה הרמב"ם,



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יב 

בּ קוֹ לוֹ ו א כּ עת ׁש מע וּ  יהוּ דים, מלי וֹ ן  6-7 והרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה  ּפ רצה   ּכ אחר - 
ׁש בּ ת בּ מּס כת  ה גּ מרא ׁש ּמ קׁש ה  האלה  א וֹ ת ּה  את  ׁש וֹ אל א וֹ תם (נה )אני  הרג ימי 

שליחות ּדמארי ּה. עשה לא כאילו לו נחשב [ולכן  
נגרם לכן הזה, לעולם שנשלח מה  בשביל קונו

ידו ]. על הגלות

הרי[ויש עביד, לא כאילו  אמר  מדוע להקשות,
אמר ולמה שליחותו, עשה לא ?כאילוממש 

בונים הם שבאמת לרבנים  שרומז לומר, ויש 
טובים מעשים עושים ולכאורה גדולים, בנינים

פרסום, הרבה רקעם הוא כוונת� באמת א� 

הממו�, את לחמדת להחזיר שזה  העיקר ואילו
לגאולה, ולדאוג בתשובה ישראל לא עם זה

אמרעושי�, חושבים"כאילו "ולכן חוץ  דכלפי 
שלא רואה תעלומות  יודע ורק המון , שעושים 

כלום, ישראל עושים מכלל  לה� איכפת ולא

הקדושה השכינה בשםומצער  הזוהר אור (עיין

והרמח"ל)] .המרח"ו

ּדיֹונה  רזא מהימנא,יתק ּיי� רעיא משה [ובך 
הנביא ,] יונה של הסוד ּבעמקי� יתקיים  ּדעאל

יּמא , הים,]ּדתהֹומי תהום בעמקי הכי[שנכנס 
אֹורייתא , ּדתהֹומי ּבעמיקּו אנּת תיכנס ּתיעּול [כך 

התורה,] תהומות בעומקי דכתיב ,אתה הּוא הדא
הנביא ] יונה שאמר  ב)[זה מּצּולה (יונה וּת�ליכני

יּמי�. התורה]ּבלבב ים על  מּדבׁש).[הרומז (מתֹוק ְִַָ

חז"לי . אמרו ע "א)הנה נ"ה דף מידת (שבת אמרה :
מאלו. אלו  נשתנו מה רבש "ע הקב"ה, לפני הדין 
רשעים והללו גמורים צדיקים הללו  לו , אמר
למחות  בידם היה רבש "ע לפניו , אמרה גמורים .
מיחו שאם לפני וידוע  גלוי  לו , אמר מיחו. ולא
אם רבש "ע לפניו , אמרה מהם. יקבלו  לא בהם
באנשים "ויחלו וכתיב גלוי , מי להם גלוי  לפניך
שמקיימין אדם בני אלו יוסף, ר' תנו  הזקנים",

תי"ו. ועד  מא ' כולה התורה את

שופטים  ילקוט ס"ח)עיין  מי(רמז ו"כל וז"ל:
ישראל להחזיר  מוחה ואינו  למחות  בידו שסיפק
על נשפכים בישראל שנשפכים דמים כל למוטב,
בגבעת  שנהרגו אלף ע"ב אותם תאמר אם ידיו ",
גדולה לסנהדרי להם היו  נהרגו, מה  מפני בנימין 
עמהם אלעזר בן ופנחס ויהושוע משה שהניח
ויגביהו במתניהם ברזל של חבלים שיקשרו 
בכל ויחזרו מארכובותיהם  למעלה  בגדיהם

ישראל, של  אחד עירותיהם יום ללכיש , אחד  יום 
יום אל, לבית אחד יום לחברון , אחד  יום  לעגלון,
לא הם הארץ . דרך אותם וילמדו  לירושלים, אחד 
אחד  כל  לארצם ישראל שנכנסו  כיון  אלא כן עשו 
דברים בנימין בגבעת וכשעשו ולזיתו , לכרמו רץ
הקב"ה יצא  ראוים שאינם ודברים מכוערים
אלף. ע"ב מהם ונפלו כולה, עולם כל את להחריב

עמהם. ופנחס גדולה סנהדרי אותם , הרג ומי

רבה מדרש ע"א):וז"ל נ "ב דף "וממקדשי(איכה
כסא לפני  קטיגוריה קפצה שעה באותו תחלו",

העולמים, רבון לפניו, אמרה מה� כבוד, איזה

שמ�, על מוחו נפצע מה� איזה שמ�, על  נהרג

שמ�. על נפשו  נת� מה�  איזה

הב"ח ט')והנה סי' ח"מ מדוע(חלק הקשה,
אחד  מצינו  לא עתה עד  הנביא שמואל  מימות
ולילך כמעשיו לעשות  שקינא ישראל  מגדולי
ערי וכל  ומצפה, גלגל , שנה, בכל לסבב  בדרכיו
על תירוצים לומר יש  ובאמת להדריכם. ישראל
הלכה לעשות  לסמוך  מאד  קשה  אבל זו, קושיא

זה. תירוץ  על  למעשה

לסבב דרך יש  שאם הוא, מזה עכ"פ  לנו והיוצא
ולנהלם להדריכם ישראל, ערי וכל ומצפה, גלגל ,
לא [שהרי הנ"ל תירוץ שייך יהיה לא זה דרך ועל
שלח  ומי לאיש שמך ומי אתה , נביא ולא  מנהיג
שבטי ראשי אטו  לכאן, לבוא  קראך עבורך,ומי
אנו ואין  ומנהיג , רב יש לנו גם הלא  אתה, ישראל

לך] עליוצריכים שרמי' �פק  שו� בלי בודאי 

שאמר כמו  שמואל, שעשה כדר�  וליל�  ל�בב 

"נתתי� "צופה שהבאנויחזקאל מה להלן  [וראה ,
'צופה' נקרא בישראל רב דכל זצ"ל , חיים מהחפץ 

מכש"כ(המעתיק) בזה , זה ערבים  ישראל וכל [
נתקיים אשר בעוה"ר עתה לעת  הזה היתום בדור
ז"ל חכמינו  ואמרו  יד, אזלת מקומות בכמה

ופירש"י התלמידים דף נתמעטו  תלמידים(חלק צ"ז 

למוטב) להחזירן ישראל ידי המחזיקין נתמעטו וא� כאלו

הדי�  את לית� עתיד הוא בודאי כ� יעשה לא

הגיע הרוגיה כל עצומי�  בכלל שהוא עבור

מורה, ואינו פעםלהוראה לא  זר, ולא ראו עיני כי
מספר, אין  פעמים אלא ושלש ושתים אחת 
היה לא  שכמעט עד כאלו  אדם בני עם שדברתי

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יג

חז"לידוּ ע א')מאמר ע ּמּוד נ"ה  ּדף  עוֹ לם (ׁשּבת ׁש ל  ר בּ וֹ נ וֹ  הקב"ה , לפני הדּ ין מ דּ ת  אמרה ַ ָ ַ ַ 
גּ מ וּ רים . ר ׁש עים והלּ ל וּ  גּ מוּ רים צדּ יקים  הלּ ל וּ  לוֹ  אמר מא לּ וּ . א לּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה 

ע וֹ לם ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו מחוּ אמרה ולא למח וֹ ת  בּ ידם  ואכמ "ל .יאהיה  , 

ולבסוף ישראלי צלם צורות שום בהם ניכר
וכבושים רכים דברי בדברים עמהם  כשנכנסתי

תורה שצותה [כמו וארא)ורכים "אל(בפ' "ויצום
בנחת]. להנהיגם רש"י, פירש  "ישראל, זלגו"בני

עוררו לא שמימינו לנו אוי ואמרו דמעות  עיניה�

כאלו. דברי�  על ונשמעאותנו נעשה  ומעתה
אלינו, שתאמר  מה כל  לעשות עלינו  ומקבלים
את  שטרחת על תודות אלף לך נותנים ואנו
אשר הדרך  אותנו  ולהורות  עינינו  להאיר  עצמך

עכ "ל. בה , נלך
כבריא. בעולם והפצתם  ספרים עריכת  של  הדבר 

בקרבו ע"ה אברהם  אומתינו אבי  בזה הקדימנו
הרמב"ם וכלשון השכינה כנפי תחת הבריות את 

ג') הלכה עכו"ם מה' לעמוד (פ"א והתחיל ..." וז "ל:
שיש  ולהודיעם העולם לכל גדול בקול ולקרוא
והי' לעבוד  ראוי  ולו העולם לכל אחד אלוה שם
וממלכה לעיר מעיר העם ומקבץ  וקורא  מהלך
קורא והוא כנען  לארץ שהגיע  עד לממלכה 
שהיו וכיון  עולם אל  ד' בשם  שם ויקרא שנאמר 
היה דבריו  על לו ושואלין אליו מתקבצין  העם
שיחזירהו עד דעתו כפי ואחד  אחד לכל מודיע
ורבבות  אלפי' אליו שנתקבצו עד  האמת לדרך
הגדול העיקר  בלבם  ושתל אברהם בית  אנשי והם
וישב בנו , ליצחק והודיעו ספרים בו  וחבר  הזה
ליעקב, הודיע ויצחק ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק
הנלוים כל ומחזיק מלמד  וישב ללמד  ומינהו 
לוי והבדיל  כולם בניו למד אבינו  ויעקב אליו ,
השם דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש ומינהו 

עכ"ל. אברהם", מצות  שאברה� ולשמור הרי

היהדות  בעניני �פרי� חיבר כבר ע"ה אבינו

אל  שה' כ�  ידי על ולהודיע להפי� כדי ושלח�

עול�.

בתשובה המחזיר שכר גדול  כמה  וראה  בא
ר ' ואמר וז"ל : לך פרשת חדש בזוהר  איתא 
העושה אדם של  שכרו  כמה וראה בא אבהו,
"ומלכי דכתיב ממה מנ"ל, בתשובה, לחזור  לאחר
שנשמת  בשעה רבה , חייא ר' תני שלם". מלך  צדק
הגוף, מן  יוצא  לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק
לפני הצדיקים נפשות  המקריב הגדול השר מיכאל 

אותםבוראו מקרב שהוא אלא ממש קרבן ר"ל (אינו 

זכותם) גודל שם ומספר ה' בהיכל  יוצאומביאם  הוא
שנאמר צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים
צדק, שערי שומרי ראש  מיכאל זה צדק" "ומלכי
לחם "הוציא מעלה, של ירושלים  זה שלם" "מלך 
שלום לו ואמר לקראתו  ויצא שהקדים ויין "
חוט  עליו  שימשך יזכה בעוה"ז וגם עכ "ל . בואך,
הכל, בעיני חן  ימצא וממילא זה עבור חסד של

בתמיד כ "ח:)כדאמרינן  .(דף

אחרים את  להזהיר החובה

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

כולו הכלל על  אלא  עצמו, על ההשגחה בזהירות 
למי חלקו ואשרי  כן , גם אחרים להזהיר  יצא 

לשונו. כאן עד בזה, הרבים לזכות  שמשתדל 

השם אהבת  שער הלבבות חובת  (פרקובספר

אלאו ') מתקן שאינו  מי "וכן  קדשו: לשון וזהו
שמתקן ומי מעוטה, זכותו תהיה בלבד  נפשו
מי זכיות כפי זכותו  תכפל  רבות ונפשות נפשו
ואמרינן לשונו. כאן  עד  לאלקים", שמתקן

יט:)בסנהדרין  סנהדרין פה: ב"מ ועי"ע  צ"ט : כל(דף :
כאלו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן  המלמד

בחרן ". עשו  אשר  הנפש  "ואת  שנאמר עשאו,

חדש בזוהר ס"ב)איתא בכל:(דף  כריז כרוזא 
ואינון באורייתא דמשתדלין  אינון  זכאין  יומא,
על דמעבירין  ואינון לאחרנין להון  דמזכין
את  ד"ואהבת הפסוק ג"כ יקיים ובזה מדותיהן .
על אותו שתאהב ג "כ שפירושו אלקיך" ה'
הבריות  את שקירב אבינו  אברהם כמדת  בריותיו 
כדאיתא ה', דרך ולמדם  השכינה כנפי תחת 

וברמב"ם. בספרי

להציל  מישראל איש כל  על  החיוב נובע ממה 
זה , על נצטווינו היכן   ה' מדרך מלסור אחיו את
החובה זי "ע: הק' חיים החפץ  שכתב  מה ראה 

ישראל  נפשות להצלת

אלקיך ה' את מואהבת  בזריזות

"ואהבת  בתורה  וכתובכתוב אלקיך", ד ' את
לבני קוראים שנהיה כוללת  זו  שמצוה הרמב"ם,



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יד 

כמו בו, ולהאמין יתעלה  ולעבודתו  כולם אדם 
ותרבה בשבחיו תספר  אחד  איש  תאהב שאם
כשתאהב כן  אותו, לאהוב אדם  בני  ותקרא בהם
הסכלים ספק בלי קורא  אתה באמת  יתעלה אותו

ידעתו. אשר  האמת  לידיעת והפתאים

אהבהו אלקיך ", ד' את "ואהבת וז"ל: בספרי 
הנפש  "את  שנאמר  אביך כאברהם הבריות על

בחרן ". עשו  אשר 

חבירו את איש שהזריזות בעליל רואה הנך 
שאנו ד' אהבת של המצוה עצם  הוא  ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר  יום בכל קורין

מצד  הרבים  בעוונותינו שנתרבה כהיום והנה
ממש  והוא עבר בכל גדולות  פירצות  הרע היצר 
מצוה טובה, חלקה כל  לכלות  ורוצה בוער  כאש 
ה' יראי  של חבורה  כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה

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

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

חמורו או אויבך שור  תפגע "כי בתורה כתוב
"לא תצא  בפרשת  וכתיב לו", תשיבנו  השב תועה
נדחים שיו  את או אחיך שור  את תראה
וכתב לאחיך". תשיבם השב מהם וההתעלמת
ומזה לברוח, שהרחיקו מורה  ש"נדחים" הרמב"ן,
ממונו על כך  כל התורה חסה אם להתבונן, נוכל
שתעה שיו או  חמורו  על אפילו  ישראל של
הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך  מן והרחיק 
הישראלי נפש על לרחם צריך כמה שכן וכל
רב עמל יצטרך אם אפילו הדרך מן  שתועה

האמת . דרך אל להשיבו ולראות 

מאה אפילו רז"ל דרשו תשיבם", "השב 
יגיעות  מאה  צריך  אפילו בעניננו, כן  וכמו  פעמים,
לידיעה אובדות  צאן להטות  בהם לעסוק עלינו 

ועבודתו .(שם)הבורא

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

האובדות  הנפשות יתבקשו

שד' השם ויראי  תורה מבעלי  נמצאים והנה
לרפאות  בכחם והיה  ותבונה חכמה בלבם נתן
וכשופר בגרון  לקרא עליהם והחיוב עמנו , שבר
ממים ההמון  להציל ברבים לדרוש  קולם  להרים
שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי הזדונים
יתברך השם אמונת בלבם ולהשריש  דסט"א 

בצוק לבם תורהולחזק ללימוד לחזקם העתים

ככה יעשו לא  ואם המצוות , ולקיום הקדושה
רמז זה ועל האובדות, נפשות מהם  יתבקשו

ל"דהנביא הנחלות יחזקאל  את  וכו' הנבא  אדם "בן 
וכו '" חזקתם .(שם)לא

בזמננו החוטאים  רוב  הדרך את להם  והודעת
הח"ח) רבה(בזמן מצוה   אובד  כשה תועים רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם

ברובן מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים ידי על תועים רק ח"ו , להכעיס שאינם 
שאינו אובד כשה הם והרי אותם, שמתעים
רבה ומצוה בעליו , לבית  לשוב הדרך  יודע
הדרך להורותם התועות נפשות על לרחם
הדרך את  להם "והודעת שכתוב וכמו הנכונה,

בה ילכו" .(שם)אשר 

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב  גודל 

טובע חבירו את  שרואה למי  דומה והדבר 
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר  או  בנהר
אין ואם רעך", דם על תעמוד  "לא דמו על לעמוד 
להציל אנשים לשכור  מחויב בעצמו  להצילו בכחו
וכו ' תעמוד  דלא  בלאו  עובר בזה נתעצל  ואם

תכ"ו) בחו"מ שנחלה,(כמו"ש לחבירו רואה אם או
לאכול רוצה דעתו  חלישת  ומרוב עצומה במחלה
כחו בכל מחויב בוודאי מיתתו  הגורמים דברים
שמרוב אנשים רואים כשאנו כן  וכמו מזה, למנעו 
הזמן בהבלי  טרדותם וגודל דעתם חלישת
מצותיו קיום חיוב וגודל  ה' תורת  מהם  נשתכח
לכרות  שיגמרו  דברים על לעבור  באים ועי"ז
להתעצל לנו  אסור  בודאי החיים מארץ  נפשם
עליהם יחול שלא כדי  ד' דברי את לקיים מלזרזם 
לבסוף אבל אפיה מאריך  הקב"ה  כי ד ' אף חרון 

דיליה .(שם)גבי

בזה להשתדל צריך כמה  ערבות מדין

לא ד ' מאת התורה שקבלנו  שבעת  ידוע  הנה
מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד  עצמנו על
שאר אצל התורה קיום לחזק ביכלתנו שיהיה 
כמ"ש  לזה, זה ערבים וכולנו ישראל בני 
וכו ' ולבנינו" לנו  והנגלות אלקינו לד' "הנסתרות
יכול מישראל  אחד שכל הדין  לכן  וכפירש"י ,
כגון יצא בעצמו הוא אפילו חבירו את להוציא

שופר. ותקיעת קידוש 

לשמעון ערב נעשה ראובן אם  נתבונן, ועתה
ששמעון ורואה כתרים, אלפים כמה  על אחיו,

ליקח את רוצה מכבר  מכיר  והוא עסק איזה

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  טו

עלכּ אןגּ ם  וכתבּת י אמרוּ , ולא ונתע צּ ל וּ  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לּ צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם  היה 
הּת וֹ כחה "מצות ׁש לם ספר ה זּ ה ".הענין 

בּ זמנּ ינוּ ויד וּ ע לה נּ צל  יכוֹ לים ואי ימ"ש, מהיטלער  נצלה  י שׂ ראל  ארץ  אי ה ּס ּפ וּ ר , 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת 

ה ּמ קבּ לרב  מהגה "צ  ׁש מע  לי ס ּפ ר אׁש לגאחד ליבּ  יהוּ דה  בּ על ר בּ י זצוקללה"ה 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על  הּס לּ ם  ספר מחבּ ר 

כל בזה ויפסיד  ומר רע  הוא  כי ההוא העסק
עושה ראובן  היה מההשתדלות  כמה מעותיו,
שעי"ז הרע מהעסק אחיו  שמעון  את  למנוע 
לידע האדם צריך בעניננו וכן אליו, החוב יחזור
ידי על עון מאיזה חבירו  את  למנוע יכול דאם 
מתעצל והוא  עירו  אנשי את  או  וכדומה תוכחה

עון. באותו  יתפש בזה

ותחבולות  עצות לבקש  צריך  שמים בחפצי 
עצמו כחפצי

שלא במה עצמו שיפטור האדם יחשוב ואל
דבריו היו שלא  מפני  התורה בקיום החזיק
עכ"פ  לחשוב צריך שמים חפצי כי רושם, עושין
עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי עצמו  כחפצי
הולך אלא  ממנו מתייאש  אינו  רע בענין הולך
ועושה בעצתם ושואל  ומבינים ליודעים 
ומצוי לו , עוזר והקב"ה עסקו , לתקן  תחבולות 
היה אלו  בזה ואף מהעסק , ירויח שלבסוף  הדבר 
כרצונו, אצלו  וחשובים  שקולים  שמים חפצי
הדת  להקים איך ותחבולות  עצות מחפש  היה
לו ממציא  הקב"ה היה  ובודאי יתמוטט, שלא 
ר "ל וכו ', דעהו דרכיך בכל שאמר וזה ועזר , עצה
עצמך, בעניני מתנהג שאתה הדרכים באותן
ותחבולות , עצות לחפש שמים בחפצי תתנהג 
שיתרומם לימינך ויעמוד עיניך יאיר  הקב"ה ואז

ידך על ישראל וקרן התורה דברי קרן תוכן (ע "כ

הדת) חומת בספר  חיים .החפץ

הדוחים ליום, מיום הכלל הצלת לדחות אסור
מרצחים בשם נקראים

אפשר הכוונה  נאמנה", קרי' לזונה היתה "איכה
מה ידי ועל איך ואמר , תמה הנביא  ישעי' כי לומר 
להיות  הנאמנה עיר  ירושלים קדשנו  עיר הגיע
שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק  אמר  זה על כזונה,

דחו אז מכשולים, ולתקן וצדק טוב דבר לעשות 
אבל בה" "ילין  שאמר  וזה  יום אל מיום הדבר 
רע דבר על המצוה אליהם שבאה המצוה במעשה
שאמר וזה ומיד תיכף  אותה לעשות  עצמם  זרזו
מדריגה עד הגיעו כן  על מרצחים" "ועתה
לזרז צריך האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה,
אל לידך הבאה מצוה כמ"ש  תיכף ולקיימה בה 

לאנדא)תחמיצנה ר"י בשם הנפש  .(רפואת

ò₣דč ה הז ₣הר  ùל ýflד  להתח þק ýְְְְְִִִֵַַַַָהתע₣רר

ידעּוה 'אחינּוו'ּטהֹוריםה 'ׂשראלי' נבֹונים , ְְְְִִֵֵֵַָ
ׁשּכּידּוע הּקדֹוׁש הּזהר ּבלּמּוד  לעסק ְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית ּבֹוננּו
ּכמֹו וטֹובה  ּברכה לכל  ּומסּגל הּנׁשמה את ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 

ּבאצ ּבע " "מֹורה ּבספרֹו זלה"ה החיד"א  (ב,ׁשּכתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
עלמד ) מר ֹומם הזֹוהר  ספר  "ּליּמּוד  ל ׁשֹונֹו: ְְְִֵֶֶַַַָוזה

ׁשּיטעה ואף קאמר מאי ידע  לא  ּבׁשּגם ּליּמּוד , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכל
עּכ"ל ל ּנׁשמה..." ּגדֹול ּתיקּון והּוא  ְְְִִִַַַָָָָּבקריאת ֹו,

הזֹוהרזלה"ה. ּבלּמּוד  להתחּזק התעֹורר ּו ּכ� על
ׁשּכת ּובה ּקד ֹו� קיט )ּכמ ֹו לה'(ּתהּלים לעׂשֹות  "עת  ְְֲִִֵֶַַָ

,"ת ֹורת הּתֹורההפרּו את מפירים רב ּכשהערב (ּובאּורֹו: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּׁשכינה לכבֹוד ּוזמן  עת  ולעׂשֹות להתחּזק עלינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמ ּוטל

ּוׁשכינּתיּה) קב"ה  ּוליחדא זמןה ּקדֹוׁשה, ׁשּזהּו מ ּׁשּום , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וכּיד ּוע בלימּוד הּגא ּולה, ּתל ּויה הּגאּולה  ּכל ְְַַַָָ

הּקדֹו�, הּקדֹוׁשהזֹוהר ּבזֹוהר  ׁשאמרּו (ז ֹוה"ח ּוכמֹו ְְְֶַַַָָ

מ:) עד ח"ב עלמא  יקּים ּדא דדרא "זכּו ּדֹור ֹו: ְְְֵַַַָָָָָָעל
ּליּמּוד  ׁשּבזכּות  וכּידּוע  מׁשיחא" מלּכא  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּדייתי
גלּותא מן  יפקּון  והאדר ֹות הּקדֹוׁש ְְְִִִַַַָָָָהז ֹוהר
ּבז ֹוהר כמ"ש  לנּסי ֹון . יצטרכ ּו לא ועֹוד  ְְְְְְֲִִִַַָָֹּברחמים

ּובּתּקּונים. ִִַַָהּקד ֹוׁש

לתּתא נׁשא  ּבני "וכ ּמה איתא : ו' ְְְִִֵַַַָָָָָּובּתּקּון
לתּתא יתגלי ּכד   ּדיל חיב ּורא  מהאי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָית ּפרנסּון
ּדר ֹור וקראת  ּובגיניּה יֹומ ּיא, ּבסֹוף  ּבתראה ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָּבדרא
מהימנא רעיא אמר  נׂשא  ּובפר ׁשת ּוגו'". ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹּבארץ 

ּברחמי". גלּותא  מן  יפקּון  ּדא ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ּבספרא



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יד 

כמו בו, ולהאמין יתעלה  ולעבודתו  כולם אדם 
ותרבה בשבחיו תספר  אחד  איש  תאהב שאם
כשתאהב כן  אותו, לאהוב אדם  בני  ותקרא בהם
הסכלים ספק בלי קורא  אתה באמת  יתעלה אותו

ידעתו. אשר  האמת  לידיעת והפתאים

אהבהו אלקיך ", ד' את "ואהבת וז"ל: בספרי 
הנפש  "את  שנאמר  אביך כאברהם הבריות על

בחרן ". עשו  אשר 

חבירו את איש שהזריזות בעליל רואה הנך 
שאנו ד' אהבת של המצוה עצם  הוא  ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר  יום בכל קורין

מצד  הרבים  בעוונותינו שנתרבה כהיום והנה
ממש  והוא עבר בכל גדולות  פירצות  הרע היצר 
מצוה טובה, חלקה כל  לכלות  ורוצה בוער  כאש 
ה' יראי  של חבורה  כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה

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

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

חמורו או אויבך שור  תפגע "כי בתורה כתוב
"לא תצא  בפרשת  וכתיב לו", תשיבנו  השב תועה
נדחים שיו  את או אחיך שור  את תראה
וכתב לאחיך". תשיבם השב מהם וההתעלמת
ומזה לברוח, שהרחיקו מורה  ש"נדחים" הרמב"ן,
ממונו על כך  כל התורה חסה אם להתבונן, נוכל
שתעה שיו או  חמורו  על אפילו  ישראל של
הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך  מן והרחיק 
הישראלי נפש על לרחם צריך כמה שכן וכל
רב עמל יצטרך אם אפילו הדרך מן  שתועה

האמת . דרך אל להשיבו ולראות 

מאה אפילו רז"ל דרשו תשיבם", "השב 
יגיעות  מאה  צריך  אפילו בעניננו, כן  וכמו  פעמים,
לידיעה אובדות  צאן להטות  בהם לעסוק עלינו 

ועבודתו .(שם)הבורא

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

האובדות  הנפשות יתבקשו

שד' השם ויראי  תורה מבעלי  נמצאים והנה
לרפאות  בכחם והיה  ותבונה חכמה בלבם נתן
וכשופר בגרון  לקרא עליהם והחיוב עמנו , שבר
ממים ההמון  להציל ברבים לדרוש  קולם  להרים
שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי הזדונים
יתברך השם אמונת בלבם ולהשריש  דסט"א 

בצוק לבם תורהולחזק ללימוד לחזקם העתים

ככה יעשו לא  ואם המצוות , ולקיום הקדושה
רמז זה ועל האובדות, נפשות מהם  יתבקשו

ל"דהנביא הנחלות יחזקאל  את  וכו' הנבא  אדם "בן 
וכו '" חזקתם .(שם)לא

בזמננו החוטאים  רוב  הדרך את להם  והודעת
הח"ח) רבה(בזמן מצוה   אובד  כשה תועים רק

לבעליהם להשיבם עליהם לרחם

ברובן מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים ידי על תועים רק ח"ו , להכעיס שאינם 
שאינו אובד כשה הם והרי אותם, שמתעים
רבה ומצוה בעליו , לבית  לשוב הדרך  יודע
הדרך להורותם התועות נפשות על לרחם
הדרך את  להם "והודעת שכתוב וכמו הנכונה,

בה ילכו" .(שם)אשר 

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב  גודל 

טובע חבירו את  שרואה למי  דומה והדבר 
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר  או  בנהר
אין ואם רעך", דם על תעמוד  "לא דמו על לעמוד 
להציל אנשים לשכור  מחויב בעצמו  להצילו בכחו
וכו ' תעמוד  דלא  בלאו  עובר בזה נתעצל  ואם

תכ"ו) בחו"מ שנחלה,(כמו"ש לחבירו רואה אם או
לאכול רוצה דעתו  חלישת  ומרוב עצומה במחלה
כחו בכל מחויב בוודאי מיתתו  הגורמים דברים
שמרוב אנשים רואים כשאנו כן  וכמו מזה, למנעו 
הזמן בהבלי  טרדותם וגודל דעתם חלישת
מצותיו קיום חיוב וגודל  ה' תורת  מהם  נשתכח
לכרות  שיגמרו  דברים על לעבור  באים ועי"ז
להתעצל לנו  אסור  בודאי החיים מארץ  נפשם
עליהם יחול שלא כדי  ד' דברי את לקיים מלזרזם 
לבסוף אבל אפיה מאריך  הקב"ה  כי ד ' אף חרון 

דיליה .(שם)גבי

בזה להשתדל צריך כמה  ערבות מדין

לא ד ' מאת התורה שקבלנו  שבעת  ידוע  הנה
מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד  עצמנו על
שאר אצל התורה קיום לחזק ביכלתנו שיהיה 
כמ"ש  לזה, זה ערבים וכולנו ישראל בני 
וכו ' ולבנינו" לנו  והנגלות אלקינו לד' "הנסתרות
יכול מישראל  אחד שכל הדין  לכן  וכפירש"י ,
כגון יצא בעצמו הוא אפילו חבירו את להוציא

שופר. ותקיעת קידוש 

לשמעון ערב נעשה ראובן אם  נתבונן, ועתה
ששמעון ורואה כתרים, אלפים כמה  על אחיו,

ליקח את רוצה מכבר  מכיר  והוא עסק איזה

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  טו

עלכּ אןגּ ם  וכתבּת י אמרוּ , ולא ונתע צּ ל וּ  ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד לּ צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם  היה 
הּת וֹ כחה "מצות ׁש לם ספר ה זּ ה ".הענין 

בּ זמנּ ינוּ ויד וּ ע לה נּ צל  יכוֹ לים ואי ימ"ש, מהיטלער  נצלה  י שׂ ראל  ארץ  אי ה ּס ּפ וּ ר , 
אטוֹ ם  מ ּפ צצת 

ה ּמ קבּ לרב  מהגה "צ  ׁש מע  לי ס ּפ ר אׁש לגאחד ליבּ  יהוּ דה  בּ על ר בּ י זצוקללה"ה 
הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר על  הּס לּ ם  ספר מחבּ ר 

כל בזה ויפסיד  ומר רע  הוא  כי ההוא העסק
עושה ראובן  היה מההשתדלות  כמה מעותיו,
שעי"ז הרע מהעסק אחיו  שמעון  את  למנוע 
לידע האדם צריך בעניננו וכן אליו, החוב יחזור
ידי על עון מאיזה חבירו  את  למנוע יכול דאם 
מתעצל והוא  עירו  אנשי את  או  וכדומה תוכחה

עון. באותו  יתפש בזה

ותחבולות  עצות לבקש  צריך  שמים בחפצי 
עצמו כחפצי

שלא במה עצמו שיפטור האדם יחשוב ואל
דבריו היו שלא  מפני  התורה בקיום החזיק
עכ"פ  לחשוב צריך שמים חפצי כי רושם, עושין
עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי עצמו  כחפצי
הולך אלא  ממנו מתייאש  אינו  רע בענין הולך
ועושה בעצתם ושואל  ומבינים ליודעים 
ומצוי לו , עוזר והקב"ה עסקו , לתקן  תחבולות 
היה אלו  בזה ואף מהעסק , ירויח שלבסוף  הדבר 
כרצונו, אצלו  וחשובים  שקולים  שמים חפצי
הדת  להקים איך ותחבולות  עצות מחפש  היה
לו ממציא  הקב"ה היה  ובודאי יתמוטט, שלא 
ר "ל וכו ', דעהו דרכיך בכל שאמר וזה ועזר , עצה
עצמך, בעניני מתנהג שאתה הדרכים באותן
ותחבולות , עצות לחפש שמים בחפצי תתנהג 
שיתרומם לימינך ויעמוד עיניך יאיר  הקב"ה ואז

ידך על ישראל וקרן התורה דברי קרן תוכן (ע "כ

הדת) חומת בספר  חיים .החפץ

הדוחים ליום, מיום הכלל הצלת לדחות אסור
מרצחים בשם נקראים

אפשר הכוונה  נאמנה", קרי' לזונה היתה "איכה
מה ידי ועל איך ואמר , תמה הנביא  ישעי' כי לומר 
להיות  הנאמנה עיר  ירושלים קדשנו  עיר הגיע
שהגיע שבעת בה" ילין "צדיק  אמר  זה על כזונה,

דחו אז מכשולים, ולתקן וצדק טוב דבר לעשות 
אבל בה" "ילין  שאמר  וזה  יום אל מיום הדבר 
רע דבר על המצוה אליהם שבאה המצוה במעשה
שאמר וזה ומיד תיכף  אותה לעשות  עצמם  זרזו
מדריגה עד הגיעו כן  על מרצחים" "ועתה
לזרז צריך האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה,
אל לידך הבאה מצוה כמ"ש  תיכף ולקיימה בה 

לאנדא)תחמיצנה ר"י בשם הנפש  .(רפואת

ò₣דč ה הז ₣הר  ùל ýflד  להתח þק ýְְְְְִִִֵַַַַָהתע₣רר

ידעּוה 'אחינּוו'ּטהֹוריםה 'ׂשראלי' נבֹונים , ְְְְִִֵֵֵַָ
ׁשּכּידּוע הּקדֹוׁש הּזהר ּבלּמּוד  לעסק ְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית ּבֹוננּו
ּכמֹו וטֹובה  ּברכה לכל  ּומסּגל הּנׁשמה את ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻמטהר 

ּבאצ ּבע " "מֹורה ּבספרֹו זלה"ה החיד"א  (ב,ׁשּכתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
עלמד ) מר ֹומם הזֹוהר  ספר  "ּליּמּוד  ל ׁשֹונֹו: ְְְִֵֶֶַַַָוזה

ׁשּיטעה ואף קאמר מאי ידע  לא  ּבׁשּגם ּליּמּוד , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכל
עּכ"ל ל ּנׁשמה..." ּגדֹול ּתיקּון והּוא  ְְְִִִַַַָָָָּבקריאת ֹו,

הזֹוהרזלה"ה. ּבלּמּוד  להתחּזק התעֹורר ּו ּכ� על
ׁשּכת ּובה ּקד ֹו� קיט )ּכמ ֹו לה'(ּתהּלים לעׂשֹות  "עת  ְְֲִִֵֶַַָ

,"ת ֹורת הּתֹורההפרּו את מפירים רב ּכשהערב (ּובאּורֹו: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הּׁשכינה לכבֹוד ּוזמן  עת  ולעׂשֹות להתחּזק עלינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמ ּוטל

ּוׁשכינּתיּה) קב"ה  ּוליחדא זמןה ּקדֹוׁשה, ׁשּזהּו מ ּׁשּום , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וכּיד ּוע בלימּוד הּגא ּולה, ּתל ּויה הּגאּולה  ּכל ְְַַַָָ

הּקדֹו�, הּקדֹוׁשהזֹוהר ּבזֹוהר  ׁשאמרּו (ז ֹוה"ח ּוכמֹו ְְְֶַַַָָ

מ:) עד ח"ב עלמא  יקּים ּדא דדרא "זכּו ּדֹור ֹו: ְְְֵַַַָָָָָָעל
ּליּמּוד  ׁשּבזכּות  וכּידּוע  מׁשיחא" מלּכא  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּדייתי
גלּותא מן  יפקּון  והאדר ֹות הּקדֹוׁש ְְְִִִַַַָָָָהז ֹוהר
ּבז ֹוהר כמ"ש  לנּסי ֹון . יצטרכ ּו לא ועֹוד  ְְְְְְֲִִִַַָָֹּברחמים

ּובּתּקּונים. ִִַַָהּקד ֹוׁש

לתּתא נׁשא  ּבני "וכ ּמה איתא : ו' ְְְִִֵַַַָָָָָּובּתּקּון
לתּתא יתגלי ּכד   ּדיל חיב ּורא  מהאי  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָית ּפרנסּון
ּדר ֹור וקראת  ּובגיניּה יֹומ ּיא, ּבסֹוף  ּבתראה ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָּבדרא
מהימנא רעיא אמר  נׂשא  ּובפר ׁשת ּוגו'". ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹּבארץ 

ּברחמי". גלּותא  מן  יפקּון  ּדא ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ּבספרא



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   טז 

העוֹ לם ,הגה"צ על ּפ רצה  ימ "ש  היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל א ׁש לג לי בּ  יהוּ דה  רבּ י
היּ הוּ דים  כּ ל את  וּ לאבּ ד  להרוֹ ג להׁש מיד  הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע  מאד  וּ פחדוּ 

ח "ו. ונׁש ים טף  זקן ועד  מנּ ער 

אמר :על יפקוּ ןכּ ן  דּ א  בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ורבּ י היוֹ ת  
להביןיבמ גּ לוּ תא יוּ כל  יהוּ די ׁש כּ ל  כּ די הּק וֹ ד ׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר  לתר גּ ם התחיל  , 

ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר על  הרא ׁש וֹ ן  ה ּס פר לא וֹ ר ׁש יּ צא  ׁש בּ יוֹ ם  ואמר הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  את  וללמד
ה זּ וֹ הר, מּס פר  הרא ׁש וֹ ן  הכּ ר לא וֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם  היה וכ גּ ד וֹ לה , מּפ לה  לרׁש ע יהיה
זממוֹ  הצליח ולא  ימ "ש . היטלער ׁש ל  ה ּמ לחמה  ונגמרה מ ּפ לה  להר ׁש ע לוֹ  היה  אז

ה ּק ד וֹ ׁש ה . לארצנוּ  להגּ יע

רוֹ צים וּ כמ וֹ  ׁש כּ לּ ם ערבים  בּ ליוֹ ן וחצי אחד כּ מעט  וי ׁש  ׁש מ יּ א , לרחמי  זקוּ קים ׁש אנוּ  
יהוּ דים  מלי וֹ ן  15 את הזּ וֹ הרלחּס ל את  ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים , אנ וּ  לכן  ח"ו , 

אחת , בּ ׁש נה הזּ וֹ הר  כּ ל  יגמר אחד כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד  עשׂ ר וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש 
החרדית  עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל  הרבּ נים  גּ דוֹ לי ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי 
דּ א  ׁש בּ ספרא ע "ה  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י כּ הבטחת תרפ"א  בּ ׁש נת עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים 

בּ רחמי. גל וּ תא מן  יפקוּ ן 

סדרואכן , לפי הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  את  סיּ מוּ  העוֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנ ׁש י  בּ יוֹ ם  
נפסקה  מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם  בּ א וֹ תוֹ  הנה, חדׁש י  לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  ה יּ וֹ מי, הדּ ף

ׁש נים  ג' לפני טבת בּ חדׁש  בּ ע זּ ה , יצוּ קה ע וֹ פרת  ׁש ל  תשס "ט ה ּמ לחמה  בּ כסלו [מל ' 
טבת  כ "ב  2009עד  בינואר ל-18 2008 בּ דצמבּ ר 27 בּ ין ולמסּפ רם מלי וֹ ן]– וחזרוּ  . 

ׁש בוּ ע וֹ ת . כּ ּמ ה כּ בר קׁש ה בּ גל וּ ת  ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנ ׁש ים

היוּ אחר הערבים  ׁש זּ רק וּ  הּט ילים  ׁש רב ׁש מׁש , בּ בית  חד ׁש , בּ עּת וֹ ן כּ ת וּ ב, היה ׁש בוּ ע 
אנ ׁש ים  כּ ּמ ה אצלנ וּ  עבדוּ  הא לּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת  ה לׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית לה גּ יע צריכים 
 ּכ ואחר היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת  מעת  26-30  לער
הזּ וֹ הר הּס פר  ׁש בּ גמר כּ ן  וגם  מהטילים , ׁש מ ׁש  בּ ית כּ ל את  הצּ יל ה גּ ד וֹ ל  ה נּ ס  לנ וּ  נ וֹ דע 
ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד  טיל  רק  [וה גּ יע ה ּמ לחמה. נגמרה  מּמ ׁש  ה יּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש 
וגם  - כּ ל וּ ם ]. קרה ׁש לּ א גּ ד וֹ ל  נס היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי  מחנה 

הקדוש"יב. בזוהר  מתאחדי� בגימטריא"ישראל
כמנין ימי�".1679 שבעה תשבו "ב�וכות

הקדושה שהשכינה יומם", עליהם ה' ["וענן 
ביום לראשי ל "סכותה וזוכים ישראל , על  חופפת
שתמיד  וכמו ע"ח, יבמות ירושלמי [עיין  נשק",

כ לירחי  בפתיחה דורש """"אבי אבי אבי אבי לההיה בעלבעלבעלבעל מרן מרן מרן מרן 
האטום],עזריעזריעזריעזרי"""" סכנת  על הזה, הפסוק את

הזוהר בלימוד  ישראל  עם התאחדות  ובזכות 
כמו ועוד, ומגוג, גוג  ממלחמת  נינצל הקדוש ,
שבעת  תשבו "בסוכות  עלינו  ציותה שהתורה
כל הקדוש  הזוהר  את  ללמוד חייבים כך ימים",

הפסק]. בלי השבוע 
סה ûמהימנýתא  צילא  òדוčה הþהר ְְְִִֵַַַָָָָֹֹֻלýflד 

ּבתהּלים ח ')ּכתּוב ק"מ עז(ּפרק 'אד -ני "ה ְֲִִֶֶָָֹֹ
ובירושלמי נׁשק". ּביום לראׁשי סּכתה ְְִִֶַָָָֹֹֹי ׁשּועתי 

עח) דף זה(יבמות  נשק" "ביום אחר  דבר  אמרו :
של דהסכך  המקובלים, וכתבו גוג. של נשקו
על החופפת  אם הנקראת  בינה, בבחינת  הסכה
הקדוש  הזוהר כן  וכמו דמהימנותא, בצלא  הבנים
וצילא לסכך נחשב בינה, בבחינת שלמודו 
שמציל נשק  ביום ומגן  ומסכך דמהימנותא,

ומגוג גוג ערבֹות)ממלחמת .(ּבּדי  ֲֵַָ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יז

יצוּ קה"בּ מלחמת ה נּ ּס ים "עוֹ פרת  את  בּ עינינוּ  וראינוּ  כּ יּ ד וּ ע . מאד גּ דוֹ לים נ ּס ים  היוּ  
ׁש רק  לר בּ ים, אוֹ תם  ׁש חלּ קוּ  לפני  עוֹ ד ה זּ וֹ הר, ספרי הד ּפ סת  ידי  על  ׁש ּק ר וּ  הנּ גלים,

גּ ל וּ יים . נּס ים כּ בר  י ׁש  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש ע וֹ סקים

דּ וּ בזכוּ ת יתקיּ מוּ  ׁש רק זה , דּ הינוּ , מ גּ ל וּ תא", יפק וּ ן דּ א "בּ ספרא  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ברי  
להבין נוּ כל וּ כעת  עלינוּ , ׁש עברה ה ּק ט נּ ה  ה גּ ל וּ ת  מן  יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר כּ ל בּ גמר

בּ יוֹ מ וֹ  י וֹ ם דּ בר  המחלּ ק" ה "זּ וֹ הר  את  כּ לּ נוּ  נּס ים  ׁש אם  ּבּזהר )מזּ ה, ה ּיֹומי" ה יּ וֹ ם ("ּדף  וּ בפרט  , ַ ַ ִ ַ ַֹ 
בּ קל  יכ וֹ ל  אחד  ׁש כּ ל  גּ ד וֹ ל וֹ ת  אוֹ תיּ וֹ ת  עם  כּ רכים 10 ּת רגּ וּ ם עם  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ׁש נּ דּפ ס 
להבטחת  נזכּ ה  מ ּמ ׁש  בּ קר וֹ ב אז  אחת, בּ ׁש נה  הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר כּ ל  את  וּ לס יּ ם  ללמוֹ ד
ספר האי דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא  למטעם י שׂ ראל  דעתידין  "וּ בגין  לעיל האמוּ רה  הרׁש בּ "י

בּ רחמי ". גלוּ תא  מן בּ י ּה  יפקוּ ן  ה זּ הר

בּ זה ,צריכים  ּת לוּ יה  ה גּ א וּ לה וכל  העוֹ לם  ׁש כּ ל כּ זה  דּ בר וּ בפרט  טוֹ ב, דּ בר ׁש כּ ל לדעת 
ויכוֹ לים  ה כּ ל, על לעבר יכוֹ לים חזק רצוֹ ן  עם אבל  מניעוֹ ת , הר בּ ה י ׁש נן 

ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ ׁש מ יּ א , סיּ יע ּת א  עם  בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל "כּ דלה גּ יע 
ליּה ", דמזמנין אנּ וּ ן כּ ּמ ה  לאתדכייא  נׁש  בּ ר להּט הרוהּפ ר וּ ׁש ,בּ עי רוֹ צה אדם בּ ן כּ אׁש ר 

לוֹ , עוֹ זרים מלאכים  א וֹ ת וֹ כּ ּמ ה  לל וּ וֹ ת קד וֹ ׁש ים מלאכים ל וֹ  ׁש וֹ לח  ית בּ ר ׁש ה ם 
בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע

נׁש מתם ול וֹ מדי מטהרים ׁש הם  בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי  הר בּ ים  מזכּ י נקראים  הז וֹ הר 
ורעוֹ ת  קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מ כּ ל  ישׂ ראל  עם  את וּ מ צּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונ ׁש מת 
נ ׁש מעת . וּ ּת פ לּ תם ּפ רוֹ ת  עוֹ שׂ ה וּ ברכּ תם ועצ וּ ם  רב  כּ חם בּ וודאי  וּ בגׁש מ יּ וּ ת, בּ רוּ חנ יּ וּ ת 

קדושמורי קהל אבינוורבותי על נחוס לא  היאך בגלותא ? שכינתא  תהא  מתי עד
שבשמים?

רוצהמלך יתברך  השם לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנן ביסורים  מתגולל המשיח
בנו רק  תלוי זה  וכל לגאלנו,

קלה העצה ומה  טובה  עצה  לנו  נתנו זיע"א והרשב"י  הנביא אליהו  רבינו  משה 
ומיד . תיכף  שיבוא  נזכה וכיצד  הגאולה , לקירוב לעשות מה ומועילה 

הזוהרהעצה  ספר כל סיום שנעשה  המשיח, את יביא הזה  שהכולל היא : הפשוטה 
שבוע  בכל לסיים  יכולים  אברכים  26 לנו יש אם מאוד, קל  וזה ויום, יום  בכל
הזוהר סיום  שבוע כל  לנו ויש ימים שבע  ביום שעות שתי  ילמוד  אברך שכל  ידי על 
היקרות  הכי השעות  שהן  12-2 שעות  שתי מחצות  ילמדו אלו שעות  והשני הקדוש,
אלו חצות ללומדי  להצטרף  יוכלו  כולו העולם  בכל  אחד  כל וכן בשמים , והחשובות
האלו האברכים להצדיקים הגונה בצדקה יעזור שמצטרף אחד וכל כולו , העולם  בכל

הקדוש. בציונו פנים , אל  פנים להרשב"י  ומתקשרים  הלומדים

השם.יקרים אחים בעזרת  ומיד תיכף אותו, להביא  יכולים  ביחד באחדות א.כולנו 
ישראל . תורה .ב.ואהבת  שעות  מיליוני  להרבות  זה ,ג.עלינו לכל  ולזכות 

הקדוש. זוהר בלימוד רק יכולים



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   טז 

העוֹ לם ,הגה"צ על ּפ רצה  ימ "ש  היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל א ׁש לג לי בּ  יהוּ דה  רבּ י
היּ הוּ דים  כּ ל את  וּ לאבּ ד  להרוֹ ג להׁש מיד  הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע  מאד  וּ פחדוּ 

ח "ו. ונׁש ים טף  זקן ועד  מנּ ער 

אמר :על יפקוּ ןכּ ן  דּ א  בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר  כּ וֹ תב יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ורבּ י היוֹ ת  
להביןיבמ גּ לוּ תא יוּ כל  יהוּ די ׁש כּ ל  כּ די הּק וֹ ד ׁש  בּ לׁש וֹ ן הזּ וֹ הר  לתר גּ ם התחיל  , 

ה ּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר על  הרא ׁש וֹ ן  ה ּס פר לא וֹ ר ׁש יּ צא  ׁש בּ יוֹ ם  ואמר הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  את  וללמד
ה זּ וֹ הר, מּס פר  הרא ׁש וֹ ן  הכּ ר לא וֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם  היה וכ גּ ד וֹ לה , מּפ לה  לרׁש ע יהיה
זממוֹ  הצליח ולא  ימ "ש . היטלער ׁש ל  ה ּמ לחמה  ונגמרה מ ּפ לה  להר ׁש ע לוֹ  היה  אז

ה ּק ד וֹ ׁש ה . לארצנוּ  להגּ יע

רוֹ צים וּ כמ וֹ  ׁש כּ לּ ם ערבים  בּ ליוֹ ן וחצי אחד כּ מעט  וי ׁש  ׁש מ יּ א , לרחמי  זקוּ קים ׁש אנוּ  
יהוּ דים  מלי וֹ ן  15 את הזּ וֹ הרלחּס ל את  ילמדוּ  ׁש אם בּ טוּ חים , אנ וּ  לכן  ח"ו , 

אחת , בּ ׁש נה הזּ וֹ הר  כּ ל  יגמר אחד כּ ל  וכ דּ ּק וֹ ת, 15 עד  עשׂ ר וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש 
החרדית  עדה הבּ דּ "ץ חברי ׁש ל  הרבּ נים  גּ דוֹ לי ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח , מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי 
דּ א  ׁש בּ ספרא ע "ה  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י כּ הבטחת תרפ"א  בּ ׁש נת עיה"ק בּ יר וּ ׁש לים 

בּ רחמי. גל וּ תא מן  יפקוּ ן 

סדרואכן , לפי הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר ספר  את  סיּ מוּ  העוֹ למי" הזּ וֹ הר  "מפעל ׁש אנ ׁש י  בּ יוֹ ם  
נפסקה  מ ּמ ׁש  היּ וֹ ם  בּ א וֹ תוֹ  הנה, חדׁש י  לי"ב כּ רכים בי"ב  הנּ דּפ ס  ה יּ וֹ מי, הדּ ף

ׁש נים  ג' לפני טבת בּ חדׁש  בּ ע זּ ה , יצוּ קה ע וֹ פרת  ׁש ל  תשס "ט ה ּמ לחמה  בּ כסלו [מל ' 
טבת  כ "ב  2009עד  בינואר ל-18 2008 בּ דצמבּ ר 27 בּ ין ולמסּפ רם מלי וֹ ן]– וחזרוּ  . 

ׁש בוּ ע וֹ ת . כּ ּמ ה כּ בר קׁש ה בּ גל וּ ת  ׁש היוּ  אחרי לביתם, אנ ׁש ים

היוּ אחר הערבים  ׁש זּ רק וּ  הּט ילים  ׁש רב ׁש מׁש , בּ בית  חד ׁש , בּ עּת וֹ ן כּ ת וּ ב, היה ׁש בוּ ע 
אנ ׁש ים  כּ ּמ ה אצלנ וּ  עבדוּ  הא לּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת  ה לׁש  וכל ׁש מ ׁש , לבית לה גּ יע צריכים 
 ּכ ואחר היּ וֹ מי , ללּ ּמ וּ ד  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר את לס דּ ר הפסק, בּ לי לעת  מעת  26-30  לער
הזּ וֹ הר הּס פר  ׁש בּ גמר כּ ן  וגם  מהטילים , ׁש מ ׁש  בּ ית כּ ל את  הצּ יל ה גּ ד וֹ ל  ה נּ ס  לנ וּ  נ וֹ דע 
ׁש ל  למקוֹ ם קרוֹ ב  אחד  טיל  רק  [וה גּ יע ה ּמ לחמה. נגמרה  מּמ ׁש  ה יּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש 
וגם  - כּ ל וּ ם ]. קרה ׁש לּ א גּ ד וֹ ל  נס היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי  מחנה 

הקדוש"יב. בזוהר  מתאחדי� בגימטריא"ישראל
כמנין ימי�".1679 שבעה תשבו "ב�וכות

הקדושה שהשכינה יומם", עליהם ה' ["וענן 
ביום לראשי ל "סכותה וזוכים ישראל , על  חופפת
שתמיד  וכמו ע"ח, יבמות ירושלמי [עיין  נשק",

כ לירחי  בפתיחה דורש """"אבי אבי אבי אבי לההיה בעלבעלבעלבעל מרן מרן מרן מרן 
האטום],עזריעזריעזריעזרי"""" סכנת  על הזה, הפסוק את

הזוהר בלימוד  ישראל  עם התאחדות  ובזכות 
כמו ועוד, ומגוג, גוג  ממלחמת  נינצל הקדוש ,
שבעת  תשבו "בסוכות  עלינו  ציותה שהתורה
כל הקדוש  הזוהר  את  ללמוד חייבים כך ימים",

הפסק]. בלי השבוע 
סה ûמהימנýתא  צילא  òדוčה הþהר ְְְִִֵַַַָָָָֹֹֻלýflד 

ּבתהּלים ח ')ּכתּוב ק"מ עז(ּפרק 'אד -ני "ה ְֲִִֶֶָָֹֹ
ובירושלמי נׁשק". ּביום לראׁשי סּכתה ְְִִֶַָָָֹֹֹי ׁשּועתי 

עח) דף זה(יבמות  נשק" "ביום אחר  דבר  אמרו :
של דהסכך  המקובלים, וכתבו גוג. של נשקו
על החופפת  אם הנקראת  בינה, בבחינת  הסכה
הקדוש  הזוהר כן  וכמו דמהימנותא, בצלא  הבנים
וצילא לסכך נחשב בינה, בבחינת שלמודו 
שמציל נשק  ביום ומגן  ומסכך דמהימנותא,

ומגוג גוג ערבֹות)ממלחמת .(ּבּדי  ֲֵַָ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   יז

יצוּ קה"בּ מלחמת ה נּ ּס ים "עוֹ פרת  את  בּ עינינוּ  וראינוּ  כּ יּ ד וּ ע . מאד גּ דוֹ לים נ ּס ים  היוּ  
ׁש רק  לר בּ ים, אוֹ תם  ׁש חלּ קוּ  לפני  עוֹ ד ה זּ וֹ הר, ספרי הד ּפ סת  ידי  על  ׁש ּק ר וּ  הנּ גלים,

גּ ל וּ יים . נּס ים כּ בר  י ׁש  הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר  בּ הפצת כּ ׁש ע וֹ סקים

דּ וּ בזכוּ ת יתקיּ מוּ  ׁש רק זה , דּ הינוּ , מ גּ ל וּ תא", יפק וּ ן דּ א "בּ ספרא  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ברי  
להבין נוּ כל וּ כעת  עלינוּ , ׁש עברה ה ּק ט נּ ה  ה גּ ל וּ ת  מן  יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר כּ ל בּ גמר

בּ יוֹ מ וֹ  י וֹ ם דּ בר  המחלּ ק" ה "זּ וֹ הר  את  כּ לּ נוּ  נּס ים  ׁש אם  ּבּזהר )מזּ ה, ה ּיֹומי" ה יּ וֹ ם ("ּדף  וּ בפרט  , ַ ַ ִ ַ ַֹ 
בּ קל  יכ וֹ ל  אחד  ׁש כּ ל  גּ ד וֹ ל וֹ ת  אוֹ תיּ וֹ ת  עם  כּ רכים 10 ּת רגּ וּ ם עם  הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  ׁש נּ דּפ ס 
להבטחת  נזכּ ה  מ ּמ ׁש  בּ קר וֹ ב אז  אחת, בּ ׁש נה  הּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר כּ ל  את  וּ לס יּ ם  ללמוֹ ד
ספר האי דּ איהוּ  דּ ח יּ י מאילנא  למטעם י שׂ ראל  דעתידין  "וּ בגין  לעיל האמוּ רה  הרׁש בּ "י

בּ רחמי ". גלוּ תא  מן בּ י ּה  יפקוּ ן  ה זּ הר

בּ זה ,צריכים  ּת לוּ יה  ה גּ א וּ לה וכל  העוֹ לם  ׁש כּ ל כּ זה  דּ בר וּ בפרט  טוֹ ב, דּ בר ׁש כּ ל לדעת 
ויכוֹ לים  ה כּ ל, על לעבר יכוֹ לים חזק רצוֹ ן  עם אבל  מניעוֹ ת , הר בּ ה י ׁש נן 

ה ּק ד וֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  דּ ׁש מ יּ א , סיּ יע ּת א  עם  בּ אמת  ר וֹ צים מה לכל "כּ דלה גּ יע 
ליּה ", דמזמנין אנּ וּ ן כּ ּמ ה  לאתדכייא  נׁש  בּ ר להּט הרוהּפ ר וּ ׁש ,בּ עי רוֹ צה אדם בּ ן כּ אׁש ר 

לוֹ , עוֹ זרים מלאכים  א וֹ ת וֹ כּ ּמ ה  לל וּ וֹ ת קד וֹ ׁש ים מלאכים ל וֹ  ׁש וֹ לח  ית בּ ר ׁש ה ם 
בּ עדוֹ . וּ לסיּ ע

נׁש מתם ול וֹ מדי מטהרים ׁש הם  בּ עוֹ לם גּ דוֹ לים הכי  הר בּ ים  מזכּ י נקראים  הז וֹ הר 
ורעוֹ ת  קׁש וֹ ת גּ זר וֹ ת מ כּ ל  ישׂ ראל  עם  את וּ מ צּ ילים ישׂ ראל, כּ לל ונ ׁש מת 
נ ׁש מעת . וּ ּת פ לּ תם ּפ רוֹ ת  עוֹ שׂ ה וּ ברכּ תם ועצ וּ ם  רב  כּ חם בּ וודאי  וּ בגׁש מ יּ וּ ת, בּ רוּ חנ יּ וּ ת 

קדושמורי קהל אבינוורבותי על נחוס לא  היאך בגלותא ? שכינתא  תהא  מתי עד
שבשמים?

רוצהמלך יתברך  השם לבוא, רוצה הוא אלינו, ומתחנן ביסורים  מתגולל המשיח
בנו רק  תלוי זה  וכל לגאלנו,

קלה העצה ומה  טובה  עצה  לנו  נתנו זיע"א והרשב"י  הנביא אליהו  רבינו  משה 
ומיד . תיכף  שיבוא  נזכה וכיצד  הגאולה , לקירוב לעשות מה ומועילה 

הזוהרהעצה  ספר כל סיום שנעשה  המשיח, את יביא הזה  שהכולל היא : הפשוטה 
שבוע  בכל לסיים  יכולים  אברכים  26 לנו יש אם מאוד, קל  וזה ויום, יום  בכל
הזוהר סיום  שבוע כל  לנו ויש ימים שבע  ביום שעות שתי  ילמוד  אברך שכל  ידי על 
היקרות  הכי השעות  שהן  12-2 שעות  שתי מחצות  ילמדו אלו שעות  והשני הקדוש,
אלו חצות ללומדי  להצטרף  יוכלו  כולו העולם  בכל  אחד  כל וכן בשמים , והחשובות
האלו האברכים להצדיקים הגונה בצדקה יעזור שמצטרף אחד וכל כולו , העולם  בכל

הקדוש. בציונו פנים , אל  פנים להרשב"י  ומתקשרים  הלומדים

השם.יקרים אחים בעזרת  ומיד תיכף אותו, להביא  יכולים  ביחד באחדות א.כולנו 
ישראל . תורה .ב.ואהבת  שעות  מיליוני  להרבות  זה ,ג.עלינו לכל  ולזכות 

הקדוש. זוהר בלימוד רק יכולים
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המשיח!!! את  נביא  אלו שעות  בשתי 
ונורארבותי, גדול  השם קידוש ה' ברוך כאן  לנו הרבותיש למען מתאספים  כולם

שמים וכשיהיה כבוד  להאברכים יתרמו כולו  העולם בכל אחד כל  כאשר
אחינו שכל עד  בעזהי"ת  ביומו , יום מידי  סיום  ונעשה אברכים 50 ניקח  כסף די לנו 
במירון הקדוש הרשב"י בציון  העולמי הזוהר הסיום  למעל שותפים יהיה ישראל  בני 
זכויותינו את מכפיל  כי  חיסרון לידי  יבואו לא הרבים  בזיכוי איך מובן  עתה
האחרונה  שהגאולה  הקדוש בזוהר שכתוב וכמו  קץ, אין  עד תורה שעות למיליארדי 
להינצל  היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה , התורה  ובכוח  בזכות  רק תבוא 

ומגוג גוג בראשונה ,יגממלחמת הקדוש הזוהר ולימוד הסוד תורת  ללמוד  היא ,
המשיח . מגיע ומיד ותיכף

ש"ספריג. דעה  יש כי מביא חמד " ה"שדי בעל
מארמית  הקדוש, הזוהר של תרגום  הינו הבהיר"
הנ"ל, הגאון  וכותב ומוסיף הקודש... ללשון
הרב  בזמ� קיי� היה כי �פק  אי� מקו�  שמכל

הקודש. בלשו� זוהר �פר ויטאל  חיי�  ר ' הקדוש

בראשית  זוהר  על בפירושו  ע"ב)שכן ל"ה הזכיר(דף 
מקודם ציון תוך  הזוהר מן  דברים חיים :רבי 

תירגמו גדולים כמה כן  כמו  הקדש ". לשון  "זוהר
הקודש  ללשון  הקדוש הזוהר מן ניכרים חלקים
ישכר רבי  המקובל הגאון  הוא והמיוחד והידוע 
הפירוש  בעל - פראג מק"ק  פתחיה רבי בן  בער

בינה " שלאמרי בזמנו שחי הקדוש, הזוהר על "
"מקור מופלא, ספר  חיבר אשר  - ויטאל חיים  ר '
אשר כל הקודש  ללשון  מארמית תרגם בו  חכמה"
התורה על ביאורים הקדוש בזוהר ידו מצאה
ופסוק פסוק לכל מצמיד שהוא תוך הפשט, בדרך
ההוא הכתוב  ביאור דברי מוצא מקום  התורה, מן

כהקדמתו. כלשונו  - בזוהר "

ישכר הסיבהרבי  את מגלה בהקדמתו בער
הזוהר של המקורית  מהלשון  לשנות  שהניעתו 
שאין "מאחר  וזל "ק: הקודש, ללשון הקדוש 
בלשונו הזוהר ] [של דבריו  בהבאת  תועלת 
הזוהר לשון  דברי שכל באשר  וצורתו ... כהוויתו 
העולם... בני המון  לרוב וחתומים  סתומים הם 
וצח , קצר  בלשון  זה חיבורי להעמיד אמרתי  בכן
בצבא צבא  יוצא  לכל ולהועיל לעזר  להיות
דברי כל  כאשר  הקדושה... תורתינו  דת העבודה,
ומבוארים פתוחים יתברך ה' בעזר יהיו  הזוהר

בו ". וקוראים הרואים  כל  לעין 

בתרגום פסול  שום הנ"ל הגאון  מצא שלא  הרי

תועלת  אדרבא, אלא  מארמית , הקדוש הזוהר
לנכון מצא  גם . העם  המון  לרוב בכך  ראה גדולה
יותר יקל למען - הקדוש הזוהר בסגנון לקצר

הקדוש . הזוהר דברי  תוכן  את להבין 

חכמה" "מקור החשוב חיבורו כי לציין  יש
זכה - שס"ט אלפים  ה' בשנת לראשונה שהופיע 
בעל ביניהם ארץ , ממצוקי נלהבות  להסכמות
עלינו, תגן  זכותם  הלבו "ש, ובעל  הקדוש  השל"ה
שלמה רבי האר "י ", "שבחי הספר מחבר  אף
כי להודיעו "באתי  : למחבר באגרת כותב שלומל,
הגיעוני, פורחות, קדושות אותיות  אותיותיו,
חכמתך, שמע  את בשמעי בנעימים פרחו וחבלים
הסתומים חכמה תעלומות מחקר  מוצא
בכל אביר לך ידמה מי הזוהר: בספר והחתומים
על שבחים  עוד מרעיף  כשהוא ישראל " המון 

בער ". ישכר  "רבי המחבר,

שהעתיקו האחרונים ישראל גדולי  בין
תרגומם תוך  הקדוש, הזוהר  מן קטעים בספריהם
חיים" ה"חפץ  את  מוצאים אנו  הקודש , ללשון

ישראל. נדחי בספרו ובפרט זיע"א

יהודה רבי היה הקדוש הזוהר  מתרגמי מגדולי
הספר את  חיבר אשר  מוורשא , זצ "ל רוזנברג
ועוד  תורה, חומשי חמשה כל על התורה" "זוהר
הזוהר מנגלות  הרבה העתיק בו הנ"ך, חלקי  על
זה בצד זה והעמיד הפרשיות סדרי על  הקדוש 

תרגומו. ואת  הזוהר  לשון את

זצוק"ל: חמד" ה"שדי  בעל מכתב מתוך 

הקודש א א א א .... בלשון  הזוהר  נכתב שמא החשש 
הזוהר להיפך, כלל, נראה  אינו להסתירו כדי
ואיזה שלנו, האמונה יסודות  מקור הוא הקדוש 
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 האלף שכר

אנש אלף  עד יתאחדו ביחד ואם ביום, שעות שתי  הקדוש זוהר ללמוד ביחד  ים
זוהר סיומי אלף  יום בכל לסיים נזכה  במירון הרשב"י כולל

זוהר" סיומי 455"אלף ירדפוני"כמניןבגימטריא  וחסד הזוכה[שכל"טוב 

לזכות בקל אפשר ישראל ובאחדות הקדוש , הזוהר  של סיומים  אלף ולסיים לארגן

חיי "] ימי כל ירדפוני  וחסד טוב  ש"אך לו מובטח  .לכך,

במירון" זוהר  סיומי  763"אלף והצלחה "כמנין:בגימטריא "בריאות 
וכמנין והנפש. הגוף לבריאת שנזכה " לאליהו הגביע בפסח החמישי 

וכמנין :"הנביא  ומשיח. הנביא אליהו לביאת  שנזכה   הטובים "החיים 
וכמנין:ביותר" טובים. לחיים  שנזכה  ובריאות": שנזכה"הצלחה 

וכמנין: ובריאות. שוא""להצלחה  היתה  אלףלא מסיימים  היו שאם 
וכן  תרפ"א  בשנת  הביד "ץ שאמרו  כמו שואה  היתה  לא  סיומים

זצ"ל. הסולם  בעל  עלינו וכמנין:הצה "ק נא יתברך ""שמור שהשם 
עלינו. אהבה "שנוכמנין:ישמור  וישלח "ת  אותנו יאהב יתברך השם  

הגאולה . את  לנו

האמונה יסודות להסתיר  בזה להיות תוכל כוונה
שיוצרך דבר  אין  הלא - ואדרבא  העולם?! מן
כמו התחזקות , מיני בכל בלב, אותו  להשריש 

- זוהרב ב ב ב ....האמונה! מעולם היה כבר הלא 
- הקודש . ללשון ישראלג ג ג ג ....מתורגם גדולי  הלא

קבלה פי "על  הקדוש, הזוהר  על פירושים חיברו
הזוהר את  לגלות  כדי דווקא  וזאת עמוקה ",

- בכתיד ד ד ד ....לעולם. כמוס טעם שום היה  בת לא
הארמית  דלשון דווקא, מארמית הקדוש הזוהר
שימשה ארמית הקודש. מללשון  יותר קדושה  אין
דברים וכמה חז"ל, בימי חולין  כשפת דווקא
שיובנו בשביל רק זו , בשפה הותקנו שבקדושה
יבינו ואישה איש שכל - חמירא" "כל כגון לכל.
בשביל - קדיש ואמירת החמץ , את  בלב לבטל
בהם, ויכון  המילים פירוש את  יבין  יתום שכל

לדידהו, זה וכל  המת. נשמת לטובת  אבל שיועיל

יחובר הזוהר ש�פר  היה מוטב  בודאי  לדיד�

יותר..., לנו המוב� הקודש תרומהבלשו� ובפרשת
[הזוהר ] השכינה ש"מביא - הקודש לשו�

בה", לשוןמתחברת היא ארמית לשון ואילו 
כלשון קדיש לומר תיקנו ולכך אחרא, הסטרא
הסטרא כח ישבר  שבכך כדי אחרא , הסטרא

לתרגם מותר  רק שלא  הרי להם. שמובן  אחרא
הקודש, ללשון  הזוהר מעליותא את  דווקא אלא

כי הקודש, ללשו� הקדוש הזוהר את לתרג� היא

ואדרבא , ארמית, מבי� אינו הע� המו� בימינו

אל  היא שמחוברת  הקודש. בלשו� יתירה קדושה

הקדושה. השכינה

הזוהר בלימוד  יתאחדו העם שכל  ידי ועל
הרע)הקדוש  היצר בפני התירוצים  דלת בכך(ותנעל ,

הרשב"י נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו 
ובסגולתו ביה , אתגליא דהאי  דרא "זכאה
דוד  בן  בביאת עינינו , ותחזנה דרור " "וקראתם
והדר ב"עז" ויגאלינו, יבוא ביופיו מלך משיחנו ,
חלקינו, צורנו חי  א -ל זאת ובשכר לאלוקינו,
חכמה ר ּוח יהוה רּוח עליו ל-ונחה בחיינו, ְְְְַַָָָָָָָֹיזכינו
יהוה: ויראת ּדעת רּוח ּוגבּורה עצה רּוח  ְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּובינה

ב ') י "א  פרק הּנביא(ישעיה נבּואת  ּבנּו ויקּוים .ְִִַַַָָ
ּופתא� מלאכי: לפני דר� ּופּנה מלאכי �לח  "הנני ְִַָ

מבק�י�  אּת�  א�ר האד ֹו�  היכלֹו אל יב ֹוא
אמר בא ה ּנה חפצי� אּת�  א�ר הּברית ּומלא �

צבקֹות" א')ה' ג ' פרק ויׂשמח (מלאכי עיננּו יראּו , ְְְִִֵֵַ
ּבגא ּלת  נפׁשנּו ּפדּות ועל  גאּולתינּו על  ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֻל ּבנּו,

בב "א. ִָעֹולמים
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המשיח!!! את  נביא  אלו שעות  בשתי 
ונורארבותי, גדול  השם קידוש ה' ברוך כאן  לנו הרבותיש למען מתאספים  כולם

שמים וכשיהיה כבוד  להאברכים יתרמו כולו  העולם בכל אחד כל  כאשר
אחינו שכל עד  בעזהי"ת  ביומו , יום מידי  סיום  ונעשה אברכים 50 ניקח  כסף די לנו 
במירון הקדוש הרשב"י בציון  העולמי הזוהר הסיום  למעל שותפים יהיה ישראל  בני 
זכויותינו את מכפיל  כי  חיסרון לידי  יבואו לא הרבים  בזיכוי איך מובן  עתה
האחרונה  שהגאולה  הקדוש בזוהר שכתוב וכמו  קץ, אין  עד תורה שעות למיליארדי 
להינצל  היחידה שהעצה  המקובלים וכתבו  הקדושה , התורה  ובכוח  בזכות  רק תבוא 

ומגוג גוג בראשונה ,יגממלחמת הקדוש הזוהר ולימוד הסוד תורת  ללמוד  היא ,
המשיח . מגיע ומיד ותיכף

ש"ספריג. דעה  יש כי מביא חמד " ה"שדי בעל
מארמית  הקדוש, הזוהר של תרגום  הינו הבהיר"
הנ"ל, הגאון  וכותב ומוסיף הקודש... ללשון
הרב  בזמ� קיי� היה כי �פק  אי� מקו�  שמכל

הקודש. בלשו� זוהר �פר ויטאל  חיי�  ר ' הקדוש

בראשית  זוהר  על בפירושו  ע"ב)שכן ל"ה הזכיר(דף 
מקודם ציון תוך  הזוהר מן  דברים חיים :רבי 

תירגמו גדולים כמה כן  כמו  הקדש ". לשון  "זוהר
הקודש  ללשון  הקדוש הזוהר מן ניכרים חלקים
ישכר רבי  המקובל הגאון  הוא והמיוחד והידוע 
הפירוש  בעל - פראג מק"ק  פתחיה רבי בן  בער

בינה " שלאמרי בזמנו שחי הקדוש, הזוהר על "
"מקור מופלא, ספר  חיבר אשר  - ויטאל חיים  ר '
אשר כל הקודש  ללשון  מארמית תרגם בו  חכמה"
התורה על ביאורים הקדוש בזוהר ידו מצאה
ופסוק פסוק לכל מצמיד שהוא תוך הפשט, בדרך
ההוא הכתוב  ביאור דברי מוצא מקום  התורה, מן

כהקדמתו. כלשונו  - בזוהר "

ישכר הסיבהרבי  את מגלה בהקדמתו בער
הזוהר של המקורית  מהלשון  לשנות  שהניעתו 
שאין "מאחר  וזל "ק: הקודש, ללשון הקדוש 
בלשונו הזוהר ] [של דבריו  בהבאת  תועלת 
הזוהר לשון  דברי שכל באשר  וצורתו ... כהוויתו 
העולם... בני המון  לרוב וחתומים  סתומים הם 
וצח , קצר  בלשון  זה חיבורי להעמיד אמרתי  בכן
בצבא צבא  יוצא  לכל ולהועיל לעזר  להיות
דברי כל  כאשר  הקדושה... תורתינו  דת העבודה,
ומבוארים פתוחים יתברך ה' בעזר יהיו  הזוהר

בו ". וקוראים הרואים  כל  לעין 

בתרגום פסול  שום הנ"ל הגאון  מצא שלא  הרי

תועלת  אדרבא, אלא  מארמית , הקדוש הזוהר
לנכון מצא  גם . העם  המון  לרוב בכך  ראה גדולה
יותר יקל למען - הקדוש הזוהר בסגנון לקצר

הקדוש . הזוהר דברי  תוכן  את להבין 

חכמה" "מקור החשוב חיבורו כי לציין  יש
זכה - שס"ט אלפים  ה' בשנת לראשונה שהופיע 
בעל ביניהם ארץ , ממצוקי נלהבות  להסכמות
עלינו, תגן  זכותם  הלבו "ש, ובעל  הקדוש  השל"ה
שלמה רבי האר "י ", "שבחי הספר מחבר  אף
כי להודיעו "באתי  : למחבר באגרת כותב שלומל,
הגיעוני, פורחות, קדושות אותיות  אותיותיו,
חכמתך, שמע  את בשמעי בנעימים פרחו וחבלים
הסתומים חכמה תעלומות מחקר  מוצא
בכל אביר לך ידמה מי הזוהר: בספר והחתומים
על שבחים  עוד מרעיף  כשהוא ישראל " המון 

בער ". ישכר  "רבי המחבר,

שהעתיקו האחרונים ישראל גדולי  בין
תרגומם תוך  הקדוש, הזוהר  מן קטעים בספריהם
חיים" ה"חפץ  את  מוצאים אנו  הקודש , ללשון

ישראל. נדחי בספרו ובפרט זיע"א

יהודה רבי היה הקדוש הזוהר  מתרגמי מגדולי
הספר את  חיבר אשר  מוורשא , זצ "ל רוזנברג
ועוד  תורה, חומשי חמשה כל על התורה" "זוהר
הזוהר מנגלות  הרבה העתיק בו הנ"ך, חלקי  על
זה בצד זה והעמיד הפרשיות סדרי על  הקדוש 

תרגומו. ואת  הזוהר  לשון את

זצוק"ל: חמד" ה"שדי  בעל מכתב מתוך 

הקודש א א א א .... בלשון  הזוהר  נכתב שמא החשש 
הזוהר להיפך, כלל, נראה  אינו להסתירו כדי
ואיזה שלנו, האמונה יסודות  מקור הוא הקדוש 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  יט

 האלף שכר

אנש אלף  עד יתאחדו ביחד ואם ביום, שעות שתי  הקדוש זוהר ללמוד ביחד  ים
זוהר סיומי אלף  יום בכל לסיים נזכה  במירון הרשב"י כולל

זוהר" סיומי 455"אלף ירדפוני"כמניןבגימטריא  וחסד הזוכה[שכל"טוב 

לזכות בקל אפשר ישראל ובאחדות הקדוש , הזוהר  של סיומים  אלף ולסיים לארגן

חיי "] ימי כל ירדפוני  וחסד טוב  ש"אך לו מובטח  .לכך,

במירון" זוהר  סיומי  763"אלף והצלחה "כמנין:בגימטריא "בריאות 
וכמנין והנפש. הגוף לבריאת שנזכה " לאליהו הגביע בפסח החמישי 

וכמנין :"הנביא  ומשיח. הנביא אליהו לביאת  שנזכה   הטובים "החיים 
וכמנין:ביותר" טובים. לחיים  שנזכה  ובריאות": שנזכה"הצלחה 

וכמנין: ובריאות. שוא""להצלחה  היתה  אלףלא מסיימים  היו שאם 
וכן  תרפ"א  בשנת  הביד "ץ שאמרו  כמו שואה  היתה  לא  סיומים

זצ"ל. הסולם  בעל  עלינו וכמנין:הצה "ק נא יתברך ""שמור שהשם 
עלינו. אהבה "שנוכמנין:ישמור  וישלח "ת  אותנו יאהב יתברך השם  

הגאולה . את  לנו

האמונה יסודות להסתיר  בזה להיות תוכל כוונה
שיוצרך דבר  אין  הלא - ואדרבא  העולם?! מן
כמו התחזקות , מיני בכל בלב, אותו  להשריש 

- זוהרב ב ב ב ....האמונה! מעולם היה כבר הלא 
- הקודש . ללשון ישראלג ג ג ג ....מתורגם גדולי  הלא

קבלה פי "על  הקדוש, הזוהר  על פירושים חיברו
הזוהר את  לגלות  כדי דווקא  וזאת עמוקה ",

- בכתיד ד ד ד ....לעולם. כמוס טעם שום היה  בת לא
הארמית  דלשון דווקא, מארמית הקדוש הזוהר
שימשה ארמית הקודש. מללשון  יותר קדושה  אין
דברים וכמה חז"ל, בימי חולין  כשפת דווקא
שיובנו בשביל רק זו , בשפה הותקנו שבקדושה
יבינו ואישה איש שכל - חמירא" "כל כגון לכל.
בשביל - קדיש ואמירת החמץ , את  בלב לבטל
בהם, ויכון  המילים פירוש את  יבין  יתום שכל

לדידהו, זה וכל  המת. נשמת לטובת  אבל שיועיל

יחובר הזוהר ש�פר  היה מוטב  בודאי  לדיד�

יותר..., לנו המוב� הקודש תרומהבלשו� ובפרשת
[הזוהר ] השכינה ש"מביא - הקודש לשו�

בה", לשוןמתחברת היא ארמית לשון ואילו 
כלשון קדיש לומר תיקנו ולכך אחרא, הסטרא
הסטרא כח ישבר  שבכך כדי אחרא , הסטרא

לתרגם מותר  רק שלא  הרי להם. שמובן  אחרא
הקודש, ללשון  הזוהר מעליותא את  דווקא אלא

כי הקודש, ללשו� הקדוש הזוהר את לתרג� היא

ואדרבא , ארמית, מבי� אינו הע� המו� בימינו

אל  היא שמחוברת  הקודש. בלשו� יתירה קדושה

הקדושה. השכינה

הזוהר בלימוד  יתאחדו העם שכל  ידי ועל
הרע)הקדוש  היצר בפני התירוצים  דלת בכך(ותנעל ,

הרשב"י נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד כולנו 
ובסגולתו ביה , אתגליא דהאי  דרא "זכאה
דוד  בן  בביאת עינינו , ותחזנה דרור " "וקראתם
והדר ב"עז" ויגאלינו, יבוא ביופיו מלך משיחנו ,
חלקינו, צורנו חי  א -ל זאת ובשכר לאלוקינו,
חכמה ר ּוח יהוה רּוח עליו ל-ונחה בחיינו, ְְְְַַָָָָָָָֹיזכינו
יהוה: ויראת ּדעת רּוח ּוגבּורה עצה רּוח  ְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּובינה

ב ') י "א  פרק הּנביא(ישעיה נבּואת  ּבנּו ויקּוים .ְִִַַַָָ
ּופתא� מלאכי: לפני דר� ּופּנה מלאכי �לח  "הנני ְִַָ

מבק�י�  אּת�  א�ר האד ֹו�  היכלֹו אל יב ֹוא
אמר בא ה ּנה חפצי� אּת�  א�ר הּברית ּומלא �

צבקֹות" א')ה' ג ' פרק ויׂשמח (מלאכי עיננּו יראּו , ְְְִִֵֵַ
ּבגא ּלת  נפׁשנּו ּפדּות ועל  גאּולתינּו על  ְְְְְִִֵֵֵַַַַָֻל ּבנּו,

בב "א. ִָעֹולמים



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כ 

הזוהר"" בזכות המשיח 1434ביאת של"כמנין:בגימטריא  בואו  לקראת 
הזוהר].משיח" לימוד – המשיח  של לבואו ביותר הטובה ההכנה  [שזוהי

ה נּ למדתרבּ וֹ תינוּ  ז וֹ  ּפ ני על  בּ ׁש בּ תוֹ ת  הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בח ּה  הפליגוּ  
חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה – "ל "ׁש לח ּפ רׁש ת סוֹ ף  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  כּ לׁש וֹ ן החל, בּ ימוֹ ת

יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א יוֹ מא בּ אוֹ ריתא , דּ מ ׁש ּת דּ לין  אינוּ ן דּ כל 
חי"מרנא איׁש  "בּ ן בּ ספר וֹ  הּט וֹ ב, לׁש וֹ נ וֹ :הרי"ח וזה כּ תב ׁש נ יּ ה , ׁש נה ׁש מוֹ ת ּפ ר ׁש ת 

ז "ל, הּמ קבּ לים  אלףכּ תבוּ  ׁש בּ ת , בּ י וֹ ם ה ּת וֹ רה  מעסק  הנע שׂ ה  ּפ על דּ גדוֹ ל 
הח וֹ ל . ימי ׁש ל הּת וֹ רה  מעסק הנע שׂ ה  מן  יוֹ תר מאמרּפ עמים ּפ י  על וּ בא וּ רוֹ  עכל "ק. 

אתמוֹ ל" כּ י וֹ ם בּ עיני ׁש נים  אלף  "כּ י  ׁש נּ אמר  ׁש נים, אלף ה ּק בּ "ה  ׁש ל דיוֹ מ וֹ  חז"ל ,
כּ ן אם ה ּק בּ "ה. ׁש ל כּ יוֹ מ וֹ  א וֹ מרת , זאת  – הבּ א עוֹ לם  מעין היא קוֹ דׁש  וׁש בּ ת  – וגוֹ '

כּ ן, על א ׁש ר  ויתע לּ ה , הׁש י"ת  ׁש ל  יוֹ מ וֹ  ׁש ל  בּ ער הכּ ל קוֹ ד ׁש  קדוֹ ׁש הבּ ׁש בּ ת  ּפ ע לּ ה כּ ל  
הח וֹ ל ימי לער ידוֹ ת, אלף עוֹ לה ק וֹ דׁש , במדבר )בּ ׁש בּ ת חן .(מצא 

זי "ערבּ נוּ  ׁש רעבּ י ואמר :מרדּ כי מקרביו בּ אזני ּפ עם  ּת וֹ רההת בּ ּט א  ל ּמ וּ ד  ׁש ל "ׁש עה  
ׁש ל אחת  ו ׁש עה חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה  ללּמ וּ ד  ׁש וה  ה בּ ת, בּ י וֹ ם ה ּפ ׁש ט   דּ ר על

חל ". בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט  ל ּמ וּ ד  ׁש ל  ׁש נה כּ מ וֹ  היא חל , בּ י וֹ ם וקבּ לה  זהר הגה "ק לּמ וּ ד וּ פסק 
הח יּ ים סקי"ב)(ה כּ ף הּק בּ לה .קנ"ה ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר  דּ לּמ וּ ד , 

בּ על וּ כבר עינינ וּ  מא וֹ ר זי "ע בוּ זגלוֹ  מהר "ש בּ קדׁש וֹ  הזּ הרדּ בּ ר דּ ל ּמ וּ ד  ," מל "הכּ ּס א 
ה ּפ ׁש ט , ל ּמ וּ ד  ׁש ל ׁש נה  לער אחת ׁש עה  ע וֹ לה  הח יּ ים ה ּק דוֹ ׁש  בּ כף ּפ סק וֹ  וה וּ בא 

ס ּקי"ב) קנ"ה  מל "(סימן  ה"כסא וז "ל מ"ג), בּ עלמא(ּתּקּון  בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד "כּ י : ִ ָ ַ ַ ִ 
בּ וֹ  יעשׂ ה  אחד, מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה אם  ׁש כּ ן וכל  עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה
לוֹ  וּ מבטח ּת מימה , ׁש נה  ה ּפ ׁש ט בּ ל ּמ וּ ד  יע שׂ ה  לּ א  מה  אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן
ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים   ה ּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא  מ בּ ני ה בּ א  ע וֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א 

דּ רקיעא ". בּ מלכוּ תא
כּ תבגּ ם  ל ' מל)בּ ת ּק וּ ן ל ׁש וֹ נוֹ :(ה ּכּסא  וזה  ללמד, חכם ּת למיד על  ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה  ַ ִ ֵ ֶ ֶ 

הם קבּ לה. כּ י גּ לוּ תא  אר וג וֹ רם  קבּ לה לוֹ מדים  אינם  אם  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענ ׁש ם  
כּ י ליצלן , רחמנא  הגּ א לּ ה נעשׂ המעכּ בים לּ א מה  ה ּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה  יע שׂ ה  

הגּ אלּ ה ". לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י  ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים  חדׁש  בּ לּמ וּ ד
זי"ע ,העוֹ לה  הּט וֹ ב  והרי"ח  מל ה כּ ּס א  ר בּ וֹ תינוּ  ה ּק ד וֹ ׁש מ דּ ברי  זּ הר  ׁש עה  דהלוֹ מד 

חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט  ׁש נה אלף  כּ לוֹ מד ק וֹ דׁש , ׁש ׁש בּ ׁש בּ ת  ללמד יּ ז כּ ה  אם זה , וּ לפי  
הבּ ריאה . ימי  אלפין הׁש ית  כּ ל לת ּק ן ׁש זּ כה הרי ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת  הּק ד וֹ ׁש  זּ הר ׁש עוֹ ת

צדּ יקים א וֹ רחוֹ ת בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּכ על ה ּׂשמחה )וּ בנוֹ סף מצוה )דּ לּמ וּ ד ה ּמ באר:(ׁשער  (וכל  ַ ַ ַ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ָ 

וּ בשׂ מחה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די ׁש כּ א ׁש ר  יוֹ צא אלף , כּ פוּ ל  ער כּ וֹ  בּ שׂ מחה  הנעשׂ ה
ׁש נה, מליוֹ ן  ׁש ל  לער אחת בּ ׁש עה ע וֹ לה  ה ּק ד וֹ ׁש " "ה זּ הר  – הרׁש בּ "י ּפׁשטּת וֹ רת  (לּמּוד ִ ְ ָ 

החֹול) מאהּבימי ׁש וה  בּ ׁש בּ ת  ׁש עה  הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  לּ יּמ וּ ד הכּ ל   ס מאה , כּ פוּ ל וּ בי ּס וּ רים . ִ ֵ ַ 
ּת וֹ רה ׁש נה הזוֹ הרמליוֹ ן בלימוּ ד  וח ׁש ב  צא ּת וֹ רה. ׁש נה  כּ -28.000 אחת וּ ׁש ניּ ה  

הּפ ס וּ ק את וּ מק יּ ם  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את מ שׂ ּמ ח אּת ה  ׁש ניּ ה  בּ כל בּ ׁש בּ ת , ה ּק דוֹ ׁש 
ה '". כ "ח נא יגדּ ל "ועּת ה 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כא

ּפ ׁש ט צא ׁש נים  מאלף י וֹ תר קדׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת  ׁש עה וּ למד: 
ח ׁש בּ וֹ ן ". בּ וֹ א וּ  הּמ וֹ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן "על חל. בּ י וֹ ם

ׁש ׁש ת הבה  כּ ל את מתּק ן  קדׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר  לוֹ מדים  כּ א ׁש ר  ונתבּ וֹ נן : 
העוֹ לם. ׁש ל  ה נים  יב וֹ אאלפים  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ונלמד בּ אהבה  נתאחד כּ וּ לנוּ  אם 

ה לם. לת ּק וּ נוֹ  העוֹ לם

ׁש למה ה גּ א ּל ה להביא אפׁש ר קדׁש  בּ ׁש בּ ת זהר אחת  ׁש עה  לּמ וּ ד ידי  על
כ "ב)י ׁש עיה בּ ספר  ּפסּוק ס' ה '(ּפרק אני עצוּ ם לגוֹ י וה צּ עיר  לאלף יהיה  "הּק טן נאמר : ֶ ֶ ָ 

אחיׁש נּ ה". בּ עּת ּה 

ׁש וצרי הּפ סוּ ק כּ וּ נת  מה לאלף",בּ אוּ ר , יהיה  קטן"ה ּק טן אדם  ׁש בּ ן  להיוֹ ת  יכוֹ ל   אי 
עצוּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר  לאלף להיוֹ ת  כ "א ,יזכּ ה  ּפ סוּ ק  את  בּ הקדּ ם ונפר ׁש  - 

צ דּ יקים"וע ּמ ךׁש אמר: להתּפ אר ",כּ לּ ם  ידי מעשׂ ה  מּט עי  נצר  ארץ ייר ׁש וּ  לע וֹ לם 
יצר לנוּ  נתן הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צדּ יקים " כּ לּ ם   ועּמ" להיוֹ ת  יכוֹ ל אי דּ ה נּ ה 
דּ הוי יימר וּ מי אוֹ תוֹ , לנ צּ ח מאד  וקׁש ה  כּ בדה , מלחמה אּת וֹ  לנהל וצרי גּ ד וֹ ל , דּ י הרע

יׁש עיה צדּ יק  על  יוֹ נתן  בּ תר גּ וּ ם  המפר ׁש ים: דּ ברי  נקדּ ים  זאת  וּ לבאר  כב)– ּפסּוק ס  :(ּפרק ֶ ֶ ָ 

ׁש ם : וּ במל בּ י"ם  איתינה". בּ זמנּה  ה ' אנא ּת ּק יף לעם  וּ דחלּ ׁש  לאלפא יהי בּ הוֹ ן  "דּ זעיר
לאלף" יהיה  בּ ר בּ וּ י"ה ּק טן - עצוּ ם" לג וֹ י  "יהיה  בּ כח  - "וה צּ עיר" הכּ ּמ וּ ת, בּ רבּ וּ י  - 

ה ' אני  הנּ ה וּ מעּט ים , חלּ ׁש ים  והעם עּת ה מתמהמּה  ׁש אני וה גּ ם  ועצמה , בּ כח האיכ וּ ת 
בּ זריזוּ ת  הדּ בר  אעשׂ ה  המיעד העת בּ בא  - אחי ׁש נּ ה  חיׁש)בּ עּת ּה  ּפעל ּגדר זה  את (ּכי ואמ לּ א  ִ ֶ ֶ ֶ ַֹ ִ 

ע כּ "ל . הבטחתי ,

ק וֹ ד ׁש ,והבּ א וּ ר בּ ׁש בּ ת  ל ּמ וּ ד בּ ענין זי "ע מל וה כּ ּס א חי  איׁש  הבּ ן  דּ ברי  ּפ י  על  ה וּ א , 
ׁש נים , אלף ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  זה זהר , אחת ׁש עה  ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד  ידי ׁש על
בּ ריאת  ימי כּ נגד ׁש נה אלפים ׁש ׁש ת  ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת , ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ל וֹ מד ואם

ל  נזכּ ה   ּכ ידי ועל  אחיׁש נּ ה"העוֹ לם. בּ עּת ּה  ה ' הדּ בר"אני  אע שׂ ה המיעד העת  בּ בא  - 
ׁש אם  צ דּ יקים", כּ לּ ם  ועּמ" הּפ סוּ קים יבארוּ  וּ בזה  הּמ לבּ י "ם. ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ זריז וּ ת
יירׁש וּ  "לעוֹ לם  צדּ יקים, להי וֹ ת נזכּ ה  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר לגרס  וגם  ונלמד  נתאחד כּ לּ נ וּ 
להתּפ אר יוּ כל ׁש הק בּ "ה להת ּפ אר ", ידי  מעשׂ ה מ ּט עי  "נצר  הארץ, ליר ת ונזכּ ה  ארץ"
ׁש נה , אלפים ׁש ׁש ת  הבּ ריאה  כּ ל  את  לק יּ ם  ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד  ׁש זּ כינוּ  בּ ּמ ה אּת נ וּ 
אני עצוּ ם  לג וֹ י  וה צּ עיר  לאלף  יהיה "ה ּק טן  הבּ א  בּ ּפ סוּ ק  אמר  למה נז כּ ה כּ ן  ידי ועל
ּפ ׁש וּ טוֹ  קטן, ילד אפ לּ וּ  ׁש ה ּק טן, להיוֹ ת  יכ וֹ ל   אי וׁש אלנ וּ  אחיׁש נּ ה ", בּ עּת ּה  ה'

עצוּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף, יהיה ׁש עה כּ מׁש מעוֹ , ׁש יּ למד  ידי  ׁש על מת בּ אר: ועּת ה 
לאלף . יחׁש ב אחד כּ ל וכ – אלף כּ פ וּ ל  ׁש נּ חׁש ב  קד ׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אחת 

וּ סגלּ ת וֹ ,עוֹ ד ׁש עוֹ ת ׁש ׁש   בּ מ ׁש הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  לּמ וּ ד  ענין החּייםמצאנוּ  אֹור מּסע אּגרת (ּבּספר  ַ ֵ ֶ ִ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ִ 

מּתלמידיו ) אחד יד  ּכתב נתמ לּ א הּקד ֹוׁש, ׁש ע וֹ ת  ו ' וּ בס וֹ ף  ׁש עוֹ ת , ׁש ה  עד "ולמדנוּ  וז "ל: , ַ ָ ְ ַ ָ ֶ ָ ִ ַ ְ ִ ָ 
נהיה". לא  כּ מוֹ הוּ  אׁש ר  ט וֹ ב  ריח ה בּ ית

ה ּק דוֹ ׁש וע וֹ ד ז וֹ הר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ל ּמ וּ ד ענין הרמח"ל)מצאנוּ  בּ אסאן(ּבאּגרת ר"י וה גּ א וֹ ן ... : ְ ִ ֶ ֶ 
לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח ׁש יּ היה הענין סוֹ ד ל וֹ  לבאר  ר בּ ינוּ  את  ׁש אל  רבּ ינוּ  ׁש ל ר בּ וֹ 



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כ 

הזוהר"" בזכות המשיח 1434ביאת של"כמנין:בגימטריא  בואו  לקראת 
הזוהר].משיח" לימוד – המשיח  של לבואו ביותר הטובה ההכנה  [שזוהי

ה נּ למדתרבּ וֹ תינוּ  ז וֹ  ּפ ני על  בּ ׁש בּ תוֹ ת  הנּ למדת ּת וֹ רה ׁש ל וערכּ ּה  בּ ׁש בח ּה  הפליגוּ  
חוּ לקיהוֹ ן זכּ אה – "ל "ׁש לח ּפ רׁש ת סוֹ ף  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  כּ לׁש וֹ ן החל, בּ ימוֹ ת

יוֹ מין". מאר דּ ׁש בּ ּת א יוֹ מא בּ אוֹ ריתא , דּ מ ׁש ּת דּ לין  אינוּ ן דּ כל 
חי"מרנא איׁש  "בּ ן בּ ספר וֹ  הּט וֹ ב, לׁש וֹ נ וֹ :הרי"ח וזה כּ תב ׁש נ יּ ה , ׁש נה ׁש מוֹ ת ּפ ר ׁש ת 

ז "ל, הּמ קבּ לים  אלףכּ תבוּ  ׁש בּ ת , בּ י וֹ ם ה ּת וֹ רה  מעסק  הנע שׂ ה  ּפ על דּ גדוֹ ל 
הח וֹ ל . ימי ׁש ל הּת וֹ רה  מעסק הנע שׂ ה  מן  יוֹ תר מאמרּפ עמים ּפ י  על וּ בא וּ רוֹ  עכל "ק. 

אתמוֹ ל" כּ י וֹ ם בּ עיני ׁש נים  אלף  "כּ י  ׁש נּ אמר  ׁש נים, אלף ה ּק בּ "ה  ׁש ל דיוֹ מ וֹ  חז"ל ,
כּ ן אם ה ּק בּ "ה. ׁש ל כּ יוֹ מ וֹ  א וֹ מרת , זאת  – הבּ א עוֹ לם  מעין היא קוֹ דׁש  וׁש בּ ת  – וגוֹ '

כּ ן, על א ׁש ר  ויתע לּ ה , הׁש י"ת  ׁש ל  יוֹ מ וֹ  ׁש ל  בּ ער הכּ ל קוֹ ד ׁש  קדוֹ ׁש הבּ ׁש בּ ת  ּפ ע לּ ה כּ ל  
הח וֹ ל ימי לער ידוֹ ת, אלף עוֹ לה ק וֹ דׁש , במדבר )בּ ׁש בּ ת חן .(מצא 

זי "ערבּ נוּ  ׁש רעבּ י ואמר :מרדּ כי מקרביו בּ אזני ּפ עם  ּת וֹ רההת בּ ּט א  ל ּמ וּ ד  ׁש ל "ׁש עה  
ׁש ל אחת  ו ׁש עה חל. בּ יוֹ ם ׁש למה  ׁש נה  ללּמ וּ ד  ׁש וה  ה בּ ת, בּ י וֹ ם ה ּפ ׁש ט   דּ ר על

חל ". בּ יוֹ ם ּפ ׁש ט  ל ּמ וּ ד  ׁש ל  ׁש נה כּ מ וֹ  היא חל , בּ י וֹ ם וקבּ לה  זהר הגה "ק לּמ וּ ד וּ פסק 
הח יּ ים סקי"ב)(ה כּ ף הּק בּ לה .קנ"ה ללּמ וּ ד יחׁש ב הזוֹ הר  דּ לּמ וּ ד , 

בּ על וּ כבר עינינ וּ  מא וֹ ר זי "ע בוּ זגלוֹ  מהר "ש בּ קדׁש וֹ  הזּ הרדּ בּ ר דּ ל ּמ וּ ד  ," מל "הכּ ּס א 
ה ּפ ׁש ט , ל ּמ וּ ד  ׁש ל ׁש נה  לער אחת ׁש עה  ע וֹ לה  הח יּ ים ה ּק דוֹ ׁש  בּ כף ּפ סק וֹ  וה וּ בא 

ס ּקי"ב) קנ"ה  מל "(סימן  ה"כסא וז "ל מ"ג), בּ עלמא(ּתּקּון  בּ גירסא הּק דוֹ ׁש  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד "כּ י : ִ ָ ַ ַ ִ 
בּ וֹ  יעשׂ ה  אחד, מאמר  ּפ רוּ ׁש  אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד יזכּ ה אם  ׁש כּ ן וכל  עוֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה
לוֹ  וּ מבטח ּת מימה , ׁש נה  ה ּפ ׁש ט בּ ל ּמ וּ ד  יע שׂ ה  לּ א  מה  אחת בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן
ראׁש וֹ נה ה יּ וֹ ׁש בים   ה ּמ ל ּפ ני מר וֹ אי ויהיה דּ מלכּ א, היכלא  מ בּ ני ה בּ א  ע וֹ לם  בּ ן ׁש הוּ א 

דּ רקיעא ". בּ מלכוּ תא
כּ תבגּ ם  ל ' מל)בּ ת ּק וּ ן ל ׁש וֹ נוֹ :(ה ּכּסא  וזה  ללמד, חכם ּת למיד על  ח יּ וּ ב גּ דוֹ ל "כּ ּמ ה  ַ ִ ֵ ֶ ֶ 

הם קבּ לה. כּ י גּ לוּ תא  אר וג וֹ רם  קבּ לה לוֹ מדים  אינם  אם  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענ ׁש ם  
כּ י ליצלן , רחמנא  הגּ א לּ ה נעשׂ המעכּ בים לּ א מה  ה ּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד אחת  בּ ׁש עה  יע שׂ ה  

הגּ אלּ ה ". לקרב כּ חּה  גּ דוֹ ל  כּ י  ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים  חדׁש  בּ לּמ וּ ד
זי"ע ,העוֹ לה  הּט וֹ ב  והרי"ח  מל ה כּ ּס א  ר בּ וֹ תינוּ  ה ּק ד וֹ ׁש מ דּ ברי  זּ הר  ׁש עה  דהלוֹ מד 

חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט  ׁש נה אלף  כּ לוֹ מד ק וֹ דׁש , ׁש ׁש בּ ׁש בּ ת  ללמד יּ ז כּ ה  אם זה , וּ לפי  
הבּ ריאה . ימי  אלפין הׁש ית  כּ ל לת ּק ן ׁש זּ כה הרי ק וֹ ד ׁש , בּ ׁש בּ ת  הּק ד וֹ ׁש  זּ הר ׁש עוֹ ת

צדּ יקים א וֹ רחוֹ ת בּ על ׁש ל ח דּ וּ ׁש וֹ   ּכ על ה ּׂשמחה )וּ בנוֹ סף מצוה )דּ לּמ וּ ד ה ּמ באר:(ׁשער  (וכל  ַ ַ ַ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ְ ָ 

וּ בשׂ מחה ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת לוֹ מד יהוּ די ׁש כּ א ׁש ר  יוֹ צא אלף , כּ פוּ ל  ער כּ וֹ  בּ שׂ מחה  הנעשׂ ה
ׁש נה, מליוֹ ן  ׁש ל  לער אחת בּ ׁש עה ע וֹ לה  ה ּק ד וֹ ׁש " "ה זּ הר  – הרׁש בּ "י ּפׁשטּת וֹ רת  (לּמּוד ִ ְ ָ 

החֹול) מאהּבימי ׁש וה  בּ ׁש בּ ת  ׁש עה  הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר  לּ יּמ וּ ד הכּ ל   ס מאה , כּ פוּ ל וּ בי ּס וּ רים . ִ ֵ ַ 
ּת וֹ רה ׁש נה הזוֹ הרמליוֹ ן בלימוּ ד  וח ׁש ב  צא ּת וֹ רה. ׁש נה  כּ -28.000 אחת וּ ׁש ניּ ה  

הּפ ס וּ ק את וּ מק יּ ם  ה וּ א   ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  את מ שׂ ּמ ח אּת ה  ׁש ניּ ה  בּ כל בּ ׁש בּ ת , ה ּק דוֹ ׁש 
ה '". כ "ח נא יגדּ ל "ועּת ה 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כא

ּפ ׁש ט צא ׁש נים  מאלף י וֹ תר קדׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר לּמ וּ ד ׁש ל אחת  ׁש עה וּ למד: 
ח ׁש בּ וֹ ן ". בּ וֹ א וּ  הּמ וֹ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן "על חל. בּ י וֹ ם

ׁש ׁש ת הבה  כּ ל את מתּק ן  קדׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ה ּק ד וֹ ׁש  זהר  לוֹ מדים  כּ א ׁש ר  ונתבּ וֹ נן : 
העוֹ לם. ׁש ל  ה נים  יב וֹ אאלפים  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ונלמד בּ אהבה  נתאחד כּ וּ לנוּ  אם 

ה לם. לת ּק וּ נוֹ  העוֹ לם

ׁש למה ה גּ א ּל ה להביא אפׁש ר קדׁש  בּ ׁש בּ ת זהר אחת  ׁש עה  לּמ וּ ד ידי  על
כ "ב)י ׁש עיה בּ ספר  ּפסּוק ס' ה '(ּפרק אני עצוּ ם לגוֹ י וה צּ עיר  לאלף יהיה  "הּק טן נאמר : ֶ ֶ ָ 

אחיׁש נּ ה". בּ עּת ּה 

ׁש וצרי הּפ סוּ ק כּ וּ נת  מה לאלף",בּ אוּ ר , יהיה  קטן"ה ּק טן אדם  ׁש בּ ן  להיוֹ ת  יכוֹ ל   אי 
עצוּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר  לאלף להיוֹ ת  כ "א ,יזכּ ה  ּפ סוּ ק  את  בּ הקדּ ם ונפר ׁש  - 

צ דּ יקים"וע ּמ ךׁש אמר: להתּפ אר ",כּ לּ ם  ידי מעשׂ ה  מּט עי  נצר  ארץ ייר ׁש וּ  לע וֹ לם 
יצר לנוּ  נתן הוּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צדּ יקים " כּ לּ ם   ועּמ" להיוֹ ת  יכוֹ ל אי דּ ה נּ ה 
דּ הוי יימר וּ מי אוֹ תוֹ , לנ צּ ח מאד  וקׁש ה  כּ בדה , מלחמה אּת וֹ  לנהל וצרי גּ ד וֹ ל , דּ י הרע

יׁש עיה צדּ יק  על  יוֹ נתן  בּ תר גּ וּ ם  המפר ׁש ים: דּ ברי  נקדּ ים  זאת  וּ לבאר  כב)– ּפסּוק ס  :(ּפרק ֶ ֶ ָ 

ׁש ם : וּ במל בּ י"ם  איתינה". בּ זמנּה  ה ' אנא ּת ּק יף לעם  וּ דחלּ ׁש  לאלפא יהי בּ הוֹ ן  "דּ זעיר
לאלף" יהיה  בּ ר בּ וּ י"ה ּק טן - עצוּ ם" לג וֹ י  "יהיה  בּ כח  - "וה צּ עיר" הכּ ּמ וּ ת, בּ רבּ וּ י  - 

ה ' אני  הנּ ה וּ מעּט ים , חלּ ׁש ים  והעם עּת ה מתמהמּה  ׁש אני וה גּ ם  ועצמה , בּ כח האיכ וּ ת 
בּ זריזוּ ת  הדּ בר  אעשׂ ה  המיעד העת בּ בא  - אחי ׁש נּ ה  חיׁש)בּ עּת ּה  ּפעל ּגדר זה  את (ּכי ואמ לּ א  ִ ֶ ֶ ֶ ַֹ ִ 

ע כּ "ל . הבטחתי ,

ק וֹ ד ׁש ,והבּ א וּ ר בּ ׁש בּ ת  ל ּמ וּ ד בּ ענין זי "ע מל וה כּ ּס א חי  איׁש  הבּ ן  דּ ברי  ּפ י  על  ה וּ א , 
ׁש נים , אלף ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  זה זהר , אחת ׁש עה  ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד  ידי ׁש על
בּ ריאת  ימי כּ נגד ׁש נה אלפים ׁש ׁש ת  ׁש לּ מד  כּ מ וֹ  נחׁש ב בּ ׁש בּ ת , ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ל וֹ מד ואם

ל  נזכּ ה   ּכ ידי ועל  אחיׁש נּ ה"העוֹ לם. בּ עּת ּה  ה ' הדּ בר"אני  אע שׂ ה המיעד העת  בּ בא  - 
ׁש אם  צ דּ יקים", כּ לּ ם  ועּמ" הּפ סוּ קים יבארוּ  וּ בזה  הּמ לבּ י "ם. ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ זריז וּ ת
יירׁש וּ  "לעוֹ לם  צדּ יקים, להי וֹ ת נזכּ ה  הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר לגרס  וגם  ונלמד  נתאחד כּ לּ נ וּ 
להתּפ אר יוּ כל ׁש הק בּ "ה להת ּפ אר ", ידי  מעשׂ ה מ ּט עי  "נצר  הארץ, ליר ת ונזכּ ה  ארץ"
ׁש נה , אלפים ׁש ׁש ת  הבּ ריאה  כּ ל  את  לק יּ ם  ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד  ׁש זּ כינוּ  בּ ּמ ה אּת נ וּ 
אני עצוּ ם  לג וֹ י  וה צּ עיר  לאלף  יהיה "ה ּק טן  הבּ א  בּ ּפ סוּ ק  אמר  למה נז כּ ה כּ ן  ידי ועל
ּפ ׁש וּ טוֹ  קטן, ילד אפ לּ וּ  ׁש ה ּק טן, להיוֹ ת  יכ וֹ ל   אי וׁש אלנ וּ  אחיׁש נּ ה ", בּ עּת ּה  ה'

עצוּ ם  לגוֹ י  וה צּ עיר לאלף, יהיה ׁש עה כּ מׁש מעוֹ , ׁש יּ למד  ידי  ׁש על מת בּ אר: ועּת ה 
לאלף . יחׁש ב אחד כּ ל וכ – אלף כּ פ וּ ל  ׁש נּ חׁש ב  קד ׁש , בּ ׁש בּ ת  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר אחת 

וּ סגלּ ת וֹ ,עוֹ ד ׁש עוֹ ת ׁש ׁש   בּ מ ׁש הּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר  לּמ וּ ד  ענין החּייםמצאנוּ  אֹור מּסע אּגרת (ּבּספר  ַ ֵ ֶ ִ ֶ ֶ ַ ַ ַ ַ ִ 

מּתלמידיו ) אחד יד  ּכתב נתמ לּ א הּקד ֹוׁש, ׁש ע וֹ ת  ו ' וּ בס וֹ ף  ׁש עוֹ ת , ׁש ה  עד "ולמדנוּ  וז "ל: , ַ ָ ְ ַ ָ ֶ ָ ִ ַ ְ ִ ָ 
נהיה". לא  כּ מוֹ הוּ  אׁש ר  ט וֹ ב  ריח ה בּ ית

ה ּק דוֹ ׁש וע וֹ ד ז וֹ הר ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ל ּמ וּ ד ענין הרמח"ל)מצאנוּ  בּ אסאן(ּבאּגרת ר"י וה גּ א וֹ ן ... : ְ ִ ֶ ֶ 
לה ּס טרא  כּ זה  כּ ח ׁש יּ היה הענין סוֹ ד ל וֹ  לבאר  ר בּ ינוּ  את  ׁש אל  רבּ ינוּ  ׁש ל ר בּ וֹ 



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כב 

רבּ ינ וּ , לוֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל  סוֹ ד  מסּפ יק  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב  ור בּ ינוּ  ה ּת וֹ רה , נגד אחרא 
זהר ׁש יּ למדוּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה ותּק ן לּמ כּ ה, רפוּ אה  והק דּ ים  מּק דם זאת ראה הוּ א  כּ י
בּ לּ ּמ וּ ד הוֹ סיפ וּ  וע וֹ ד הכּ וֹ כבים. צאת עד החר  מעלוֹ ת הפסק בּ לי חד ׁש  וזהר ות ּק וּ נים

בּ לּ ילה, ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ועוֹ ד  כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם כּ ל  ללמד ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש ל הלּ ילוֹ ת ה ּת מידי מן ח וּ ץ  
בּ זמן אפלּ וּ  ה זּ הר  ׁש ל  הלּ ּמ וּ ד מן  לפסק  ׁש לּ א  הוֹ סיפוּ  וכן  וכוּ ', כּ ּפ וּ ר  יוֹ ם מּמ וֹ צאי

חיּ ים  מׁש ה  ר בּ י  הרב מ וֹ רנ וּ  כּ ב וֹ ד  ׁש ל הכּ ללי יד )(זללה "ה )הלּ ּמ וּ ד אֹות  הבה "ת מׁשּפט  מׁשה  .(ירים ָ ִ ֶ ִ ְ ָ ָ ָ 

עצמוֹ ּפ לאי  על  ה לּ וֹ קח  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די  ׁש ל ה כּ ח גּ דל  את  להבין יכוֹ לים מכּ אן ּפ לא וֹ ת : 
הּק  זהר  הבּ ריאה ללמד  כּ ל את מחזיק  הוּ א ׁש בּ כ ׁש עוֹ ת , ׁש ׁש  קדׁש  בּ ׁש בּ ת ד וֹ ׁש  

בב"א. ׁש יּ תגּ לּ ה  ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  עד העוֹ לם  בּ ריאת  מיּ וֹ ם  איזהכּ לּ ּה , להבין  יכוֹ לים  מכּ אן  
כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל את  ׁש ּמ תּק ן הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  יׁש  גּ דוֹ ל  העצמה כּ ח גּ דל ל ׁש ער נוּ כל האם 

כּ זה  לּמ וּ ד הרב ׁש ל  כּ ח וֹ  את לאמד  נוּ כל בּ רקיע האם ּק וֹ רה  מה לדמין  נוּ כל האם  
ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  לּמ וּ ד עם בּ עת האדם את   ּוּ מזכ ׁש ּמ נּק ה  ׁש להבת להבת  אׁש  זה  הרי  

בּ כּ ל . דּ ׁש מיּ א וסיּ עּת א עליוֹ נוֹ ת  לדרגּ וֹ ת אוֹ ת וֹ  וּ מביא  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל
...וּ בגלל הג בּ לוֹ ת ׁש וּ ם  אין  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד על חיּ ים, החפץ  כּ תב חּיים )זה .(החפץ  ֶ ָ ֵ ַ ִ 

הקודש ה'ברוך  ללשון תרגום עם מיוחדת  במהדורה הקדוש זוהר היום ידשיש

מסובסד, הקדוש,במחיר  זוהר ולהבין ללמוד  להתחיל  תיכף  יכול  אחד כל וכך
מלך: הכסא בעל אמר זה תמימה,שעל  שנה  ללימוד לו עולה אחד , מאמר יבין "אם 

במלכות ". ראשונה  היושבים  עליה  מבני להיות יזכה  ובזה 
בשבת" הקדוש הזוהר בריאות"רקכמנין:1432בגימטריא"לימוד 

טֹוב .ואושר" א" ואושר, בריאות לרק יזכה בשבת  הקדוש זוהר  ַהלומד

ּכּלּה,יד. ּדֹוחה  הּתֹורה, ׁשל הּנסּתר חלק ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּדֹוחה
הּכל והּנסּתר , הּנגלה חלק ּכּלּה, הּתֹורה  ּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונענׁש:
חפץ ׁשאינֹו הּנסּתר  חלק  והּדֹוחה אחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד ּות 
מן חלק הּדֹוחה ּכי ונענׁש, ּכּלּה ּדֹוחה ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻּבּה,
על הּמלעיג ׁשּכן  ּומ ּכל ּכּלֹו. ּדֹוחה ּכאּלּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻהאחד ּות 
להׁשּפיע זֹו ּבחכמה העֹוסקים חכמים ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדברי
חכמּו ל ּו הּקנה ּבספר ׁשּכתב  ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלהּׁשכינה,
נקרא לא  ּכּלּה הּתֹורה ּכל  הּלֹומד  ּכי  זאת , ְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻי ׂשּכילּו
למּדה להׁשּפיע ּכדי הּלֹומד אם ּכי  למדן , רק ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָחכם 
ּבּלילה, הּנעֹור ׁשּכתּוב וזה וכּו'. זא"ת  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנקראת
ּבחלק הּתֹורה ּבלבּוׁשי  רק ועֹוסק נע ֹור  ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָהינּו
ּבאֹו"ר חפץ  ואינֹו ּכּידּוע , לילה הּנקרא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנגלה

הּתֹורה הּתֹורה, ּברזי  הינּו ר "ז, ּגימטרּיא אֹו"ר ּכי ַָ
יֹו�, �ּנקרא  ה�� ּתֹורת ּבחינת �ּזהּו ו� ֹוד ֹותיה ,
ּכּלֹו האחד ּות  את  ּדֹוחה ּכאּלּו ּדֹומה זה  ְְֲִֵֶֶֶֶַָֻהרי

ּבנפׁשֹו, ּבחלקּומתחּיב ּג� חפ� א� ּכ� �אי� מה ְְְִֵַַ
על  לה�יגֹו, לֹו אפ �ר �אי הּג� �ּבּתֹורה, הּנ�ּתר
�ּפיר� ּוכמֹו חפצֹו, ה�� ּבתֹורת א� ּכי נאמר זה
ּכי �ּבּתֹורה, זה  חלק ּג� ה�יג ּוכאּלּו האל�י�,

ּכּלֹו ּתֹופ� ּכאּלּו האחדּות מ� חלק  כּו'הּתֹופ� 
ּכתנת ּבספרֹו ּכת ּוב  וכן  קדֹוׁשים . ּפרׁשת  י ֹוסף יעקב  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ(ּתֹולדֹות

קד ֹוׁשים) ּפרׁשת .ּפּסים ְִִַַָָ

בתהילים  מ"ג)כתוב ק"ז וי�מר(פרק  חכ� "מי
ה '", ח�די ויתּבֹוננ ּו בבחינת אּלה מ "י לרמז יש 

זוהר, בתיקוני כמבואר בינה, שערי חמישים
בינה בבחינת הזוהר  לימוד – מ"י  בתורת  שהעוסק

חכם, הנקרא הוא  אל "ה – תיבות:וישמר ראשי
לה 'מרות א 'ימודל ' יזכה הוא ויתבוננוזוהר ,

יבוננהו"מלשון  התרגום:"י�ובבנהו שביאר כמו 
עיניהו�" כבבת שמירה,"נטרינו� ה 'מלשון ח�די

עליו שיהא ויזכה העין כבבת  ישמרוהו ה ' שחסדי 
כנאמר נאים  דלא עינא ההוא פקיחא  עינא  תמיד

ישראל" שומר ישן  ולא  ינום לא (כדאיתא"הנה

ע"ב) קכ"ט רבא חּוורא,באידרא ּדריׁשא עינֹוי .ְִֵֵָָָ
עינא. על  ּכסּותא לית  עיינין, מ ּׁשאר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמ ׁשּתניין 
לא הּנה דכתיב טעמא . מאי  עינא. על ּגבינין  ְְְִִִֵֵֵַַָָָֹולית
ּדלעיּלא. יׂשראל יׂשראל . ׁשֹומר  ייׁשן ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹינּום

קכ"א) עיני (תהלים  אׁשר לב)ּוכּתיב ּוכתיב(ירמיה ְְֲִִִֵֶֶ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כג

ימים" לאר ה ' ּבבית ו ׁשב ּתי חּיי  ימי  ּכל  ירּדפּוני ו ')וחסד כ "ג  ,(תהילים ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ֵ ַ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ֵ ְ ֶֹ ָ ִ 
עולם  מעין קודש  שבת שהוא  ימים לאורך ה ' בבית שנשב שבזכות

חּיי". ימי ּכל  ירּדפּוני וחסד טֹוב  א"ל נזכה   ָ ַ ֵ ְ ָ ִ ְ ְ ִ ֶ ֶ ָ ַ ְהבא,

תורה"" שנה אלף ושנים"אריכות "כמנין:1143בגימטריאכמו .ימים 
בעולם כל  ושנים ימים לאריכות זוכה קודש בשבת הקדוש  זוהר הלומד 

הבא . ובעולם הזה 

אלעזר" רבי יוחאי בר שמעון "1435בגימטריא"רבי  ישראלכמנין:
אבות " בזכות סוכה.יגאלו בגמרא שכתוב  ע "ב)[כמו  מ"ה  אמר(דף  חזקיה  ואמר רבי:

מיום הדין  מן כולו העולם  כל את  לפטור אני  יכול יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה 

ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי  עתה  עד שנבראתי 

משום ירמיה  רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו  עוזיהו בן יותם

מאה אם מהן ובני אני הן אלף  אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי

זי "ע הרשב"י  בתורת  הנדבקים  ובזכות עכ"ל. הן, ובני אני הן שנים אם מהן ובני  אני הם

ברחמים] במהרה  .נגאל

הזּ ה !!! הּק דוֹ ׁש  לּל ּמ וּ ד מ ׁש ּת וֹ קק וזּכ ה, טהוֹ רה  ׁש נּ ׁש מת וֹ  ׁש מי  דּ ע
זהר...אלּ וּ  הּמ ׁש יח.ׁש לּ וֹ מדים  את וּ מביאים ה ּק ל ּפ וֹ ת  את  ׁשמיני)מבּט לים  אפרים מחנה  (ּדגל ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  ה גּ א לּ ה ׁש לּ וֹ מדים  את לי וֹ צרם .מקרבים  גּ דוֹ ל רוּ ח  נחת ועוֹ שׂ ים 
זהר ) לת ּקּוני  מל  ַֹ ֵ ִ ְ ֶ ֶַ ְ ִ (מקּדׁש

זהר...אלּ וּ  הרבּ ים.ׁש לּ וֹ מדים את וּ מזכּ ים (זֹוהר )זוֹ כים  ַ 

זהר...אלּ וּ  מאסוֹ נוֹ ת .ׁש לּ וֹ מדים י שׂ ראל עם  את (זֹוהר )מ צּ ילים ַ 

זהר...אלּ וּ  בּ שׂ מחה :בּ ׁש בּ תׁש לּ וֹ מדים ּת וֹ רה. ׁש נה אלף  אחת : ׁש עה על שׂ כר  מקבּ לים 
ּת וֹ רה . ׁש נה  מליוֹ ן  מאה בּ צער : ׁש נה . מלי וֹ ן

אבדר"נ ) צ ּדיקים , אֹורחֹות  ה ּטֹוב, .(הרי"ח  ַ ְ ַ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  ׁש לימה.בּ חוֹ ל:ׁש לּ וֹ מדים  ׁש נה כּ מוֹ  אחת  ׁש נה ,בּ שׂ מחה:ׁש עה  אלף  
ׁש נה .בּ צער: אלף אבדר"נ )מאה  צ ּדיקים , אֹורחֹות  ה ּטֹוב, (הרי"ח  ֲ ֵ ַ ְ ַ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  יה וּ דיׁש לּ וֹ מדים על  אצבּ ע  בּ הפנ וֹ תוֹ  ויאמר, קוֹ לוֹ  את  ה ּמ ׁש יח   מל י ׁש מיע  
הגּ עּת י  בּ זכוּ ת" העם ה זּ ה: בּ גא לּ ת  חלק  יׁש  לויה וּ די יהוּ די כּ ל  על יראה   ּכ ." 

בּ יאתוֹ . למען  ׁש ּפ על

זהר...אלּ וּ  נח.ׁש לּ וֹ מדים בּ תבת כּ מוֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג וּ ממלחמת מה ּמ בּ וּ ל  ינּ צלוּ  
עּמּו ע"ב ּדף  חד ׁש זהר  ד')(ּתּקּוני  ד ִ ֵ ַֹ ָ ָ ַ ַ 

זהר...אלּ וּ  ה זּ הרׁש לּ וֹ מדים לל ּמ וּ ד חב וּ רוֹ ת  לקבּ ע  יׁש ּת דּ ל וּ  אם נּ עים וּ מה  ּט וֹ ב מה  
בּ לּ ּמ וּ ד  לה ׁש ּת דּ ל עלינוּ  לפרח  הח לּ וּ  ה גּ א לּ ה  ניצוֹ צי א ׁש ר כּ זאת לעת  בּ פרט

ותאנא, לית ּפקּוחֹות. ברחמי, דאתי מה  ּכל ְְָָ �ּכ� ּכל עינא. על  ּגביני� ולית  עינא, על ּכ�ּותא



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כב 

רבּ ינ וּ , לוֹ  כּ וֹ תב  וכן הענין, כּ ל  סוֹ ד  מסּפ יק  בּ בא וּ ר לוֹ  ה ׁש יב  ור בּ ינוּ  ה ּת וֹ רה , נגד אחרא 
זהר ׁש יּ למדוּ  ׁש לּ וֹ  בּ יׁש יבה ותּק ן לּמ כּ ה, רפוּ אה  והק דּ ים  מּק דם זאת ראה הוּ א  כּ י
בּ לּ ּמ וּ ד הוֹ סיפ וּ  וע וֹ ד הכּ וֹ כבים. צאת עד החר  מעלוֹ ת הפסק בּ לי חד ׁש  וזהר ות ּק וּ נים

בּ לּ ילה, ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  ועוֹ ד  כּ לּ וֹ  היּ וֹ ם כּ ל  ללמד ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר ׁש ל הלּ ילוֹ ת ה ּת מידי מן ח וּ ץ  
בּ זמן אפלּ וּ  ה זּ הר  ׁש ל  הלּ ּמ וּ ד מן  לפסק  ׁש לּ א  הוֹ סיפוּ  וכן  וכוּ ', כּ ּפ וּ ר  יוֹ ם מּמ וֹ צאי

חיּ ים  מׁש ה  ר בּ י  הרב מ וֹ רנ וּ  כּ ב וֹ ד  ׁש ל הכּ ללי יד )(זללה "ה )הלּ ּמ וּ ד אֹות  הבה "ת מׁשּפט  מׁשה  .(ירים ָ ִ ֶ ִ ְ ָ ָ ָ 

עצמוֹ ּפ לאי  על  ה לּ וֹ קח  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די  ׁש ל ה כּ ח גּ דל  את  להבין יכוֹ לים מכּ אן ּפ לא וֹ ת : 
הּק  זהר  הבּ ריאה ללמד  כּ ל את מחזיק  הוּ א ׁש בּ כ ׁש עוֹ ת , ׁש ׁש  קדׁש  בּ ׁש בּ ת ד וֹ ׁש  

בב"א. ׁש יּ תגּ לּ ה  ה ּמ ׁש יח  בּ יאת  עד העוֹ לם  בּ ריאת  מיּ וֹ ם  איזהכּ לּ ּה , להבין  יכוֹ לים  מכּ אן  
כּ לּ וֹ . העוֹ לם כּ ל את  ׁש ּמ תּק ן הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר  יׁש  גּ דוֹ ל  העצמה כּ ח גּ דל ל ׁש ער נוּ כל האם 

כּ זה  לּמ וּ ד הרב ׁש ל  כּ ח וֹ  את לאמד  נוּ כל בּ רקיע האם ּק וֹ רה  מה לדמין  נוּ כל האם  
ה ּק ד וֹ ׁש  הזּ הר  לּמ וּ ד עם בּ עת האדם את   ּוּ מזכ ׁש ּמ נּק ה  ׁש להבת להבת  אׁש  זה  הרי  

בּ כּ ל . דּ ׁש מיּ א וסיּ עּת א עליוֹ נוֹ ת  לדרגּ וֹ ת אוֹ ת וֹ  וּ מביא  כּ לּ וֹ , העוֹ לם  כּ ל
...וּ בגלל הג בּ לוֹ ת ׁש וּ ם  אין  ה זּ הר  ל ּמ וּ ד על חיּ ים, החפץ  כּ תב חּיים )זה .(החפץ  ֶ ָ ֵ ַ ִ 

הקודש ה'ברוך  ללשון תרגום עם מיוחדת  במהדורה הקדוש זוהר היום ידשיש

מסובסד, הקדוש,במחיר  זוהר ולהבין ללמוד  להתחיל  תיכף  יכול  אחד כל וכך
מלך: הכסא בעל אמר זה תמימה,שעל  שנה  ללימוד לו עולה אחד , מאמר יבין "אם 

במלכות ". ראשונה  היושבים  עליה  מבני להיות יזכה  ובזה 
בשבת" הקדוש הזוהר בריאות"רקכמנין:1432בגימטריא"לימוד 

טֹוב .ואושר" א" ואושר, בריאות לרק יזכה בשבת  הקדוש זוהר  ַהלומד

ּכּלּה,יד. ּדֹוחה  הּתֹורה, ׁשל הּנסּתר חלק ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּדֹוחה
הּכל והּנסּתר , הּנגלה חלק ּכּלּה, הּתֹורה  ּכל ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונענׁש:
חפץ ׁשאינֹו הּנסּתר  חלק  והּדֹוחה אחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחד ּות 
מן חלק הּדֹוחה ּכי ונענׁש, ּכּלּה ּדֹוחה ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֻּבּה,
על הּמלעיג ׁשּכן  ּומ ּכל ּכּלֹו. ּדֹוחה ּכאּלּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻהאחד ּות 
להׁשּפיע זֹו ּבחכמה העֹוסקים חכמים ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדברי
חכמּו ל ּו הּקנה ּבספר ׁשּכתב  ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלהּׁשכינה,
נקרא לא  ּכּלּה הּתֹורה ּכל  הּלֹומד  ּכי  זאת , ְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻי ׂשּכילּו
למּדה להׁשּפיע ּכדי הּלֹומד אם ּכי  למדן , רק ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָחכם 
ּבּלילה, הּנעֹור ׁשּכתּוב וזה וכּו'. זא"ת  ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹהּנקראת
ּבחלק הּתֹורה ּבלבּוׁשי  רק ועֹוסק נע ֹור  ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָהינּו
ּבאֹו"ר חפץ  ואינֹו ּכּידּוע , לילה הּנקרא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנגלה

הּתֹורה הּתֹורה, ּברזי  הינּו ר "ז, ּגימטרּיא אֹו"ר ּכי ַָ
יֹו�, �ּנקרא  ה�� ּתֹורת ּבחינת �ּזהּו ו� ֹוד ֹותיה ,
ּכּלֹו האחד ּות  את  ּדֹוחה ּכאּלּו ּדֹומה זה  ְְֲִֵֶֶֶֶַָֻהרי

ּבנפׁשֹו, ּבחלקּומתחּיב ּג� חפ� א� ּכ� �אי� מה ְְְִֵַַ
על  לה�יגֹו, לֹו אפ �ר �אי הּג� �ּבּתֹורה, הּנ�ּתר
�ּפיר� ּוכמֹו חפצֹו, ה�� ּבתֹורת א� ּכי נאמר זה
ּכי �ּבּתֹורה, זה  חלק ּג� ה�יג ּוכאּלּו האל�י�,

ּכּלֹו ּתֹופ� ּכאּלּו האחדּות מ� חלק  כּו'הּתֹופ� 
ּכתנת ּבספרֹו ּכת ּוב  וכן  קדֹוׁשים . ּפרׁשת  י ֹוסף יעקב  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ(ּתֹולדֹות

קד ֹוׁשים) ּפרׁשת .ּפּסים ְִִַַָָ

בתהילים  מ"ג)כתוב ק"ז וי�מר(פרק  חכ� "מי
ה '", ח�די ויתּבֹוננ ּו בבחינת אּלה מ "י לרמז יש 

זוהר, בתיקוני כמבואר בינה, שערי חמישים
בינה בבחינת הזוהר  לימוד – מ"י  בתורת  שהעוסק

חכם, הנקרא הוא  אל "ה – תיבות:וישמר ראשי
לה 'מרות א 'ימודל ' יזכה הוא ויתבוננוזוהר ,

יבוננהו"מלשון  התרגום:"י�ובבנהו שביאר כמו 
עיניהו�" כבבת שמירה,"נטרינו� ה 'מלשון ח�די

עליו שיהא ויזכה העין כבבת  ישמרוהו ה ' שחסדי 
כנאמר נאים  דלא עינא ההוא פקיחא  עינא  תמיד

ישראל" שומר ישן  ולא  ינום לא (כדאיתא"הנה

ע"ב) קכ"ט רבא חּוורא,באידרא ּדריׁשא עינֹוי .ְִֵֵָָָ
עינא. על  ּכסּותא לית  עיינין, מ ּׁשאר  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמ ׁשּתניין 
לא הּנה דכתיב טעמא . מאי  עינא. על ּגבינין  ְְְִִִֵֵֵַַָָָֹולית
ּדלעיּלא. יׂשראל יׂשראל . ׁשֹומר  ייׁשן ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָֹינּום

קכ"א) עיני (תהלים  אׁשר לב)ּוכּתיב ּוכתיב(ירמיה ְְֲִִִֵֶֶ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כג

ימים" לאר ה ' ּבבית ו ׁשב ּתי חּיי  ימי  ּכל  ירּדפּוני ו ')וחסד כ "ג  ,(תהילים ָ ֶ ֶ ִ ְ ְ ִ ָ ְ ֵ ַ ָ ְ ַ ְ ִ ְ ֵ ְ ֶֹ ָ ִ 
עולם  מעין קודש  שבת שהוא  ימים לאורך ה ' בבית שנשב שבזכות

חּיי". ימי ּכל  ירּדפּוני וחסד טֹוב  א"ל נזכה   ָ ַ ֵ ְ ָ ִ ְ ְ ִ ֶ ֶ ָ ַ ְהבא,

תורה"" שנה אלף ושנים"אריכות "כמנין:1143בגימטריאכמו .ימים 
בעולם כל  ושנים ימים לאריכות זוכה קודש בשבת הקדוש  זוהר הלומד 

הבא . ובעולם הזה 

אלעזר" רבי יוחאי בר שמעון "1435בגימטריא"רבי  ישראלכמנין:
אבות " בזכות סוכה.יגאלו בגמרא שכתוב  ע "ב)[כמו  מ"ה  אמר(דף  חזקיה  ואמר רבי:

מיום הדין  מן כולו העולם  כל את  לפטור אני  יכול יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה 

ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי  עתה  עד שנבראתי 

משום ירמיה  רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו  עוזיהו בן יותם

מאה אם מהן ובני אני הן אלף  אם מועטין והן עלייה  בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי

זי "ע הרשב"י  בתורת  הנדבקים  ובזכות עכ"ל. הן, ובני אני הן שנים אם מהן ובני  אני הם

ברחמים] במהרה  .נגאל

הזּ ה !!! הּק דוֹ ׁש  לּל ּמ וּ ד מ ׁש ּת וֹ קק וזּכ ה, טהוֹ רה  ׁש נּ ׁש מת וֹ  ׁש מי  דּ ע
זהר...אלּ וּ  הּמ ׁש יח.ׁש לּ וֹ מדים  את וּ מביאים ה ּק ל ּפ וֹ ת  את  ׁשמיני)מבּט לים  אפרים מחנה  (ּדגל ֶ ֶ ַ ֲ ֵ ֶ ְ ַ ִ ְ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  ה גּ א לּ ה ׁש לּ וֹ מדים  את לי וֹ צרם .מקרבים  גּ דוֹ ל רוּ ח  נחת ועוֹ שׂ ים 
זהר ) לת ּקּוני  מל  ַֹ ֵ ִ ְ ֶ ֶַ ְ ִ (מקּדׁש

זהר...אלּ וּ  הרבּ ים.ׁש לּ וֹ מדים את וּ מזכּ ים (זֹוהר )זוֹ כים  ַ 

זהר...אלּ וּ  מאסוֹ נוֹ ת .ׁש לּ וֹ מדים י שׂ ראל עם  את (זֹוהר )מ צּ ילים ַ 

זהר...אלּ וּ  בּ שׂ מחה :בּ ׁש בּ תׁש לּ וֹ מדים ּת וֹ רה. ׁש נה אלף  אחת : ׁש עה על שׂ כר  מקבּ לים 
ּת וֹ רה . ׁש נה  מליוֹ ן  מאה בּ צער : ׁש נה . מלי וֹ ן

אבדר"נ ) צ ּדיקים , אֹורחֹות  ה ּטֹוב, .(הרי"ח  ַ ְ ַ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  ׁש לימה.בּ חוֹ ל:ׁש לּ וֹ מדים  ׁש נה כּ מוֹ  אחת  ׁש נה ,בּ שׂ מחה:ׁש עה  אלף  
ׁש נה .בּ צער: אלף אבדר"נ )מאה  צ ּדיקים , אֹורחֹות  ה ּטֹוב, (הרי"ח  ֲ ֵ ַ ְ ַ ִ ִ 

זהר...אלּ וּ  יה וּ דיׁש לּ וֹ מדים על  אצבּ ע  בּ הפנ וֹ תוֹ  ויאמר, קוֹ לוֹ  את  ה ּמ ׁש יח   מל י ׁש מיע  
הגּ עּת י  בּ זכוּ ת" העם ה זּ ה: בּ גא לּ ת  חלק  יׁש  לויה וּ די יהוּ די כּ ל  על יראה   ּכ ." 

בּ יאתוֹ . למען  ׁש ּפ על

זהר...אלּ וּ  נח.ׁש לּ וֹ מדים בּ תבת כּ מוֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג וּ ממלחמת מה ּמ בּ וּ ל  ינּ צלוּ  
עּמּו ע"ב ּדף  חד ׁש זהר  ד')(ּתּקּוני  ד ִ ֵ ַֹ ָ ָ ַ ַ 

זהר...אלּ וּ  ה זּ הרׁש לּ וֹ מדים לל ּמ וּ ד חב וּ רוֹ ת  לקבּ ע  יׁש ּת דּ ל וּ  אם נּ עים וּ מה  ּט וֹ ב מה  
בּ לּ ּמ וּ ד  לה ׁש ּת דּ ל עלינוּ  לפרח  הח לּ וּ  ה גּ א לּ ה  ניצוֹ צי א ׁש ר כּ זאת לעת  בּ פרט

ותאנא, לית ּפקּוחֹות. ברחמי, דאתי מה  ּכל ְְָָ �ּכ� ּכל עינא. על  ּגביני� ולית  עינא, על ּכ�ּותא



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כד 

לט וֹ ב  זכוּ ר  הנּ ביא  אליּ ה וּ  בּ קדׁש וֹ  דּ בּ ר כּ א ׁש ר  צדקנוּ  מׁש יח  לביאת  המס גּ ל  ה זּ ה הּק דוֹ ׁש 
וה ם  גּ לוּ תא. מן  יּפ קוּ ן  וּ ביּה  גּ ל וּ תא מן  יתּפ רקוּ ן  הזּ הר  ספר דּ בהאי מהימנא לרעיא
אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה  קריב  וּ בזמן  בּ עגלא צדקנוּ  מ ׁש יח בּ ביאת  גּ א לּ תנ וּ  יחי ׁש 
ּג'רּבה ) ּדפּוס לזהר הרּבנים  ָ ְ ֶ ְ ַֹ ְ ִ ָ ַ ַָ ָ ְ ַ (הק ּדמת

זהר...אלּ וּ  רעים.ׁש לּ וֹ מדים ּפ געים מכּ ל המחּבר )נ צּ וֹ לים  הקּדמת  הּירק ּכגן  הּזהר , (ּתּקּוני ִ ֵ ַ ַֹ ְ ַ ַ ָ ָ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ַ ֵ 

ורע וֹ ת  קׁש וֹ ת  וּ גזר וֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני  כּ ל תרפ"א)וּ מב ּט לים  ׁשנת יר ּוׁשלים , וּ ממׁש יכין(רּבני . ַ ָ ֵ ְ ָ ַ ִ ְ ַ 
מז וֹ ני. חיּ י  בּ ני ּפ ׁש טיּ וֹ ת , הׁש ּפ עוֹ ת כּ ן העוֹ למוֹ ת, כּ ל על וא וֹ ר ׁש פע 

כ ')(רּבינּו מׁשנה  ד' ּפרק  חסד, נֹוצר  מּקֹומרנה , ספרין יחיאל  איזיק יצחק ה ּקדֹוׁש ַ ֵ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ִ ַ ְ ָ ֵ ֶ ֶ ֶ ֶ ִ ְ ָ 

זהר...אלּ וּ  ידיׁש לּ וֹ מדים  על עליו עבר  מה  כּ ל לת ּק ן האדם בּ יכלת  יהיה  זה  ידי על  
הלּ לוּ , כּ נים  חטאיכם  ׁש יּ היה   יתבּ ר הם  א וֹ ת וֹ   יבר זה  ידי ועל ּת ׁש וּ בה ,

יל בּ ינ וּ . כּ לג  ואז בּ ראׁש ית, ימי מ ׁש ת  וּ באוֹ ת ׁש ּס ד וּ רוֹ ת 
א) עּמּוד נ"א ּדף  ח' סימן  עלינּו, יגן  זכּותֹו מּלּוּבלין ה ּכהן צדֹוק לרּבינּו צ ּדיק  ַ ַ ָ ִ ֵ ָ ֵ ָ ְ ִ ְ ִ ֵֹ ַ ָ ֵ ַ ְ ִ ִַ ְ (ּפרי

זהר...אלּ וּ  הּמ ׁש לּ וֹ מדים וּ ביאת ה ּק בּ לה .ה גּ א לּ ה  בּ ל ּמ וּ ד רק ּת ל וּ יים  ׁש יח 
ׁשלמה ) אבן  ספר  מּוילנא.  ָ ֵ ְ ֶ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ִ ִ ָ ַ(הּגאֹון

זהר...אלּ וּ  ה גּ ל וּ ת .ׁש לּ וֹ מדים מן יצאוּ  ידיהם נׂשא)על  הּזהר, י ֹוחאי, ּבר ׁשמע ֹון  (רּבי ַ ִ ִ ְ ַ ַ ַ ַֹ ָ 

הרא ׁש וֹ נים יהי וּ  בּ הם הּת וֹ מכים וכל הרׁש בּ "י חצ וֹ ת  ּכ וֹ לל אברכי  יבוֹ א , ּכ ׁש ּמ ׁש יח
צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני לקבּ ל

לא ב "ה  שפשוט  האשכנזים, אצל גם מאוד חזק נכנס  הקדוש הזוהר לימוד שענין
רק  ענין  שזה  וחשבו הקדוש , זוהר ללמוד צריך  יהודי  שכל כזה ממושג  ידעו
בני מירושלים  יהודים אלי מטלפנים  יום יום כמעט ועכשיו  ונסתרים, למקובלים
לזכות  ורוצים הקדוש , זוהר בבית  להם שאין מופלגים, אברכים גם ובתוכם ברק,

הקדוש. בזוהר ללמוד ושוב  ולסיים , וללמוד  ביתם  אל  הזה הבושם  להכניס

הקדושורק  זוהר  שלומדים  'חכם',אלו  בשם נקראונקראו אחרים  במקומות  ואילו
'רבי' בשם הקדוש רק הזוהר בלימוד  מדבקותם בא זה  בספרים כל וכתוב

'חכם'הקדושים , בשם  נקרא הסוד תורת שלומד מי היום טושרק שרואים ה ' וברוך ,
לילה  כל  לישון הולכים ולא הקדוש הזוהר את פעמים כמה  כבר  סיימו  העם  שפשוטי 
וכל  והטהורה. התמימה אמונתם  מכוח זה וכל  הקדוש, זוהר שלומדים לפני

זי"ע טז הברכות  הרשב"י  כי הזה , הקדוש הלימוד  בזכות  ונפלאות ניסים והישועות 

מידי . ּבעא ּדלא חוורא, נטירּו)רי�א .(ס "א  ְִ

בתורהטו. ב ')כתוב כ"ח כל(דברים עליך "ובאו :
תיבות: ראשי האל"ה והשיגוך " האלה הברכות 

נידבקה ה ה ה ''''זוהרה ה ה ה ''''ומדיל ל ל ל ''''נוא א א א '''' כאשר ביאור: קדוש ,
בלימוד  זי"ע הרשב"י לנשמת  ונתקשר  בתורה
לומדי שאנו עלינו יכריזו ומשמים  הקדוש , הזוהר
הכתובות  הברכות לכל נזכה  אז הקדוש , הזוהר

בב "א. שלימה ולגאולה בתורה

ברכה טז. בנקל! פרנ�ה  טוב ! שידו�  רוצה  אחד  כל

וכא�  ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד לילדי�!

את  עליו להמשי� אפשרות ואחד אחד לכל יש

ועל  זכותו, ולעורר השלו� עליו הרשב"י נשמת

עניניו. בכל יצליח  בודאי כ� ידי

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כה

הקדוש, בזוהר  עליו  שאמרו  כדי עד  ועצום  רב אלאכוחו בסיני  תורה  ניתנה לא אילו
התורה לעולם  ותאיר תתגלה  שממנו דיינו, יוחאי בר שמעון  רבי את השם  לנו  נתן

רמ"א) דף  פנחס  פרשת  .(זוהר 

לישועותואפילו ולזכות - הרשב "י לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו
הברכות ממקור ותושפעו טובה  לכם יכיר זי"ע הרשב"י ובוודאי  ,יז נפלאות,

ואסונות . פגועים  ומונע  הצרות מכל  ומציל מגן  הקדוש  שהזוהר  שכידוע

העם!" בגאולת חלק יש לך  הגעתי ! "בזכותך 

ואמר :התבטא צדיק ופליטתפעם  לך , ובאו נקבצו ישראל עם  המשיח, מלך בבוא 
יבחן הטהורות  בעיניו המשיח מלך  יתבונן הזאת  בעת ושמחים , ששים  העם
עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה  ידו ירים  לפתע מעשיו, לפי ואחד  אחד  כל 
על אצבע בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח מלך ישמיע  אז במחזה, ויביטו  בפליאה

הגעתי "בזכותך מסויים: העםיהודי בגאולת  חלק יש  יהודילך  כל  על יראה  כך ."
ביאתו. למען שפעל  ויהודי

פניו,ובוודאי לקבל  הראשונים, יהיו  הם  הקדוש, זוהר שלמדו אלו  יבוא , כשמשיח 
קיים, העולם  ובזכותכם  הגאולה , שזרזתם כוחכם  יישר  להם יאמר ומשיח

השלם . תיקונו על ובא 

–הלואי עלינו יעיד ובעצמו  בכבודו שהמשיח המאושרים , הזוכים  מן להיות  שנזכה
הגעתי". "בזכותך

השכינהעל למען מדקותיכם הקריבו שמים , לשם  לימוד תנו  יקרים, יהודים  כן,
יחד כאחד כולנו  ונלך  נפשנו, לפדות  לגרום ליוצרינו, רוח נחת  לעשות הקדושה,

אמן. בימינו במהרה  המשיח  מלך  פני אור את לקבל 



הישיבהיז. ראש של הצדיקת האמא  על סופר 
של אחותו בת  שהיתה זצ"ל, צדקה יהוודה רבי
אותו לשמש גם וזכתה  זי"ע, חי איש  הבן
הזוהר כל  את  שנה כל גומרת  הייתה בצעירותה,
הקדוש  זוהר ללמוד לילה בכל וקמה הקדוש ,

שהלכה ולפני הנץ, תפילת לפני שעות כמה
התינוק בנה באוזן  לחשה יהודהלישון רבי (הוא

ללמוד זצ "ל ) אוכל שאני בלילה בשתים תבכה  ,
באותה בכה שהוא  היה וכן  בלילה, הקדוש  זוהר

שביקשה. שעה



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ   כד 

לט וֹ ב  זכוּ ר  הנּ ביא  אליּ ה וּ  בּ קדׁש וֹ  דּ בּ ר כּ א ׁש ר  צדקנוּ  מׁש יח  לביאת  המס גּ ל  ה זּ ה הּק דוֹ ׁש 
וה ם  גּ לוּ תא. מן  יּפ קוּ ן  וּ ביּה  גּ ל וּ תא מן  יתּפ רקוּ ן  הזּ הר  ספר דּ בהאי מהימנא לרעיא
אמן. בּ ימינ וּ  בּ מהרה  קריב  וּ בזמן  בּ עגלא צדקנוּ  מ ׁש יח בּ ביאת  גּ א לּ תנ וּ  יחי ׁש 
ּג'רּבה ) ּדפּוס לזהר הרּבנים  ָ ְ ֶ ְ ַֹ ְ ִ ָ ַ ַָ ָ ְ ַ (הק ּדמת

זהר...אלּ וּ  רעים.ׁש לּ וֹ מדים ּפ געים מכּ ל המחּבר )נ צּ וֹ לים  הקּדמת  הּירק ּכגן  הּזהר , (ּתּקּוני ִ ֵ ַ ַֹ ְ ַ ַ ָ ָ ַ ְ ָ ַ ַ ְ ַ ֵ 

ורע וֹ ת  קׁש וֹ ת  וּ גזר וֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני  כּ ל תרפ"א)וּ מב ּט לים  ׁשנת יר ּוׁשלים , וּ ממׁש יכין(רּבני . ַ ָ ֵ ְ ָ ַ ִ ְ ַ 
מז וֹ ני. חיּ י  בּ ני ּפ ׁש טיּ וֹ ת , הׁש ּפ עוֹ ת כּ ן העוֹ למוֹ ת, כּ ל על וא וֹ ר ׁש פע 

כ ')(רּבינּו מׁשנה  ד' ּפרק  חסד, נֹוצר  מּקֹומרנה , ספרין יחיאל  איזיק יצחק ה ּקדֹוׁש ַ ֵ ַ ָ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ְ ִ ֵ ַ ְ ִ ִ ַ ְ ָ ֵ ֶ ֶ ֶ ֶ ִ ְ ָ 

זהר...אלּ וּ  ידיׁש לּ וֹ מדים  על עליו עבר  מה  כּ ל לת ּק ן האדם בּ יכלת  יהיה  זה  ידי על  
הלּ לוּ , כּ נים  חטאיכם  ׁש יּ היה   יתבּ ר הם  א וֹ ת וֹ   יבר זה  ידי ועל ּת ׁש וּ בה ,

יל בּ ינ וּ . כּ לג  ואז בּ ראׁש ית, ימי מ ׁש ת  וּ באוֹ ת ׁש ּס ד וּ רוֹ ת 
א) עּמּוד נ"א ּדף  ח' סימן  עלינּו, יגן  זכּותֹו מּלּוּבלין ה ּכהן צדֹוק לרּבינּו צ ּדיק  ַ ַ ָ ִ ֵ ָ ֵ ָ ְ ִ ְ ִ ֵֹ ַ ָ ֵ ַ ְ ִ ִַ ְ (ּפרי

זהר...אלּ וּ  הּמ ׁש לּ וֹ מדים וּ ביאת ה ּק בּ לה .ה גּ א לּ ה  בּ ל ּמ וּ ד רק ּת ל וּ יים  ׁש יח 
ׁשלמה ) אבן  ספר  מּוילנא.  ָ ֵ ְ ֶ ֶ ֶ ֵ ָ ְ ִ ִ ָ ַ(הּגאֹון

זהר...אלּ וּ  ה גּ ל וּ ת .ׁש לּ וֹ מדים מן יצאוּ  ידיהם נׂשא)על  הּזהר, י ֹוחאי, ּבר ׁשמע ֹון  (רּבי ַ ִ ִ ְ ַ ַ ַ ַֹ ָ 

הרא ׁש וֹ נים יהי וּ  בּ הם הּת וֹ מכים וכל הרׁש בּ "י חצ וֹ ת  ּכ וֹ לל אברכי  יבוֹ א , ּכ ׁש ּמ ׁש יח
צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני לקבּ ל

לא ב "ה  שפשוט  האשכנזים, אצל גם מאוד חזק נכנס  הקדוש הזוהר לימוד שענין
רק  ענין  שזה  וחשבו הקדוש , זוהר ללמוד צריך  יהודי  שכל כזה ממושג  ידעו
בני מירושלים  יהודים אלי מטלפנים  יום יום כמעט ועכשיו  ונסתרים, למקובלים
לזכות  ורוצים הקדוש , זוהר בבית  להם שאין מופלגים, אברכים גם ובתוכם ברק,

הקדוש. בזוהר ללמוד ושוב  ולסיים , וללמוד  ביתם  אל  הזה הבושם  להכניס

הקדושורק  זוהר  שלומדים  'חכם',אלו  בשם נקראונקראו אחרים  במקומות  ואילו
'רבי' בשם הקדוש רק הזוהר בלימוד  מדבקותם בא זה  בספרים כל וכתוב

'חכם'הקדושים , בשם  נקרא הסוד תורת שלומד מי היום טושרק שרואים ה ' וברוך ,
לילה  כל  לישון הולכים ולא הקדוש הזוהר את פעמים כמה  כבר  סיימו  העם  שפשוטי 
וכל  והטהורה. התמימה אמונתם  מכוח זה וכל  הקדוש, זוהר שלומדים לפני

זי"ע טז הברכות  הרשב"י  כי הזה , הקדוש הלימוד  בזכות  ונפלאות ניסים והישועות 

מידי . ּבעא ּדלא חוורא, נטירּו)רי�א .(ס "א  ְִ

בתורהטו. ב ')כתוב כ"ח כל(דברים עליך "ובאו :
תיבות: ראשי האל"ה והשיגוך " האלה הברכות 

נידבקה ה ה ה ''''זוהרה ה ה ה ''''ומדיל ל ל ל ''''נוא א א א '''' כאשר ביאור: קדוש ,
בלימוד  זי"ע הרשב"י לנשמת  ונתקשר  בתורה
לומדי שאנו עלינו יכריזו ומשמים  הקדוש , הזוהר
הכתובות  הברכות לכל נזכה  אז הקדוש , הזוהר

בב "א. שלימה ולגאולה בתורה

ברכה טז. בנקל! פרנ�ה  טוב ! שידו�  רוצה  אחד  כל

וכא�  ובגשמיות, ברוחניות הצלחות ועוד לילדי�!

את  עליו להמשי� אפשרות ואחד אחד לכל יש

ועל  זכותו, ולעורר השלו� עליו הרשב"י נשמת

עניניו. בכל יצליח  בודאי כ� ידי

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  כה

הקדוש, בזוהר  עליו  שאמרו  כדי עד  ועצום  רב אלאכוחו בסיני  תורה  ניתנה לא אילו
התורה לעולם  ותאיר תתגלה  שממנו דיינו, יוחאי בר שמעון  רבי את השם  לנו  נתן

רמ"א) דף  פנחס  פרשת  .(זוהר 

לישועותואפילו ולזכות - הרשב "י לנשמת להתקשר תוכלו  רגע בכל הפשוט בדורנו
הברכות ממקור ותושפעו טובה  לכם יכיר זי"ע הרשב"י ובוודאי  ,יז נפלאות,

ואסונות . פגועים  ומונע  הצרות מכל  ומציל מגן  הקדוש  שהזוהר  שכידוע

העם!" בגאולת חלק יש לך  הגעתי ! "בזכותך 

ואמר :התבטא צדיק ופליטתפעם  לך , ובאו נקבצו ישראל עם  המשיח, מלך בבוא 
יבחן הטהורות  בעיניו המשיח מלך  יתבונן הזאת  בעת ושמחים , ששים  העם
עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה  ידו ירים  לפתע מעשיו, לפי ואחד  אחד  כל 
על אצבע בהפנותו ויאמר, קולו את המשיח מלך ישמיע  אז במחזה, ויביטו  בפליאה

הגעתי "בזכותך מסויים: העםיהודי בגאולת  חלק יש  יהודילך  כל  על יראה  כך ."
ביאתו. למען שפעל  ויהודי

פניו,ובוודאי לקבל  הראשונים, יהיו  הם  הקדוש, זוהר שלמדו אלו  יבוא , כשמשיח 
קיים, העולם  ובזכותכם  הגאולה , שזרזתם כוחכם  יישר  להם יאמר ומשיח

השלם . תיקונו על ובא 

–הלואי עלינו יעיד ובעצמו  בכבודו שהמשיח המאושרים , הזוכים  מן להיות  שנזכה
הגעתי". "בזכותך

השכינהעל למען מדקותיכם הקריבו שמים , לשם  לימוד תנו  יקרים, יהודים  כן,
יחד כאחד כולנו  ונלך  נפשנו, לפדות  לגרום ליוצרינו, רוח נחת  לעשות הקדושה,

אמן. בימינו במהרה  המשיח  מלך  פני אור את לקבל 



הישיבהיז. ראש של הצדיקת האמא  על סופר 
של אחותו בת  שהיתה זצ"ל, צדקה יהוודה רבי
אותו לשמש גם וזכתה  זי"ע, חי איש  הבן
הזוהר כל  את  שנה כל גומרת  הייתה בצעירותה,
הקדוש  זוהר ללמוד לילה בכל וקמה הקדוש ,

שהלכה ולפני הנץ, תפילת לפני שעות כמה
התינוק בנה באוזן  לחשה יהודהלישון רבי (הוא

ללמוד זצ "ל ) אוכל שאני בלילה בשתים תבכה  ,
באותה בכה שהוא  היה וכן  בלילה, הקדוש  זוהר

שביקשה. שעה



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

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

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

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי

 

 "ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי"

 

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

ים ם ְלִזּכּוי ָהַרּבִ ִחּנָ ק ּבְ ֻחּלָ  ּמְ

ֵסֶפר
אּוָלה סֹוד ַהּגְ

ֲעלֹות ְוֵאּלּו ֵהן ַהּמַ
ָרֵאל ׂשְ ְלָכל ָאָדם ִמּיִ

י יֹום  ּקּון ֶזה ִמּדֵ ְקָרא ּתִ ּיִ ׁשֶ

ּוִבְפָרט 
ִאם יֹאַמר אֹותֹו
ה. ִפּלָ ְלַאַחר ַהּתְ

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

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

 

ר יֹוַחאי זיע"א ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ



הרׁש בּ "י שׂ מחת  כז

 ֶ ֵספר
הרׁשּב"י  ִ ְ ַ ָ ַ ְ ִׂשמחת

ׁש עה ׁש ל לערּכ ּה  וה וֹ ספוֹ ת  נפלאים חדּ וּ ׁש ים וה וּ א 

ועׁש ר וא ׁש ר  שׂ מחה  וכּמ ה ה יּ ה וּ די , ׁש ל  בּ חיּ ים וּ ׁש ניּ ה ׁש ניּ ה ּכ ל חׁש יבוּ ת  יבאר בּ וֹ 
וירקד  י שׂ מח ה ּמ ׁש יח וא ּת ם הּק דוֹ ׁש , הזוֹ הר ולוֹ מדי לג וֹ רסי  י ׁש 

מּל ים ּכ מאתים נאמרוֹ ת אחת  בּ דּק ה 

מלּ ים אמר כּ מאתים  נאמר וֹ ת  אחת "בּ דּק ה  ח יּ ים. ולּמ וּ ד החפץ אלף. כּ תריסר  בּ ׁש עה , 
 ער ׁש וה  ׁש עה  כּ ל  עּת ה בּ -613, נכ ּפ ל  ּת וֹ רה דּ בּ וּ ר  ׁש כּ ל  יוֹ צא כּ וּ לם כּ נגד  ּת וֹ רה
כּ עוֹ נה '...". 'ׁש וֹ מע ׁש בּ וֹ  אחד ּת וֹ רה בּ ׁש עוּ ר  [7,356,000] מצווֹ ת , מליוֹ ן מבע ליוֹ תר 
ע שׂ רים  ׁש עוֹ ת, אר בּ ע מליוֹ ן. ע שׂ רה  ארבּ ע  לכדי  עוֹ לה  הח ׁש בּ וֹ ן הרי  בּ ׁש עתים , ואם

מליוֹ ן. וּ ׁש מ וֹ נה

ּת וֹ רה ׁש נה  לּכ -28.000 זוֹ כים בּ לבד אחת  ׁש בּ ׁש ניּ ה 

חי"וה"בּ ן ח וֹ ל .איׁש  מ יּ וֹ ם אלף ּפ י בּ ׁש בּ ת ה ּת וֹ רה  ל ּמ וּ ד ׁש כר  הּמ קבּ לים, בּ ׁש ם  כּ תב  
בּ ׁש לחן ה בוּ ע ּפ ר ׁש ת  על  אמרה  בּ ׁש בּ ת, לּמ וּ ד  ׁש ל אחת ׁש דּ ּק ה אמר, הוי
למאה   ער ו ׁש ווֹ ת  חוֹ ל, בּ יוֹ ם  ׁש עוֹ ת וחצי ע שׂ רה ׁש ׁש  ׁש ל רצוּ ף כּ לּמ וּ ד  שׂ כר ּה  הבּ ת,

מצו וֹ ת  מליוֹ ן וחצי וּ ׁש ּת ים  וּ בפרט עשׂ רים הּק ד וֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ לּמ וּ ד להוֹ סיף וצרי - 
זוֹ כים  בּ לבד  אחת ׁש בּ ׁש נ יּ ה הּק ד וֹ ׁש , ז וֹ הר בּ לימוּ ד הר ׁש בּ "י ׁש נהּת וֹ רת לכּ -28.000 

מלי וֹ ןּת וֹ רה כּ לוֹ מר  1,666,666 לׁש ים ,ׁש וה  לחלּ ק ּת וֹ רה  ׁש נה מלי וֹ ן  מאה [הבּ יא וּ ר: 
כּ ע שׂ רים  כּ לוֹ מר 27,777.777 אחת  בּ ׁש ניּ ה ׁש וה  ׁש ניּ וֹ ת, לׁש ים  לחלּ ק ׁש לי ׁש , וּ ׁש ני
ע שׂ רה , ׁש ל ׁש  מאוֹ ת בּ ׁש ׁש  נכּפ ל  ּת וֹ רה מילה  כּ ל  בּ נ וֹ סף  ּת וֹ רה , ׁש נה אלף וּ ׁש מוֹ נה 
מצוֹ ת  מליוֹ ן כּ חמ ים יוֹ צא לפיכ ּת וֹ רה , מלּ ים ׁש לׁש  לוֹ מר אפׁש ר אחת וּ ב ׁש ניה 

אחת]. בּ ׁש ניּ ה 

ּת וֹ רה מּל ים אלף עשׂ רים מאה מלי וֹ ן וחמׁש  מאה

האוֹ רחוֹ ת צא ׁש אמר  מה  אלף ,וחׁש ב ּפ י מקבּ לים  בּ שׂ מחה  מצוה  על צדּ יקים , 
כּ ׁש נה , ה וּ א  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  לּ י ּמ וּ ד  ׁש עה   מל הכּ ּס א  דּ ברי  ועוֹ ד , ּמכ רק ותשׂ מח
יעלה  ׁש עה  ׁש כּ ל  לט וֹ בה, הכּ ף את  להכריע  כּ די הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ּת למד  ה בּ ת כּ ל  בּ וודאי
בּ זה  ות וֹ סיף עליו , ּת תגּ בּ ר  ואז  מנוּ חה,  ל יּת ן לא היּ צר וּ בּ ודאי ּת וֹ רה , ׁש נה  למליוֹ ן



הרׁש בּ "י שׂ מחת  כח

רגע , רק  ּת וֹ רה , ׁש נה מלי וֹ ן   ל ויהיה  נתן, דּ רבּ י בּ אבוֹ ת ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  מאה, כּ פוּ ל עוֹ ד
ּת וֹ רה  מ לּ ים 12,000 זה  דּ ּק וֹ ת , 60 כּ פוּ ל ּת וֹ רה , מלּ ים  מאתים  א וֹ מרים דּ ּק ה  בּ כל  הרי 
ׁש נה , ׁש ל  בּ ער וה כּ ל  בּ מאה, ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף, ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף , ׁש מ וּ כּפ לוֹ ת בּ ׁש עה,

בּ ׁש נה  יׁש  ׁש ע וֹ ת  כּ ּמ ה  חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  בּ ׁש נה ,רגע, יוֹ ם 365 כּ פוּ ל  בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת  24 נכ ּפ יל 
מלי וֹ ן וחמׁש  מאה ׁש וה ׁש עה, בּ כל  ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה מלּ ים  12,000 כּ פוּ ל ׁש עוֹ ת 8,760 ׁש וה

ּת וֹ רה  מלּ ים  אלף עשׂ רים  ּת למ וּ ד (105,120,000)מאה  כּ י  בּ -613 מכּפ לת  ּת וֹ רה  מילה  וכל , 
64,438,560,000 ׁש וה 613 כּ פ וּ ל  105,120,000 הוּ א: והח ׁש בּ וֹ ן  כּ וּ לם , כּ נגד ּת וֹ רה 

מצווֹ ת], מליארד וחצי  וארבּ ע ח וֹ ל.[כּ ׁש י ׁש ים  בּ יוֹ ם ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר  לּ י ּמ וּ ד  בּ ׁש עה רק  וזה 

אחד  ּכ ל ּכ נגד הכר את  ּת קבּ ל

אלף וזה כּ פ וּ ל ועוֹ ד בּ ׁש בּ ת , אלף  כּ פ וּ ל  כּ לוֹ מר , ׁש הכ ּפ לנ וּ , מליוֹ ן הּמ אה  לפני עוֹ ד 
מאה, כּ פוּ ל ע וֹ ד  הצּ ער על וּ בהתגּ בּ רוּ ת  גּ מרנוּ בּ שׂ מחה, לא  רגע ע וֹ ד עוֹ ד ח ׁש ב 

מ מים  ׁש נּ וֹ תנים  מה  כּ ל כּ י בּ אלף , יכ ּפ ל ׁש וּ ב בּ מניין, ּת למד  ּׁש ל הכּ נסת בּ בית אם 
בּ אלף וּיצא)נוֹ תנים  ּפרׁשת את (ז ֹוהר ּת אר גּ ן  א ּת ה  ואם  בּ מניין, ׁש וֹ רה הכינה  והרי , ַ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ 

הכר את  ּת ק בּ ל אחד  כּ ל כּ נגד  הרי היעוּ ר , 

זיליוֹ נר מוֹ לטי  בּ מצווֹ ת , בּ עוֹ לם ה גּ דוֹ ל הכי  העׁש יר נהיית

מה אּת ה  ּת ק בּ ל יוֹ דע גּ ם ה ּמ נין, את לקבּ ץ  ה ׁש ּת דּ לּת  אּת ה אבל ,ל ׁש מעוּ  לא  אם גּ ם 
המהרח"ו [כּ דברי  יּמ חקוּ   ּׁש ל העווֹ נוֹ ת  ׁש כּ ל  א לּ א  עוֹ ד, ולא  שׂ כר , א וֹ ת וֹ  את

נוּ  קרח ], ּפ רׁש ת ישׂ ראל ואוֹ הב  מׁש לי , הגּ ר "א הגּ לגּ וּ לים , לחש וֹ ב ׁש ער  מה עוֹ ד יׁש  
ידים  בּ חבּ וּ ק  תׁש ב בּ מצו וֹ ת,האם בּ עוֹ לם  ה גּ ד וֹ ל  הכי העׁש יר  נהיית מוֹ לטיהרי 

בּ ית זיליוֹ נר בּ שׂ מחת כּ מוֹ  הלּ ילה וכל היּ וֹ ם  כּ ל ולרקד לׁש יר  צרי אּת ה הרי 
שׂ מחה מרב הב וּ ע כּ ל יׁש נ וּ  ׁש לּ א  ע "ב)הוֹ אבה נא ּדף ר בּ נן ,(סּכה ּת נוּ  ראה: ׁש לּ א  מי  ֻ ָ ַ 

מיּ מיו. שׂ מחה  ראה  לא  הוֹ אבה בּ ית שׂ מחת

ס וֹ דוֹ תיה את ׁש ּל וֹ מדים לאּל וּ  נּת נה ה ּת וֹ רה  נתינת  עּק ר

ה ּמ ןחז"ל ,אמרוּ  לאוֹ כלי א לּ א ּת וֹ רה נ ּת נה  ד')לא ל "א ב' ה ּימים  ּדברי ה ּק ד וֹ ׁש (רׁש"י  וּ ב זּ הר  - ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ 
סב) ּדף ּבׁשּלח  ה ּמ ן(ּפרׁשת בּ אוֹ כלי  מיחד מה  כּ ת וּ ב  , היה הּמ ן את  אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר ָ ָ ַ ְ ַ ַ ַ 

זה  ועל  עלי וֹ נה . לחכמה וזכ וּ  ׁש לּ מעלה מה וּ רא וּ  רוּ חני אוֹ ר  וק בּ לוּ  בּ ּמ עים מת בּ ר
בּ פנימיּ וּ ת ּה  בּ ּה  להסּת כּ ל  ה ּת וֹ רה  נּת נה ולהם  האמוּ נה  בּ ני  הי וּ  והם  דּ עה, דּ וֹ ר נקרא וּ 

דּ רכיה. אתולדעת ׁש לּ וֹ מדים לא לּ וּ  נּת נה הּת וֹ רה  נתינת ׁש ע ּק ר ה ּק ד וֹ ׁש  מהזוֹ הר רוֹ אים 
סוֹ דוֹ תיה.

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה  ישׂ ראל ׁש יּ תעּס קוּ   צּ רי

ויחיוּ באוֹ ר ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  יא)הח יּ ים ה ּמ ׁש יחכּ תב:(מט  מל העצ וּ ם  ה גּ וֹ אל ׁש ל ׁש כּ חוֹ  
את ׁש יּ למדוּ  ה דּ ברים  וּ באוּ ר ּת וֹ רה , ׁש ל בּ יינה  ישׂ ראל  ׁש יּ תעּס קוּ  ׁש צּ רי ה וּ א

ּת וֹ רה  ׁש ל  יינּה  ׁש זּ ה ה ּת וֹ רה "ס ֹוד ")ּפ נימ יּ וֹ ת ּגימטרּיא  יין .(ּגם ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ 
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בּ רחמים. בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני לקבּ ל ולזּכ וֹ ת  הגּ א וּ לה את להחי ׁש  הדּ בר בּ ידינ וּ 
הּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר לוֹ מדים ּכ וּ לנוּ  חיּ ים!!! חפצי  ּכ וּ לנוּ 

לח יּ ים הרי לז כּ וֹ ת  מזּ וֹ , ט וֹ בה עצה ל אין כּ י בּ ידים , עצמ את ות ּק ח  ּת תעוֹ רר בּ ודאי  
אל וֹ קים  למענ וּ לבּק ׁש  ה כּ ל, על  לכוון  ׁש צּ רי ת ׁש כּ ח  אל  רק וּ מארים, טוֹ בים
ׁש ּת וּ כל  כּ די  הּק דוֹ ׁש ה, הכינה  לכב וֹ ד  זה  צרי ׁש א ּת ה  הּט וֹ ב וֹ ת  ׁש כּ ל  כּ ל וֹ מר , חיּ ים ,
ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה את לפ דּ וֹ ת ׁש מים, כּ בוֹ ד למען ותת ּפ לּ ל  בּ שׂ מחה, ה ' את לעבוֹ ד 

ּת וֹ רה  ל ׁש עוּ רי כּ וּ לנוּ  - וּ באהבה . בּ רצוֹ ן  ּת פלּ ת ּת קבּ ל ואז  ה למה, כּ וּ לנוּ ול גּ א לּ ה  
ח יּ ים  ה ּק ד וֹ ׁש חפצי  זוֹ הר  לוֹ מדים  כּ וּ לנ וּ  

ׁש יּ גאלנוּ  עד ה וּ א   ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנ וּ חה  לתת וא  ללמוֹ ד  צרי

בּ כל ויהי ליוֹ צרנוּ  לעבד  לבבנוּ  לטהר  ונז כּ ה טהרה, ר וּ ח עלינ וּ  ה ם ׁש יּ ערה רצוֹ ן 
מאדנ וּ , וּ בכל  נפׁש נוּ  וּ בכל זוֹ הרכּ חנ וּ  ללמ וֹ ד א וֹ תנוּ  מצ וּ ה מהימנא ׁש הרעיא  כּ מ וֹ  

מנוּ חה לתת ולא ללמ וֹ ד וצרי ה דּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד מאיר הר ׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת  דווקא , ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש יּ גאלנוּ  עד ה וּ א  ּבּ רו ריט.)ל ּק דוֹ ׁש  ּפנחס לנ(זֹוהר ׁש יּ ׁש לח  נדּ חנוּ עד ויק בּ ץ מׁש יחנ וּ  וּ  ַ ִ ְ ָ 

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  ּת פארּת נוּ  בּ ית  ו יּ בנה

הּמ באר" אליּ הוּ  "ּפ תח לספר הקדּ מה   ֹמּת ו

הּת פלּ ה בּ ספר  את  וּ פר ׁש נוּ  ּת רגּ מנוּ  אל יּ הוּ הזּ ה ׁש ל ּפ תח וּ מאמרים ּת פ לּ וֹ ת כּ ּמ ה ועוֹ ד , 
ּת פלּ ה . כּ ל לפני לוֹ מר י שׂ ראל בּ ית בּ כל  ׁש נּ הוּ ג הּק דוֹ ׁש , זהה זּ וֹ הר וּ בזכוּ ת  

ה ּת פלּ וֹ ת א בּ וּ חציראיתק בּ לוּ  יעקב  רבּ י המלוּ בּ "ן ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק  ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ה ּׂשרד, (ּבגדי ִ ְ ֵ ַ ְ ָ 

ּפסח) ׁשל הּגדה  אמן,על עלינוּ  יגן  זכ וּ תם חי איׁש  וה בּ ן החיד "א  בּ ׁש בחוֹ  והארי וּ בלי, ַ ַ ָ ָ ֶ ֶ ַ 
- ּת פ לּ תוֹ . ׁש ּת תק בּ ל אפ ׁש ר  אי הּת פלּ ה  לפני הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הא יּ מה ל ּמ וּ ד  וּ בוֹ אה 

הּת פלּ ה , קדם  ּפ ה בּ על  יוֹ ם כּ ל לאמר וֹ  רגילים  ׁש הי וּ  אלּ וּ  לח יּ ים שׂ רד וּ  ליצלן  רחמנא
מאד  גּ ד וֹ ל ׁש כּ חוֹ  בּ עליל ּביעקב)ורא וּ  -(עד ּות  יכוֹ ל. א לּ וּ  ּת פלּ וֹ ת ׁש א וֹ מר דּ ּק וֹ ת  וּ בכּמ ה ֵ ְ ַ ֲ ֹ

יעשׂ ה  זוּ לת אלקים  ראתה לא  ל"עין לזכּ וֹ ת  על יּ ה, מבּ ני ולהיוֹ ת לטוֹ בה הכּ ל  להפ
עליוֹ נוֹ ת למעלוֹ ת  ויז כּ ה  נ ׁש מתוֹ  ויטהר  לוֹ ", האריז"ל .למחכּ ה מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע  

זה וכל  ידי  ועל  בּ יוֹ ם , דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה  רק  וזה  א לּ וּ , ּת פ לּ וֹ ת ׁש יּ אמר חברוֹ  את  יעוֹ רר אחד 
ויזכּ ה  ׁש מוֹ ,  יתבּ ר ה ' דּ רכי כּ ל את ויבין הנּ צח , וע וֹ למוֹ ת עדן גּ ן לתענ וּ גי יזכּ ה 
ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש הלּ וֹ מד  אלּ וּ , ּת פלּ וֹ ת  ול וֹ מד ׁש א וֹ מר  ודּק ה  דּ ּק ה  כּ ל על הגּ דוֹ ל לשׂ כר 

ּת וֹ רה ׁש נה אלף מאה  כּ מוֹ  בּ ח וֹ ל אחת  ּת וֹ רהׁש עה  ׁש נה מליוֹ ן מאה כּ מוֹ  וּ ב ׁש בּ ת , (ּכּסא , ִ ֵ 

נתן ) ּדרּבי אבֹות צּדיקים, אֹורחֹות  ה ּטֹוב, הרי"ח ,אלף מל כּ -17 בּ ח וֹ ל  לוֹ : יעלה  דּ ּק וֹ ת  כּ ע שׂ ר  וּ בלּמ וּ ד  , ֶ ֶ ָ ֵ ַ ַ ְ ַ ִ ִ ָ ְ ַ ִ ָ ָ 
מלי וֹ ן  ל כּ -17 יּ ז כּ ה וּ בׁש בּ ת: ּת וֹ רה, ּת וֹ רה .ׁש נה ׁש נה  

נצח וּ ברגע לע וֹ למוֹ ת לזכּ וֹ ת יכ וֹ ל  א ּת ה  לחבר ,אחת ׁש ּת זכּ ה  ידי על ראתה " לא  "עין  
ׁש יּ בא  נזכּ ה  אליּ הוּ " "ּפ תח יאמרוּ  ישׂ ראל כּ ל וכאׁש ר . אלי גּ ם  ה וֹ ל הכר  כּ ל

וכל  ה גּ וֹ אל. בּ יאת  את  ויבר  מליוֹ ןאל יּ ה וּ  למאה  לוֹ  ע וֹ לה  בּ ׁש בּ ת זוֹ ה"ק ׁש עה ה לּ וֹ מד 
ּת וֹ רה חיּ יו,ׁש נה  ימי לכל  טוֹ בים, וימים הנה  ׁש בּ תוֹ ת בּ כל ּת כּפ יל  ואם  , 



הרׁש בּ "י שׂ מחת  כח

רגע , רק  ּת וֹ רה , ׁש נה מלי וֹ ן   ל ויהיה  נתן, דּ רבּ י בּ אבוֹ ת ׁש כּ ת וּ ב  כּ מ וֹ  מאה, כּ פוּ ל עוֹ ד
ּת וֹ רה  מ לּ ים 12,000 זה  דּ ּק וֹ ת , 60 כּ פוּ ל ּת וֹ רה , מלּ ים  מאתים  א וֹ מרים דּ ּק ה  בּ כל  הרי 
ׁש נה , ׁש ל  בּ ער וה כּ ל  בּ מאה, ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף, ּפ עם ועוֹ ד בּ אלף , ׁש מ וּ כּפ לוֹ ת בּ ׁש עה,

בּ ׁש נה  יׁש  ׁש ע וֹ ת  כּ ּמ ה  חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ אוּ  בּ ׁש נה ,רגע, יוֹ ם 365 כּ פוּ ל  בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת  24 נכ ּפ יל 
מלי וֹ ן וחמׁש  מאה ׁש וה ׁש עה, בּ כל  ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה מלּ ים  12,000 כּ פוּ ל ׁש עוֹ ת 8,760 ׁש וה

ּת וֹ רה  מלּ ים  אלף עשׂ רים  ּת למ וּ ד (105,120,000)מאה  כּ י  בּ -613 מכּפ לת  ּת וֹ רה  מילה  וכל , 
64,438,560,000 ׁש וה 613 כּ פ וּ ל  105,120,000 הוּ א: והח ׁש בּ וֹ ן  כּ וּ לם , כּ נגד ּת וֹ רה 

מצווֹ ת], מליארד וחצי  וארבּ ע ח וֹ ל.[כּ ׁש י ׁש ים  בּ יוֹ ם ה ּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר  לּ י ּמ וּ ד  בּ ׁש עה רק  וזה 

אחד  ּכ ל ּכ נגד הכר את  ּת קבּ ל

אלף וזה כּ פ וּ ל ועוֹ ד בּ ׁש בּ ת , אלף  כּ פ וּ ל  כּ לוֹ מר , ׁש הכ ּפ לנ וּ , מליוֹ ן הּמ אה  לפני עוֹ ד 
מאה, כּ פוּ ל ע וֹ ד  הצּ ער על וּ בהתגּ בּ רוּ ת  גּ מרנוּ בּ שׂ מחה, לא  רגע ע וֹ ד עוֹ ד ח ׁש ב 

מ מים  ׁש נּ וֹ תנים  מה  כּ ל כּ י בּ אלף , יכ ּפ ל ׁש וּ ב בּ מניין, ּת למד  ּׁש ל הכּ נסת בּ בית אם 
בּ אלף וּיצא)נוֹ תנים  ּפרׁשת את (ז ֹוהר ּת אר גּ ן  א ּת ה  ואם  בּ מניין, ׁש וֹ רה הכינה  והרי , ַ ָ ָ ַ ַ ֵ ֵ 

הכר את  ּת ק בּ ל אחד  כּ ל כּ נגד  הרי היעוּ ר , 

זיליוֹ נר מוֹ לטי  בּ מצווֹ ת , בּ עוֹ לם ה גּ דוֹ ל הכי  העׁש יר נהיית

מה אּת ה  ּת ק בּ ל יוֹ דע גּ ם ה ּמ נין, את לקבּ ץ  ה ׁש ּת דּ לּת  אּת ה אבל ,ל ׁש מעוּ  לא  אם גּ ם 
המהרח"ו [כּ דברי  יּמ חקוּ   ּׁש ל העווֹ נוֹ ת  ׁש כּ ל  א לּ א  עוֹ ד, ולא  שׂ כר , א וֹ ת וֹ  את

נוּ  קרח ], ּפ רׁש ת ישׂ ראל ואוֹ הב  מׁש לי , הגּ ר "א הגּ לגּ וּ לים , לחש וֹ ב ׁש ער  מה עוֹ ד יׁש  
ידים  בּ חבּ וּ ק  תׁש ב בּ מצו וֹ ת,האם בּ עוֹ לם  ה גּ ד וֹ ל  הכי העׁש יר  נהיית מוֹ לטיהרי 

בּ ית זיליוֹ נר בּ שׂ מחת כּ מוֹ  הלּ ילה וכל היּ וֹ ם  כּ ל ולרקד לׁש יר  צרי אּת ה הרי 
שׂ מחה מרב הב וּ ע כּ ל יׁש נ וּ  ׁש לּ א  ע "ב)הוֹ אבה נא ּדף ר בּ נן ,(סּכה ּת נוּ  ראה: ׁש לּ א  מי  ֻ ָ ַ 

מיּ מיו. שׂ מחה  ראה  לא  הוֹ אבה בּ ית שׂ מחת

ס וֹ דוֹ תיה את ׁש ּל וֹ מדים לאּל וּ  נּת נה ה ּת וֹ רה  נתינת  עּק ר

ה ּמ ןחז"ל ,אמרוּ  לאוֹ כלי א לּ א ּת וֹ רה נ ּת נה  ד')לא ל "א ב' ה ּימים  ּדברי ה ּק ד וֹ ׁש (רׁש"י  וּ ב זּ הר  - ַ ִ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ 
סב) ּדף ּבׁשּלח  ה ּמ ן(ּפרׁשת בּ אוֹ כלי  מיחד מה  כּ ת וּ ב  , היה הּמ ן את  אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר ָ ָ ַ ְ ַ ַ ַ 

זה  ועל  עלי וֹ נה . לחכמה וזכ וּ  ׁש לּ מעלה מה וּ רא וּ  רוּ חני אוֹ ר  וק בּ לוּ  בּ ּמ עים מת בּ ר
בּ פנימיּ וּ ת ּה  בּ ּה  להסּת כּ ל  ה ּת וֹ רה  נּת נה ולהם  האמוּ נה  בּ ני  הי וּ  והם  דּ עה, דּ וֹ ר נקרא וּ 

דּ רכיה. אתולדעת ׁש לּ וֹ מדים לא לּ וּ  נּת נה הּת וֹ רה  נתינת ׁש ע ּק ר ה ּק ד וֹ ׁש  מהזוֹ הר רוֹ אים 
סוֹ דוֹ תיה.

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה  ישׂ ראל ׁש יּ תעּס קוּ   צּ רי

ויחיוּ באוֹ ר ּפ רׁש ת  ה ּק דוֹ ׁש  יא)הח יּ ים ה ּמ ׁש יחכּ תב:(מט  מל העצ וּ ם  ה גּ וֹ אל ׁש ל ׁש כּ חוֹ  
את ׁש יּ למדוּ  ה דּ ברים  וּ באוּ ר ּת וֹ רה , ׁש ל בּ יינה  ישׂ ראל  ׁש יּ תעּס קוּ  ׁש צּ רי ה וּ א

ּת וֹ רה  ׁש ל  יינּה  ׁש זּ ה ה ּת וֹ רה "ס ֹוד ")ּפ נימ יּ וֹ ת ּגימטרּיא  יין .(ּגם ַ ַ ִ ִ ַ ְ ִ ָ 
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בּ רחמים. בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני לקבּ ל ולזּכ וֹ ת  הגּ א וּ לה את להחי ׁש  הדּ בר בּ ידינ וּ 
הּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר לוֹ מדים ּכ וּ לנוּ  חיּ ים!!! חפצי  ּכ וּ לנוּ 

לח יּ ים הרי לז כּ וֹ ת  מזּ וֹ , ט וֹ בה עצה ל אין כּ י בּ ידים , עצמ את ות ּק ח  ּת תעוֹ רר בּ ודאי  
אל וֹ קים  למענ וּ לבּק ׁש  ה כּ ל, על  לכוון  ׁש צּ רי ת ׁש כּ ח  אל  רק וּ מארים, טוֹ בים
ׁש ּת וּ כל  כּ די  הּק דוֹ ׁש ה, הכינה  לכב וֹ ד  זה  צרי ׁש א ּת ה  הּט וֹ ב וֹ ת  ׁש כּ ל  כּ ל וֹ מר , חיּ ים ,
ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה את לפ דּ וֹ ת ׁש מים, כּ בוֹ ד למען ותת ּפ לּ ל  בּ שׂ מחה, ה ' את לעבוֹ ד 

ּת וֹ רה  ל ׁש עוּ רי כּ וּ לנוּ  - וּ באהבה . בּ רצוֹ ן  ּת פלּ ת ּת קבּ ל ואז  ה למה, כּ וּ לנוּ ול גּ א לּ ה  
ח יּ ים  ה ּק ד וֹ ׁש חפצי  זוֹ הר  לוֹ מדים  כּ וּ לנ וּ  

ׁש יּ גאלנוּ  עד ה וּ א   ּבּ רו לּק דוֹ ׁש  מנ וּ חה  לתת וא  ללמוֹ ד  צרי

בּ כל ויהי ליוֹ צרנוּ  לעבד  לבבנוּ  לטהר  ונז כּ ה טהרה, ר וּ ח עלינ וּ  ה ם ׁש יּ ערה רצוֹ ן 
מאדנ וּ , וּ בכל  נפׁש נוּ  וּ בכל זוֹ הרכּ חנ וּ  ללמ וֹ ד א וֹ תנוּ  מצ וּ ה מהימנא ׁש הרעיא  כּ מ וֹ  

מנוּ חה לתת ולא ללמ וֹ ד וצרי ה דּ וֹ רוֹ ת, סוֹ ף עד מאיר הר ׁש בּ "י ׁש ּת וֹ רת  דווקא , ה ּק דוֹ ׁש 
ׁש יּ גאלנוּ  עד ה וּ א  ּבּ רו ריט.)ל ּק דוֹ ׁש  ּפנחס לנ(זֹוהר ׁש יּ ׁש לח  נדּ חנוּ עד ויק בּ ץ מׁש יחנ וּ  וּ  ַ ִ ְ ָ 

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  ּת פארּת נוּ  בּ ית  ו יּ בנה

הּמ באר" אליּ הוּ  "ּפ תח לספר הקדּ מה   ֹמּת ו

הּת פלּ ה בּ ספר  את  וּ פר ׁש נוּ  ּת רגּ מנוּ  אל יּ הוּ הזּ ה ׁש ל ּפ תח וּ מאמרים ּת פ לּ וֹ ת כּ ּמ ה ועוֹ ד , 
ּת פלּ ה . כּ ל לפני לוֹ מר י שׂ ראל בּ ית בּ כל  ׁש נּ הוּ ג הּק דוֹ ׁש , זהה זּ וֹ הר וּ בזכוּ ת  

ה ּת פלּ וֹ ת א בּ וּ חציראיתק בּ לוּ  יעקב  רבּ י המלוּ בּ "ן ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק  ׁש כּ תב כּ מ וֹ  ה ּׂשרד, (ּבגדי ִ ְ ֵ ַ ְ ָ 

ּפסח) ׁשל הּגדה  אמן,על עלינוּ  יגן  זכ וּ תם חי איׁש  וה בּ ן החיד "א  בּ ׁש בחוֹ  והארי וּ בלי, ַ ַ ָ ָ ֶ ֶ ַ 
- ּת פ לּ תוֹ . ׁש ּת תק בּ ל אפ ׁש ר  אי הּת פלּ ה  לפני הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הא יּ מה ל ּמ וּ ד  וּ בוֹ אה 

הּת פלּ ה , קדם  ּפ ה בּ על  יוֹ ם כּ ל לאמר וֹ  רגילים  ׁש הי וּ  אלּ וּ  לח יּ ים שׂ רד וּ  ליצלן  רחמנא
מאד  גּ ד וֹ ל ׁש כּ חוֹ  בּ עליל ּביעקב)ורא וּ  -(עד ּות  יכוֹ ל. א לּ וּ  ּת פלּ וֹ ת ׁש א וֹ מר דּ ּק וֹ ת  וּ בכּמ ה ֵ ְ ַ ֲ ֹ

יעשׂ ה  זוּ לת אלקים  ראתה לא  ל"עין לזכּ וֹ ת  על יּ ה, מבּ ני ולהיוֹ ת לטוֹ בה הכּ ל  להפ
עליוֹ נוֹ ת למעלוֹ ת  ויז כּ ה  נ ׁש מתוֹ  ויטהר  לוֹ ", האריז"ל .למחכּ ה מדּ ברי כּ יּ ד וּ ע  

זה וכל  ידי  ועל  בּ יוֹ ם , דּ ּק וֹ ת  כּ ּמ ה  רק  וזה  א לּ וּ , ּת פ לּ וֹ ת ׁש יּ אמר חברוֹ  את  יעוֹ רר אחד 
ויזכּ ה  ׁש מוֹ ,  יתבּ ר ה ' דּ רכי כּ ל את ויבין הנּ צח , וע וֹ למוֹ ת עדן גּ ן לתענ וּ גי יזכּ ה 
ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש הלּ וֹ מד  אלּ וּ , ּת פלּ וֹ ת  ול וֹ מד ׁש א וֹ מר  ודּק ה  דּ ּק ה  כּ ל על הגּ דוֹ ל לשׂ כר 

ּת וֹ רה ׁש נה אלף מאה  כּ מוֹ  בּ ח וֹ ל אחת  ּת וֹ רהׁש עה  ׁש נה מליוֹ ן מאה כּ מוֹ  וּ ב ׁש בּ ת , (ּכּסא , ִ ֵ 

נתן ) ּדרּבי אבֹות צּדיקים, אֹורחֹות  ה ּטֹוב, הרי"ח ,אלף מל כּ -17 בּ ח וֹ ל  לוֹ : יעלה  דּ ּק וֹ ת  כּ ע שׂ ר  וּ בלּמ וּ ד  , ֶ ֶ ָ ֵ ַ ַ ְ ַ ִ ִ ָ ְ ַ ִ ָ ָ 
מלי וֹ ן  ל כּ -17 יּ ז כּ ה וּ בׁש בּ ת: ּת וֹ רה, ּת וֹ רה .ׁש נה ׁש נה  

נצח וּ ברגע לע וֹ למוֹ ת לזכּ וֹ ת יכ וֹ ל  א ּת ה  לחבר ,אחת ׁש ּת זכּ ה  ידי על ראתה " לא  "עין  
ׁש יּ בא  נזכּ ה  אליּ הוּ " "ּפ תח יאמרוּ  ישׂ ראל כּ ל וכאׁש ר . אלי גּ ם  ה וֹ ל הכר  כּ ל

וכל  ה גּ וֹ אל. בּ יאת  את  ויבר  מליוֹ ןאל יּ ה וּ  למאה  לוֹ  ע וֹ לה  בּ ׁש בּ ת זוֹ ה"ק ׁש עה ה לּ וֹ מד 
ּת וֹ רה חיּ יו,ׁש נה  ימי לכל  טוֹ בים, וימים הנה  ׁש בּ תוֹ ת בּ כל ּת כּפ יל  ואם  , 
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ּת וֹ רה ׁש נה מליארד  ל-640 יה וּ דים ,ּת גּ יע לעשׂ ר ׁש יעוּ ר  יתארגן בּ זכוּ ת ואם  ל-6. ּת גּ יע  
– ּת וֹ רה. ׁש נה מליארד ו-400 ה ּק דוֹ ׁש טריליוֹ ן קס"א.)וּ בזהר וּיצא מה (פ' ׁש כּ ל כּ תוּ ב, ַ ֵ ֵ 

מכּפ יל  אּת ה ׁש ריא, ׁש כינה  בּ י ּה  עשׂ רה כּ ל כּ יּ ד וּ ע ועוֹ ד בּ אלף, ה וּ א  מ מים ׁש נּ וֹ תנים
בּ אלף. יה וּ דים  מנּ ין  -כּ ל  ּת וֹ רה . ׁש נה  טריליוֹ ן ו-400 זיליוֹ ן ל-6 לח ב ּת גּ יע י וּ כל  וּ מי  

בּ וודאוּ ת   ּמכ ל ׁש יּ ׁש  הנּ צחי הכר  ג וֹ דל  וּ בבּ א .את בּ זה  ימים , לאריכוּ ת ויזכּ ה  
בּ מׁש לי וּ בחלוּ קת הגר "א וכתב  ישׂ ראל, כּ ל את מז כּ ה אּת ה ה זּ ה  י "ד )ה ּס פר גּ וֹ דל,(י "ב, 

על שׂ כר מקבּ ל  ׁש מע, ׁש אם חברוֹ , את וּ מ וֹ כיח  הרבּ ים למזכּ ה ׁש יּ ׁש  ה זּ כוּ ת
ׁש מע ׁש לּ א  וזה  הּט וֹ ב, חלקוֹ  כּ ל מק בּ ל אז ׁש מע, לא אם  וגם  לד וֹ רוֹ ת, ׁש יּ ע שׂ ה  מה כּ ל 

ׁש לּ וֹ  ה גּ יה נּ וֹ ם  חלק  את מ ּמ נּ וּ  קרח).לוֹ קח  פ' ישראל ובאוהב  כ ', הקדמה  למהרח"ו הגלגולים  בשער  (ועיין 
ע"א)וּ בזהר קכ"ט  ּתרּומה  כּ מאן(פ' להוּ  וּ למזכּ ה  חייביא בּ תר למרדּ ף האדם  ׁש צּ רי אמר וּ : , ְ ָ 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד  ח יּ יו  בּ תר  וּ בפרטדרדיף זקן ועד מ נּ ער היה וּ דים כּ ל אם ספק ׁש וּ ם  וּ בלי 
את לפ ּת ח  נזכּ ה  יוֹ ם, כּ ל א לּ וּ  ּת פלּ וֹ ת יאמרוּ  ה ּט הוֹ ר  ּפ יהם בּ הבל  ר בּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת
ויגאלנוּ , צדקנוּ  מ ׁש יח יבוֹ א  ותכף  ויברנוּ , ׁש יּ בוֹ א  לּט וֹ ב זכוּ ר ה נּ ביא לאל יּ הוּ  ה ער

אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה  ה כּ ל בּ רחמים  יד  ׁש יּ היה זוֹ  קוּ נטרס  ידי  ועל - רצ וֹ ן. יהי  כּ ן  
ׁש בּ וֹ  גּ דוֹ ל יסוֹ ד והוּ א וּ לקיּ ם . ולעשׂ וֹ ת ל ׁש מ וֹ ר וּ לל ּמ ד ללמד יז כּ וּ  בּ ּה , ממ ׁש מׁש ין
ישׂ ראל  ילדי וּ מחנּ כים מלּמ דים יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י ׁש ע וּ ר מגּ ידי רבּ נים , אדמוֹ רי"ם  ימצא וּ 

יע שׂ וּ ן. א ׁש ר  הּמ עשׂ ה  ואת  בּ ּה , ילכ וּ  אׁש ר  הדּ ר את ישׂ ראל , איׁש  וכל  הּט הוֹ רים,
תצוה בא פרשת חיים מים  הבאר  דברי לפי כ"ד )וראה  דף יד הרבים (כתב את המזכה  כל  ,

לעיל . הנזכר מהחשבון  לבד  ואלפים במאות זכותו מוכפל

רז"לוזל "ק : מאמר על יאמר את גם המזכה  ז"ל  אמרו כי  ואחד" אחד  כל  "בתוך
בו  תלוי  הרבים זכות  וענין בו , תלוי  הרבים זכות משל,הרבים דרך על הוא

בברכו שמו  ולברך מצוה , בקדוש שמו ולקדש  יחד, להתפלל אנשים  עשרה שבאו 
לברך  קדושה  למקום  שבא  מצותו עושה אחד  שכל מזה לבד אז בעשרה, הנאמר 
בו תלוי הרבים זכות ואז שעמו  התשעה את  מזכה  גם זה  ולבד ברבים , יתברך שמו 

מצוה . עושה  עשרה  זכות בו להיות  כן  גם 

נעשהוהנה מישראל ואחד אחד  שכל האיך הערבות, בענין בסוטה חז"ל מאמר לפי
שעליו, רבוא  ששים של  הערבות  כל  ובעד חברו  ובעד בעדו שכןערב כל כן  אם 

לחברו, אשר זכותים  עשרה  ככל זוכה עשרה  אלו  בזכות זוכה  כשאדם טובה במדה 
מאה , לזכות  ואחד אחד כל זכות עולה שואלואז אלקיך ה' "מה רז"ל רמזו וזה

שישראל השעה  על נאמר אלקיך ה ' כי מאה , אלא  מה תקרי אל שדרשו מעמך"
דברמק אומרים  ואין בעולם, שמו ומברכים  ומקדשים מלכותו , עול עליהם בלים

מעשרה, בפחות מאה שבקדושה  לחשבון  אחד  כל  של  החשבון  יעשה  ואמראז  ,
אלקיך הקרא  שה' בשעה לך יש זכותים לאישמאה  תשלם אתה  כי רמז  וזה  ,

פרוש  הרבים כמעשהו , זכות  אז  הפעולה, בזה הרבים זכה  אם  שפעל הפעולה  לפי
ולאלפים . למאות זכותו ועולה  בו  תלוי 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ



הרׁש בּ "י שׂ מחת  ל

ּת וֹ רה ׁש נה מליארד  ל-640 יה וּ דים ,ּת גּ יע לעשׂ ר ׁש יעוּ ר  יתארגן בּ זכוּ ת ואם  ל-6. ּת גּ יע  
– ּת וֹ רה. ׁש נה מליארד ו-400 ה ּק דוֹ ׁש טריליוֹ ן קס"א.)וּ בזהר וּיצא מה (פ' ׁש כּ ל כּ תוּ ב, ַ ֵ ֵ 

מכּפ יל  אּת ה ׁש ריא, ׁש כינה  בּ י ּה  עשׂ רה כּ ל כּ יּ ד וּ ע ועוֹ ד בּ אלף, ה וּ א  מ מים ׁש נּ וֹ תנים
בּ אלף. יה וּ דים  מנּ ין  -כּ ל  ּת וֹ רה . ׁש נה  טריליוֹ ן ו-400 זיליוֹ ן ל-6 לח ב ּת גּ יע י וּ כל  וּ מי  

בּ וודאוּ ת   ּמכ ל ׁש יּ ׁש  הנּ צחי הכר  ג וֹ דל  וּ בבּ א .את בּ זה  ימים , לאריכוּ ת ויזכּ ה  
בּ מׁש לי וּ בחלוּ קת הגר "א וכתב  ישׂ ראל, כּ ל את מז כּ ה אּת ה ה זּ ה  י "ד )ה ּס פר גּ וֹ דל,(י "ב, 

על שׂ כר מקבּ ל  ׁש מע, ׁש אם חברוֹ , את וּ מ וֹ כיח  הרבּ ים למזכּ ה ׁש יּ ׁש  ה זּ כוּ ת
ׁש מע ׁש לּ א  וזה  הּט וֹ ב, חלקוֹ  כּ ל מק בּ ל אז ׁש מע, לא אם  וגם  לד וֹ רוֹ ת, ׁש יּ ע שׂ ה  מה כּ ל 

ׁש לּ וֹ  ה גּ יה נּ וֹ ם  חלק  את מ ּמ נּ וּ  קרח).לוֹ קח  פ' ישראל ובאוהב  כ ', הקדמה  למהרח"ו הגלגולים  בשער  (ועיין 
ע"א)וּ בזהר קכ"ט  ּתרּומה  כּ מאן(פ' להוּ  וּ למזכּ ה  חייביא בּ תר למרדּ ף האדם  ׁש צּ רי אמר וּ : , ְ ָ 

לׁש וֹ נ וֹ . כּ אן עד  ח יּ יו  בּ תר  וּ בפרטדרדיף זקן ועד מ נּ ער היה וּ דים כּ ל אם ספק ׁש וּ ם  וּ בלי 
את לפ ּת ח  נזכּ ה  יוֹ ם, כּ ל א לּ וּ  ּת פלּ וֹ ת יאמרוּ  ה ּט הוֹ ר  ּפ יהם בּ הבל  ר בּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ ק וֹ ת
ויגאלנוּ , צדקנוּ  מ ׁש יח יבוֹ א  ותכף  ויברנוּ , ׁש יּ בוֹ א  לּט וֹ ב זכוּ ר ה נּ ביא לאל יּ הוּ  ה ער

אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה  ה כּ ל בּ רחמים  יד  ׁש יּ היה זוֹ  קוּ נטרס  ידי  ועל - רצ וֹ ן. יהי  כּ ן  
ׁש בּ וֹ  גּ דוֹ ל יסוֹ ד והוּ א וּ לקיּ ם . ולעשׂ וֹ ת ל ׁש מ וֹ ר וּ לל ּמ ד ללמד יז כּ וּ  בּ ּה , ממ ׁש מׁש ין
ישׂ ראל  ילדי וּ מחנּ כים מלּמ דים יׁש יבוֹ ת, ורא ׁש י ׁש ע וּ ר מגּ ידי רבּ נים , אדמוֹ רי"ם  ימצא וּ 

יע שׂ וּ ן. א ׁש ר  הּמ עשׂ ה  ואת  בּ ּה , ילכ וּ  אׁש ר  הדּ ר את ישׂ ראל , איׁש  וכל  הּט הוֹ רים,
תצוה בא פרשת חיים מים  הבאר  דברי לפי כ"ד )וראה  דף יד הרבים (כתב את המזכה  כל  ,

לעיל . הנזכר מהחשבון  לבד  ואלפים במאות זכותו מוכפל

רז"לוזל "ק : מאמר על יאמר את גם המזכה  ז"ל  אמרו כי  ואחד" אחד  כל  "בתוך
בו  תלוי  הרבים זכות  וענין בו , תלוי  הרבים זכות משל,הרבים דרך על הוא

בברכו שמו  ולברך מצוה , בקדוש שמו ולקדש  יחד, להתפלל אנשים  עשרה שבאו 
לברך  קדושה  למקום  שבא  מצותו עושה אחד  שכל מזה לבד אז בעשרה, הנאמר 
בו תלוי הרבים זכות ואז שעמו  התשעה את  מזכה  גם זה  ולבד ברבים , יתברך שמו 

מצוה . עושה  עשרה  זכות בו להיות  כן  גם 

נעשהוהנה מישראל ואחד אחד  שכל האיך הערבות, בענין בסוטה חז"ל מאמר לפי
שעליו, רבוא  ששים של  הערבות  כל  ובעד חברו  ובעד בעדו שכןערב כל כן  אם 

לחברו, אשר זכותים  עשרה  ככל זוכה עשרה  אלו  בזכות זוכה  כשאדם טובה במדה 
מאה , לזכות  ואחד אחד כל זכות עולה שואלואז אלקיך ה' "מה רז"ל רמזו וזה

שישראל השעה  על נאמר אלקיך ה ' כי מאה , אלא  מה תקרי אל שדרשו מעמך"
דברמק אומרים  ואין בעולם, שמו ומברכים  ומקדשים מלכותו , עול עליהם בלים

מעשרה, בפחות מאה שבקדושה  לחשבון  אחד  כל  של  החשבון  יעשה  ואמראז  ,
אלקיך הקרא  שה' בשעה לך יש זכותים לאישמאה  תשלם אתה  כי רמז  וזה  ,

פרוש  הרבים כמעשהו , זכות  אז  הפעולה, בזה הרבים זכה  אם  שפעל הפעולה  לפי
ולאלפים . למאות זכותו ועולה  בו  תלוי 

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ

ה ְקִריָאה ְקדוֹשָׁ
בֹוד  ּכְ ֶאל  ֶסָלה,  טּוב  ְוָכל  לֹום  ָ ְוַהּשׁ ים  ַהַחּיִ ב”ה, 
ִנים,  יֵצי ַהּתֹוָרה, ְוַרּבָ יבֹות, ַמְרּבִ ׁשִ י ַהּיְ ַאְדמֹוִרי”ם, ָראׁשֵ
ְוִדי  יֹוִמי,  ָערּוְך  ְלָחן  ּוְבׁשֻ ַהּיֹוִמי  ַדף  ּבְ עּוִרים  ִ ַהּשׁ יֵדי  ַמּגִ
ַהּקֶֹדׁש  ְמֶלאֶכת  ּבִ ָהעֹוְסִקים  ְוָכל  ַוֲאַתר,  ֲאַתר  ָכל  ּבְ

ִליָט”א. ׁשְ
ים  ָעה ִנְפָלָאה ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרּבִ יַע ִלְפֵניֶכם ַהּצָ אנּו ְלַהּצִ ּבָ
ּמּוָבא  ּכַ אּוָלה,  ַהּגְ ּוְלָקֵרב  זי”ע  ”י  ּבִ ָהַרׁשְ ּתֹוַרת  ִלּמּוד  ּבְ
ל  ּכָ ַעל  ֶלת  ּטֶ ַהּמֻ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהחֹוָבה  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְסָפִרים  ּבִ

דֹוׁש. ֶאָחד ְוֶאָחד ִלְלמֹד ַהּזַֹהר ַהּקָ
ִפיֶהם א ּבְ ָרֵאל ֶאּלָ ל ִיׂשְ ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב - ֵאין ּכָֹחם ׁשֶ

יְרִאי ּתֹוַלַעת  ֶרק מ”א י”ד-ט”ו( ַאל ּתִ ְעָיה אֹוֵמר: )ּפֶ ִביא ְיׁשַ ַהּנָ
ה  יֵאר:... ַמה ּתֹוַלַעת זֹו ֵאיָנּה ַמּכָ ַיֲעקֹב וכו’: ּוָבַרַד”ק ּבִ
ה,  ׁשֶ ַהּקָ ה ֶאת  ּוַמּכָ ה  ַרּכָ ְוִהיא  ֶפה,  ּבְ א  ֶאּלָ ָהֲאָרִזים  ֶאת 
ֵהם  ֵעי ָהעֹוָלם ׁשֶ ים ִרׁשְ ה, ּוַמּכִ ִפּלָ ּתְ ל ּכָֹחם ּבַ ָרֵאל ּכָ ְך ִיׂשְ ּכָ

ָבנֹון. ּלְ ֱאַמר ֶאֶרז ּבַ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ִלים ּבָ ֲאָרִזים ְוִנְמׁשָ ֲחָזִקים ּכַ
ַח ֶאת ָהאֹוֵיב, יר, ְלַנּצֵ ָיֵדנּו ּכַֹח ַאּדִ ּבְ

ה ָהִראׁשֹוָנה! ּכָ ָלֵתת ֶאת ַהּמַ
ה ָהִראׁשֹוָנה! ּכָ דֹוׁש נֹוְתִנים ֶאת ַהּמַ לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ַהּקָ

ה” ְלִאיַרן ַעל ְיֵדי צֹוְללֹות,  ִנּיָ ה ׁשְ “ַמּכָ ַצַה”ל ִמְתּכֹוְנִנים ְלַהְחִזיר 
ִאיָרן  זֹו  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ה,  ָהֻעְבּדָ ִעם  ִלימּו  ִהׁשְ ָבר  ּכְ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ּזֹאת 
ָרֵאל )ח”ו(,  ְרִעיִנית ְלִיׂשְ ָצָצה ּגַ ה ָהִראׁשֹוָנה”- ּפְ ּכָ ן ֶאת “ַהּמַ ּתֵ ּתִ ׁשֶ

ִמְליֹון ֶנֶפׁש ַרֲחָמָנא ִליְצָלן(. ה ָעלּול ִלְגבֹות ּכְ ּזֶ ֵער ׁשֶ ָבא ְמׁשַ )ְוַהּצָ

ב! ּצָ ִליָמה ִעם ַהּמַ ַבר ִהׁשְ ִדיָנה ּכְ ַהּמְ
ה! ב ַהּזֶ ּצָ ִליִמים ִעם ַהּמַ ֲאַנְחנּו לֹא ַמׁשְ

ׂשֹוְנֵאיֶהם! ה ּבְ ְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהּמָ ר ִיׁשְ ְוַנֲהפֹוְך הּוא!-ֲאׁשֶ
ה ָהִראׁשֹוָנה”! ּכָ ן ֶאת “ַהּמַ ֲאַנְחנּו ִנּתֵ

דֹוׁש  ֶלְך”... ְלִלּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ָעֵריֶהם ּבְ הּוִדים ּבְ “ִנְקֲהלּו ַהּיְ
ים”. ל ָהַעּמִ ם ַעל ּכָ ְחּדָ י ָנַפל ּפַ “ְוִאיׁש לֹא ָעַמד ִלְפֵניֶהם ּכִ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת  ם  ְלַסּיֵ יֹומֹו  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו 
אּוָלה  ַהּגְ ֶאת  ּוְנַקֵרב  ָהָאסֹון  ֶאת  ִנְמַנע  ְוָכְך  ָעִמים,  ּפְ ר  ִמְסּפָ ַוֲאִפילּו 

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ּבְ
ם( זצוק”ל, ָזַעק ַרּבֹות  ּלָ ַעל ַהּסֻ ַלג )ּבַ י ְיהּוָדה ֵליּב ַאׁשְ ָידּוַע שהגה”צ ַרּבִ
ים הּוא ִהְתִריַע ַעל  לֹוׁשִ ְ נֹות ַהּשׁ ׁשְ ֵמׁש ּוָבא. ּבִ ַמׁשְ ן ָהעֹוָלם ַהּמְ ַעל ֻחְרּבָ
ָבר  “ּכְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָמצּוי  ַנת תרצ”ג-1933  ְ ִמּשׁ ְכָתָביו  )ּבִ דֹול.  ּגָ קֹול  ּבְ ְך  ּכָ
ֹוָאה ָהעֹוֶמֶדת ְלִהְתַרֵחׁש  י ַעל ֵקץ ָהעֹוָלם”(. הּוא ִהְתִריַע ַעל ַהּשׁ ָזַעְקּתִ
ִהְכִריז  הּוא  הּוִדי.  ַהּיְ ְלַעם  פּוָיה  ַהּצְ דֹוָלה  ַהּגְ ָנה  ּכָ ַהּסַ ְוַעל  ה  ֵארֹוּפָ ַעל 
ׁש  ְך ַאף ִנְפּגַ ם ּכָ יבֹות ּפֹוִלין, ּוְלׁשֵ יׁשִ ִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ּבִ ַעל ַהּצֹוֵרְך ּבְ
ֵסֶפר ַהּזֹוַהר  ּבְ דּו ִסְדֵרי ִלּמּוד  ַיּסְ ּיְ ׁשֶ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ִנים ְוַאְדמֹו”ִרים,  ַרּבָ ִעם 
י “נֹוְתִנים ְזַמן  ׁשֹוָתיו. הּוא ָטַען ּכִ עּו ְלַבּקָ יבֹוֵתיֶהם, ַאך ְ ֵהם לֹא ׁשָ יׁשִ ּבִ

ָנה. ִרים ׁשָ ַמִים - ֶעׂשְ ָ ִמן ַהּשׁ

ֵדי ִלְתּפֹס ח”ו ֵמָהעֹוֵמד  דֹוִלים, ּכְ ָלֵכן, ָאנּו לֹא ְצִריִכים ִלְהיֹות ֲחָכִמים ּגְ
רּוָפה - ֵיׁש ֶאת ַהּתֹוָרה  יֹון ָעַבר ּכֹוֵאב, ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ּתְ ְלִהְתַרֵחׁש, ֵיׁש ָלנּו ִנּסָ
ְלִהְתעֹוֵרר  ַרק  הּוא  ָלנּו  ְוַהּנֹוָתר  ִלים  ֻקּבָ ַהּמְ ֲעַצת  בידינו  ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

ָרֵאל ִנְצָלה ֵמִהיְטֶלר ימ”ש, ּפּור, ֵאיְך ֶאֶרץ ִיׂשְ ְוִלְלמֹד זֹוַהר! - ְוָידּוַע ַהּסִ
ָצַצת ָאטֹום!!! ינּו ִמּפְ ְזַמּנֵ ֵצל ּבִ ְוֵאיְך ְיכֹוִלים ְלִהּנָ

ל ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַרְך ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּכְ
ם[ ּלָ ירּוש ַהּסֻ ]ִעם ּפֵ

ָרֵאל! יל ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִהּצִ

ְרָצה ַעל ָהעֹוָלם,  ְלֶחֶמת ִהיְטֶלר ימ”ש ּפָ ּמִ ַלג ַזַצ”ל ָרָאה ׁשֶ י ְיהּוָדה ֵליּב ַאׁשְ הגה”צ ַרּבִ
הּוִדים  ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ ה ְלַהׁשְ דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ּגִ ּתַ ּוָפֲחדּו ְמאֹד ׁשֶ
ּכֹוֵתב  יֹוָחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ֱהיֹות  ָאַמר:  ן  ּכֵ ַעל  ח”ו.  ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ
ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  ם ַהּזֹוַהר ּבִ לּוָתא, ִהְתִחיל ְלַתְרּגֵ א ִיְפקּון ִמּגָ ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ּבַ
ָצא ָלאֹור  ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ל ְיהּוִדי יּוַכל ְלָהִבין ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ ּכָ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ָצא  ּיָ יֹום ׁשֶ דֹוָלה, ְוָכְך ָהָיה ּבְ ָלה ּגְ ע ַמּפָ דֹוׁש ִיְהֶיה ָלָרׁשָ ֶפר ָהִראׁשֹון ַעל ַהּזֹוַהר ַהּקָ ַהּסֵ
ְלָחָמה  ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ָלה  ע ַמּפָ ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה לֹו ְלָהָרׁשָ ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ַהּכְ ָלאֹור 

ה. דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ל ִהיְטֶלר ימ”ש. ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ ׁשֶ

ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֲעָרִבים  ְליֹון  ּבִ ַוֲחִצי  ֶאָחד  ְמַעט  ּכִ ְוֵיׁש  א,  ַמּיָ ׁשְ ְלַרֲחֵמי  ְזקּוִקים  ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 

ָויֹום  ָכל יֹום  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִיְלְמדּו ֶאת  ִאם  ׁשֶ טּוִחים,  ּבְ ָלֵכן ָאנּו  15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ח”ו,  ל ֶאת  ְלַחּסֵ רֹוִצים 
דֹוֵלי  ְתבּו ּגְ ּכָ מֹו ׁשֶ יַח, ּכְ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ אי ִנּנָ ַוּדַ ָנה ַאַחת, ּבְ ׁשָ ל ַהּזֹוַהר ּבְ ל ֶאָחד ִיְגמֹר ּכָ ּקֹות, ְוָכְך ּכָ ר ַעד 15 ּדַ ֶעׂשֶ
ן יֹוָחאי  ּבֶ ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ַהְבָטַחת  ּכְ ַנת תרפ”א  ׁשְ ּבִ ַלִים עיה”ק  ירּוׁשָ ּבִ ”ץ ֵעָדה ַהֲחֵרִדית  ּדַ ַהּבַ ל ַחְבֵרי  ִנים ׁשֶ ָהַרּבָ

ַרֲחֵמי. א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ ִסְפָרא ּדָ ּבְ ע”ה ׁשֶ

ס  ְדּפַ ף ַהּיֹוִמי, ַהּנִ דֹוׁש ְלִפי ֵסֶדר ַהּדַ מּו ֶאת ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ י “ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי” ִסּיְ ַאְנׁשֵ יֹום ׁשֶ  ְוָאֵכן, ּבְ
חֶֹדׁש ֵטֵבת  ה, ּבְ ַעּזָ ל עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה ּבְ ְלָחָמה ׁשֶ ׁש ִנְפְסָקה ַהּמִ אֹותֹו ַהּיֹום ַמּמָ ָנה, ּבְ ָ י ַהּשׁ ָרִכים לי”ב ָחְדׁשֵ בי”ב ּכְ
ר 2008  )ל’ בכסלו תשס”ט – כ”ב טבת  ֵדֶצְמּבֶ ין 27 ּבְ ָרם ּבֵ ְסֵלו ַעד ח”י ֵטֵבת – ְלִמְסּפָ ִנים )ִמל’ ּכִ ִלְפֵני ג’ ׁשָ
בּוַע  בּועֹות. - ַאַחר ׁשָ ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ה ּכְ ָגלּות ָקׁשָ ָהיּו ּבְ ים ְלֵביָתם, ַאֲחֵרי ׁשֶ ל-18 בינואר 2009.(. ְוָחְזרּו ִמְליֹון ֲאָנׁשִ
ְוָכל  ֶמׁש,  ׁשֶ יַע ְלֵבית  ְלַהּגִ ְצִריִכים  ָהיּו  ְרקּו ָהֲעָרִבים  ּזָ ׁשֶ יִלים  ַהּטִ רֹב  ׁשֶ ֶמׁש,  ׁשֶ ֵבית  ּבְ ִעּתֹון ָחָדׁש,  ּבָ תּוב,  ּכָ ָהָיה 
ַהּזֹוַהר  ֶאת  ר  ְלַסּדֵ ֶהְפֵסק,  ִלי  ּבְ ְלֵעת  ֵמֵעת   26-30 ְלֵעֶרְך  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצֵלנּו  ָעְבדּו  ָהֵאּלּו  בּועֹות  ׁשָ לֹׁש  ָ ַהּשׁ
ְגַמר  ּבִ ן ׁשֶ ֶמׁש ֵמַהִטיִלים, ְוַגם ּכֵ ית ׁשֶ ל ּבֵ יל ֶאת ּכָ ִהּצִ ֶ דֹול ּשׁ ס ַהּגָ ְך נֹוַדע ָלנּו ַהּנֵ ּמּוד ַהּיֹוִמי, ְוַאַחר ּכָ דֹוׁש ַלּלִ ַהּקָ
ל ַמֲחֶנה  יַע ַרק ִטיל ֶאָחד ָקרֹוב ְלָמקֹום ׁשֶ ְלָחָמה. )ְוִהּגִ ׁש ִנְגְמָרה ַהּמִ אֹותֹו ַהּיֹום ַמּמָ דֹוׁש ּבְ ֶפר ַהּזֹוַהר ַהּקָ ַהּסֵ
דֹוִלים  ים ּגְ עֹוֶפֶרת ְיצּוָקה ָהיּו ִנּסִ לּום(. ְוַגם ּבָ ּלֹא ָקָרה ּכְ דֹול ׁשֶ ָצַצת ָאטֹום, ְוַגם ָהָיה ֶנס ּגָ ם ּפְ ׁש ׁשָ ּיֵ ְצָבִאי ׁשֶ
קּו  ִחּלְ ׁשֶ ִלְפֵני  עֹוד  ַהּזֹוַהר,  ִסְפֵרי  ַסת  ַהְדּפָ ְיֵדי  ַעל  רּו  ּקָ ׁשֶ ְגִלים,  ַהּנִ ים  ּסִ ַהּנִ ֶאת  ֵעיֵנינּו  ּבְ ְוָרִאינּו  דּוַע.  ּיָ ּכַ ְמאֹד 

לּוִיים.  ים ּגְ ָבר ִנּסִ דֹוׁש ֵיׁש ּכְ ֲהָפַצת ַהּזֹוַהר ַהּקָ עֹוְסִקים ּבַ ׁשֶ ַרק ּכְ ים, ׁשֶ אֹוָתם ָלַרּבִ

ָבר!: ָיֵדינּו ַהּדָ ּבְ
ֶאת  ְלָקֵרב  ָהָאסֹון בעזהי”ת  ֶאת  ִנְמַנע  ְוָכְך  ָעִמים,  ּפְ ר  ִמְסּפָ ַוֲאִפילּו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ל  ּכָ ֶאת  ְלַסּיֵים  כֵֹחנּו  ּבְ
ף קכ”ד(,  ת ָנׂשא ּדַ ָרׁשַ דֹוׁש )ּפָ ּזַֹהר ַהּקָ ”י זי”ע ּבַ ּבִ לֹום ְלַרׁשְ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ְוָכְך אֹוֵמר מׁשֶ אּוָלה ּבְ ּגְ

ָבִרים:  אּור ַהּדְ ַרֲחֵמי”. ּבֵ לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ּבֵ יָלְך ּדְ ַהאי ִחּבּוָרא ּדִ “ּבְ

דֹוׁש, ָך, ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ּלְ ְזכּות ַהִחּבּור ׁשֶ ּבִ
יַח! ַרֲחִמים ְללֹא ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ּוְללֹא ַצַער ֶחְבֵלי ָמׁשִ לּות ּבְ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵיְצאּו ּבְ

ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות. ל ּגְ יֵלנּו ִמּכָ ”י ְלַהּצִ ּבִ נּו ֶאת ָהַרׁשְ ַלח ּלָ ה ְוׁשָ ּכָ ים ָלנּו ְרפּוָאה ַלּמַ ”ה ִהְקּדִ ּבָ ַהּקָ
ּבּול ַהּנֹוָרא! ֵצל ֵמַהּמַ ָרֵאל ָזקּוק ְלִהּנָ ַמְתֶכם! ַעם ִיׂשְ ְרּדֵ ִנים ִמּתַ עּורּו ְיׁשֵ

דֹוׁש” הּוא “ַהּזַֹהר ַהּקָ יַבת נַֹח” ׁשֶ ר ַרק ַעל ְיֵדי: “ּתֵ ְוזֹאת ֶאְפׁשָ

ֵזרֹות ָקׁשֹות לּו ּגְ ּטְ ּבִ
כַֹח  ּבְ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק, ׁשֶ דֹוׁש” ּבְ ִלּמּוד “ַהּזַֹהר ַהּקָ א ּבְ ָרֵאל, ֶאּלָ ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ל ּגְ ָהַרְמַח”ל זי”ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ה  ֻאּלָ ל ֵקרּוב ַהּגְ ְפָלָאה ׁשֶ ֲעָלה ַהּנִ נֹוָסף ַלּמַ מֹו ֵכן, ּבְ ַרֲחִמים: ּכְ ה ּבְ ֻאּלָ ֵזרֹות ּוְלָקֵרב ַהּגְ ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש” ְלַבּטֵ “ַהּזַֹהר ַהּקָ
ֵני  צּוָרה ִמּפְ חֹוָמה ּבְ ֵזרֹות ָקׁשֹות ְוִלְהיֹות ּכְ ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש ְלַבּטֵ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ִריָאה ּבְ ּמּוד ְוַהּקְ ִלים ַהּלִ ַרֲחִמים, ְמֻסּגָ ּבְ

ל ָצָרה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן.  ּכָ
ִרים” ְועֹוד,  ת ְיׁשָ ִסּלַ ַעל ַה”ְמּ יק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה זי”ע, ּבַ ים לּוָצאטֹו ֵזֶכר ַצּדִ ה ַחּיִ נּו מׁשֶ דֹוׁש ָהַרְמַח”ל, ַרּבֵ ינּו ַהּקָ ַרּבֵ
ָלל ֵמֵעת ְלֵעת, ְוָקַבע  ָמרֹות ְללֹא ֶהְפֵסק ּכְ ִמׁשְ דֹוׁש ּבְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ יְרָסא ּבְ ל ּגִ יָבתֹו ֵסֶדר ִלּמּוד ְמֻיָחד ׁשֶ יׁשִ ן ּבִ ּקֵ ּתִ
ׁשֹון: “זֹאת ָהֵעָצה  ֶזה ַהּלָ ָרֵאל ּבְ ֶרת ְלַחְכֵמי ִיׂשְ ִאּגֶ ָבר ּבְ יָבתֹו, ְוכֹוֵתב ַעל ַמֲעַלת ַהּדָ יׁשִ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ּבִ ּקָ ּתַ ָבר ֶזה ּכַ ּדָ
י  לּו, ּכִ ַח ַעל זֹאת ְולֹא ַיְחּדְ אי ָהָיה ָלֶהם ְלַפּקֵ ת זֹו ָטְמנּו ׂשֹוְנֵאיֶהם, ּוְבַוּדַ ֵצל ֵמֶרׁשֶ ַהְיעּוָצה ְלָכל ְקִהּלֹות קֶֹדׁש ְלִהּנָ

ָבר ְוָעצּום ְמאֹד...  ַרב ַהּדָ
ִאְלָמֵלא  ֲאִני  י  ּכִ ָום,  ּגֵ ַאֲחֵרי  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ִליכּו  ַיׁשְ ַאל  ה  ְוַעּתָ

בֹוד  ּכְ ֲאָבל  ּוָמקֹום,  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֶזה  ָבר  ּדָ קֹוֵבַע  ָהִייִתי  ַחְיִלי  ר  ֵ ִנְתַיּשׁ
מֹוָה  ּכָ ֵאין  י  ּכִ ִלְזכּות,  לֹו  ְוִיְהֶיה  ַהּזֹאת  ָהֵעָצה  ֶאת  ח  ִיּקַ ּתֹוַרְתֶכם 

ָבר  י לֹא ּדָ ְמקֹומֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ּכִ ָרֵאל, ְוָכל ֶאָחד ּבִ ְלטֹוָבה ְלָכל ִיׂשְ
ָלל”.  ה הּוא ּכְ ָקׁשֶ

י  ָכל ִמְכַמּנֵ ִקי ָעצּום ּבְ ר ָהָיה ּבָ ָהַרְמַח”ל זי”ע ֲאׁשֶ דֹול ּכְ ּוִמי ָלנּו ּגָ
א ֶאת  ָרֵאל ֶאּלָ ֵזרֹות ֵמַעם ִיׂשְ ל ּגְ ַהּתֹוָרה ְולֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ

כַֹח  ּבְ ׁשֶ ֶהְפֵסק,  ְללֹא  ֶרֶצף  ּבְ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ִלּמּוד  ַהּזֹו,  ָהֵעָצה 
ֵזרֹות  ל ּגְ ל ּכָ דֹוׁש ְלַבּטֵ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ַהּקְ

ַרֲחִמים.  ה ּבְ ֻאּלָ ּוְלָקֵרב ַהּגְ
ֶרת הרמח”ל – ְמאֹורֹות ַהזֹוַהר(. )ִאּגֶ

ַלג זצוקללה”ה י ְיהּוָדה ֵליּב ַאשְׁ ל ַרבִּ ֻקבָּ הגה”צ ַהמְּ
דוֹׁש. ם ַעל ַהּזוַֹהר ַהקָּ לָּ ר ֵסֶפר ַהסֻּ ַעל ְמַחבֵּ בַּ

גֹון  )ּכְ ָקבּוַע  אֶֹפן  ּבְ ְסִביַבְתֶכם  ּבִ ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ  1000 ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ֶיְדֶכם  ּבְ ֵיׁש  ִאם  ַיֲהלֹום:  ַמְסלּול 
ק  ֻחּלָ י ֵסֶדר ּזַֹהר ַהּיֹוִמי ּמְ ַיַחד( ִלְלמֹד ַעל ּפִ ה ּבְ ּמָ ר ְלָצֵרף ּכַ ֵנִסּיֹות, ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש, ֶאְפׁשַ י ּכְ ּתֵ יבֹות ּכֹוְלִלים ּבָ ְיׁשִ
דֹוׁש  ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ר ְלַהְתִחיל ּוְלַסּיֵ ּקֹות-ֶאְפׁשָ -12 ּדַ ים ָלֶאָחד, אֶֹרְך ּכְ ּפִ ָנה. ִלּמּוד 6-7 ּדַ ל-354 ָיִמים ְלׁשָ

דֹוׁש ָנה ַאַחת ַלֲעׂשֹות 1000 ִסיּוֵמי ּזַֹהר ַהּקָ ׁשָ ְלָבד-ְויּוְכלּו ּבְ ּקֹות ּבִ -12 ּדַ ַבת ַאַחת, ּבְ ּבְ
ר ְלַהְתִחיל  ּקֹות ֶאְפׁשָ -24 ּדַ ים ָלֶאָחד, אֶֹרְך ּכְ ּפִ ים וכו’ ... ִלּמּוד 12 ּדַ יַע ַעל 500 ֲאָנׁשִ ּפִ ֶיְדֶכם ְלַהׁשְ ַמְסלּול ָזָהב: ִאם ֵיׁש ּבְ
דֹוׁש. ָנה ַאַחת ַלֲעׂשֹות 1000 ִסיּוֵמי ּזַֹהר ַהּקָ ׁשָ ְלָבד– ְויּוְכלּו ּבְ ּקֹות ּבִ -24 ּדַ ַבת ַאַחת, ּבְ דֹוׁש ּבְ ל ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ם ֶאת ּכָ ּוְלַסּיֵ

ם זֹאת? ַייׂשֵ יַצד נּוַכל ּלְ ּכֵ
ּלֹא ּתֹאְמרּו לֹא ָיכְֹלנּו! ידּו לֹא ָיָדְענּו! ׁשֶ ּגִ ה ּוַמְתִאיָמה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד! - ַאל ּתַ ָתְכִנית ַקּלָ ר! ּבְ ר ְוֶאְפׁשָ ָאֵכן, ֶאְפׁשָ

ָבר, ְוחֹוב ָקדֹוׁש הּוא ָלנּו!  ָיֵדנּו ַהּדָ ּבְ

ִמי ַלה’ ֵאָלי!

ְדָרׁש ית ַהמִּ ָכל ִעיר ּוְבָכל בֵּ ִלימּוד ֶזה בְּ הוִֹרים ֶאת ִלּמּוד הזוהרְ ִיְתַאֲחדּו בְּ ָרֵאל ַהטְּ עּו ִישְׂ ְקבְּ יִּ ְוַעל ְיֵדי שֶׁ
ָטן ִיְהֶיה ְלֶאֶלף”  ֶרק ט כב( “ַהקָּ ְעָיה )פֶּ ִביא ְישַׁ ְבֵרי ַהנָּ נּו דִּ ְתַקיֵּם בָּ יִּ ה שֶׁ ִנְזכֶּ

ן ִיְהֶיה ָרצוֹן. ַרֲחֵמי” ָאֵמן כֵּ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא בְּ ִסְפָרא דָּ ַמֲאָמר ָהַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא “בְּ ָקרוֹב כְּ ַרֲחִמים בְּ ה ִלְגאּוָלה בְּ נּו ִנְזכֶּ ְוֻכלָּ

להשתתפות בהפצת לימוד הזוהר הקדוש ולמסלולים נוספים ניתן להתקשר למפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784 



 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ

 ּלנו מגן ּת וֹ רת וֹ  ה

 ֶ ֵספר
לנ ּו מגן  ָ ֵ ָ ָּתֹורתֹו

תשע "ב טבת  י"א – ה ּלילה ּבחצֹות  ּבמיר ֹון ְְְִֵֵַַַָָָדרׁשה


ה ּקדֹוׁש הּזהר  ספר לל ּמּוד והתעֹורר ּות ְְְְִִִֵֶַַַָֹח ּזּוק 
זי"ע הרׁשּב"י האלקי  ה ּתּנא צ ּיֹון על  ְְִִִִַַַַָָָָֹּובפרט 

ׁשליט "א מהאלמין  אדמֹו"ר  ְְְְְִִִֵַָָמּכ"ק


בּ יחוּ דאל ׁש ם בו "ה י"ה ׁש ם ליחד וּ רחימ וּ , בּ דחיל וּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי ק וּ דׁש א יח וּ ד 

ישׂ ראל. כּ ל  בּ ׁש ם ׁש לים

בּ ׁש םויהי  כּ וֹ ננה וּ . ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . כּ וֹ ננה  ידינ וּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ . אלהינוּ  אדני נוֹ עם  
ונצליח. נע שׂ ה  ה'

ה'בּ רוּ כים  בּ ׁש ם הבּ אים  

וּ מזכּ יבּ רׁש וּ ת ועסקנים  חכמים תלמידי ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת  רא ׁש י ה גּ אוֹ נים , הר בּ נים  
בּ ני ה זּ ה הּק ד וֹ ׁש  ה ּק הל וכל  הזּ ה, הגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ את  ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים 

צּ יּ וֹ ן על  יוֹ ם בּ כל  לה ׁש ּת ּט ח  וזוֹ כים  חצ וֹ ת  בּ כוֹ לל ׁש לּ וֹ מדים  הּק דׁש ים אה כּ וֹ לל ק וֹ דׁש  
ׁש ליט "א . בּ מירוֹ ן

היּ וֹ צאאנחנוּ  ה גּ ד וֹ ל  הם  ׁש ּק דּ וּ ׁש  ה זּ המק וּ ים הּק ד וֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם  הזּ ה  ה ּק בּ וּ ץ יביא מן , 
את  בּ מהרה  ה ם דּ אבּ עזרת בּ ספרא  הרׁש בּ "י  ׁש הבטיח כּ מוֹ  גּ ליּ וֹ ת הּק בּ וּ ץ  

בּ רחמי מגּ לוּ תא בב "א .יפקוּ ן צדקינ וּ  מ ׁש יח  בּ ביאת  

וכלא. מעלה ׁשל הּפמליא וכל הּוא  ּברּו ְְְְֶַַַַָָָָָָָהּקד ֹוׁש
ּבעמר ּבל"ג ּבמרֹון נמצאים הּצּדיקים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹנׁשמֹות
הּקדֹוׁש הרב רׁשּב"י: ׁשל קּדי ׁשא  ההילּולא  ְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבעת 
עלינּו, יגן  זכּות ֹו החּיים, האֹור  עטר, ּבן  חּיים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָר ּבי
צפת  ה ּקד ׁש עיר ּפה ּבהילּולא אחד ּפעם  ְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהיה
לתחּתית  והּגיע  למר ֹון  ּוכ ׁשעלה ותּכֹונן, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתּבנה
ירד  יֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון  הרּבי לצּיּון ׁשעֹולים ְְִִִִֶֶַַַָָָָההר

וכל רגליו, ועל ידיו על עֹולה והיה ְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָמהחמֹור 
הּׁשפל אני היכן  וצֹועק, ּכבהמה נֹועה היה  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדר
הּוא, ּברי קּודׁשא  ׁשלהבת א ׁש למקֹום  ְְְְְִִִֵֶֶַָָנכנס ,
נׁשמ ֹות  וכל הכא , מעלה ׁשל ּפמליא ְְְְְִֶַַָָָָָָָוכל
ׂשמח  היה ההילּולא ּובעת  ׁשּמה, ְִִִֵֵַַַַָָָָָָהּצּדיקים 

ׁשם ע ּין ּגדֹולה, צפתׂשמחה ּגאב"ד העליר ׁשמּואל (רּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מלכים) ּכבֹוד .ּבסֹוף ְְְִָ

זִכָּה ַרבִּים וְזָָכה
האמת  בחמת  קּו  ְתַעסְּ ֶׁשיִּ ַהֻּמְבָחר  ִמן  ִמְצָוה  ַלְיִציָרה  ַהש'  ִמְּׁשַנת 
י ֶׁשאֹוֵהב ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֵאינֹו  ים. ְוַגם ֵּכן ָלַמְדנּו שֶׁמִּ דֹוִלים ּוְקַטנִּ ָּבַרִּבים גְּ
ֵדהּו ִיְקָרא ָּבּה ֵמַעְצמֹו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ׁשֹוֶגה ָּבּה, )אור  ַלמְּ מֹוֵצא ִמי ֶׁשיְּ
החמה(. - ָאְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ֲאִצילּות ֵאִלָיהּו ֶּבן יֹוֵסף ָּפַתח ְּכִתיב "סֹוד ה' 
ִליֵרָאיו" ֵמָהא אּוִליְפָנא ֶׁשֵאין הקב"ה ְמַגֶּלה סֹוָדיו ִּכי ִאם ִליֵרָאיו. ְוָכל 
ר  ִמי ֶׁשהּוא ְיֵרא ָׁשַמִים רֹוֵדף ַאַחר ִנְסָּתרֹות ּוַמֲעֵׂשה ֶמְרָּכָבה ֶׁשהּוא ִעקַּ
ַהָחְכָמה ְוַהַּדַעת, ַוֲאִני ָּתֵמַּה ְמאֹד ַעל ֵאיֶזה ַחְכֵמי ַהּדֹור ֶׁשֵאין ָלֶהם ְיִדיָעה 
ֵחֶלק  ְּבֵאיֶזה  ַהּתֹוָרה  ְקֻדַּׁשת  ַמֲעַלת  רְֹממּות  ָּכל  ַאַחר  ֲאֶׁשר  ְּכָלל,  ָּבֶזה 
ֵמֲחָלֶקיָה ִהֵּנה ֵחֶלק ַהִּנְסָּתר ָעְלָתה ַעל ֻּכָּלָנה. ְוִנָּתן ְרׁשּות ְלָכל ָהעֹוְסִקים 
ָּבֶזה ַלֲעמֹד ָּבֶהם ָּכל ֶאָחד ְלִפי ּכֹחֹו, ּוִּבְפָרט ִמְּׁשַנת ת"ר ָוֵאיָלְך, ּוכמ"ש 
ָרָצה  ְוכּו',  ִיְתַּפְּתחּון  ִלְׁשִתיָתָאה  ְׁשִנין  ֵמָאה  ּוְבִׁשית  קיז  וירא  ַּבזוה"ק 
לֹוַמר ֶׁשִּנַּתן ְרׁשּות ְלָכל ַהִּמְׁשּתֹוְקִקים ְלִהָּדֵבק ֶּבֱאֹלִקים ַחִּיים ּוְלִהְתַעֵּסק 
ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ִלָּכֵנס ְוִליטֹול ֶאת ַהֵּׁשם ָּכָראּוי. ֵּכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהָּגאֹון 
וספר  הקדמה  ְוַאְחָלָמה,  ְׁשבֹו  )ֶּלֶּׁשם  ַסַלאְנֶטער.  ִיְׂשָרֵאל  ר'  ַהָחִסיד 
מֹו ֵּתַבת נַֹח, ֶׁשִּמָּיד  הדעה ח"א(, - ִחּבּור ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ֵסֶפר ַהּזַֹהר הּוא כְּ
ֶאת  ַהּׁשֹוֶאֶבת  ָהֶאֶבן  ִּכְׁשִאיַבת  ִיְׁשָאֶבּנּו  ַהֵּׁשם  ַאֲהַבת  ְּבֶחְׁשקֹו,  ֶׁשעֹוֵסק 
ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְוִתּקּונֹו,  ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו  ַנְפׁשֹו  ְלַהָּצַלת  ֵאָליו  ְוִיָּכֵנס  ַהַּבְרֶזל 
ִיְהֶיה ָרָׁשע ֵאין ֲחָׁשׁש ִאם ִיָּכֵנס. )רמ"ק, אֹור ָיָקר א, ה(. - ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו 

ָיד ְּבַקָּבָלה, ִיְלמֹד ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר. )ַּכף ַהַחִּיים, סימן קנ"ה סקי"ב(.
ֵלב ָחָכם ַיְׂשִּכיל ִּפיהּו

ְוֵיׁש  ִּבְדרּוׁש,  ְוֵיׁש  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפָׁשט  ֶחְפָצם  ֶׁשָּכל  ָאָדם  ְּבֵני  ֵיׁש 
ִנְתַּגְלֵּגל  ֶּׁשָעָליו  ַמה  ְּכִפי  ַהּכֹל  ְוכּו',  ָהֱאֶמת,  ְּבֶדֶרְך  ְוֵיׁש  ִגיַמְטִרָּיאֹות,  בְּ
ִדים ְוכּו', ְוִאם ָּתִׂשים  ְתַנגְּ יַח ְלִדְבֵרי ַהמִּ ְוַתְׁשגִּ ַּפַעם ַהִהיא, ְוַאל ַּתִּביט  בַּ
)ֵּׁשֶבט  ַאֶחֶרת.  ַּפַעם  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְלִהְתַּגְלֵּגל  ַיְכִריחּוָך  ְלִדְבֵריֶהם  ָך  ַּדַעתְּ
ֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשְּבֵני ָאָדם רֹוִצים  מּוָסר פ"א יג(, - ַהס"ם ֶׁשהּוא ֲעָמֵלק כְּ
ְּבַכָּמה  ָהָאָדם  ִלְבֵני  ַמִּסית  הּוא  ָתִמיד  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות  ֵּכן  ַּגם  ַלֲעסֹק 
לֹו  ִיְהֶיה  ֵכן  ְיֵדי  ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ְּבסֹודֹות  ִיְתַעְּסקּו  ֶׁשֹּלא  ְמֻזָּיפֹות  ַטֲענֹות 

ְּתקּוָמה ֶׁשֵאין ִנְמָחה ְׁשמֹו. )ְּפִרי ִיְצָחק ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה(

גִּלָּה ִמְדָרׁש ַהנְֶּעָלם
ֶה'ָחֵפץ  ַרּבֹו  ִמֵּׁשם  זצ"ל  ְּבלֹוְך  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  אֹון  ַהגָּ ָאַמר  ְוֵכן 
ִמְדָרׁש,  ֻרּבֹו  ִּכי  ַהְגָּבָלה  ֵאין ׁשּום  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶׁשַעל  ים' זצ"ל,  ַחיִּ
ֶׁשל  ַהּזַֹהר  ֶאת  ַׁשָּבת  ָּכל  ֶׁשִּיְלְמדּו  ְלֻכָּלם  ְמעֹוֵרר  ַחִּיים'  ֶה'ָחֵפץ  ְוָהָיה 
הוספות  מפוזין  שלמה  בן  יוסף  )ר'  ְלַבחּוִרים.  ַוֲאִפּלּו  ָּפָרָׁשה  אֹוָתּה 

בנין יוסף(.

כְּאוֹר ַהַחמָּה ַמזְִהיר
ְוֶזה ְלׁשֹון ָה'ַרְמַח"ל' )מאמר דרך חכמה ואגרת לרבו הר"י בסאן.( 
ָיִׂשים ִעַּקר ָּכל ִעּיּונֹו ֶּבֱאֹלִקּיּות ָּכל ְיֵמי ַחָּייו... ָצְדקּו ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י זלה"ה 
ְּבָאְמרֹו ֶׁשִעַּקר ֵעֶסק ָהָאָדם ֵאין לֹו ִלְהיֹות ֶאָּלא ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה 
ְלַבּדֹו הּוא ַהֵּמִאיר ַלְּׁשִכיָנה, ָּכָאמּור ַּבּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ֶׁשַרק ְּבָרֵזי ַהּתֹוָרה 
ֶאָּלא  ִיְהֶיה  ֹלא  ָחִריף  ֶׁשֵאינֹו  ּוִמי  עֹוָלם"  ְּבִרית  ִלְזּכֹר  "ּוְרִאיִתיָה  ֶנֱאַמר 
ה ַהִּנְרָצה ַלה'  ִּבְפִניִמּיּות ְוֹלא ְּבִחיצֹוִנּיּות, ְוֶזה ָּדָבר ֲאִמִּתי ְּבֹלא ָסֵפק, ֶׁשזֶּ
ָלנּו  ֵאין  ֲאָבל  ֵמֲחָכֵמינּו  ַרִּבים  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ְיַקְּבלּו  ֹלא  ִּכי  ַּגם  ֱאלֹוֵקינּו, 
ֶאָּלא ָהאֹור  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֵאין ָאָדם מֹוֵצא  ַהְּכָלל  ֶזה  ֱאֶמת...  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא 
ַמה ֶּׁשִהְמִׁשיְך ִּביִדיָעתֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ּוִמי ֶׁשֵּיַדע ַהְּפִניִמּיּות ֶיֱהֶנה ְּבאֹור 
ָרע  ֶזה  ֲהֹלא  ָּפִנים...  ַעל ׁשּום  ִמֶּמּנּו  ֶיֱהֶנה  ֹלא  ִהִּׂשיגֹו  ֶׁשֹּלא  ּוִמי  ְּפִניִמי 
ּוִמן  ָהֱאֶמת  ֵמַעל  ָרֲחקּו  ְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ֶׁשרֹב  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
ָהאֹור ַהָּנִעים ְּכבֹוד ה' ֱאלֹוֵקינּו ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ִּפְלּפּוֵליֶהם ֶׁשל ֶהֶבל, ְוה' 

ּבֹוֵחן ִלּבֹות הּוא.
ְּבסֹוד ּתֹוָרה ַהָּבִהיר

ּוְבֵסֶפר ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ָּכַתב, ָראֹה ָרִאיִתי ִּכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה ִהיא ְּפִניִמּיּוָתּה 
ְוֵאין  ְמַבֵּקׁש  ְוֵאין  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ָזִוית,  ְּבֶקֶרן  ֻמָּנח  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ַהִּנְקָרא 
"ַהִּנְגלֹות  ְּבָאְמָרם  ִמֶּמָּנה  ּבֹוְרִחים  ַהְּפָׁשט  ַחְכֵמי  ִּכי  ִּבְׁשלֹוָמּה..  ׁשֹוֵאל 
ּוֵמֶהם  ַקָּמא,  ְלָמֵרי  אֹוָתּה  ּוְמַהְּדִרים  ֱאֹלֵהינּו",  ַלה'  ְוַהִּנְסָּתרֹות  ָלנּו 
ֵׂשיָבה  ְוַעד  ִזְקָנה  ַעד  ֶׁשַּגם  ָיְדעּו  ְוֹלא  ְּכֵרִסי,  ִמֵּלאִתי  ֹלא  ֲעַדִין  אֹוְמִרים 
ִאי ֶאְפָׁשר ִלְבֵני ָאָדם ְלַמּלאֹות ִּכְדָבֵעי ִמְּבַׂשר ַהִּמּלּוִאים ְוַיִין ֶׁשל ַהַּׁש"ס 
ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו ִּכי ַרב הּוא ְוכּו'.. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהָּקדֹוׁש ָהֲאִריַז"ל ְוַעל ִלּמּוד 
ַהַּפְרֵּד"ס ִאם ָהָיה ָיכֹול ִלְלמֹד ְוֹלא ָלַמד ֹלא יּוַכל ְלִהְתַעֵּלם ְּבִעּבּור ְלַתֵּקן 
ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות ֶאָּלא ָצִריְך ָלבֹא ְּבִגְלּגּול ַמָּמׁש... ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ָטַעם ָחְכָמה 
זֹו ֹלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו. ְוהֹוֵלְך ַּבחֶֹׁשְך, ְואֹוי ָלֶהם ַלְּבִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה 
ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת. ְוָהאֹוֵמר ַּדי ָלנּו ַּבִּנְגלֹות ֵאיִני רֹוֶצה ַּבִּנְסָּתרֹות ָטב ֵליּה 
ִרית  מֹו ֶׁשָאְמרּו ַּבִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג... )ֵסֶפר ַהבְּ ְּדָלא ִאיָּבֵרי ְּבָעְלָמא, כְּ

ח"א וח"ב(.

דְָּברָיו עוֹשִׂים ֵפרוֹת
ִיְלמֹוד  ֹלא  ִאם  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל  עֹוְנׁשֹו  ֶׁשִּבְכָתב...  ּתֹוָרה  אֹוִליף  דְּ ַמאן 
ָלא יֹוִליף ְוכּו'. ּוִמי ֶׁשָּיכֹול  ַקָּבָלה, ְוַאְּדַרָּבה ּפֹוֵגם ְּבִלּמּודֹו, ְוַטב ֵליּה דְּ

ּוִמְתַרֵּׁשל,  ַהְּסָפִרים  ִמּתֹוְך  אֹו  ָחֵבר  אֹו  ַקָּבָלה  ֵדהּו  ֶׁשְּיַלמְּ ַרב  לֹו  ִלְקנֹות 
ּגֹוֵרם ְלאֶֹרְך ָּגלּוָתא ְוכּו'. ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶּכה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ֵּפרּוׁש ַמֲאָמר 
ְּבִלּמּוד  ַיֲעֶׂשה  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  בֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד 
ָצִריְך   - מ"ג(.  תיקון  זהר  תקוני  ֶמֶלְך  )ִּמְקָּדׁש  ְּתִמיָמה.  ָׁשָנה  ַהְּפָׁשט 
ְקֵראת ָחְכַמת  ית ַהנִּ ָאָדם ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ַעד ֶׁשַּיִׂשיג ֵליַדע ַהְיִדיָעה ָהֲאִמתִּ
ַהַּקָּבָלה, ְוָכל ִמי ֶׁשֹּלא ִנְתַעֵּסק ְּבָחְכַמת ֱאֹלקּות ֵּבין ָרב ִלְמַעט ָעִתיד ִלֵּתן 
יֹום  ְּבָכל  ָקבּוַע  ִׁשעּור  ִלְקּבַֹע   - - מאה שערים(.  )ֶרַקאְנִטי   ין.  ַהדִּ ֶאת 
ִיְתָּבַרְך  ְורֹוְממּותֹו  ְּגֻדָּלתֹו  ַהָּׂשַגת  ְקָצת  ָיכֹול ָלבֹוא ֶאל  ֵאין ָאָדם  ַּבּזַֹהר. 
ֵסֶפר  ִמִּלּמּוד  ּוְבִיחּוד  ַהַּקָּבָלה,  ָחְכַמת  ִמִּלּמּוד  ְּכמֹו  ִלּמּוֵדנּו,  ִמָּכל  ְׁשמֹו 
זַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְוַהִּתּקּוִנים... ָהֵאיְך ֹלא ִיְתַלֵהב ֵלב ָהָאָדם ְלָהִאיר אֶֹזן ִלְׁשמַֹע 
ְּבִלּמּוִדים ִלְקּבַֹע ִׁשעּור ָקבּוַע ְּבָכל יֹום ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ּוַבִּתּקּוִנים ּוְׁשָאר 
ִסְפֵרי ַהְמֻקָּבִלים. )'יסוד ושרש העבודה' שער ו' פרק ג'(. - ָמָרן ַה'ֲחזֹון 
ֵסֶפר מּוָסר, ְוָאַמר: ְלׁשֹון ַהּזַֹהר  ִאיׁש' זצ"ל הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד זַֹהר כְּ
ַהָּקדֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמָּכל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל. )ֵסֶפר 'ַמְעֶׂשה ִאיׁש'(. - ַהָחְכָמה 
ְוֵאין  ַהֶּנֶפׁש,  ַהְצָלַחת  ִעַּקר  ִהיא  ָהֱאֹלִקית  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ָהֲאִמִּתּיּות 
ְלָאָדם ְלִהָּפֵטר ִמֶּמָּנה ְּבׁשּום אֶֹפן, ְוִהיא ִעַּקר ּתֹוַרת ִיְׂשָרֵאל... ְואֹוֵמר ֲאִני, 
ַהְלַואי ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמִקִּלין ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ְּבִלּמּוד ַהָחְכָמה ַהְּקדֹוָׁשה ְוַהְלַואי 
ָהיּו ְמַלְּמִדים ֶּדֶרְך ַלַּתְלִמיִדים ַלֲעסֹק ַּבָחְכָמה ַהָּלזֹו, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ֹלא ָהָיה 

ׁשּום ֲהָרַמת רֹאׁש ַלָחְכָמה ַהִחיצֹוִנּיּות, )'מעין גנים' פרק א'(.

יָכוֹל ִלְפטוֹר ָהעוָֹלם
... ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבֹו ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַרִּבים, מֹוִציִאין אֹותֹו ִמָּכל ַהְּׁשָעִרים 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַההּוא. )זהר חדש שיר השירים דף ע' עמוד ד'(. ָקֵרי ָלעֹוְסִקים 
ָאַמר  ְּבִצדֹו,  ְוִנְכַּתב  ְּדִסיַני,  ְּבטּוָרא  ָקְייֵמי  ַּדֲהוּו  ִאינּון  ָהֱאֶמת  ְּבָחְכַמת 
ַמְעִּתיק: ַמְׁשָמע אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם יֹוְדִעים סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֹלא ָעְמדּו רגליו 
ַעל ַהר ִסיַני. )זַֹהר ְּבַהֲעֹלְתָך דף קנב.(. – בס' ויקהל משה כ',  ְוָגדֹול 
ְׂשַכר ַהִּלּמּוד ַהֶּזה יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ָּכל ַהּתֹוָרה ְוָכל ַהִּמְצוֹות.. ּוִמי ֶׁשֹּלא ָעַסק 
ְּבָחְכַמת ָהֱאֶמת ְוֹלא ָרָצה ִלְלמֹוד אֹוָתּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּנְׁשָמתֹו רֹוָצה ַלֲעלֹות 
ַהִּׁשיִרים  ִׁשיר  ְּבזַֹהר  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ְּבִבָּזיֹון  ִמָּׁשם  אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן  ְּבַגן 
ְוכּו', ְוֹלא עֹוד ֶׁשֲאִפּלּו ֵיׁש ְּבָידֹו ָּכל ַמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּבעֹוָלם, ַהְּׂשָרִפים 

ַּבֲעֵלי ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְּבָכל יֹום ָויֹום...

כָּל יָָמיו ֲאשֶׁר ָחיָּה
ְּבָחְכַמת  עֹוְסִקים  ְוֵאיָנם  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ֵמֶעְלּבֹוָנּה  ַלְּבִרּיֹות  ָלֶהם  אֹוי   -
ָּבָלה שִֶׁהיא נֹוֶתֶנת ָּכבֹוד ַלּתֹוָרה, ִּכי ֵהם ַמֲאִריִכים ַהָּגלּות ְוָכל ָהָרעֹות  ַהקַּ
ׁשֹות ָלבֹוא ָּבעֹוָלם... ַהּכֹל ָּתלּוי ְּבֵעֶסק ַהָחְכָמה ַהּזֹאת, ּוְמִניָעֵתנּו  ְתַרגְּ ַהמִּ
נּו...  ֵׁשנּו ְוִתְפַאְרתֵּ ְנַין ֵּבית ִמְקדָּ ק ָּבּה ִהיא ּגֹוֶרֶמת ִאחּור ְוִעּכּוב בִּ ְלִהְתַעסֵּ
ֶׁשֹּלא ִנְבָרא ָהָאָדם ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְלמֹד ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה. ִּכי ְּבֵאּלּו ַהּדֹורֹות 
ַהּזֹאת.  ַהָחְכָמה  ֲאֵליֶהם  ְוִתְתַּגֶּלה  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ִיְתַּפְרְנסּון  ָהַאֲחרֹוִנים 
ִמי  ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה  ַּבּדֹור   - ים(.  ַחיִּ ֵעץ  ְלֵסֶפר  מהרח"ו  ַמת  ַהְקדָּ )ִמּתֹוְך 
ֶׁשֵאינֹו עֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהֲאִר"י ֶׁשֵהם ַחִּיים ַמָּמׁש 
ַלֶּנֶפׁש, ְּבלּוָלה ְּבִמְקָרא ּוְבִמְׁשָנה ּוְבַתְלמּוד ּופֹוְסִקים, ֵיַדע ֶנֱאָמָנה ֶׁשָּכל 
ּתֹוָרתֹו ֶׁשעֹוֵסק הּוא ִמָּׂשָפה ְוַלחּוץ, ְּכדֹוֵאג, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק ַּבַחִּיים ְוֶהָאָרה 
ַלֶּנֶפׁש, ְוהּוא ֻּכּלֹו ָטעּות ְוַרָּמאּות, ְוֵאינֹו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֶאָּלא ִלְהיֹות ֵמַאְנֵׁשי 
ֵׁשם, ִלְהיֹות ַרב ְורֹאׁש ְּגדֹול ַהּדֹור ּוְלִהְׂשָּתֵרר ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחִּיים 
ָּכל  ֻחָּיב  מְּ  - י"ט(.  ז',  עקב  )'היכל הברכה' פרשת  ַּבַחִּיים.  ֵחֶלק  ְוֹלא 
זֹו.  ְּבָחְכָמה  ַלֲעסֹק  ַנְפׁשֹו  ְוִלְמסֹר  ַחּיּותֹו  ֶנֶפׁש  ַעל  ַלֲעמֹד  ְלִהָּלֵחם  ֶאָחד 
ינּו  ַרבֵּ דֹוׁש  ַהקָּ ַהַּצִּדיק  ָהֱאֹלַקי  ל  ַהְמֻקבָּ  - התקונים(.  ס'  צבי'  )'עטרת 
ְוגֹו'  ַהּזֹאת"  ְצָוה  ַהמִּ "ִּכי  ֹיאַמר  אֹו  זצוקללה"ה:  ַאּבּוַחִציָרא  ַיֲעקֹב 
ר ִּביַאת ָהָאָדם ָלעֹוָלם.  ָּבָלה ֶׁשהּוא ִעקַּ ָבא ִלְרמֹז ַעל ִלּמּוד ַהקַּ ֶאְפָׁשר דְּ
ְּדִמי  דֹוׁש,  ַהקָּ ַּבּזַֹהר  ָעִמים  פְּ ה  ַּכמָּ לוםֹ  ַהׁשָּ ָעָליו  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
שֶֹּׁלא ָלַמד ּתֹוַרת ֱאֶמת שֵֶׁהם סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו שֶֹּׁלא ִנְבָרא ִּדְבֹלא ֶזה 
ַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר  ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ֱאֹלהּותֹו ִיְתבָּ

ף קפ"ה). ֶלְך דַּ ְנֵזי ַהמֶּ ֶלְך, ( גִּ לום ִלְׁשלמֹה ַהמֶּ ֶלְך ָעָליו ַהׁשָּ ִוד ַהמֶּ דָּ

ּתוָֹרתוֹ ָמגֵן ָלנּו
ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַהּסֹוד ֲאִפילּו ַהְּפָׁשט ֵאינֹו ָּברּור ְּבָידֹו. ִמי ֶׁשָהָיה 
ְּבִדיִנים  ִנידֹון  ְלַהִּׂשיָגן  ִהְׁשַּתֵּדל  ֹלא  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ְלַהִּׂשיג  ָיכֹול 
ָיכֹול  ָהָרע  ֵיֶצר  ֵאין  ְוסֹוד  ְּבֶרֶמז  ְוָהעֹוְסִקים  ִלְצָלן...  ַרְחָמָנא  ָקִׁשים 
ְלִהְתָּגרֹות ָּבֶהם, ְוִעַּקר ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבִלּמּוד ָחְכַמת ַקָּבָלה. )אבן שלמה 

ָר"א ז"ל(, פ"ח ְלַהגְּ
ַּבַעל ַה'ֻּסָּלם' ַמְזִהיר: ַאְך ְוַרק ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה ְּברֹב ָעם 
ָנה ֶׁשָעֶליָה  ה ֹלא ַיְׁשִלימּו ַהַּכוָּ ִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. ְּדֵהן ַהָּיִחיד ְוֵהן ָהֻאמָּ
ַׂגת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְוסֹודֹוֶתיָה, ְוַעל ֵּכן ְלִהְתַּפְּׁשטּות  ִנְבְראּו זּוַלת ְּבַהשָּ
לּוִיים ֵהָּמה  ָּגדֹול ֶׁשל ָחְכַמת ָהֱאֶמת ְּבֶקֶרב ָהָעם ָאנּו ְצִריִכים. ְוַעל ֵּכן תְּ
ְּׁשטּות ַהָחְכָמה ּוִביַאת ְמשִׁיַח ִצְדֵקנּו ֶזה ָּבֶזה. ָאנּו ְמֻחָּיִבים ִלְקּבַֹע  ִהְתפַּ
ה,  ָהֻאמָּ ֶמְרֲחֵבי  ַהָחְכָמה בְּ פּוַצת  ְלַמֵהר תְּ ְּכֵדי  ְסָפִרים  ר  ּוְלַחבֵּ ִמְדָרׁשֹות 
ָּכל ָהרֹוֶצה ִלְכנֹס ָיבֹוא ְוִיְכנֹס. )ַה'ֻּסָּלם'(. - בספר ויקהל משה: ּוִבְזכּות 
ּוְבכַֹח ַהִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ֵנֵצא ִמן ַהָּגלּות ֹלא ְּבזּוַלת ֶזה ַהִּלּמּוד, ַּכֲאֶׁשר 
ֵסֶפר  ִאיהּו  דְּ ִּדיָלְך  ִחּבּוָרא  ְּבַהאי  נשא  פרשת  ְמֵהיָמָנא  ְּבַרְעָיא  ָאְמרּו 

ּוְבִגין  ִנָּסיֹון,  ָצִריְך  ָלא  ְּבִאיֵּלן  ְּתׁשּוָבה  ִעָּלָאה  ְּדִאָּמא  זֹוֲהָרא  ִמן  ַהּזַֹהר 
ִיְּפקּון  ַחֵּיי ְּדִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ִיְׂשָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא דְּ ַּדֲעִתיִדין 
ַיְנֶחּנּו". - לּוֵלא ַהָחְכָמה  ְוִיְתַקֵּים ְּבהֹון "ה' ָּבָדד  ֵּביּה ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי 
ַהּזֹאת ַעָּתה ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ַּבָּגלּות ַהַּמר ַהֶּזה ֲאָבל ַהָחְכָמה ַהּזֹאת 

ִרית ח"א וח"ב(. ִהיא ָלנּו ֵעֶזר ָוַסַעד ְוכּו', )ֵסֶפר ַהבְּ
ְוָידּוַע ַהִּסּפּור, ֵאיְך  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְצָלה ֵמִהיְטֶלר ימ"ש, ְוֵאיְך ְיכֹוִלים 
ְּבאֹוָתּה  ִנְׁשֶגה  ֹלא  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי  ָאטֹום!!!  ִמְּפָצַצת  ִּבְזַמֵּנינּו  ְלִהָּנֵצל 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  ֶׁשֹּלא  ְּבֵאירֹוָּפה  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי  ָהַרָּבִנים  ֶׁשָעׂשּו  ַהָּטעּות 
הגה"צ ַּבַעל ַהֻּסָּלם ַזַצ"ל!!! ֶׁשִהְזִהיר ֶאת ָהַרָּבִנים ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות 20 
י-ם בשנת  ְוִהְזִהירּו הבד"ץ  ִהְרִעיׁשּו  ְוֵכן  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני  ָׁשָנה 
ַּתִּגידּו  ַאל  הבד"ץ[  וכל  זוננפעלד,  חיים  יוסף  רבי  ]הגה"צ  תרפ"א 
ִיְׂשָרֵאל!!! - ֵאּלּו  ְלַהִּציל ֶאת ַעם  ָיכְֹלנּו  ַּתִּגידּו ֹלא  ָיַדְענּו!!! ֶאל  ֹלא 
ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֲאֵׁשִמים ַעל ָּכל ַהִּׁשָּׁשה ִמְליֹון ְיהּוִדים ֶׁשֶּנֶהְרגּו 
זֹוַהר  ִלְלמֹד  ַּלִּצּבּור  לֹוַמר  ְּבָיָדם  ֶׁשָהָיה  ַהֵּׁשם!!!  ִקּדּוׁש  ַעל  ֶׁשִּנְׁשֲחטּו 
ָהִעְנָין  ַעל  ְוָכַתְבִּתי  ַלֲאִמּתֹו,  ָהֱאֶמת  ְוֶזה  ָאְמרּו,  ְוֹלא  ְוִנְתַעְּצלּו  ַהָּקדֹוׁש 

ַהֶּזה ְׁשֹלָׁשה ְסָפִרים ַעל "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה", ועוד.
ְּכמֹו ֵכן ִיְׁשֲאלּו אֹוִתי ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ָׁשלֹום ְיהּוָדה! ַהִאם ָיַדְעָּת 
ִיְׁשֲאלּו  ֵּכן!  ָאִׁשיב  ָאטֹום?  ִמְּפָצַצת  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַהִּציל  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ּוַמה ָעִׂשיָת ָלֶזה? ָאִׁשיב, ִהְדַּפְסִּתי ִמיְליֹוֵני ְסָפִרים ַעל ַהזֹוַה"ק, ְוָאַמְרִּתי 
ַּבְּדָרׁשֹות ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשָּכל ָהַרָּבִנים ְוָהָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ֶׁשֹּלא אֹוְמִרים ַלָּקָהל 
ֶׁשָּלֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֵהם ָראֵׁשי ָהֶעֶרב ַרב, ]ָּכל ֶזה ָּכתּוב ְּבזֹוַה"ק 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע  ַּתְלִמיֵדי  ִסְפֵרי  ְוַגם מּוָבִאים ְּב140  ְּפָעִמים –   172
– ַסְך ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות, ְוִהְדַּפְסִּתי ַהּכֹל ְּב17 ְסָפִרים ְוָכל ֶאָחד 
ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, וכל ישיבה ובית המדרש שאין שם זוהר הקדוש 
אסור להיכנס שם, והרב או הראש ישיבה שלא דואג על זה הוא רב 
ֶׁשַּמִּגיִעים  ָהֲאסֹונֹות  ָּכל  ַעל  ֲאֵׁשִמים  ְוֵהם  רב  מהסטרא אחרא – ערב 
ְּבֵבית  ֶׁשִּיְתַקֵּבל  ַהְּיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ֶזהּו   - ְּביֹומֹו.  יֹום  ִמיֵדי  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכַלל 
ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה )ראה בספר זוהר מגנא ומצלא, ובס' סוד ה', ועוד, וכן 
ְוַהֲהרּוִגים  ָהֲעִנִּיים  זצ"ל:  ַהְלְּפִרין  ֶמעְנִכין  ְמַנֵחם  ַהג"ר  הגוב"י.  כתב 
ִּבְזַמן ַהָּגלּות ּתֹוְבִעים ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶאת ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא 
ַעל  הגוב"י  ַּבַעל  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ָּכְך:  ַעל  אֹוָתם  ּוַמֲעִניִׁשים  ַקָּבָלה,  ָלְמדּו 
'ֵעץ ַחִּיים' )בהסכמה שנתן להג"ר חיים שאול דוויק זצ"ל על ספרו 
ִּתְסַמְרָנה  ְוָחְכַמת ֵסֶפר ַהּזַֹהר,  ִנְסָּתר  'איפה שלימה'(. ִמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד 
ֲעִנּיּוָתא  ִּכי  ִלּבֹו  ַעל  ְּבַהֲעלֹותֹו  ֵיָעֶׂשה ִחּדּוִדין ִחּדּוִדין  ּוְבָׂשרֹו  ַׂשֲערֹוָתיו 
ְּדִיְׂשָרֵאל, ַהְּגֵזרֹות ְוַהִּמְלָחמֹות, ַהְּמִׁשיסֹות ְוַהֲהֵרגֹות, הּוא ְּבַעְצמֹו ּגֹוֵרם 
ְוֶהָהרּוג  ְוִׁשְפלּותֹו,  ַּדּלּותֹו  ַעל  ְיַחְּיבֹו  ֶהָעִני  ַמְעָלה  ֶׁשל  ּוַּבַּפַּמְלָיא  ָלֶזה. 
יֹום  ַּגם  ֲאֶׁשר  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ֲחָטִאים  ִנְקָרא  ֶזה  ְוָכל  ֲהִריָגתֹו,  ַעל 
כן  וכמו  ְוַהּתֹוֵכָחה.  ַהִּדין  ִמּיֹום  ָלנּו  אֹוי  ֲעֵליֶהם  ְמַכֵּפר  ֵאין  ַהִּכּפּוִרים 
היום יתבעו את כל האדמורי"ם רבנים וראשי ישיבות על שלא עשו 
כלום להצלת ישראל מפצצת אטום, כמו שאמחז"ל, )שבת נה, ילקוט 
שופטים רמז, סח, מד"ר איכה נב. ועי' חפץ חיים במכתב כ"ה(, עליו 

לדעת כי בנפשו הוא, ויתבע חס ושלום על זה.
איזה  ישב"  לא  לצים  "ובמושב   ...  ): כז  דף  יג  )תיקון  ובתיקו"ז 
כנדה  מטמאה  שהיא  רב  ערב  של  אמם  )לילי"ת(  זו  לצים  מושב 
במושבה, וכן ערב רב מטמאים במושבם לצדיקים  שיושבים ביניהם 
ים, וכל זה כתב בתקוי"ז  כנדה, וכו'. ראה לעיל מהרח"ו ְלֵסֶפר ֵעץ ַחיִּ

זוהר חדש.
ֵיׁש ָלנּו ֵמַהּדֹור ָהַאֲחרֹון יֹוֵתר ִמֵּמָאה ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָהֲאִמִּתִּיים ִמֵּמָאה 
ָׁשִנים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשֻּכָּלם ִצּוּו ָלנּו ִלְלמֹד זוה"ק, ְוֵאּלּו ָהַאְדמֹוִרי"ם ְוַרָּבִנים 
ָהֲאִמִּתִּיים.  ַרב  ָהֶעֶרב  ֵהם  ְּבַדְרֵכיֶהם  הֹוְלִכים  ֶׁשֹּלא  ְיִׁשיבֹות  ְוָראֵׁשי 
)עיי"ש דף כד-כו(, ְלָכל ֶאָחד ִיְׁשֲאלּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶמה ָעִׂשיָת 
ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ּוְלֵקרּוב ַהְּגאּוָלה? ְוִאם ִּתְתַקְׁשרּו ִאָּתנּו ֶׁשֻּכָּלנּו ְּבַיַחד 
ְנַפְרֵסם ֶאת ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּכֶׁשִּיְׁשֲאלּו ֶאְתֶכם  ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה 
ֶמה ָעִׂשיָת ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל? ַּתֲענּו, ִחַּלְקנּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל ָמקֹום 
ְלַקֵּים  ְוָזִכינּו  ֶׁשָּיכְֹלנּו,  ָמקֹום  ְּבָכל  ְּבזֹוַה"ק  ִׁשעּוִרים  ְוֵהַפְצנּו  ּוָמקֹום, 
ַּבֲעֵׂשה טֹוב ֲאָמָרם ז"ל )ַׁשָּבת נד:(, ּוְזכּות ָהַרִּבים ַיֲעמֹוד ְלֻכָּלם, ֶׁשְּיֻקַּים 
ָּבֶכם ַהִּמְׁשָנה )ָאבֹות פ"ה י"ח(" ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא 

ַעל ָידֹו. מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים, ְזכּות ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו".

ַמה טוֹב ֶחְלקוֹ וְֶחְבלֹו
ֵמִאיַלן  ִלְטעֹם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדים  ִמּׁשּום  ִהְבִטיַח:  ע"ה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה   
ֵּכן  ַעל  ְּבַרֲחִמים.  ַהָּגלּות  ִמן  ֵיְצאּו  ָידֹו  ַעל  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ַהַחִּיים 
ִיְלְמדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ַּבּתֹוָרה,  ְוִנְתַקֵּדׁש  ַהְּגאּוָלה,  ְלַמַען  ְוִנְתַמֵסר  ּבֹואֹו 
ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַאְׁשֶריָך  ֵּכן,  עֹוֶׂשה  ַאָּתה  ְוִאם  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר 
ָוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְבַוַּדאי ֵּתֶכף ִנָּגֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ִמן 
ַהּזֹוִכים ַהְמֻאָּׁשִרים, ֶׁשַהָּמִׁשיַח ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ָיִעיד ָעֵלינּו – "ִּבְזכּוְתָך 
ִהַּגְעִּתי". ַעל ֵּכן, ְיהּוִדים ְיָקִרים, ִלְּמדּו ְּבָכל יֹום זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ְוָכְך ֵנֵלְך 
ֶאָחד ַיַחד ְלַקֵּבל ֶאת אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. ֻּכָּלנּו כְּ

ִהנֵּה הוּא עוֵֹמד ַאַחר כְָּתֵלנוּ... 
ׁשֹוָפר ֶׁשל ָמִׁשיַח ִנְׁשַמע ְּפָעָמיו ְמַצְלְצִלים ָּבָרָמה - ָּכל ֶאָחד ִמְתּכֹוֵנן ְּבַחִיל, 
ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ְּבִגיל, ְּבבֹואֹו ִיְבּדֹק ָּכל ָיִחיד, ַהִאם ִמֵּלאָת ֶאת ַהַּתְפִקיד? 
ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ּוְמֻזָּמן?  ָארּוז  ַהִּתיק  ַהִאם  ַהְּזַמן?  ְלאֹותֹו  ֵהַכְנָּת  ּוַמה 
הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִּכי  ָּפִנים!!!  ַקָּבַלת  ְלאֹוָתּה  אֹוי  ָלאו,  ִאם  ִּבְפִנים? 
ּוִמֲהרּו  ְוִנָּׂשא, חּוׁשּו  ָרם  ְּכבֹוד  ְּבִהָּגלֹות  ַהָּמִׁשיַח,  ְלַקָּבַלת  ַהְּכִניָסה  ַּכְרִטיס 

ְלִהְתּכֹוֵנן ְּבָחְכָמה, ִלְרּכֹׁש ַהְּסָפִרים ְוִלְלמֹוד ְּבַדת ּתֹוָרה ְתִמיָמה.

עמוד זה טעון גניזה

חוַֹבת לִּיּמוּד ַהזוַֹהר ַהקָּדוֹׁש
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ַכי ִיְצָחִקי  ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרּדְ
ב ּפָֹרת  ַרב ְמקֹוִמי מֹוׁשָ

רֹון ָ ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהּשׁ מֹוׁשָ

ָלה  "ַקּבָ ְוַהְיינּו  ה'תש"ע",  ם"  ֵ ַהּשׁ ה  "ְיַצּוֶ ַנת  ׁשְ ָבט,  ׁשְ ַלֹחֶדׁש  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ
דֹו"ׁש. א ַהּזוַׂה"ר ַהּקָ יַמְטִרּיָ "התש"ע" – ּגִ

ָראס  ּגְ ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ּתֹוָרתֹו  ִלְכבֹוד  ּוְבָרָכה,  ַהְמָלָצה 
ְעָיה"  ְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ַהּמִ ים, ּבֵ ה ָהַרּבִ ִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין, ְמַזּכֶ ׁשְ

ֶמׁש. ית ׁשֶ ק"ק ָרַמת ּבֵ

יר  ּבִ ְפָעל ַהּכַ ְראֹוִתי ֶאת ַהּמִ י ּבִ י ְוָיֵגל ִלּבִ ַמְחּתִ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ. ׂשָ ָ ְמחּו ַהּשׁ ִיׂשְ
ים  ָהַרּבִ ְלַזּכֹות ֶאת  ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" –  מֹו "ִמְפַעל  ׁשְ ְוַנֲעָלה  ָתה,  ָעׂשְ ָידֹו  ר  ֲאׁשֶ
ֲעֹמד ָלנּו  ר יֹוַחאי, ְזכּותֹו ּתַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ דֹוׁש ִמּתֹוַרת ַרּבִ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵמי ֵעֶדן ּדִ ּבְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ית ִיׂשְ ּוְלָכל ּבֵ

ַמֲאַמר  ּכְ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ִלּמּוד  יבּות  ַוֲחׁשִ ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ נֹוַדע  ה  ִהּנֵ
יִלים ָיִבינּו ִאינּון ָמאֵרי  ּכִ ׂשְ ַהֲעלְֹתָך קנ"ג[: "ְוַהּמַ דֹוׁש ]ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ "י זיע"א ּבַ ּבִ ַרׁשְ
ָקא  ּדְ ִאינּון  ין  ִאיּלֵ ָהָרִקיַע,  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ הֹון  ּבְ ַמר  ְדִאּתְ ָלה  ַקּבָ
ּה  ּבָ ין  ׂשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ ֹנַח  ֵתַבת  ּכְ ֵאינֹו  ּדְ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִאְתְקֵרי  ּדְ א  ּדָ ֹזַהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ
ִליֻכהּו  ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ם ּכָ ְבהֹון ִיְתַקּיֵ ְלכּוָתא ּדִ ַבע ִמּמַ ַנִים ֵמִעיר ְוׁשֶ ׁשְ
ן  ּבֶ ים  ַחּיִ יֹוֵסף  י  ַרּבִ ל ָהֱאלִֹהי  ַהְמֻקּבָ נּו  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ ְוִדְבֵרי  א".  ּדָ ְדִסְפָרא  ֹאוָרה  ְוָדא 
יל  ּכִ ׂשְ ֹוֵמַע ְוָיִבין ַהּמַ ַמע ַהּשׁ ַעת ּוְתבּוָנה[: "ִיׁשְ ֹראׁש ִסְפרֹו ּדַ ִאיׁש ַחי זיע"א ]ּבְ
ת ֶאל  ָלֶגׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש  ְלָכל  ְוהֹוִדיעּו  ִהְזִהירּו  ר  ַוֲאׁשֶ ידּו  ִהּגִ ֲחָכִמים  ר  ֲאׁשֶ ֶאת 
ְועֹוד  ּה",  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ים ִהיא  ַחּיִ ֶריָה ֵעץ  ְוִנְסּתָ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק סֹודֹות  ּבְ ַהּקֶֹדׁש 
"י ]ֹזַהר ָנׂשא, ֵחֶלק  ּבִ ינּו ָלַרׁשְ ה ַרּבֵ ַמת מׁשֶ ְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִנׁשְ ים ּדִ ְמֹפָרׁשִ
ִאיהּו  ּדְ יָלְך,  ּדִ ַהאי ִחּבּוָרא  ּבְ ֹזַהר ָהָרִקיַע,  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ף קכד:[: "ְוַהּמַ ּדַ ג' 
יֹון, ּוְבִגין  ין לֹא ָצִריְך ִנּסָ ִאיּלֵ ׁשּוָבה, ּבְ ָאה, ּתְ א ִעּלָ ִאיּמָ ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
יּה ִמן  קּון ּבֵ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיּפְ י, ּדְ ַחּיֵ ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ּדְ ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּדַ
"ש זיע"א  ָרֵאל ָהַרׁשַ נּו ְקדֹוׁש ִיׂשְ ְבֵרי מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַרֲחֵמי..." ְוכּו'. ְוֵהם ּדִ לּוָתא ּבְ ּגָ
ָמתֹו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים.  ת ִנׁשְ ה ִיְצָחק זיע"א ֶטֶרם ֲעִלּיַ ר ָמַסר ִלְבנֹו ָהַרב ִחְזִקּיָ ֲאׁשֶ
דֹוׁש ְותֹוַרת  ּזַֹהר ַהּקָ ּמּוד ּבַ ל ַהּלִ ה ׁשֶ ֲעָלה ָהַרּבָ ּמַ ְבֵרי ַחְכֵמי ַהּדֹורֹות ּבַ ם נֹוְדעּו ּדִ ּגַ
ַמְתִחיָלה  ּתֹוָרה  ּבַ ָהְראּוָיה  ָגה  ַהַהּשָׂ ל  ּכָ י  ּכִ ְוָאְמרּו  ָמה,  ׁשָ ַלּנְ ּכּוְך  ּזִ ֵהם  ׁשֶ ֵח"ן 
ה.  ַגּלֶ ּיְ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ מּוָעה  ׁשְ ָיִבין  ְך  ּכָ ַאַחר  ְוַרק  ּתֹוָרה  ְוִסְתֵרי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ
ּלֹא ָיִבין  י ׁשֶ ִגיְרָסא, ְוַאף ַעל ּפִ דֹוׁש ַוֲאִפּלּו ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ק ִלְקֹרא ּבַ ְלִפיָכְך ִהְרּבּו ְלַחּזֵ

ב ְוַהּגּוף. ַמִים ְוַטֲהַרת ַהּלֵ ִיְרַאת ׁשָ ֵהא ּבְ ּיְ ִבין לֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ אי ּתָ ַוּדַ ָמתֹו ּבְ ִנׁשְ



ה  ּמָ דֹוׁש ֶזה ּכַ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ד ּבְ ַרְך ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ ם ִיְתּבָ ֵ נּו ַהּשׁ ם ִזּכָ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּוּבָ
ֵמֲחֵמׁש  ְלַמְעָלה  ִעם  ְלִהְסּתֹוֵפף  זֹוִכים  ֹקֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּוְבָכל  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ
עּוֵרי  ַבד ׁשִ ב ּפָֹרת, ִמּלְ ֶלְך" מֹוׁשָ ִוד ַהּמֶ נּו "ּדָ ֵבית ִמְדָרׁשֵ ֵמאֹות לֹוְמִדים ְקבּוִעים ּבְ
ַעל  ִלים  ְמַקּבְ ר  ֲאׁשֶ א  יׁשָ ַקּדִ ֲחבּוָרא  ּבַ ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  בּוַע. עֹוד  ָ ַהּשׁ ֵלילֹות  ּבְ ֵח"ן 
ּוְבָסמּוְך  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֶחְלֵקי  ָכל  ּבְ ְליֹום  ף  ּדַ ִלּמּוד  ָחְדׁשֹו  ּבְ ֹחֶדׁש  י  ִמּדֵ ַעְצָמם 

ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ ָלֹראׁש ֹחֶדׁש עֹוְרִכים ִסּיּום ּבְ

יף  ָהמֹון ֶאת ִסְפרֹו "אֹור ַהּזַֹהר" סֹוֵבב ּוַמּקִ בֹוד ּתֹוָרתֹו ְלָהִפיץ ּבֶ ּוְכָבר ָזָכה ּכְ
ְועֹוד  ּבֹו.  ּמּוד  ַהּלִ ּוְזכּות  זיע"א  "י  ּבִ ָהַרׁשְ ּוַמֲעַלת  דֹוׁש,  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ ַמֲעַלת  ַעל 
ָנה, ְלַמַען  ָ ָס"ה ְיֵמי ַהּשׁ קֹו ִלׁשְ ּקּוֵני ַהּזַֹהר", ְוִחּלְ דֹוׁש "ּתִ ֶפר ַהּקָ יס ֶאת ַהּסֵ ִהְדּפִ
ִמיָמה. ְוֵכן ֶאת ָיְזָמתֹו  ָנה ּתְ ף ְליֹום ְוַיֲעֶלה ָלֶהם ְלׁשָ ֶיְהּגּו ּבֹו ַהּגֹוְרִסים ְוַהּלֹוְמִדים ּדַ
ָמקֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  "י"  ּבִ ָהַרׁשְ "אֹור  עּוֵרי  ׁשִ ִעידּוד  ּבְ רּוָכה  ַהּבְ
ּיֹום ְלִמְנָין  ה ּכַ עּוִרים, ָעָלה ְוִהְתַרּבָ -180 ׁשִ ִים ּכְ ָחְדׁשַ ָהָיה ִלְפֵני ּכְ ּוב, ּוַמה ׁשֶּ ְוִיּשׁ
ֲעלֹוֵני  ְרְסִמים ּבַ ָבִרים ִמְתּפַ ָכל ָמקֹום. ְוַהּדְ לּו ּבְ ִהְתַקּבְ עּוִרים ׁשֶ ְלַמְעָלה ֵמ-550 ׁשִ
ה ָעָלה  ִרים ֶאת ַהּלֹוְמִדים ִלְהיֹות ַעם ֶאָחד. ְוַעּתָ ְ ִקים ּוְמַקּשׁ "אֹור ַהּזַֹהר" ַהְמַחּזְ
ֲהמֹון  ּבַ ְוַלֲהִפיצֹו  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ַמֲהדּוַרת  יס  ּוְלַהְדּפִ ִלים  ַחּיָ ְלהֹוִסיף  ה  ְוִנְתַעּלָ

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ּבֵ

דֹול הּוא ְלַזּכֹות  ָבר ּגָ ְלתֹוַתי יֹום יֹום". ּדָ ֹקד ַעל ּדַ ֵרי ָאָדם ׁשֹוֵמַע ִלי ִלׁשְ "ַאׁשְ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ק ְלָבבֹות ֲהמֹוֵני ּבֵ תֹו ָרָמה ְוֶעְליֹוָנה ְלַחּזֵ דֹוׁש, ּוְסֻגּלָ ּזַֹהר ַהּקָ ים ּבַ ָהַרּבִ
ַכי  ָמְרּדְ ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקּבָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ְבֵרי  ּדִ ְרְסמּו  ְוִנְתּפַ ֵזרֹות.  ּגְ ל  ּוְלַבּטֵ
ָוה ְלִלּמּוד  ת ׁשָ ּבָ ׁשַ ָעה ַאַחת ּבְ ָלה ׁשָ דֹוׁש ְוַקּבָ י ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ י זיע"א, ּכִ ְרַעּבִ ׁשַ
א "ּתֹוָרה ֲחִביָבה",  יַמְטִרּיָ דֹוׁש" הּוא ּגִ ימֹות ַהֹחל! ּוִמְנַין "ַהּזַֹהר ַהּקָ ִנים ּבִ 75 ׁשָ
ה'",  ַחְסֵדי  "ְוִיְתּבֹוְננּו  ָהָאֶרץ",  ל  ּכָ ַעל  ֶעְליֹון  "ה'  ִצְדֶקָך",  יַח  ְמׁשִ ִוד  ּדָ ן  "ּבֶ
ִמְנַין "אֹור ָחָדׁש ַעל  ָנה ַהּזֹו – ה"תש"ע – ּכְ ָ ּשׁ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו". ּוִבְפָרט ּבַ "ּוַמֲעׂשֵ

"ס ַהּתֹוָרה. ְרּדֵ ָכל ּפַ ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ַעת ּכַ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ ִצּיֹון". ְיׁשֹוְטטּו ַרּבִ

ה  אֹון ָמעֹוז ּוִמְגּדֹול ְמַזּכֵ יָרא ָהַרב ַהּגָ ְוַיּקִ א  ְבָרא ַרּבָ ּגַ ְריֹון ִנְמְטֵייּה ְלַהאי  ְוַאּפִ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֹקֶדׁש  יו  ִמּזִ ּוְנצּורֹות  דֹולֹות  ּגְ ִלְפעֹל  ַנְפׁשֹו  ִאְוָתה  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהַרּבִ
ְלָבֵרְך  ְוִהְננּו  ִאּתֹו.  ם  ֵ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְלאֹוַרְיָתא  ֵחיֵלּה  ר  ִאיׁשַ ְוָאִמיָנא  ָקדֹוׁש.  ְלַעם 
יל  ְלַהְגּדִ ַמְעְינֹוָתיו חּוָצה  ָיפּוצּו  תֹו,  ֻדּלָ ּגְ ֵרב  ּתֵ ִיְצַלח.  ָידֹו  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ֵחֶפץ  ׁשֶ ְמֹבָרְך 

"ס ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְרּדֵ ּפַ

לּוָתא  א ִמּגָ ִכיְנּתָ ל ִלּמּוֵדינּו ְיֵהא ְלָהִקים ׁשְ ּכָ א ׁשֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ נּו ּבְ ּלָ ה ּכֻ ְוִנְזּכֶ
ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֵמָחה, ּבִ ִנים ׂשְ ָקרֹוב, ֵאם ַהּבָ ּבְ

ת ַהּתֹוָרה: ִבְרּכַ  ּבְ
ַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת ַאְבָרָהם ָמְרּדְ



ֵסֶפר

ְּבַדְרֵּכי ַהֹּזַהר
ה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים ּובֹו ֲחִמּׁשָ

ְמַלְּמִדים ְוַהֹּזַהר 	. 
סֹוד ַהֹּזַהר ב. 
ִכיָנה ְוַהֹּזַהר 	.  ַהּׁשְ
ְמִתיקּות ַהֹּזַהר ד. 
ַּדְרֵּכי ָהַרְׁשִּב"י ה. 

יֹוֵצ	 ָל	ֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
בעיה"ק ֵּבית ֶשֶׁמׁש תובב"	

 ז' 	דר ב', יומ	 דהלול	 דמשה רבינו ע"ה
 תשע"	 לפ"ק
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הזהר אבדרכי  ספר

¤¥ספר 
והזּ הר מל ּמ דים  §©§¦§©Ÿ©

תשע"א  חׁש ון ׁש מ ׁש  בּ בית ¨§¤¤¤¥§¨¨§דּ רׁש ה 

ל נּ ערים  וּ בפרט הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספר  ללמ וֹ ד למל ּמ דים והתעוֹ ררוּ ת  ¦¨§¦¨§¦¨©©Ÿ©¤¥§¦¦§©§¦§§¦§¦חזּ וּ ק 

ׁש ליט"א מהאלמין אדמו"ר  מכ "ק הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ּכ מבוּ אר ¨¦§¦§¨¥¨©©§¨§©¦©§קט נּ ים,

ה'.�ר�כים  ��ם ה�אים ְְִִֵַָ

מז�י �ר��ת �ינ�ק �ת �מל�די  �ליט"א , י �יב�ת  רא �י ה�א�נים, הר�נים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ה!ה. ה"ד�� ה"הל וכל ועד , לע�לם ���כבים  ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהר�ים

עלי.א �דה �מל �י לה' א�ירה אהלל��, ר�ים �בת�� �פי, מאד ה' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

מציעא �רא �ית �בא  ה�מרא �דברי ע"א)אפ#ח פ"ה יה�דה('ף רב אמר : ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

י�חנן, ר�י אמר א �א �ר  ח ,א ר �י אמר ל- ואמרי רב ְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָאמר

י�נתן, ר �י אמר נחמני �ר �מ�אל ר �י אמר ל - את ואמרי ה�ל�ד  �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מעלה �ל �י�יבה וי��ב ז �כה  ��רה חבר � י "ט)��אמר�ן ט"ו 1רק (ירמיה� ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

�עמד " לפני  וא �יב* ���ב #�רה"אם הארץ עם �ן את ה4ל4ד וכל , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

" ��אמר  ��ביל�, מב 6ל - �זרה, ��זר  ה�א �ר �� ה8ד �� ��ציאאפיל� ואם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

תהיה  �פי מ!�לל ".יקר ְְִִִֵֶָָ

חכם,אמר #למיד �בנ� חכם, #למיד  �ה �א �ל  י�חנן ר�י  אמר 1רנ � ר�י ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

��אמר, לע�לם  מ 9רע� �1סקת #�רה אין ��ב חכם, #למיד �נ � ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�בן 

כ"א) נ"ט  1רק �דברי(י �עיה� עלי; א�ר ר�חי ה' אמר  א�תם �ריתי זאת "ואני ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ



הזהרב בדרכי  והזהר מלמדים

ה' אמר זרע ;, זרע �מ1י  זרע ;, �מ 1י מ 1י;, ימ ��� לא  �פי; >מ#י ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹא�ר

�דבר  ל � ערב אני ה�א, �ר�� ה8ד �� אמר ה', אמר מאי ע �לם". ועד ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָמע #ה

על  מח9רת #�רה ואיל� מ�אן ירמיה� ר �י אמר ע�לם, ועד מע#ה מאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָזה!

.->� ְְֶַַָָאכסניא

א�ת,�ת �ר�- העברי ואת הא'-ב' את �מר נכד , �ע�ד זכיתי ה' ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

ה8ד��ה. ְַַָָה #�רה

לברכהיד�ע צ'יק  זכר מהגר"א מBאצאיו )ה�1Aר להי�ת זכה ���ד(��כ'י  ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ל4ד � �ו'אי �ה�א  ואמר ועברי, א'-ב' א�ת,�ת �<4ד� הר�י את  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�י�תר

ר��תיו . ��אר �ן  �אין מה אמת ְֱִֵֵֶֶַַַָָ#�רת

�'ה�על  א'- הילדים עם ללמד �Bריכים אמר: עלינ� יגן זכ �ת� ה#ניא  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

את  י �יד� �ה,לדים �לה��יח ,� -'� קמץ  א, א'- קמץ  נק�ד �ת  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָעם

עם  הילדים על מג�ים וה4לאכים מלא �, נברא מילה ��4ל �ר �ר, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָהעברי

�מל 4דיהם. ְְֲֵֵֶֶַאב�תיהם,

�זהר וכ .ד�ע  �כמ �בא מAיני, למ�ה �הם וה�ק'�ת הא �ת,�ת קדCת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻ

א <א  עצמן �נק'�ת הא �ת,�ת רק ולא מק�מ�ת, �כ 4ה זהר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻ�בת�8ני

�מ �ת  #ב�ת רא �י הם ה�ק'�ת �Cמ�ת �ם �כמ�בא �מ�תיהם, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻאפיל�

וכו'... ְִַָמלאכים

ועברי.ועל  א '-ב' הילדים  את �<מד  ל4ל 4ד #�דה ל#ן עלי �ן  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

אפ�ר �בפרט ואי ה8ר �נ�ת, 1ר�ת �ה�א ו,קרא  ח�4 להתחיל �9כה �עת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ

�י �ל #ינ�ק�ת �ל �בפרט ה8ר�נ�ת, ל �4ד  מעלת �דל ר �ן,ל �ער ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

נח , 1ר �ת ה8ד�� �ז�הר  מה�4בא  ה8ר�נ �ת מעלת על  �ק�Bר רק ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָָֹואז�יר

העבר �ת  לכל מ �חל ית �ר- ה/ם היה ה���ל לפני קר�ן מביא היה נח  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ�אם

לע�לם מ ��ל מביא  היה �מם,ולא הע �לם וראה ה#בה מן  יצא ��ח ואחר , ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

�חרב� *0� הרחמנ�ת  איפה וח �1ן, רח�ם מ 2ת * ע�לם �ל ר��נ� וצעק  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעמד 

�2ר�ת? 10 �ל �זה �ד �ל ע�לם ְֶֶַָָָָָ�מחק�
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לפניאמר קר�נ �ת להקריב  ל� היה �טיא  רעיא ה�א �ר�� ה8ד�� ל � ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָ

על  עצמ � �4סר ר �ינ� מ�ה מעלת �גדל �ם �מארי� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹה��4ל,

י>ראל . ְְִֵַָ�לל

'1רקא,וכת�ב אגרא ה8ד �� קכ"א)�ספר �ל (א�ת #ינ �ק�ת �ל �ה#�רה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אמת, #�רת נקראת  ל�מ- ות�רה ל �מ-, #�רה נקראת ר�ן ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ית

�מלאכי ז')�מב �אר  ו'- נמצא (ב', לא ועולה �פיה�, היתה אמת "#�רת ְְְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָֹ

�הן  >פתי �י מע�ן". ה�יב ור�ים  א#י, הל � �במי��ר ��ל �ם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹב>פתיו,

ה�א . צבא�ת ה' מלא� �י  מ1יה�, יבק�� ות�רה 'עת, ְְְְְְְִִִִַַַַַָָי�מר�

חגיגה�מהנביא �מAכת לברכה  זכר�נם  חכמינ� ל4ד � ב')מלאכי  ט "ו :('ף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

�הן  >פתי  �י 'כתיב  מאי י�חנן , ר�י אמר חנה �ר  �ר ר�ה ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹאמר

ה�א  צבא �ת ה' מלא� �י מ1יה� יבק�� ות�רה 'עת הרב י�מר� �2מה אם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

מ6יה� ��רה יבק �� אל לאו ואם מ 6יה�, ��רה יבק �� צבא�ת ה' .למלא- ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

�ד�רנ �, מלאכים לרא�ת ז�כה מי  יד�עה, �2מה �מ 1י וה�אלה הרב אם ידע ן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה'? ְְַָלמלא-

"אמרי�מ�בא  �ספר עלינ�, יגן זכ�ת� מ 8אריץ  1נחס  ר�י ה8ד �� מהרב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

הCלם " ק"ן)1נחס  ל ��נ�:('ף וזה מל�ד, ללמד(ל#למידים)"צרי - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מה �י ל#למידים. נ �מה להמ�י� �,כ�ל  הח,ים, עץ  �חינת �ה �א ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹזהר ,

אמ #ית" נ�מה  �� מ �יח  �זה ל#ינ �ק, י�ר >כל נ�תן  ל��נ�.�הרב  �אן עד , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עלינ �) יגן זכ�ת� ט �ב  �ם מה�על ע�ד  מק �ל �9ה �מע#י  מלהיב .(ואני ה!הר �י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ

�ל  הארה לה�6יע �.�כל �אפן  מ.8ראל, אי � �ל �ל ה1�מה את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�מאיר

ל��נ� �אן עד  �ז �לת�, �ם קד ��ה הרזים)נ�מה .(חכם ְְְְִַַָָָָָָָָָ

לברר [אמר עליו  #�רה, ללמד מל 4ד אצל �נ � את ה�Cלח אב ה4ע#יק: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

איזה י �דע מי אז ל �מד , אינ� 'אם  ז �הר, ל �מד  �נ� �ל  ה4ל4ד  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאם

יראת  קצת להמל 4ד �,היה אפ�ר אי  וגם – לבנ � ה4ל 4ד ימ�י� ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנ�מה

ה8ד ��ים]. �Aפרים �מב �אר ה8ד�� הז �הר ל�4ד �לי ְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָ�מים

למלא�עכ �ו  �'�מה מל4ד �Bרי� א�מרת �ה�מרא  'זה ה�8יא  מתרצת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

וזה קד��ים , מלאכים להמ�י� י�כל ��ל�4ד� �זה מל 4ד הינ� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָה '

עלינ�. יגן  זכ�ת� הרשב "י �#�רת לה'בק יז �ה אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָיהיה
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ה�כמ� חי ��תב אי� מא #כם)�ן  החלצ� ד "ה מ �6ת 1ר �ת האר"י(�'ר��ים ��ם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

�מ'ה הא�חז  אדם  ��ל �מ�אל  מדר� 'בעל �ע �בדא לברכה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָזכר�נ �

מאד -� א �חז הרא ��נים מB'יקים צ'יק �היה נפ�ט�בה �#תע �ר י�9ה , ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ר �נ� אצל  �מ �אל מדר � �על הרב  ���א לכן  לע�זר �. א #� צ'יק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא�ת�

ר�י מ1ני א<א קמ#י מ1ני; לא ל�, ואמר  מ1ניו קם לברכה, זכר�נ � ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאר"י

-� נזהר  �היה מצוה ה,�ם א�ת� �ע>ית ��ביל  ע 4;, ��א יאיר �ן  1ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנחס

ל��נ�. �אן עד מאד, יאיר  �ן  1נחס ְְְִִִֶַַָָָֹר�י

מקאמארנא :�תב ה "ד �� �ל הרב רזין מ <למד  ���רחים ��טים הר�ה י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ח ,ינ�, הם א�ר  ה �9הר, וספר לברכה זכר �נ� האר"י ��מע מרן ע�י ול� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ללמ �ד ימיהם �ל ��קדים הי� ��בר, וה�ינ�ת  הרע א �ר מ�יחא �עקב�ת  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלי,

ה�על  מרן �ל חסיד�ת עם �ל�ל לברכה, זכר �נ� האר "י וכתבי  ה!�הר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָספר

רע�ת... �זר �ת  �ל מב>לים  והי � ט�ב ה9ה�ם הרע �'�ר  לי , ��מע ע4י ול � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ו#יק�נים  ה9הר ספר �נים #�ע  �ן  #ינ�ק עם ל �מדים הי� ��בר, ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�המינ�ת

ויתק,ם. לחכמת� ק�דמת יראת� והיה ,-� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָולהג�ת

הרבהאדמ�"ר מ�רנ � ט�ביאסה�א�ן �מ�אל קד��הר ' 'קה<ה 'ין �ית אב  ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

א�מר: היה עלינ � יגן זכ�ת� ילד�טפנ �ט לל�ד  לא  �א�מרים מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ל=לן . רחמנא מה�8�ילים  מק�ר � ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ[זהר ]

�ן אב על  ה "ד ��. זהר �0נ� נלמד ��סיענ�, הרשב"י לנ�מת לז��ת  �די ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻ

אין  אם �הרי �למיד�, עם �מל�ד חניכ�, עם מח1- �נ�, עם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַילמד 

ולי �יב�ת  ��רה, ל�למ �די  מ1ער�תם, �למ �דם יח2ר -� �י�ים, אין  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�דיים

לבא�ר� �הק2מה מל- �כ Aא  ��תב �מ� על.ה מ�ני להי �ת ונז�ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל��ללים,

זהר . �יק �ני ִֵַַֹעל

ה8ד���כמ� �זהר  הרשב"י קיח .)�אמר 'ף ו,רא  �מע�ן (1ר �ת ר�י ל �ן אמר  : ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

יהא  וכד  לעלמא, �� �ל 'ית�לי �דא  ה�א �רי� 'ק�ד�א רע�תא  ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָלית

אפי<� מ�יחא לי�מי 2חכמתאקריב טמירין  לא��חא זמינין  2עלמא  רביי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לכ0א. את�0יא זמנא �בהה�א  וח���נין , ק=ין Bי� ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ�למנדע
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ה"ד�]: לל��ן �ר��[�ר��ם  ה8ד�� �ל רצ�נ� אין �מע�ן ר�י להם אמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

,�� �ל  לע �לם �,ת�<ה �זה קר�ב ה�א  �כ�.היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

החכמה  �ל נס�ר�ת  למצא עתידים ��ע�לם נערים אפ�0 ה ��יח  ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלימ�ת 

ל�ל. ית �0ה  ה!מן �בא�ת � וח���נ�ת, ק=ים יד � על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹולדעת

הילדים ��א � עם  ��<�מד לז ��ת מל4ד �יכ�ל ה�ד �ל �ת הזכ�י�ת  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונראה

מס1ר  רק �פנים, ז �הר ל �מד  אינ� ואפיל� �י�ם, ז�הר '�8ת �4ה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָרק

�ל  �ז �הר �<מד  ענין איזה א � י�ם, �כל הז �הר מספר מע >,�ת ס�1רי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאיזה

וכ � עלינ �, יגן זכ�ת� וויטאל ח,ים ר �י ה 8ד�� ר�ינ� �A'ר לי>ראל  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהחק 

�הבאנ� �מ� על ט �בה ל� יחזיק [והרשב"י �מים , יראת �,לדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיח 'יר

" למצאלעיל  עתידים ��ע�לם נערים אפ�0 ה��יח לימ �ת קר�ב �כ�.היה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ית �0ה  ה!מן  �בא �ת� וח���נ�ת, ק =ים  יד � על ולדעת  החכמה �ל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנס�ר�ת

2ברי  יתק .ים ואי- ילמד? מי  אז הילדים , עם ילמד  לא ה�ל�ד  ואם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹל�ל",

עלינ� יגן זכ�ת� ז�הר הרשב"י #למידיהם עם ילמד� ה4ל 4דים �א�ר ורק , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הית�מים  �מקרי  ה��ראים האס �נ�ת �ל וי1סק� מ�1ח#ם �ל על יגן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָה8ד ��

�בי �עיננ� �ראינ � �מ � – ליצלן רחמנא  70והאלמנ�ת לער� אחד  �נסת ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ה4כ#בים  י�ם  �כל לב�א  ויפסק� ליצלן, רחמנא �יחד ק 'י� אמר� ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָֻילדים

#היה וה1רנסה וכו', ית�מים" 14 "ע �ד  – צדקה �ל  וק�1ת הר�נים ועד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ�ל

�ו 'אי �מים ירא ה�א אם והמנהל ואבי�נים] ענ ,ים  ע �ד יהי� ולא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמצ�יה

�מים, יראת �הם  �מכניס  הילדים, עם ז�הר  �<�מד  זה, על ט�בה ל� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָיחזיק

לת�רת  ויז �� ל�ם י1תח י�ם �כל ה�ס#ר  #�רת �ל '�8ת �4ה ידי  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָועל

המק�ל הB'יק מה �א �ן �דר �ה �מענ� [וכן י8Dכר ה�גלה �ניה� הרב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

�ל�ם�ליט "א�מ �אלי  נהר ה�ק�לים י�יבת אמר רא � ��ן  יר ��לים, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

יד1יס� �בקר�ב עלינ�] יגן  זכ�ת� �רע�י מר'כי ר�י  האל�קי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻה4ק�ל

�עזרת  �מק �ים �ן  �ם  נתע �ררנ� זה ידי ועל #מ�נ�ת, עם ל�ערים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָק�נטרסים

לנ� לעזר �,כ�ל מי – למל 4דים מע>,�ת ס�1רי עם ז�הר מאמרי להכין ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹה'

�בכסף. �יע �ץ עזרה לק�ל מ�כנים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָאנ�

מרן ��נה כ "ק  מח #ני עם >�חח#י  האדמו"ר ה�8דמת צבי י�סף  ר�י  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ה�א�ן מ �2�ינסקי  [מח #ני] אביו �ל ה9הר  ל �4ד  ענין  על �ליט"א ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ



הזהרו  בדרכי  והזהר מלמדים

החרדית  העדה גאב"ד לברכה צ 'יק זכר מ �ה י >ראל ר�י מרן ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָה8ד ��

אמן: �ימינ� �מהרה �תכ�נן  #�נה ה8ד� עיר  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�יר��לים

��ת וס6ר ליל �ל ל�מד  היה לברכה צ'יק זכר ה8ד �� ה�א�ן  �אביו לי  ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ה�א�ן  זקנ � על א�ת� �כ�Cאל#י הCב �ע, 1ר�ת על ה8ד �� ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹזהר

מרן  צבי ה8ד �� י �סף ענהר�י החרדית, העדה גאב"ד לברכה צ'יק זכר  ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

�אביו  �בפרט  זה, על �אלה ואין ה8ד ��, זהר עם מלאים ספריו �ל  �י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלי

לברכה. צ'יק  זכר אביו אצל זאת ראה �י למד , לברכה צ'יק ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזכר 

ק'��ין�נס.ם �מ Aכת 'איתא  ע"א)�מה ל' לוי('ף �ן  יה��ע  ר�י  אמר : ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ

מהר  ק�ל- �איל� ה�ת�ב  עליו מעלה #�רה �נ� �ן  את ה4ל 4ד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ל

��אמר, בני *"סיני ולבני לבני * ט)"וה�דע�ם ד , "י�ם ('ברים  לי - וסמי� ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

�חרב " אלהי; ה' לפני עמד# י)א�ר ד , א �א ('ברים �ר  ח ,א [ר �י . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

דיסנא  '�די לוי �ן יה��ע  לר�י לי-(סדין)א��חי - ממטי וקא ארי�יה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

'כתיב  מאי ז �טר מי ל � אמר האי ��לי מאי ל� אמר  �ני �תא  לבי ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלינ �קא

�חרב "] אלהי ; ה' לפני עמד # א �ר "י �ם לי- וסמי� לבני ;" ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ"וה�דע#ם

יבמ�ת �מAכת לברכה זכר�נם חכמינ � ע"ב )ואמר� ס"ב  הרי :('ף �נים �ני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

נכד  �בנים. ��ני �גימטר ,ההם נרמז �בזה .74 = �ימטר.ה = �ני זה .74 = ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

�בנים. הם הרי ְֲִִֵֵָָ�נים 

זכ�ת��בר �ך  �הר�י  ז � קד��ה #�רה �תלמ �ד ל�מד  �בני ��כ'י  �9כיתי ה' ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לכל  המ�י � �בזה ה 8ד��, זהר �סדרם #מידים ל �מד  היה עלינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹיגן 

�פר �ת  �ה9הר  �מ� סיני �הר ה#�רה �ק �לת קדCה #�רה ְְְְְְִֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻה#למ�ד

קנב.)�העלת; �ט�רא('ף קיימי 2הו� אינ�ן האמת  �חכמת לע�סקים  קרי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

האל �קי2סיני  המק �ל ה8ד�� ה B'יק �באר  6ת.ה . יה�דה יגן ר�י  זכ�ת� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

לקראת  י>ראל ��,צא� �תח<ה �י ��נת� �בא�ר לי ונראה  ל��נ�: וזה  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעלינ�,

ו,נע �הא  העם "ו,רא  נאמר: �� ואחר ההר �תח#ית מתיBבים הי� לקים ְְְְְְֱֱִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

מרחק" יד)ו ,עמד � כ, ה9את (�מ �ת  ה�ד�לה הא � #אכלם 1ן  יראים הי� �י , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הCכינה לקראת �>מחים >>ים �הי� מהעם מקצת והיה  רצ�וימ�ת�. ולא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ

מ ��, ימ �ת� אם אפיל� מרח�ק לעמד הרא��ן  מ �ק �מם ה�א לז �ז ועליהם ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה�ז�ר �9הר  ��ת�ב  ועמד�מה  נע� ולא �ל�מר 2סיני", �ט�רא 2קיימ � "אינ�ן ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹ



הזהר ז בדרכי  והזהר מלמדים

לחכמת  ז�כים הם לכן ס�ף, ועד מ�ח 0ה 2סיני  �ט�רא  עמד � א0א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמרח �ק 

�ם ע�8ים הם �ן מרח �ק , ועמד � העם עם נע� א�ר ה1�מ �ת וא�תן  ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהאמת.

הא� �אכלם 6ן מ.ראתם האמת, לחכמת מרח �ק  וע�מדים  �1סים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹע�ה

ה!את . ְַַָֹה�ד�לה

י8Dכר �וכתב י"ח)�ער א�ת עיני  �ל וא �רי :(מאמר ל�מד * הם  העם  "א�רי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

זהר  ל �מדי "ל�מדי*" �המה 2כיון ק �ה לכא�רה ס�ד *", על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהע�מדים

מ!ה  א - וכו ', ��1דע  6ח �תה מדרגה �ה�א עם �ל��ן קרא �ם אי- וכו' ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה"ד��,

ל��0ד, הרא�י�ת ��על�ת -� �ל עצמ� ק2� �0א  6��ט אי� ��ם נראה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�א 

�ליא ��זה  א0ין י�מ .א  �ס�ף �פרט ההיא החכמה אל יקרב מק �ם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמ �ל

ל��נ�. �אן עד  אמן, �ימינ� �מהרה ה�א 0ה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻהתקרב�ת

��ז �ה�בזכ �ת  ית�ר� הCם יעזר קד �ים צאן �4ל4דים  הB'יקים ה4ל 4דים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

ח,י ל �ני  ונז�ה '�ר, מ'�ר לנ� הAל�לה 'ר� על �נינ� �לח�� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלג'ל

>מחה מ #�� נוה�, אל ���ב� �עין  עין  ונראה� �רפ�א�ת, י��ע �ת  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�מז�ני,

�ב  מלכ�ת� �ב�ד �הת�<�ת �למה, �ת��בה �מהרהונחת 'וד �ן מ�יח יאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

אמן . ִֵָָ'ידן 

C



הזהרח בדרכי  הזהר סוד
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הענינים ְְִִֵַַָָמפּתח 

הרחמים .א. למּדת  הּדין  מּמּדת מהּפְך ה ּקד ֹוׁש, זהר לּמּוד  ידי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹעל

חקב. ּביֹומֹו, י ֹום  ּדבר הּקד ֹוׁש זהר ילמד  אחד  ׁשּכל ּגד ֹול , הכי הרּבים  ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּזּכּוי
יעבֹור. ְֲַֹולא

הּקדֹוׁש.ג. זהר ׁשם לֹומדים  אם  רק  נקרא  יהּודי  ְְְִִִִִַַַַָָָֹּבית 
הּגאּלה.ד. את  להביא  אחד ּכל  ְְְִֶֶַַָָָָֻּביד
זהר ה . ּבלּמּוד  חברים  ּבדּבּוק  ּברחמים, ּבמהרה ּומּגיעה קרֹובה , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻהּגא ּלה 

ַָהּקדֹוׁש.
ּבּׁשמים .ו. ּגדֹולים  הכי היחסנים  הם  הרּבים, ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָמזּכי
אברכיםז. אלפים  ּכעׂשרת  נחׁשב  ה ּקד ֹוׁש זהר  לּמּוד  ּבׁשעה ּפׁשּוט  ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיהּודי

הּנגלה. ּתֹורת  ּביֹום  ׁשעֹות 10 ְְְִִֶַַַָהּלֹומדים
ק ֹודׁש.ח . ּבׁשּבת ּובפרט  ּבׂשמחה, הּקד ֹוׁש ה ּזהר לּמּוד  ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹמעלת
ּבמחּצתֹו.ט. וי ֹוׁשב  ז ֹוכה וגם  הרשב "י ּבנׁשמת  מתּדּבק הּקד ֹוׁש זהר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּלֹומד 
עלינ ּו.י. יגן  זכּות ֹו הרשב"י ידי על  והגּונים  טֹובים ל ׁשּדּוכים  ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָלזּכֹות 

עֹומד.יא. העֹולם  ׁשעליהם  צּדיקים  מל "ו להיֹות  יכֹול אחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

D

ה'.�ר�כים  ��ם ה�אים ְְִִֵַָ

יM>כר �ר��ת, �ניה � הרב ה,�יבה, רא� המק�ל הB'יק ה�ד �ל ה�א�ן  ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ר�י  הB'יק המק�ל  �ל �נ� �ליט "א, �מ �אלי �מ �אלי �ל�ם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
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יגן  זכ�ת� �רע �י מר'כי  הרב מ�רינ� �ל  ה4בהקים מ#למידיו  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ�ליט "א,

הר�ים  �מז �י �ליט"א, י�יב �ת רא�י ה�א�נים, הר�נים �ל �בר��ת ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָעלינ�,

ה9ה. ה8ד�� ה8הל  וכל ה9ה, ה�ד �ל ה ��8ץ  את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�אר�נ �

ה,�צאאנ� ה�ד �ל  הCם  ��'8� �מצ1ים, ה !ה מיחלים ה"��ץ יביא מן , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

את �מהרה , הCם �מהרה�ל.�ת ה"��ץ �עזרת צדקינ� מ�יח �ביאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אמן . ְֵֵָָ�ימינ �

למז �ה�6תחים ט �בה, לה�יר ר �צה אני ז � �בהז '4נ�ת אכסניה, �כב�ד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָ

הB'יק ה�א�ן תכב"ץ, �ל�ם נהר  ה8ד��ה ה,�יבה רא� ְְְִִִַַַַַַַָָָָָֹהר �ים,

לפרסם  נפלאים �כח �ת  ה�1על �ליט"א, �מ�אלי י M>כר �ניה� הרב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֻהמק �ל

ק�ם, יצא  הארץ  �כל א�ר נפלאים  ��ע�רים ה8ד��, הרשב "י #�רת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאת

מיני �כל ספרים, ��אר וא�ר�ת, ה8ד ��, ה9הר ספרי  �הד1סת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ�בפרט 

�לי 8ר  נ'ח, מ��4 י'ח  לבל#י �דרכים, ללמ �ד  �יס �בפ�רמט  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָא�פ�ים,

למען  נפ�ם, �מסיר�ת �1עלם על #בחנ ��." "לרגעים ��אמר �מ � ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהרגעים ,

יה�די �ית יהיה �<א  ה8ד��, ה9הר  ל �4ד  את י >ראל �ל  וילמד� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹי�מע�

לאביהם  י>ראל  �ל ל�ם מקרבים זה ידי ועל ה8ד��, זהר ל�4ד �� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�אין

מ ��4 הBמאים  וכל  העדרים י�ק� �מ��4 ,�>� �בע�לם �ארץ  C��ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמ,ם ,

��Cמים. לאבינ� ל��ב י>ראל �ל  יתע�רר� �בזה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ��תים,

עלינ�.��א �, יגן זכ �ת � י�חאי , �ר �מע�ן לר�י ְְְְְִִִֵֵַַַָָָהתח �ר�

�רע�י ה.�ם מר2כי  ר�י האל�קי המק�ל ה' קד�� �ל 2היל�לא י�מא ה�א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

היה�דים �ל את זרז א �ר מ 2רכיו  ללמ �ד  הרא�י �מן עלינ�, יגן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָזכ �ת �

י�ם. �כל ה"ד�� זהר ְְִַַָָֹללמ �ד 

6ני ר��תינ� על ���ת�ת ה1למדת ��רה �ל B�וער Bבח�� הפליג� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה"ד �� ה !הר  �ל��ן החל, �ימ �ת ה1למדת 1ר�תז � (ס �ף ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

י�מא"�לח -ל;") �א �ריתא , 2מ ��2לין אינ�ן 2כל ח �לקיה�ן  ז�אה – ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

י�מין ". מ/אר 2ְְְִִַָָ��תא

�רע�י ואמר מר2כי עלינ�:ר�נ� יגן 2ר -זכ�ת� על ��רה ל��ד  �ל "�עה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אחת  ו�עה הח�ל. �ימ�ת  �למה �נה לל��ד �וה ה/�ת, �י�ם ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָה6�ט
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חל. �י�ם 6�ט ל��ד �ל �נה �מ � היא חל, �י �ם וק �לה זהר  ל��ד ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ�ל

וחמ� �בעים לל��ד  �וה �עה, �מ �- ה/�ת �י�ם וזהר ה"�לה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹול��ד 

החל ". �ימ�ת  ה�נה ה8ד �� הגא�ן  הח .ים�פסק סקי"ב )�ף 2ל��ד,(קנ"ה ְִִִַַַַַַַַָָָָָֹ

ה"�לה  לל��ד  יח�ב הה!הר וכתב י�עץ. ל��נ�:6לא  לאוזה אי ואפיל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

�ר�- ה"ד�� לפני ח��ב ה�א הר�ה, �גיא �ת �� ו��גה קאמר, מאי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָידע

"וד �0ג�" לברכה, זכר�נם חכמינ� �פר�� אהבה", עלי "ודגל� �דכתיב: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָה�א ,

אהבה  ל��נ�.עלי  �אן  עד  , ְֲַַַָָָ

�קד��,�כבר ��זגל�'�ר "ה�Aא מהר"ש �על עינינ �, מא �ר עלינ�, יגן  זכ �ת� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

ל�4ד �ל �נה לער� ע �לה אחת �עה ה8ד �� ה9הר 'ל �4ד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמל�",

הח,ים  �כף 1סק� וה �בא סקי"ב )ה �1ט, קנ"ה ה ,(סימן  ל��ן מל�"וזה "�סא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מ "ג) ��ן :(�8#ן  וכל ע�למ �ת, ��נה �עלמא  �גירסא ה"ד�� ה!הר ל��ד �י ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

��עה  למעלה  �"�ן �� יע8ה  אחד , מאמר 6ר�� אפ�0 �להבין  ללמד  יז�ה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם 

ע�לם �ן  �ה�א ל� �מבטח  �מימה, �נה ה6�ט �ל��ד  יע8ה �0א מה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאחת,

רא ��נה  ה.��בים ה�ל- 6ני מר�אי ויהיה 2מל�א, היכלא  מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�א

2רקיעא. ְְְִִַָָ�מלכ �תא

ל'��ם מל�)�תבת"�ן ל��נ �:(ה�Aא  וזה חכם, �למיד על ח .�ב �ד �ל ��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אר - וג �רם ק �לה, ל�מדים אינם אם  �ד�ל ��ה וענ�ם ק �לה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹללמד 

�ל��ד אחת ��עה  יע8ה �י ליצלן, רחמנא ה�א0ה מע�בים הם �י ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ�ל�תא ,

B ח� �ד �ל �י ה��רה, �פ�טי  ימים חד� �ל��ד  יע8ה �0א מה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹה"�לה,

ה�א0ה. ְְֵַָָֻלקרב

�ספר��מרנא  ה�6ב, חי"הריח אי � �נ ,ה )"�ן �נה �מ�ת וזה(1ר�ת  �תב, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה, זכר�נם ה4ק�לים �תב� מעסקל��נ �: הנע 8ה 6על 2גד�ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הח �ל, ימי  �ל ה��רה מעסק  הנע8ה מן  י�תר 6עמים אלף ��ת, �י �ם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��רה

�ל  'י �מ � לברכה, זכר�נם חכמינ � מאמר  1י על �בא�ר� קד��. ל��ן �אן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעד 

וגו ' אתמ�ל  �י�ם �עיני; �נים אלף �י  ��אמר �נים, אלף ה�א  �ר�� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָה8ד ��

�ר�� ה8ד�� �ל  �י�מ� א�מרת, זאת – ה �א ע �לם מעין היא ק�ד � ו��ת –ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

א�ר  ויתע <ה, ית�ר� הCם �ל  י�מ� �ל  �ער� ה�ל ק�ד� ���ת �ן  אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה�א.
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הח�ל . ימי לער � יד�ת, אלף ע �לה ק�ד �, ���ת קד��ה 1ע<ה �ל  �ן, ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻעל

�4ד�ר) חן  .(מצא  ְִֵַָָָ

ההע�לה ר ��תינ � מל-מ'ברי ה>�ב ,וה�Aא  עלינ�,ריח  יגן 2הל�מדזכ�תם  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ח �ל. �י�ם 6�ט �נה אלף �ל�מד ק �ד �, ���ת ה"ד�� זהר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�עה

�!כה  הרי ק�ד�, ���ת ה"ד�� זהר �ע�ת �� ללמד יז�ה אם זה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�לפי 

יד�]. על מתע0ה הע�לם [וכל ה�ריאה ימי  אלפין ה�ית �ל על לת"ן  �בנ�סף ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

�על �ל  ח'��� צ2יקים�� הMמחה )א�רח �ת מצוה )2ל��דה4באר(�ער  (וכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ק�ד� ���ת ל�מד יה�די ��א�ר נמצא אלף, �פ�ל ער�� �8מחה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה1ע8ה

מלי �ן  �ל לער- אחת �עה ע�לה ה"ד��" "ה !הר  הרשב"י ��רת  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ב8מחה

הח�ל)�נה, �ימי �1ט �(ל �4ד ואיתא  נתן . 2ר�י ו')אב�ת  מ �נה ג ' ר�י(1רק : ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל� #��ב אל  הרוח, ��עת #�רה למד # אם א�מר... י�סי �ר�י  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָי�מעאל 

ה'חק, �רוח��עת מ�אה �צער אחד  2בר לאדם ל� �>�ב �ם)לפי על (ע,ן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

�עה  ה"ד�� זהר ל��ד ה�ל ס - מאה, �פ�ל ה�ל �י�Aרים ל�מד �א�ר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ�ן 

כ-000. אחת ��נ.ה ��רה !!! �נה מלי�ן מאה �וה ��רה!!!���ת �נה צא 28 ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

�ר�� ה8ד�� את מ>4ח א#ה �נ,ה �כל ���ת, ה 8ד�� ה9הר  �ל �4ד  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוח�ב

ה'". �ח נא יג'ל  "וע #ה ה1ס �ק את �מק,ם  ְְְִֵֶַַַַַָָָֹה�א

צ2יקיםה1ני לאנ�ים 2ר�ה ל�מר ז�ני �ה 6עם  ית�ר -, לה' לה�ד �ת ר�צה  ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ

עמד� ורגליהם ה�א , �ר�- ה"ד �� מ6י ��רה ל�מ�ע �!כ � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אל�,

2ברי  את  �כף �1ראה  �פי 0זה, ז�כה אחד �ל לא א �ר סיני, הר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל

ה"ד ��. ַַַָֹה!הר

ה�א !!!ר��תי! �ן וא�הב �דברי  ה', 'בר  ל�מ�ע ר�צה ה�א לכאן, ��א  מי  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ה8ד��: ה9הר  ק�רא ועליו ה 8ד��, זהר  קיימי ללמ�ד 2הו � "אינ�ן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹ

2סיני ". ְְִַָ�ט�רא

�העלת ;וזה �פר �ת ה 9הר קנ"ב )ל��ן  ע<אה,('ף 'מל�א עבדי ח�ימין : ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

העלי�ן], מל- �ל עבדים �הם  'סיני,[החכמים �ט �רא 'קיימ � אינ�ן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

סיני], הר על �עמד � 'כ<א [א�תם ע8רא  'איהי �נ�מתא, א <א מס #�לי לא  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

וכו ', מ �4 �ל א�ריתא  ע "ר �היא ה��רה �נ�מת א 0א מס��לים [אינם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
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�הם 6נימ.�ת, י� ה��רה �ג�פי  וגם ��ס�6רים �.�דעים �ל�מר  מ��, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��רה

�מצוה], מצוה �כל לכ �ן  �=רי- וה ��נ�ת ה��רה [ונכ#ב רזי  ל ��נ�. �אן עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה4ע #יק: אמר עמד��צ'�, לא ה��רה, ס�ד�ת  ל�מדים �אינם א�תם מ�מע, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

סיני  הר  'א �ריתא,על 'נ�מתא �נ�מתא  לאס#�לא זמינין 'אתי, �לזמנא  .[ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

�ל  ה1�מה �ל �1�מה �להת��נן להס��ל עתידים הם לב�א, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ[�לעתיד

חד�ה  ��רה לדר �� ה�א  �ר�- ה"ד �� עתיד ה�תים, �ח .ת אחר �י ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָה��רה,

[Bמה�ת לידע ה!ה �!מן אפ�ר �אי  מה נעלמים, מה1ר ���ס �ד �ת (ה�א�ר ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

מ'ב �) .מת�ק ְִַָ

ה B'יקוכ - ה�א�ן האלקי ה4ק�ל  הרב  6ת.ה �תב יה�דה מ �ה ר �י (יא�דה ְְְְְֱִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

1תיא) הת�<הי ��עה  עלינ� יגן  זכ�ת� הרשב"י  א �ר  לברכה, צ 'יק זכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ל  עדס[�חל �ם אברהם ספר�ר�י  את �יד 1יס  �ב�8 וזרז עלינ �] יגן זכ�ת� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

�י ��נת� �בא�ר  לי ונראה  ל��נ�: וזה ה8ד ���ת. האדר�ת �על הרקח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיין

ואחר  ההר �תח#ית מתיBבים הי� האלקים לקראת י >ראל ��,צא � ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�תח<ה

הא � #אכלם 1ן  יראים, הי� �י מרחק", ו ,עמד � ו,נע� העם "ו ,רא נאמר : ��ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

וימ�ת�. ה9את לקראת ה�ד�לה �8מחים 88ים �הי� העם מקצת  והיה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

מ ��, ימ�ת � אם אפיל� מרח �ק  לעמד  הרא��ן מ �ק �מם לז�ז רצ� ולא  ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹה/כינה 

ה�ז �ר  �9הר ��ת�ב מה ה�א  �ל�מר ועליהם 2סיני ", �ט�רא 2קיימ� "אי�1ן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ

הם לכן ס�ף, ועד  מ �ח 0ה 2סיני �ט�רא  עמד� א0א מרח �ק  ועמד � נע � ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹולא 

�ן  מרח �ק , ועמד� העם עם נע� א�ר ה1�מ�ת  וא�תן  האמת . לחכמת ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָז�כים

6ן  מ .ראתם האמת , לחכמת מרח�ק וע�מדים  �1סים ע�ה �ם ע�8ים  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהם

ה!את . ה�ד�לה הא� ְְֵֵַַָָֹֹ�אכלם

מקאמארנא :אמר ה"ד�� �ל הרב רזין  מ <למד  ���רחים ��טים הר�ה י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ח,ינ�, הם  א �ר  ה9הר, וספר האר"י �עקב�ת מרן  לי, ��מע ע�י ול� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ה!הר  ספר ללמ �ד  ימיהם �ל ��קדים הי� ��בר, וה�ינ�ת הרע א�ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ �יחא 

האר"י  מב>ליםוכתבי והי� ט�ב, �ם ה�על מרן �ל חסיד�ת עם �ל�ל ז"ל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

רע�ת... �זר�ת  ��בר,�ל �ה4ינ �ת ה9ה הרע �'�ר  לי , ��מע ע 4י הי�ול� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

והיה  ,B� ולהג�ת ו�יק�נים  ה!הר ספר �נים, ��ע �ן �ינ�ק  עם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹל�מדים

ויתק.ם. לחכמת� ק�דמת  ְְְְְִִֵֶֶַָָָיראת�
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ב')�ז�הר וכת�ב ע �4ד כ"ח אתקרי(�רא�ית ואדם מית לא מ�ה  'א �בגין  : ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

א <א  עזר  מצא לא �לאדם �תראה, �גל �תא א#מר �בגיני- ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹאיה�.

'א 1יק עזר מצא לא  �לאדם �י- א#מר 'אמצעיתא עמ�דא וכן �נג'�. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ�לה�

'כתיב  ה �א הדא  �ל�תא , מן ב')�כינ#י- אין (�מ�ת �י ו,רא  וכה �ה "ו ,פן  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

�נג'�". עזר מצא "לא �י- 'א#מר מ�4, �ד ,�קני- איה � �מ�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאי�."

האחר �נה,[�א �ר: ��ל�ת נאמר �בגלל� אדם, נקרא וה�א מת, לא מ�ה  ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

האמצעי, �ע �4ד נאמר וכן �נג'�. �<ם א<א עזר, מצא לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ�לאדם

��ת�ב  זה� מה�ל�ת. �כינה �,�ציא  עזר , מצא לא ב')�לאדם "ו,פן (�מ �ת  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מצא  לא �� ��אמר מ�4, �דמ�ת� ה�א �מ�ה אי �." אין �י ו ,רא וכה  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ�ה

�נג'�]. ְְֵֶֶעזר 

מל�:�באר מ�ה �מק'� �ל �ה �חינה לבאר, י �חאי  �ר �מע�ן ר�י �ממ �י- ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

האחר�נה, �גל�ת נאמר זה ועל �גל�ת, ה/כינה מן זזה Bאינ ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָר�ינ�

א0א �גל�ת, למ �ה עזר �.הי� חכמים �למידי מצא לא  ה�א , �ר�- ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�ה"ד��

לס.ע  ה��רה, �ס�ד �ת ע�סקים �אינם לפי �נג �2, הם �א�0 נח �בים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ�0ם

ה"ד �� מצא לא 6ר�� �נג�2, עזר  מצא לא �לאדם ,�� ונאמר ה/כינה. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלת"�ן 

ה�ל�ת. מן  �כינת � את לה�ציא אנ6ין , לזעיר �.עזר  מי ה�א ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ר�-

�העל�ת;�בזהר קנ "ג)1ר �ת 'ף ג ' וכו',(חלק רשיעייא , רב ערב ואינ�ן  �תב : , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

'כתיב, ה�א  ט')הדא י"ג ה�סף",(זכריה את �צרף "�צרפ#ים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

יבינ �" "וה4>�לים רב. ערב  "אינ �ן ר�עים, �ם)"והר�יע � מארי('ניאל  אינ �ן ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

[�א�ר : ה"�לה ק�לה, �עלי הם א �0 יבינ�, וה �8�לים  �דניאל ��ת �ב �מה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ה"ד �� ה !הר ל�מדי וכן ה��רה �ס�ד�ת  �ה �ןהע�סקים 'א #מר  1ס�ק ] (�ם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

'א,ג') �זהר מ �#'לין 'קא  אי��ן א<ין הרקיע ". �זהר יזהר� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ"וה 4>�לים

[�א�ר : ה9הר ספר ה!הר ,'אקרי ספר ה1קרא  ה!ה, �א �ר �ע�סקים  הם א �0 ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

�.למד� לאחרים ה�ז�ים �בו2אי �עצמם, ה�0מדים נחהן �תיבת 'איה� ,[ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹ

��תבת [�א�ר : �כמ� ה6רענ.�ת מ �ל ��=יל נח  �יבת נקרא ה"ד�� �ה!הר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

י1צל  ה"ד �� ה!�הר  את וילמד �.אמין מי רק -� נ=ל, �האמין מי  רק  ].נח  ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

האלקי, ה8ד ��,המק �ל א ��חציראהB'יק יעקב וקד ��ר�ינ� צ'יק זכר , ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ה�א הע�לם לח,י  קפ"ה )לברכה 'ף ה4ל� �נזי  א�מר,(�ספר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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ה8ד ��, י�חאי �ר �מע �ן  ר�י ס�ד�ת ��ם �הם אמת , ��רת למד  �0א  2מי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ויראת� ית�ר-, אלה�ת� י�דע  אדם  אין  זה 2בלא נברא, �0א  ל� ט�ב ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹה��רה,

ועב�דת�. 6ת.ה ואהבת �, יה�דה על והרב  יגן  זכ�ת� ח,ים , ר�י ��ם  א�מר, ינ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ה4צו�ת: �ער �תח <ת ��תב עלינ�, יגן זכ�ת� הרי ויטאל  �ן, ע8ה לא ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

וצרי - ה�צו �ת, �כל ��ק �לה �ד�לה �היא ��רה, �למ�ד �ל אחד מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָח Aר

הפרד "ס �ל �חינ�ת �ד' �.טרח  עד  וע�ד�.ת�ל�ל  ל��נ �. �אן עד ה�ז�ר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

6ת.ה אמר יה�דה ��כים הרב �א�ר הלויה ��עת �ע�ד  עלינ �, יגן זכ�ת� , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ירחם. הCם �גל��ל, ה 9ה לע �לם חזר  ��בר  י#כן  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליו,

מקאמארנאהרב  האחר �ן,ה"ד �� ה9ה �'�ר  ה�רכה": "היכל �ספר� �תב ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ח,ים  �הם האר "י מרן  וכתבי ות�8נים ה9הר  �ספר ע�סק �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמי

�פ�סקים , �בתלמ �ד  �במ�נה �מקרא �ל�לה ל �פ�, ��ל מ�4 נאמנה ידע ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ל1פ�, והארה �ח .ים  עסק ל� ואין  �ד �אג, ולח�ץ, מ Dפה ה�א �ע�סק, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��רת�

להי �ת  �ם, מאנ�י  להי�ת א 0א ���רה ע�סק  ואינ� ור�א �ת, טע�ת �0� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוה�א

�ח .ים חלק  ולא ח .ים ל � ואין ה�ר.�ת, על �לה�8רר ה�2ר  �ד �ל ורא� .רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹ

�על-, עם ל - לר �Bת לג �- 'יתער מאן �נ� לית חד �: זהר  �ת�8ני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ�כדכתיב 

�כלבין  -� וצוחין ק��ין, �כ4ה 1ה, 'בעל �א�ריתא וליליא י �מא  �כל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָצוחין

לסלקא  'י�#'ל  מאן ולית יקרא, לן  הב  ע �תרא לן הב הב, הב  ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ'אמרין

מרן  וכתבי ה9הר , ל�4ד ידי על א<א  ח,ים ארח�ת יMיג לא  �בו 'אי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹל�כינ#א.

ל��נ �. �אן עד  �לבד, ויטאל  ח,ים  ז ',הרב עקב 1ר�ת קאמארנה  ה�רכה (היכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

י') 1רק ה�9הר  א �ר .י"ט; ֶֶַַ

הח .יםהכתב י"ב )ה 8ד��א �ר כ"ו �ח 8תי ל�מ-(1ר�ת #�רה ל�4ד  'רק , ְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

נאמר , ל�מ - #�רה ועל מה,צר, �מצלאמ Bיל  מגינא  .��רה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הח.ים"�בספר כ"ה )"נפ� 1רק ד' עסק(�ער ידי על �רק �אריכ�ת, �תב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הע �לם. לק,ם ז �כה ל�מ- מ��0דה #�רה י�תר  B מ�ל ��רה לנ� ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ה"ד �� ה9הר),ה !הר  א�ר  .(ע,ן ֵַַַַַַָֹֹ

וא<�יוהר��"ר�נ�מ�ה נח, #בת �מ� ה �א ה8ד �� ה9הר  �י א�מרים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ

�זה �רק לנ�, א�מר ה8ד�� והרמח"ל מ �יח, מחבלי י�צל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�,למד�
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ה9הר  ל�4ד �סג<ת �כח �גא<ת�, האחר�ן �'�ר י>ראל עם הBלת ס �ד ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ#ל�י 

ה#בה, ענין ע>תה י �חאי  �ר �מע�ן  ר�י �ריחת ה8ד��: ל��נ� וזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה8ד ��,

ונ�צל . ה9את ל#בה נברח ְְְִִֵֵַַַָָָֹֻוכ<נ�

לנ��כבר ה"ד ��,�ילה ה�איר הרש "ש לפטירת�, סמ�� 'וי ער> על ��כב � ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

עלינ� יגן זכ�ת� יצחק חזק,ה � ר �י לבנ� אמר �א�ר צ�אה מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָלנ �

י8ראל אמן : עם יצא ה"�לה, וכתבי ה"ד��, הז �הר ��זכ�ת אני, "י�דע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

מה  ה�Aד צדקינ�"..."ות�רת  מ�יח  �ביאת �א0תנ�, �ל �י זה �בל��ד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻלחר �ת ,

עליה"? 158)יהא  עמ' הרש"ש וקד ��(ספר צ'יק א �ת� �ל האחר�נ �ת מ <�תיו , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

" לק,מן. �מפציר�ת על��נן, #�בע�ת �ע �לם, יהאמרחפ�ת מה ה�Aד ות�רת ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

לאלקינ�.עליה  'ר � ��1 �4ד�ר ק�רא  וה�8ל י�ם?!"... �כל מזמנכם  הק 2י �� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

�בג �מ.�ת . �ר�חנ.�ת – �0� ה�2ר �להצלת העם , י��עת  ��ביל �מים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֻל�ם

י>ראלה�=ב �ל �)�ארץ  9#ל (�בע �לם עין וכל  נקרע, ה<ב 'אגה, מע�רר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

ויד�ע לBלן . רחמנא וה�לל,�ת, ה1רט,�ת הBר�ת מ�דל  ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹותדמע,

י�ם  ל; אין ה 4ק'�, �ית �חרב  "מ ,�ם לברכה, זכר�נם חכמינ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאמר

לBלן  רחמנא נ�ראה, �ס �נה ע�מד ה,�Cב וכל  מחבר�" מר�ה 8�ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻללת�

זאבים" �בעים �ין  �ע�מדת אחת א�4ת)"�כב >ה ל�בעים  �כמד4ה(רמז . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻ

והא �4ת  וגו'. ג�ים" רג�� "ל4ה הCל�ם  עליו ה4ל� 'וד למאמר ה�ענ� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ��בר

��Cמים, אבינ� על א<א להCען, מי על  לנ� ואין החרב �ת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמצחצח�ת

נ�ק" �י�ם לרא �י ל"ס �תה  ק"מ)�לק��ת 1רק �,ר ��למי(#ה<ים �אמר� �כמ � , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

א') ע�4ד  ע"ח  ��ג.(יבמ�ת �ל נ�ק� זה  נ �ק, �י�ם אחר' 'בר ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ל�מ-א - #�רה "ל�4ד יע�צה אחת  עצה לנ� ה8ד ��אי� ה�9הר ול�4ד , ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

�ר�חנ,�ת  ה �רכ�ת �ל �לה�1יע 1רענ �ת, �ל לעצר �כח� א�ר ְְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻ�>מחה,

.à,� ל �מ 
	רה ה�א  ה �	ד  א')
	רת  �רק  יצחק  י 	סף:(א	ר ה�ית למרן  �יד�ה �אמר  �כמ 	 . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
יתה 	ן ידע )לא סתימין רזין  )תד�יק �� ל�* אפ
ח  ה,�לה, �חכמת  ע 
ים 
ק�ע  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאם

נ�. �א)�ר  �ר �ת מי�רים  )לא(מ�יד עיינין �סתימין  ל�א  א /ימין )א0�ן  לעלמא ווי  - ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
דא	רייתא. �רזי כ"ח.)מס
4לין  )ף א' חלק �עאן(זהר  ולא י ��ה , לא 	רייתא  )עבדין אינ�ן - ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ



הזהרטז  בדרכי  הזהר סוד

הרמח "�בג�מ,�ת, �"נת ה"ד ��ל וכ .ד �ע, ה!�הר  ללמד  עלינ�, יגן זכ �ת � ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה�א 0ה  �מביא ה6רענ�ת, מן  ��=יל וכן�רציפ �ת, ה ', 1רק ה 9הר א�ר  ספר (ע ,ן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

לנ�") מגן "#�רת� �ספר .ה�בא  ְֵֵֶָָָָ

�בחינת מ�רי ה8ד�� ה9הר ספר את המס,מים  ��ל יד�ע! להוי ור��תי! ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

חדא" ה8ד ��)"�ני�תא �ל (ז �הר עליו  #ל �י ה4גן  "אלף �בחינת הם  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה ��רים" ד')�לטי ד ', הCירים י >ראל,(�יר �לל הBלת  וע �מד #ל�י עליהם . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

�אה �מ,ד  א �תם, �ממ#קים ה�ב�ר�ת על ��לטים והם ה��רים" �לטי  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ"�ל

אמן . �ימינ � �מהרה ְְְִֵֵֵַָָָָֻה�א<ה

א�מרמרן היה  עלינ� יגן זכ�ת� ח,ים  �ר�החפץ י >ראל עיני מאיר  �ספר (ה�בא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ה �הן) אברהם  ר �י נכ'� ��ם  ה'ו' רצ�ן  וק ,�ם  ה�6בים ה4ע >ים 1ס�ת �י  : ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

�ל  התמ Aר�ת� מ 'ת #�חן �בזה הר �ים, זי��י למדרגת לה�יע  ה�א , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָית�ר�

�ע�לם. ה' �ב�ד למען ְְַַָָָָָהאדם

�ל�4דעל �ניו  �ל את לז��ת ה�א , ��Cמים  אבינ� רצ�ן �י לדעת! האדם ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

האדם  ז �כה הר�ים , זכ�ת ידי  ועל מצו�תיה, וק,�ם ה8ד��ה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָה#�רה

לברכה זכר�נם  חכמינ � �אמר� �מ � '�מ,א, י"ח)לס,ע#א מ�נה ה' 1רק ,(אב�ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

�אן  עד  ,"�� #ל�י הר�ים �זכ�ת יד � על �א חטא  אין הר�ים  את ה4ז�ה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ"�ל

הקד��ים. ְְִַָָ'בריו 

ור��תי! ויה�די ,מ�רי יה�די ��ל ונפעל, �0נ�, ונתאחד  ��א� יקרים! אחים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

וכ �לל, ה �דר � �ית �כל �לאר �ן  י�ם, �כל ה"ד�� ז�הר  ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָילמד 

לל��ד התע�רר�ת ספרי מק�ם �כל יח0ק  אחד  וכל ה"ד ��, ז�הר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�.למד�

רצ�ן  את �8מחה מק .מים וכ 0ם ננעל�, �ר �צים " "�ערי  וע�ה, ה"ד ��, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻה!הר

והן  התע�רר�ת, ספרי הן הAפרים, את  �חינם  לק �ל אפ�ר �י  ית�ר-, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה/ם

הע�למי  ה!הר מפעל �ארג�ן אצלנ�, וכן ה"ד��ה, �י �יבה �אן ז�הר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�"�ני

�מ �. ְֵֶֶ�בית

ב' וא�
ארת מינ�, י' )איהי )חכמה נביע	 )אס
7ק  )גרמין )ק�לה , �חכמה  ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָלא�
דלא
�עלמא. וא �דן והרג �ביזה  וחר �א ענ9�תא )גרמין ל	ן וי ל')יבי�ה, 
,�ן  ז	הר 
,�ני). ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
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�ן, ��על  ה ' לעזרת ��א� מב"�, אנכי  אחי ���ר את יאמר  והחל� ��רים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ספרים לח0ק  2קד/ה, �בע !�ת ר �ח, �אמץ מתנ2בים �צריכים  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֻאני ,

�די  העב�דה, מק �מ �ת �בכל �בר�ב �ת, הא �ט���סים, �כל ה"ד ��, ה!הר ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹעל

2עה  הארץ "�מלאה ה6ס�ק  �.תק .ם עד  ה"ד��, �!הר חלק  יהיה יה�די  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ�0כל

מכ Aים". ל.ם ��ים ה' ְִִֶַַַַָאת

את אנ� �לאחד  ה�ח �ת, �ל את  �לאחד  ה�ל, לאד�ן מח �ב�נ� ליחד צריכים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

�ל  �כדברי נ�אל, ה"ד �� ה!הר  ל��ד ידי על רק �י י8ראל, �לל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ�ל

ה"ד �� ה!הר �ל��ד  �ל�יה ה �א0ה סג0ת 2כל  ה�2ר�ת, �ד �לי ,בה=2יקים ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֻֻ

�ז �לת� ולא �� וד�ר 'וקא  ה��4ל  '�ר  נ�מ�ת לע �לם �,רד� �ד �רנ�, �בפרט . ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הע �לם את ה�Cטף ה��4ל  עצמם הם רב, והערב �ת�8ניההפלגה, (�דאיתא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

צמא;) ותרוה �ם  ע,ן מ 'ב�", �"מת�ק וכן הגר "א , �בבא�ר א', נ "ה, 'ף כ"א �8#ן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָז�הר 

�לסעד- לתמכה ה8ד��ה  הCכינה למען נפ� מסיר �ת לע >�ת ,ג�מכרחים ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

.á.תכ"ט יעקב )ברי �ספר ה�בא  ה�7ם מ�על  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהערה 
.â�	ה ,ד ה>הר זעקת ב')וק	ל  וע��ד א ' ע ��ד  כ"ח �מע 	ררת (�רא�ית  לבב	ת  ח	דרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ע 	ף 4ל ואת ה=דה ח9ת 4ל  האדמה מן  אלהים ה' "ו9צר  ואמר . �תח  ע	ד ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה�0מ 	ת:
דא 	רייתא �רזי מס
4לין  )לא  עיינין  �סתימין ל �א  א/ימין  )א0�ן  לעלמא  ווי  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָה?מים".
נפ � )א0�ן  �א 7ין  ואפיל � הארץ . ע �י א 0�ן  ה?מים וע	ף  ה =דה ח9ת )ו)אי  ידעין. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָולא 

�ה	ן עזר  א �
כח לא זמנא(�גל �תא)ח 9ה )בכל  .��ע  )איה� למ �ה ולא �גל �תא ל �כינ 
א  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
מ �0. זז  לא �כינ
א ְְְִִַָָָָָ)גלת

4ל ואת ה=דה ח 9ת 4ל  האדמה מן אלהים ה' "ו9צר  ואמר , �מע	ן ר �י �תח ע 	ד ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ[�א�ר:
ה
	רה �ס	ד	ת מס
4לים �7א עינים �סת�מי לב אט�מי �הם לע	לם א	י ה?מים". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹע 	ף
ח9ה, נפ � �הם �א7�, ואפ7� הארץ, ע �י הם ה?מים וע	ף ה=דה  ח 9ת ��)אי י	דעים. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹולא 
�כינה, �לתה� זמן  ��כל  ,��ע �ה�א למ �ה ולא  �ל �ת,� ל ?כינה  עזר �הם נמצא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹלא

מ �0ה]. זז ִֶָָֹלא
:Cמל �מק)� ללמד�באר  מת��ננים ��א לע �לם ווי א�מר י�חאי �ר �מע �ן  ר�י ��אן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ה�למידי  �אפיל א�א � ל�ת, ל"כינה ע�זרים לא הארצ�ת �ע%י  �בו&אי  ה��רה , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹס�ד�ת
זאת  �ל עם �מצו�ת, ���רה  וע�סקים ח +ה , נפ� ה ,קראת קד��ה  נ �מה להם �+� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹחכמים
�ר�נ  למ�ה וכן  � ל�ת, ל"כינה  לעזר ה-�בים, מע.יהם ידי  על וס+�ע עזר נמצא  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹלא
�אינם  וה -עם  מ%,ה , מ�ה  זז לא ה"כינה � לתה  /עם ��ל �+ד �ע  � ל�ת. ע 1% ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹה,מצא
ס�ד�ת  ידי �על �+ד �ע  ה��רה , �ס�ד�ת ע�סקים �אינם לפי ה �א ה"כינה לת2�ן  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמס +עים

� ל�ת  ל"כינה  2�ן  ד �ל� ע �.ה ל�מד  �אדם  .ה��רה  ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אמר  
ואנ �רי לי� אמר  �במ�ה. �יDראל  דאדם ע	בדא יהיב מאן והא  אלעזר , ר�י ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר 



הזהריח בדרכי  הזהר סוד

הCל�ם  עליו ר�ינ� מ �ה אין �כמ� "ואם  ואמר י 8ראל �לל על עצמ � ��סר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

נא " �ם)מחני  זהר �ת�8ני  1עמים (וע,ן �מע  קריאת ק�רא יה�די  �ל י�ם �בכל , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

�י �ם)�י�ם 1עמים  אר�ע לברכה זכר �נ� האר "י  �מ �(�לדעת למען עצמ� �מ�סר  ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

לה�כיח צרי� �בו'אי 'ין, �ית מית�ת  אר�ע  עצמ� על �מק�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ�אהבה,

יגן  זכ �ת� סלנטר י>ראל  ר�י ה8ד�� ה�א�ן �אמר  �כמ� �אמת, 4�ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָת��ן 

אר �ע על והארץ , רקיעים �בעה על ית�ר� הCם את ממלי� �אדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעלינ�,

�ל  על מ�4 הע �לם, את ר�ח �ת להמלי� ��כח עצמ� על  ורק �ל �, הע�לם  ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

הע8ר . �9ה  ית�ר � ְִִֶֶַָָָה'

א	ליפת לא  וכי מו )הכי ו )אי.(י�עיה� ה�א הכי לי� אמר  אחרית." מרא�ית "מ�יד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ
�ני, ל	: אמר �במ�ה? �י Dראל אדם �ל  מעDה  נתן  מי והרי אלעזר , ר �י  אמר  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ[�א�ר:


למד לא וכי ?C4 
אמר  מו )וא 
ה ה �א(י�עיה � C4 ל	, אמר  אחרית?!" מרא�ית "מ �יד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ַַו )אי ].

לא �לאדם �תראה �גל �תא  א
מר  �בגיני� איה�. אתקרי ואדם מית לא  מ�ה )א ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָֹֹ�בגין
עזר מצא  לא  �לאדם �י� א 
מר  )אמצעיתא  עמ�דא וכן  4נג )	. 4לה	 א7א עזר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֻמצא

)כתיב ה�א הדא  �ל �תא  מן �כינ
י� ב))א�יק אי�".(�מ 	ת אין 4י  ו9רא וכה  4ה  "ו9פן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
4נגדו. עזר  מצא  לא �י� )א 
מר ��מ  �ד9	קני� איה � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�מ �ה

לא �לאדם האחר	נה �ל �ת� נאמר  �בגלל 	 אדם, נקרא  וה�א  מת, לא  מ�ה ולכן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ[�א�ר:
�כינהמ �9	ציא עזר  מצא לא  �לאדם האמצעי  �ע��ד נאמר וכן  4נג )	. 74ם  א7א  עזר , צא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

�4ת�ב  זה � ב)מה�ל�ת. מ ��,(�מ 	ת �דמ�ת	 ה�א  �מ�ה  אי�." אין  4י ו 9רא  וכה 4ה  "ו9פן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
4נג)	]. עזר  מצא  לא  	� 0�ְְֱֵֶֶֶֶַָָֹאמר

�ר�נ  מ�ה �ל �ה �חינה  לבאר  י �חאי  �ר  �מע�ן ר�י �ממ �י3 מל3: �מק &� �באר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא  ה�א 3��ר �ה 2ד �� האחר�נה � ל�ת נאמר זה ועל � ל�ת, ה "כינה  מן זזה ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאינ1
�נג&�, הם ��א� נח�בים  ��ם א�א � ל�ת, למ�ה עזר ��+הי חכמים �למידי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמצא
מצא  לא  �לאדם �� ונאמר ה "כינה. לת2�ן לס+ע  ה��רה �ס �ד�ת ע�סקים �אינם ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלפי
את  לה�ציא אנ /ין  לזעיר �+עזר מי  ה �א 3��ר  ה2ד�� מצא לא ��/ר �נג&� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעזר

ה ל�ת. מן  ְִִַָָ�כינת �
)א 
ר)מה וא �א . א �א  - אלהים ה' האדם". על 
ר)מה אלהים ה ' "ו�9ל  זמנא ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ�הה �א 

�י� )א 
מר  ט "ו )�ל�תא ו9י �ן.(�רא�ית  מ�ה  על  לי � ארמי אברם". על נפלה "ותר )מה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
�ל�תא . א 7א  �ינה ֵֵֶָָָָלית


ר )מה וא �א . א�א  - אלהים ה ' האדם", על  
ר)מה אלהים ה ' "ו�9ל זמן  �א 	ת	 ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹֹ[�א�ר:
�� �0אמר  ה�ל �ת, ז	 ט "ו )- ו9י �ן.(�רא�ית מ�ה על ה �יל 	 אברם". על נפלה "ותר)מה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

�ל �ת]. א7א  �נה  נגרם אין  ה  ל�ת �ע 2ר לפי �נה נקראת �ה  ל�ת מל3 �מק&� �באר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה %�חין הס ��ק �ת ידי �ם)על מ )ב� מת	ק .(וע 9ן ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ
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�ן! ילמד �על י>ראל וכל  �#�רה, ונתק'� ה�א <ה, למען ונתמסר ��א� ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֻ

ה9ה, �ע �לם א�רי; �ן, ע �>ה א#ה ואם י �ם, �כל ה8ד�� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָז �הר

מהימנא  רעיא  �ז�הר �דאיתא  נ�אל, #כף  �בו'אי ה�א , לע�לם ל � ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָוט�ב

נ >א  ב')1ר �ת  קכ"ד, יתקיים ('ף �בזכ �תיה �ארץ ", 'ר �ר "�קראתם 'בגיניה : ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

נב �את  �נ� �,תק,ם  נז�ה, �אחד וכ<נ� נכר". אל  ע �4 ואין ינח�� �דד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ"ה'

'ר�ר ". "�קראתם �בס��לת� �י-, אתגליא 'האי 'רא "ז�אה  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָהרשב"י

�בעצמ �ויהי �כב �ד� �ה�4יח ה4אCרים, ה�9כים מן להי �ת ��ז�ה רצ�ן ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

ל �ם  ל�4ד #נ � יקרים, יה�דים �ן, על  ה�ע #י". "�זכ�ת; עלינ� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָיעיד 

ר �ח נחת לע>�ת ה8ד��ה , הCכינה למען מ'�8תיכם הק'י�� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ�מים,

�<נ� נל� וכ� ה8ד��, ז �הר י�ם �כל  ול4ד � נפ�נ �, לפד�ת לגרם  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻלי�צרנ�,

ה�4יח. מל� 1ני א�ר  את לק �ל יחד , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�אחד 

אמן ."ותחזינה �ימינ � �מהרה �רחמים", לצ,�ן ���ב ; עינינ� ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

C



הזהרכ בדרכי  והזהר השכינה

¤¥ספר

והזּ הר  ©Ÿ©§¨¦§©ה�כינה

�ליט"אדמוֹ "רכ"קמאתדּ רׁש ה כסליוט"ורחל,בּ ּק בראמהאלמין §¨¨¥¥§§©§¥¨§¦§¦¨§¤¤¨¥¦§¥
מׁש ניוֹ ת,,הזוֹ הרספרּכ לוסיוּ ם,תשע"א ׁש לדהילוּ לאביוֹ מאוסיוּ ם §¦Ÿ¥¤¨©§¦¦§¨§¨§¦¨¤

הּק דוֹ ׁש מחבּ ר רבּ ינוּ  הנּ שׂ יארבּ יהּמ ׁש ניוֹ ת ידיעל,זיע"איהוּ דה §©¥©¦§¨©¥©¨©¦§¨©¨¦©§¥
העוֹ למי"הרבּ יםמזּכ י"חברהידיׁש על-העוֹ למי"הזוֹ הר"מפעל ¦§¨¨©¨¨¦¤©§¥¤§¨§©¤¨©¦¨¨¦
גראסׁש לוֹ םרבּ יהגה"צׁש למיסוֹ דוֹ  א�ליט"ראדמוֹ "מרןכ"קיהוּ דה ¦¤©¦¨§¨§¨§§¨¨©§§¦¨

��ם�ר�כים '.ה ה�אים ְְִִֵַָ

ס.�םנתאספנ� לע�8ת י 8ראל �לל �ל וה �ע��עים ה�פילה מק�ם רחל �קבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מ�ני �ת  וס.�ם ה"ד �� הבטיח �ז�הר  ה8ד �� ה9הר  ל�4ד ידי  �על  . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ה�ביא ואל ,ה � מהימנא  רעיא מ �ה גל�תא",והרשב"ילנ� מן יפק�ן "�דא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ירמיה� ה�ביא �אמר מה �מהרה �נ� אמר :)ט"ז י "ד,ל"א(1רק ויתק,ם "�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לה�חם 'ה מאנה �ניה על מב �ה רחל תמר�רים �כי נהי נ�מע �רמה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָק�ל

אמר  �ה אינ ��. �י  �ניה >כר 'העל י� �י מ 'מעה ועיני� מ �כי ק�ל � מנעי  ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

נאם נאם'הלפע <ת� לאחרית� #קוה וי� א�יב . מארץ  בנים 'הו�ב� ו�ב� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ

�1ר� �מ� לאחרית -",המלבי"ם לגב�לם". �קוה אחרית "י � על  #קוה י � - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

לא  עצמם �הם הגם  ל�מר רצה - לגב�לם" בנים "ו�ב � �אז קץ  �עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה,מים

לגב�לם. י �ב � האחר�ן , ה'�ר �הם  �<הם ה�נים ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻי �ב �,

��יטת 'ה�ר�- ה8ד �� זהר �<�מדים י�יבה רחל �קבר  �אן  �בר לנ � י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אני,�צאט �)ל,ים ח�נ �ר(ל הרמח " זאת �בכל  ה Cקיעה , עד  הח 4ה מהנץ ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה9הר  וס,�ם מ �ני�ת ס,�ם �ז �, >מחה �,� הרא��נה ה1עם �9� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹח��ב

�א� #מיד 1ה[. >מחה 1עם ע>� החסידים  [א�לי רחל. �קבר  �יחד, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה8ד ��

מ <ב'- האמה�ת �ל ��דדת, היא א4נ� רחל לב��ת. להת1<ל , �אן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�באים

�ת�ב רחל �קב�רת ואיל� ה4כ1לה. �מערת "עד:')כ ,ל"ה (�רא�יתנק�ר� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

אצל  �ת �ב �<א נ Aח ה�א  ז� ה 9ה"- ה,�ם "עד �ל ה1ר�� מה� ה9ה". ֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻה,�ם



הזהר כאבדרכי  והזהר השכינה

�מק�ם  ה �4יח . עד - ה,�ם עד ה�4יח. עד י�נתן: �תר��ם �ת�ב אחד ?! ְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאף 

�ד �לה. �דיד�ת י�נה �א<ה �>�רת ְְְְְִֵֶַָָָֻ�ל 

א �בילם""�בכי �בתחנ�נים �,�.)ל"א(ירמיה�יבא � זה �פרק ��ת�ב מה  �ל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

"ו�ב� ��אמרה ה4יחדת לברכה �,� ה�ל א 4נ �. רחל  על  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻל�ב �אה

�היה מה וכל ותחנ�נים . #פילה �ל מק�ם  רחל, �קבר �אן, לגב �לם". ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָבנים

א4נ�. מרחל ה�ל ה�א ה �א �לה �ענין י>ראל  �לל  �ל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�עג�עים

ויחיאנ� �פר �ת לפני)מ"ח(�רא �יתר �אים �מצט'ק נראה אבינ� �,עקב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�ע�ד �'ר � �נען �ארץ  רחל עלי מתה מ 1'ן �באי "ואני �נ�: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�סף 

�ם  וכתב  לחם". �ית ה�א אפרת �דר� �ם ואק�רה אפרתה לבא ארץ  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ�ברת

לארץ ,:רש "י להכניס - לחם  לבית אפיל � ה�לכ#יה ולא  - �ם" ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ"ואק�רה

�ם  קבר#יה ה'��ר 1י �על ל; 'ע  אבל [#רעמת], עלי  �ל�; �,� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוידע #י

�ם, 'ר � ע�ברים והי� נב�זראדן, א �תם ��,גלה לבניה לעזרה יצאת �#הא ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

רחמים עליהם �מב"�ת �ב�כה Bקבר על ��אמררחל "ק �ל :)י "ד,ל"א(ירמיה �, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

�ניה על מב�ה רחל נ�מע... מ�יבB'",וגו�רמה ה �א �ר �ך (ירמיה�וה "ד �� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָ

נאם:)ט"ו ,ל"א לפע<ת� >כר לגב �לם ".'...ה"י� בנים  ו�ב� ְְְְִִִֵֵָָָָָָֻֻ

ה�ביא,נב "� אל,ה� ר �נ�, למ�ה ות�דיע �#ל� ה�ל�ם עליה רחל  מא 4ינ � ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

��ר�ך עלינ �, יגן זכ�תם �נ � אלעזר  ור�י  י�חאי  �ן �מע�ן 'הור�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

�יע�רים זכינ� אלפים �בר ה8ד ��,�,� זהר �<�מדים י >ראל �ני אחינ � �ל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

להבטחתם, �בר מח�ים ואנ� �ל �תא", מן יפק�ן "�דא לנ � הבטיח� ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָָוהם

לברכה זכר�נם חכמינ� �דברי �מב�אר ה4ק'�, �ית �בנין ה�4יח ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָלביאת

מ �ית  חלק ה4ק'�. לבית סמ�� להי�ת - מיחדת זכ �ת רחל  א4נ� ל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ�היתה 

�לג�י �נימין. �ל �חלק � �נ�י  היה וחלק יה�דה �ל  �חלק� �נ �י היה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָה4ק '�

זבחים �במ Aכת י �סף. �ל �חלק� �היה �ת�ב ה�מרא ')ב ע�4דקי"ח('ף�ילה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

�נימין . �ל �חלק� #מיד ��כינה  י�סף . �ל  �חלק� הם  �ה Aנהדרין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָא�מרת 

אצל� ה 8ד�� ה9הר וס ,�ם ל �4ד  ��זכ�ת רחל  א4נ� מ�4 מבק�ים אנ � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלכן

�ירמיה� ��אמר ל4ה  �בר מב�ה ":)י "ד,ל"א(נז �ה רחל נ�מע... �רמה ק�ל ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

�ניה נאם:)ט"ו ,ל"א(ירמיה�מ �יבBה והקב"'",וגועל לפע <ת� >כר '...ה"י � ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻֻ

לגב �לם ".ו�ב� בנים  ְְִִָָָ
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ולעזר ��א � �ד �לה 6ע0ה לע�8ת  מא�נ� ואחד  אחד  �ל  עצמינ� על ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ�נק �ל

לגב�לם". בנים "ו�ב� ה6ס�ק  לס �ף ונז�ה �ניה על ��ב�ה א �נ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלרחל

למז �י,)י "ד,י"ב (�מ �לי הגר"א 'ברי יד �עים  �,� ה9כ�ת �דל �4באר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

�,ע>ה מה �ל על >כר  מק �ל �מע, אם חבר�, את ול �4כיח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהר�ים

�<א  וזה ה�6ב, חלק� �ל  את ה�4כיח  מק�ל אז �מע, לא אם וגם  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלד�ר�ת,

.�>� ה �יה��ם חלק את מ��4 מק�ל  ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�מע

-הידע�? ראתה.." לא "עין נצח! לע�למ�ת לז��ת יכ �ל א#ה אחת �רגע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

�עה", �ל "ער�- ספר לחלק יכ�ל א#ה – �יד ; ה�ל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹע#ה

וכל י�ם. �כל ה8ד �� ז �הר ללמ�ד �מע �רר ז�הר �4ע �דד �עה ה�0מד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

��רה  �נה מלי�ן למאה ל� ע�לה ���ת ��ת�ת ה"ד �� �כל #כ1יל ואם , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ח,יו, ימי לכל ט�ב , וי�ם ��רה -640ל ��יעהCנה �נה �זכ�ת;מליארד  ואם . ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

יה �דים, לע>ר  �ע �ר  ��רה.-400וטרילי �ן -6ל ��יע יתארגן �נה מליארד ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה8ד�� �בז �הר ו,צא- ה�א )קס "א(1ר�ת מCמים ���תנים מה ��ל �ת�ב : ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מנין  �ל מכ1יל א#ה �ריא , �כינ #א �י- ע>רה �ל �,ד�ע וע �ד  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ�אלף,

�אלף . ��רה.-400וזילי �ן-6ל ��יעיה�דים �נה לח Cב טרילי �ן  י�כל �מי - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

�חינם  ספרים [לק�לת �ו'א�ת!!! מ�� ל; �,� ה�צחי  ה>כר  �דל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

הע�למי"]. ה�9הר "מפעל ,054-8436784 ְֲִִַַַָָָָלחל �ק-:

להרבאנ� �בפרט ה9ה ה8ד�� �ל�4ד  חלק ל� �,� מי לכל  מר2כי מ �דים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

האל �קיא �ליט "אלפייה  ה4ק�ל �ל  מיס�ד � נתיב" "יאיר ולי�יבת ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

אלפייה ר�י המלוב"ן  �מק�לים יצחק  קד��ים �ל �נן עלינ � יגן  זכ�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

�יתהרש"ש#למידי �י�יבת את ,תובב"א ל -א ה8ד �� לז��ת  ר��ת �1על  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ק��ת מ �זר�ת י>ראל �לל את �להBיל ה 4ק�להר �ים עם  מפלאה �ידיד�ת (והיה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

רא� ה�ס#ר מנ/הר �יהל"ו הB'יק "מנחם �על עלינ � יגן ח .ים"זכ�ת � אמראהבת ��ן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ר �י הB'יק הה<�לא �על �רע�יעליו עלינ �)מר2כי יגן הע�לם זכ�ת � מלחמת �בזמן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ולע >�ת  להת1<ל הל� �ד �ל , �פחד הי� ה8ד � ארץ י ��בי ��ל  �בזמן  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהCנ,ה

צ'יקים. קברי על  �8#ְִִִִִֵַַנים

ור��תי!!! מן מ�רי ה,�צא  ה�ד�ל  הCם ��'84� �מצ1ים מיחלים אנ� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

ה8ד �� ה�9הר  �לס ,ם להתחיל  �התאר �נ� ה 9ה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָה��8ץ 



הזהר כג בדרכי  והזהר השכינה

לנ� יביא ה �ל �ם, עליה רחל א 4נ � �ל צ,�נ- אצל '�מ,א �ס,ע#א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ�מ�ני�ת

את �מהרה ית �ר� ה/לםהCם �ל.�ת �מהרהה"��ץ צדקינ � מ�יח  �ביאת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמן . ְֵֵָָ�ימינ �

י��ב ונתחיל הצבא �ת אלהי ע�לם �ל  "ר��נ� יחד: יאמר� וכ <ם �תפילה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

א4נ� רחל קבר על �להת1<ל לה�6#ח  �ה,�ם �אתי ה�ה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�ר �בים,

לפני;, #ח�תי א 1יל לכן לגב�לם, �נים  ו�ב� ��זכ �ת- לנ� הבטח # ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָא�ר

��אמר �מ � �כ,�תיה  לק�ל נ�מע ...:)י "ד,ל"א(ירמיה��#�מע �רמה  "ק�ל ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

�ניה על מב�ה מ�יב-'"וגו רחל ה�א �ר �� "י�:)ט"ו ,ל"א(ירמיה�וה8ד �� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

נאם לפע<ת� לגב �לם ".'...ה>כר בנים  ו�ב� ְְְְִִִֵָָָָָָֻֻ

ה�ניוכן א �ר  #ח�תי ואת #פ<תי את �ם הר�ים �רחמי; ותק �יב #אזין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

�רחמים. לגאלנ� #ח�� ר�ים  #פילת �בזכ�ת קבר -...". על  1ה  ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹמת1<ל

רחל א 1א קבר על לה �6#ח ה,�ם �אתי  ה�ני  רחמים, מלא מל � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

זכ �ת- �למען  ימיה �ל �ע >תה ה�6בים מע >יה �זכ �ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָא4נ�.�#ז�ני

��אמר, �מה רחמ-, את  ו #פ#ח  עקרה ל-�הי�ת- �9כר# �תפ<ת- ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָוצדקת-

ו,פ#ח  אלהים, אליה  ו,�מע רחל, את אלהים רחמ -""ו,ז �ר �רא �ית את ,ל( ְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

הAימנים .)כ"ב  ל- �4סרה לאה, אח�ת- עם  ע>תה א �ר לבב- צדקת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ�למען

ועל  עלי וצדקת- זכ �ת - לנ� #ז��ר  �ן אבי-, לבן  מר4א�ת #ב �� �<א  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ�די

מבק�ים  �אנחנ � מה �ועתנ� ותאזין #פ<תנ� את �#ק�ל י >ראל, ע4; ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ�ל

ורחמים  י��עה �פק'ת �פקדנ� לט�בה, לבבנ � מ�אל�ת �תמ <א ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמ<פני;,

והעיר  ��ממ�תינ� �ראה  עיני ; 1קח ��מע, אזנ; וה6ה קדם, �מי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמCמי

#�חלת  אין  וא �מרים ���יים, וקלס  לעג היינ � �י עליה, �מ; נקרא  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא�ר

ותפאר#; ��בי  ע 9; יהיה מתי  עד 1על, למענ; למעננ �, לא ואם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻותקוה.

יעקב  �אבינ � לברכה, זכר�נם חכמינ � ידי  על ק�לנ� �א �ר  וה�ה צר. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�יד

ה'��ר.�די 1י על היה לחם, לבית הביא - ולא �דר� א4נ � רחל את 8�ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹבר

יצאה �ם , 'ר� ע�ברים  והי � נב �זראדן א�תם ��הגלה לבניה, לעזרה ְְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�#היה 

נ�מע �רמה "ק�ל ��אמר: �מ � רחמים , עליהם �ב �8ה מ8ברה א 4נ � ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרחל

אינ��". �י �ניה על לה�חם מאנה �ניה על  מב�ה רחל תמר�רים  �כי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנהי

אמר'הוא#ה "�ה ��אמר: �מ � ל -, ה�ב # מ �כי,',האלהינ�, ק�ל� מנעי ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ



הזהרכד בדרכי  והזהר השכינה

נאם לפע <ת� >כר י� �י מ'מעה , #קוה',הועיני�, וי� א�יב, מארץ  ו�ב� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ

נאם  לגב �לם"',הלאחרית�, בנים מה.)ט"ז -י"ד,ל"א(ירמיה �,ו�ב� נאמר מה  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֻ

את  א4נ� רחל  הרעי �ה �נה  ל�בעים רק �היה רא��ן �ל �ת על אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנד�ר ,

�ת�ע מאלף למעלה א�ר ה9ה וה�מהר ה4ר  �גל�ת ע#ה #אמר מה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהע �לם,

הארץ , �נפ�ת �אר�ע ונדחים מפ9רים ��לה, אחר ���לה �אנחנ� �נה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמא�ת

אנ� �ס�חים �כק�צים ונבזים �פלים ואנחנ � ו >רים , מלכים על ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹ#חת

נפ�נ� על לעמ �ד ��נתם, וע8ר מחבר �, מר �ה קללת� י �ם, �בכל  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ�עיניהם,

י9 ולא  ה8ד��ה, #�רתנ� דת #��ק�ת להעביר על �ם ע�ד , י>ראל �ם להם כר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

להם  ה4ח9קת מאמ �נתם להעבירם  האי� עיניהם נתנ � ר�ן  �ית  ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ�ל

התע�רר� הקיצ� �קבר�, לנ �ח #�כלי  אי � א4נ�, רחל #אמרי מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמאב�תיהם,

ה�ביא  ואל,ה� ה8ד ��ים, אב�תינ� וכל מהימנא רעיא  �מ �ה חבר�ן  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלי�ני

התיצב� נא , עמד � עלינ�. יגן  זכ�תם �נ� אלעזר ור �י י�חאי �ר �מע�ן  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָור�י

ה�אנחים  י>ראל, �ית ע 4; 1ליטת �ארית �עד ית�ר� �ב �ד� 1ני  חלי ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנא ,

מתי עד  ה4דרגה , �סתר נת�נים ונבזים, �פלים  ��ד�דים, �'�דים ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוה�אנקים,

��ז  יעלז�.�בני; ר�עים מתי עד לנצח , �מ; א�יב  ינאץ צר, יחרף ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאלהים

ועל  עיר; יר��לים ועל  ארצ; ועל ע 4; י>ראל על  תרחם  לא מתי עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹיב�9,

ל�מיר  היה ה�ית והר  ההיכל ה�ית. #�רת זאת ה�ה �ב�ד;, מ��ן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹצ,�ן

ב�" ה<כ� "��עלים חר<ים", פניו �A� ק4>נים. כ<� "עלה (ואיבינ �ו �ית. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָֹֹֻֻ

#פילה ) נ �תן וטמא ערל �ל #פילה, �בית  ויח <ל�ה�, 1ריצים  �� �בא� והעיר 1לילים , . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

ואם  ��א,ה, �4א  ע #ה היא ה �ה סלה, אלהים עיר ה4על�ת ר�ת ְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹה8ד ��ה

�על  א#ה הלא אלה, �ל את �רמנ� אב �תינ� וע�נ�ת �ע �נ�תינ� ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאנחנ �

עת  �י צ,�ן #רחם תק�ם "א #ה לנצח, ותאנף #זנח הלע�למים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהרחמים,

ה�פ� �ב�פל�ת ר�ח �בהכנעת ק�מה �כפיפת לפני; �אנ � לכן  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלחננ -".

רחל  הBדקנית �זכ�ת ה8ד��ים אב�תינ � זכ�ת לנ � �#ז �ר לב . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ב �בירת

ו�עוינ� �חטאנ � �פ�עינ�, וע �נ�תינ� ח6אתינ� �ל  על לנ � �תכ 1ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹא4נ�,

��6ב  ימינ � ותארי� לפני;, �למה �ת��בה ל��ב  ותעזרנ � לפני ;, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָו��1ענ �

ה4ניע �ת  �ל מא #נ� ותסיר ה8ד�. אדמת האדמה על ��עימים  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ��נ�תינ �

ל �מ�ר  �לל4ד, ל<מ �ד  ���כל �כדי ה8ד�. מעב�דת א�תנ� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמבל�לים

�רצ�יה, �למה �כ�נה �מצו�תי; #�רת; #למ�ד 'ברי �ל את �לק,ם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולע >�ת
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ח�לי  מיני �ל י >ראל �ית ע 4; �מ �ל  מ�4י  והסר טר'ה ��ם (�בפרט�לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ולילה)פב"פמהח�לה... י�מם א�ת; לעב�ד ���כל  ה��ף , �בריא�ת �ח לנ� ותן . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מברכת  ה9את הCנה �#הא  �ע #ם, �ג�מים ט �בה 1רנסה לנ � ותן רפי�ן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ�לי

אחד לכל ס�1קנ� ותן ירק�ת, מ �י וכל 1ר�ת, מיני וכל  #ב�א �ת מיני  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָ�כל

�נינ� את לג'ל וז�נ � ח ,ינ�, ימי �ל ט�ב �ל לנ � יחסר ולא  מחסר�, 'י  ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹואחד

ט �ב �ת �>�ר�ת ל�מ �ע  �תז �נ � יאמר : לארץ, �ח �צה �נים  ל� �,� �מי  פב"פ. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ(�בפרט ...

�מי'עיו ) מ8ר�ביו אחד  �ל ויפרט  וכו'. ידיהם.מ�ני מע>ה �כל להם �#צליח . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

מאיר  ר�י ונ�מת א4נ�, רחל נ �מת לע<�י ל4א�ר  �מן  נ�תן נדר �לי  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהנני

והחסידים הB'יקים �ל  �נ�מ �ת ה�ס, וכו')�על פב"פ �ני �,אריכ �(�להצלחת , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

ויז �� וא4ם. אביהם �ח ,י מ�ניהם אחד ��ם ימ�ת ולא ��נ�תיהם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹימיהם

ולא  להם, ורא �י ��ר  ז��ג להם ותזמין מ'�ת. �כל �כ�רים  צ'יקים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלבנים

יחד לרא�תם  ונז �ה �מ�1ח#נ�, �זרענ � 1ס�ל  �מץ  ��ם  יCמע ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה

אמרי לרצ�ן יהי� סלה, אמן קריב, �בזמן �עגלא �למה, �גא <ה �ל,�ת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻ�ק��ץ 

וגאלי. צ�רי  ה' לפני;, ל�י והגי�ן  ְְְְֲִִִִִֶֶָֹפי

ק "ל:נ�יד 6רק  �ה 0ים �יחד ְְִִִֶֶַַַ

ה'.א . קראתי; מ4עמ8ים ה4על �ת #היינהב.�יר בק�לי �מעה אדני, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

#חנ �ני. לק�ל, קCב �ת מג.אזני ;, אדני, י- #�מר ע�נ �ת יעמד.אם  י ְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ

#�רא .ד. למען, הAליחה ע 4; ה�חל#י.ה.�י  ולדבר� נפ�י ק�תה ה', ק�יתי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ל�קר .ו. �מרים ל�קר, מCמרים לאדני �יז.נפ�י  ה' אל י>ראל, יחל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ

פד�ת. ע �4 והר�ה החסד ה ' ע�נתיו .ח.עם מ �ל, י>ראל את יפ'ה  וה �א, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

�אן . ַָעד

זהר על ילמד� י>ראל  וכל �#�רה, ונתק'� ה�א<ה, למען  ונתמסר ��א� �ן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֻ

ל� וט�ב ה 9ה, �ע�לם א�רי; �ן, ע �>ה א #ה ואם י�ם, �כל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה8ד��

נ>א  1ר�ת מהימנא רעיא  �9הר �דאיתא נ �אל, #כף �בו'אי ה�א, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלע�לם 

ב ) קכ "ד, ינח��('ף �דד  "ה' יתק,ם �בזכ �תי- �ארץ", 'ר�ר  "�קראתם 'בגיניה : ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

'רא  "ז �אה הרשב "י נב�את �נ� �יק,ם נז �ה �אחד  וכ<נ� נכר". אל  ע�4 ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻואין 

'ר�ר ". �קראתם �בסג�לת� �י- אתגליא  ְְְְְְְְִֵֶַַָָ'האי



הזהרכו  בדרכי  והזהר השכינה

�בעצמ �ויהי �כב �ד� �ה�4יח המאCרים, ה�9כים מן להי �ת ��ז�ה רצ�ן ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

ל �ם  ל �4ד #נ� יקרים, יה�דים �ן, על ה�ע #י". "�זכ �ת; – עלינ� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָיעיד 

ר �ח נחת לע >�ת ה8ד ��ה, ה Cכינה למען  מד�8תיכם הקריב � ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ�מים,

�<נ� נל� וכ � ה8ד�� ז�הר י �ם �כל  ותלמד � נפ�נ�, לפד�ת לגרם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻלי�צרנ�,

ותחזינה �קר�ב, �נ� �,ק ,ם רצ�ן ויהי צדקנ�. מ �יח 1ני את לק�ל יחד  ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ�אחד 

אמן . �ימינ � �מהרה �רחמים, לצ,�ן ���ב ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָעינינ�

C



הזהר כז בדרכי  הזהר מתיקות

¤¥ספר
הזּ הר  ©Ÿ©¦§מתיק וּ ת 

ׁש ל  דהיל וּ לא  ליוֹ מא זכרדּ רׁש ה פריׁש  דּ נאל רבּ י ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק §¨¨§¨§¦¨¤©©¦©¨©¦¨¦¥§¦¥¤
לפ"ק  תשע"א ׁש בט י "ד לברכה ¨§¨¨§¦¦©צ דּ יק

המקרבים �ר ��ת הר �ים �מז�י �ליט "א, י�יב�ת רא�י ה�א�נים , הר �נים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ה8ד �� ה9הר ל�4ד ידי  על ��Cמים  לאבינ� י>ראל �ני אחינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאת

ה8ד �� ה8הל  �ל �בר��ת ה9ה, ה8ד�� הק��ץ  את �אר �נ � יחי �, עליכם  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה'

�א�ר  אתכם ויבר� 1עמים אלף �כם עליכם  יסף אב�תכם אלהי ה' ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹה9ה,

אמן . לכם , ִֵֶֶָָ'�ר 

מה��8ץאנ� ה,�צא וה��רא  ה�ד�ל הCם ה8'�� ידי �על �מצ1ים מיחלים  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ

הארץ �נפ�ת מאר�ע  מהרה יחד  "וק�צנ � לבר�ת: נז �ה  ה9ה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה8ד��

אמן . �ימינ � �מהרה צדקינ� מ�יח  �ביאת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלארצנ�",

ה8ד��נתאספנ� הB'יק �ל 'היל�לא  לי�מא פרי�ה,�ם 2נאל זכר ר�י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

1ר �� מח�ר �על לברכה מ 2ב�צ'יק  ה8ד ��,מת�ק ה9הר על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹ

מהAפרים  �כ4ה ל� לעזר �ן  �ם זכיתי א �ר  ונכ �דים, ר�ים ספרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוע�ד

למעלה מ��4ה�ז�רים ��8ל#י  הער�ת עם  מכ#ב �ן �ם  .)ד (והד 1ס#י  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ã.:פריש )נ 9אל הרב �ל  מכ
ב	 ְְְִִִֵֵֶַָָָראה 
תשל "ט. מרחׁש ון  ב ' ה', ֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָבּ ר וּ �

יד לכבוֹ ד סלה ט וּ ב וכל ידיׁש לוֹ ם על מעווֹ ן הׁש יב ורבּ ים וּ מזכּ ה, זוֹ כה הגּ אוֹ ן  הרב ידינוּ  ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
שליט"א . גראס  יוּ דא ׁש ל וֹ ם ר' הרב מוֹ רנוּ  קד)ת כּ בוֹ ד  וכו' והיּ קרים הנּ חמדים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌*◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִח בּ וּ ריו

ׁש בעת  עיני  לפני והאירוּ  וּ פתחּת יו ספריו חבילת ק בּ ל ּת י היּ וֹ ם הּט וֹ ב ׁש לוֹ מכם  דּ ריׁש ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי
ּת ּק וּ ן  בּ דק, הצּ ריכים ענינים בּ כל ּת בל ּפ ני על להאיר וזהר  זיו ׁש ּמ לאים קדוֹ ׁש ים ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְספרים
להאיר  מזּ וֹ לל יקר להוֹ ציא עוֹ ד ויזכּ ה  יד וֹ  על ׁש מים ׁש ם ׁש יּ תק דּ ׁש  יתבּ ר� ה' יעזר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ זהירוּ ת .

הדּ וֹ ר . ּפ רצוֹ ת וּ להבין לידע  הרוֹ צים עיני ולפקח עורים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעיני

העּת יק  ׁש בּ טע וּ ת וראיתי ה)ער בּ פתח וּ פתח ּת י ז' חלק  ׁש לוֹ ם מנוּ חת החׁש וּ ב ספרוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ תחּת י
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ ׁש ם מביא בע "ב וׁש ם תק"ל , לוֹ מר וצרי� – ת "ק מס"ח  הרא ׁש וֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ קטע
בּ רית  בּ ספר הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר בּ ׁש ם וּ מ וּ בא וּ כבר וּ מסיּ ם וכו' ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית  ׁש בּ זמן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אדּ רא



הזהרכח בדרכי  הזהר מתיקות

עזר �רא�ית וה�א לח,ים , ח,ים �ין  להב'יל �ד �לים ידידים �היינ� אס1ר  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ענינים. �הר �ה ל� עזר#י �ן וגם �ד�לים , 'ברים �כ 4ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלי

לפר �ואי 1עם �אמר #י �מ� לביני, �ינ � �הי � ה'ברים �ר�ים לס1ר אפ�ר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ר �א: �ה ��ענא  א�מרים  �אנ� ה�צנע מה 2ביר .ה ��ענא  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

"�פר��י, �תיב ו.�מע"'ה �ה ה' ו .ק �ב רעה� אל אי � ה' יראי נד�ר� .אז ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

אדם  �ני י�כל� לא ה�4יח  �יאת 'טרם  ה�ונה , ל�מר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹואפ�ר 

אדם  �ני �כ�Cני �צנעה, רק ית�ר�, �מ � �ב�ד למען  ק�ד� '��רי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלד�ר 

לנט �ת  צרי� מד �רים, הם  מה ל�מ�ע  ר�צה אחר ואי � �ס �ד �יניהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמד �רים

�4ד�רים. מה ל�מ �ע  היטב ְְְְִִֵֵֶַַַָאזנ�

ה�ת �בוזה� רעה�"�אמר אל אי� ה' יראי נד �ר� ��"אז �ל �,ד�ר � , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

�רי� ��קדCה '��רים לד�ר ההם �,מים  ה���ה �דל מחמת  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ�צנעה 

��ביכ�ל  עד �צנעה , �� �ל  ויהיה ו.�מע"�לי, ה ' �ר��"ו .ק �ב �ה8ד�� , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

�עו�נ �תינ� ה9ה ��זמן רמז  �4ד�רים מה ל �מ �ע אזנ� י6ה  �ביכ�ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָה�א

�ניהם  מת�,�ים �ן ועל קד��ים '��רים לד �ר לב על >ם אי� אין  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהר�ים

�צנעה. זה על  ְְְְִִֶַַָ�מד�רים

מבק �יםוזה ה�צנע �אנ� 2ביר  1ר��ה��ענא �אנ�, �מ=בנ� א �תנ� ה��ע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אדם �ני מאזני  �מכ Aה מצנע ה�א  2הד ��ר ,�� לד�ר ע�מדים  �כ�ר�צים , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

החׁש וּ ב ספר מהקדּ מת זאת  מימרא מביא תק"ל סי' עוֹ לם בּ רית  בּ ספר כּ י טע וּ ת וזה וכו' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ לם
אין  כּ רגע הבּ אה, בּ מהדוּ רה לתּק ן  וּ מצוה ׁש ם, ע יּ ן לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  בּ ׁש ם אריה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵלב
אכּת ב זאת רק עליהם . להעיר הכי  בּ ר איני ׁש כּ ן  וכל היּ קרים, הּס פרים בּ כל לע יּ ן  ֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן
כּ פי רק  מ )לם, מחירוֹ  לׁש לּ ם הרא וּ י מן והיה מאד, עליהם ושׂ מחּת י  בּ יתי הּס פרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש האירוּ 

מ כּ אן ... לׁש לח קׁש ה א וֹ תנוּ  כּ בוֹ דוֹ  ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ כּ יר

מצּ וֹ ת  אפיּ ת ד) ׁש לוֹ ם, מנחת ג) יהוּ דה , מנחת ב) יׁש עיה, נפׁש  א ) ספריו: קבּ לּת י ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִהנּ ה
וּ כפי מׁש ה. דּ בר - י שׂ ראל אהלי ז) צדק, זבחי  זבחוּ  ו) בּ ישׂ ראל , מ צּ וֹ ת אכילת  ה ) ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַה)לם,
ישׂ ראל, גּ דוֹ לי לצניעוּ ת , וּ מדרי� סבּ א , ישׂ ראל  חנּ וּ � ספר  עוֹ ד ׁש חבּ ר הּס פרים בּ ׁש ער ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ראיתי 
למׁש יב לי והיה הנּ ה, עד ראיתי לא  א לּ ה  כּ ל אׁש ר וכו', ישׂ ראל בּ נוֹ ת  קד)ת  ׁש לוֹ ם, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌*◌ְ◌ָ◌ַ◌ְמז וּ זת
ׁש חבּ רנוּ  וּ צניע וּ ת קד )ה וספר בּ חרוּ ת  ימי מ ּס פרי  א ׁש לח  לׁש לחם, אפׁש ר ואם לרכׁש ם ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌*◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

דּ ׁש מיּ א . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ ס יּ יעּת א

חפצה ּכ ּובנפׁש רּבה ּבאהבה הּטֹוב ׁשלֹומֹו ּדֹורׁש ידידֹו ּדברי ָ ִ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְ ַ ְ ַ ֲ ָ ַ ָ ְ ֶ ֶ ֲ ֵ ָ 

פריׁש  ִ ְ ֵ ִ ָּדנאל 



הזהר כטבדרכי  הזהר מתיקות

וה4סטינים  ה4לעיגים  מ 1ני  ה'��רים את להצניע צריכים קד��ים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַ'��רים

מתח�נים �ן ועל ה 9את, �עת נא�4תר�ים .ה��ע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לכת,�ב 2ר- �הצנע  ה�Aד  #�רת ה8ד��ה עב�דת� את ע�בד  היה 2ביר ה9ה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

עדה�צנע  ויפה נפלא �פר�� ה8ד�� ה 9הר את לער� �9כה  עד  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

יפ#ח �אם עד  הMגת�, �פי  ה1ח�ת לכל  להבין  �בר יכ�ל ��1ט  יה�די ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ��ל 

�פתח � 1תח ל � יפ#ח� ה,פה �פר��� קצת רק וילמד מחט �ל  �פתח � 1ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָתח

א �לם  .ה�ל  ֶָ

�יאת מי '�ר ה 9ה �'�ר  וזכה, ר�ים ז�ה �Cמים , זכ �ת� �דל לתאר יכ�ל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ה8ד ��, זהר  ל �מדי אלפים מא �ת יד � על  נתר�� וכ.ד�ע ה�4יח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ

ק ��ת  �זר �ת �ל לב>ל ה"ד �� ה!הר �ספר  וה"ריאה ה��0ד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻמס�לים

הע�לם ק .�ם �ל �י  ליצלן. רחמנא צרה �ל מ 6ני �צ�רה �ח�מה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָָָולהי�ת

ה"ד ��. ה!הר �ל��ד ְִַַַָָֹ�ל�י 

יתר ��בזהר 1ר�ת ב')ה8ד�� ע�4ד  לר�י(פ"ט �מע �ן [ר�י לי-, אמר : ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

�א �ריתא  'מ�#דלי חבר,א, לאינ �ן א<א עלמא לית ח,י;, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָי �דאי]

���רה [ הע�סקים החברים לא�0 א 0א הע�לם נברא  לא ס#ימיח .י*, וידעין [ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

] ����רה א�ריתא  ה�Aד �ת ].וי�דעים  ְְְִֶַַַָָ

מ�כח,מ2ברי  א<� �מע�ן  החבריםר�י לא �0 א0א  הע�לם נברא �0א ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ה��רה  ס �ד�ת ול�מדים ���רה, �ל�4דהע�סקים עצמם �מק'�ים , ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

ק�ד�. ���ת ְֶַַָה�Aד 

זהר מ'ב ��בת"�ני מת �ק מ'ברי  וה�א�ר – א' ע�4ד  ל"ח  'ף ע>ר  #�עה  (�8#ן ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

נמרץ) �א�0:�ק�Bר ��ר�ת, ��י �ל הע"ר  ס�ד  ���נע  �מי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

.äלברכה זכר 	נם חכמינ� �אמר � נ"ג)4מ 	 רא�	נים (ער �בין �ל  ל �ן י	חנן, ר �י אמר  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
והינ�, סדקית. מחט  נקב 4מלא ואנ� היכל , �ל  4פתח 	 אחר 	נים ו�ל  א �לם, �ל  4ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹפתח 	
יהא ל �נ� ואם י 	תר, פת�ח היה ��7ם מחמת רק �גד7ה , לת	רה  הרא �	נים �>כ� מה 4ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻל 
מ?�ם  סדקית, מחט 4נקב פת�ח  ��7נ� אנ� C א �לה=יג. לז4	ת  נ�כל  4ן �ם 4א �לם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָפת�ח
4י  �7ב 
ל �י ה4ל  4י לאדם, החכמה  המ�כת 4ן  ה7ב �תיחת �לפי  �ח�תה . ה =גתנ� C4ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

עזרא  אבן אברהם ר �י  4תב  וכן  אחריו , נגררים האיברים וכל  ה �0מה מ�4ן ח '�	 (�מ 	ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה �לכים י"ח) 4מ	 ה ��ף, �אמצע האדם לב את  ה ' �רא ולכן ה ��ף, 4ל על  Cמל ה�א )ה 7ב ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ממלכ
ם. ארץ �אמצע  מ�4נם את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָ�,	בעים



הזהרל בדרכי  הזהר מתיקות

ובה� לתה� הע�לם את א <א והחזיר #�רה �אין  �א�מרים א�תם וא<� ,... ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

1רצ�פים, �' והם אחר. ס�ד  -� ואין ה#�ר�ת]�פ�ט -, סדרים[�#י  ג"ן ,ה�א ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

נע �ן כ<ה, אח�תי נע�ל �ן �� ��אמר 1ר�,�ת] ג"ן ה�א ��כתב �ל [#�רה ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

י1תח , ה�Cת �בי�ם ה4ע >ה ימי ���ת  נע�ל ה�א ו' סת �מה, ם' �ל  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמBד 

ואני עלי  לו� �הם ��אמר לוים, �פני 'לת �נ �על תהיה �<א �די  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ב ��ת

יתר�ת. נ�מ �ת �הם אליהם, פת�חה היא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָפ�רע,

א�תBז�בא �0 מלוים  הCכינה]�0א �ב�ד  מ�סיפים[��ביל  [���ת ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

�לק�ל ] ולל�ת  לבא ויכ�לים 1ת�חה �לימיםהCכינה ל��ת�ת ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

להם, סת�מה היא  להם ט�בים , סת�מה הCכינה – יתירה  נ�מה [#�ספת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ה�Cת] מ8דCת להם ��ספת מ<האיר  וז� ל�, מ �סיפים ה��סיף �ל זה �מ /�ם ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יתרה, �בג�מ ,�ת ]נ�מה ה��רע,[�ר �חנ,�ת וכל קד /ה, ר�ח  �ל ��ספת והיא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מס�0קת  חכמת� חכם , ה�א  ואם עני , ונ�אר יתרה, נ�מה B א�ת ל� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ��רעים

מ�נע  �ה�א �מ� יב�, עני ונ�אר מ ��1 מס�0ק  �ממ �ן, ע�יר  ה �א ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמ ��1,

��כינה  עני  ה/�ת  י�ם ונ�אר חי , �ל נ�מת �היא יתרה, נ�מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמלמעלה

���ת , ���סיף מי וכל מ 2ה , �נגד  מ2ה וה�א �רכ�ת, מ ��1 נמנע�ת -� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיב�ה,

�ל  זר�עיה �מי  ,�0� ה>�בה אצמיח  �ם -� אף תצמיח". זר �עיה "�כג1ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאז 

י8ראל  את  וי�8ח � מ ��1, �!�רעים יתר�ת נ�מ �ת א�תן �0מעלה? ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�כינה

.åאינ�ן וא7ין ובה �.... לתה� עלמא  אה )ר 4א7� 
	ר 	ת, )תרי  )ע,רא  רזא )מנע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ�מאן
ג"ן איה� �רצ �פין , �( ואינ�ן  אחרא , רזא  �� ולית 4פ�טה, א 7א  א	רייתא )לא ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָ)אמרין

�� )א 
מר  י"ב)סדרים ד' ו'(שיר סת�מה , דם' מ �טרא  נע �ל ..." �ן כ7ה, אח	תי נע �ל  �ן " ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָ
)כתיב ה�א הדא )�ב�ע , י	מי  ��ית נע �ל  א')איה� מ "ו  ימי (יחזקאל ��ת סג�ר  "יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

�ה� )א
מר  לווין, �פני )לת 4נ	על 
הא  )לא �גין �ב��ת י�תח ", ה ?�ת  �בי	ם  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�עDה ,
יתירין. נ�מתין  )אינ�ן  לג�ייה� �תיחא  איהי  �	רע , ואני  עלי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָלו �

.æבגין� לה	ן , סתימא איהי ט	בים, �לימים  ל ��ת	ת א	סיפין  ולא  ל� מלווין )לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָ�בא 7ין
)קד��ה, ר �חא 
	ספת  ואיהי יתירא, נ�מתא  
	ספת ודא לי�, מ 	סיפין ה �	סיף  4ל  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ)א 
מ ,י1 אס��ק חכם ה�א ואם עני, וא��אר יתירה, נ �מה  ההיא לי1 ה  �רע �רעין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָוכל

יב� עני וא��אר מ,י1, אס��ק  �ממ �נא ע�יר ה �א ואם )איה�חכמתי1, 4מה ל"ח, ()ף ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

��כינ
אע"ב) עני ה ?�ת י	ם וא�
אר  חי, 4ל  נ�מת )איה� יתירה נ�מתא  מ7עילא  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָמנע 
"�כג0ה אז  ���ת, )א 	סיף  מאן  וכל  מ )ה, 4נגד מ)ה ואיה � מ 0י �, �רכאן  אתמ0ע  הכי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָיב�ה,

תצמיח" י"א)זר�עיה ס "א )�כינ
א(ישעיהו זר�עיה �מאן )ילי�, ט 	בה אצמיח  נ �י הכי א �ף . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
4ב	ד�. מ>יו לת 
א  ליDראל  ל 	ן  ויחד�ן מ0י�, )זרעין  יתיר 	ת נ�מ 	ת אינ�ן  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלעילא ,
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B ב�ד� מ !יו �בא�רלמ >ה  ע�ד וע ,ן מ 2ב�. לה�סיף מת�ק צרי � ��,ד�ע  �ם, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ה#�רה �ל �4ד לה�סיף צרי� �ם �� ק�ד� ��ת לכב�ד �במ�#ה  ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ�מאכל

'בריו. �ם ע ,ן  ה8ד��, הז �הר מזהיר זה  ועל ���ת, 2ברי ה8ד ��ה �לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

�מ� ה��רה �ל ��ד  ה�ספה  ל- 2אין  ז�הר, ללמ�ד מכרח  ק �ד � ���ת ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻקד��,

���ת  הז�הר  .ל��ד  ְִַַַָ

ק �ד�,הבה ���ת  �ל��ד �בפרט וי�ם  י �ם �כל ה"ד�� הז�הר �ל��ד  נתח!ק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

��רה. �נה מלי �ן למאה ְְְִֵֶֶָָָָָ�1ח�ב

6ני ר��תינ� על ���ת�ת ה1למדת ��רה �ל B�וער Bבח�� הפליג� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה"ד�� ה!הר �ל��ן החל, �ימ�ת  ה1למדת 1ר�תז� (ס �ף ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

י�מא"�לח -ל;") �א �ריתא , 2מ ��2לין אינ�ן 2כל ח �לקיה�ן  ז�אה – ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

י�מין ". מ/אר 2ְְְִִַָָ���א

�ספר�מרנא ה�6ב, חי"הריח אי � �נ ,ה )"�ן �נה  �מ�ת וזה(1ר�ת  �תב, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה, זכר�נם ה4ק�לים �תב� מעסקל ��נ�: ה1ע 8ה 6על 2גד�ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הח �ל  ימי �ל ה��רה מעסק ה1ע8ה מן י �תר 6עמים  אלף  ��ת , �י�ם  ,ה��רה  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

קד��. ל��ן  �אן �רע�י עד מר2כי עלינ�ר�נ� יגן  �אזני זכ�ת� 6עם הת �>א  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

�וה  ה/�ת , �י �ם ה6�ט 2ר- על ��רה ל��ד �ל "�עה ואמר: ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמקרביו

היא חל, �י�ם וק �לה זהר  ל��ד �ל אחת ו �עה חל. �י�ם  �למה �נה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלל��ד

חל ". �י�ם  6�ט ל��ד �ל �נה ה�מ� ה8ד�� ה�א�ן  הח .ים�פסק (קנ"ה �ף ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ה"�לה.,סקי"ב ) לל��ד  יח�ב  הז�הר �קד��2ל��ד  '�ר  ��זגל��כבר מהר "ש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

�על עינינ�, מא�ר  עלינ�, יגן  ע�לה זכ�ת� ה"ד �� ה!הר 2ל��ד  מל-", "ה�Aא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ה6�ט, ל��ד  �ל �נה לער- אחת ��עה 1סק � הח .יםוה�בא  קנ"ה כף (סימן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה"סקי"ב ) ל��ן וזה  מל-, מ "ג)"�סא �גירסא,(�8#ן ה"ד �� ה!הר ל��ד �י ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מאמר  6ר�� אפ�0 �להבין ללמד  יז�ה אם  ��ן וכל ע�למ �ת, ��נה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�עלמא 

�נה  ה6�ט �ל��ד  יע8ה �0א  מה אחת ��עה למעלה �"�ן  �� יע8ה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחד ,

מר�אי  ויהיה 2מל�א , היכלא מ�ני ה�א  ע �לם �ן �ה�א ל� �מבטח  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ�מימה ,

2רקיעא. �מלכ�תא רא��נה ה.��בים ה�ל- �תב 6ני  ל ' �ת�8ן (ה�Aא�ם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ל��נ �:מל�) וזה ��ה , וענ�ם ק �לה. ללמד  חכם �למיד  על ח .�ב �ד �ל ��ה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה�א 0ה  מע�בים הם  �י �ל�תא אר- וג�רם  ק �לה ל�מדים  אינם אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ�ד �ל
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�ל��ד נע8ה �0א מה ה"�לה �ל��ד  אחת  ��עה יע8ה �י ליצלן, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹרחמנא

ה�א0ה. לקרב B ח� �ד �ל �י ה��רה, �פ�טי ימים מ 'בריחד � הע �לה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

ה ה>�ב ר��תינ� והריח מל- עלינ �,�Aא  יגן  !הר זכ�תם �עה 2הל�מד  ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אם זה, �לפי ח �ל. �י�ם 6�ט �נה  אלף �ל�מד  ק�ד�, ���ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה"ד��

�ל  לת"ן �!כה הרי ק �ד �, ���ת ה"ד�� זהר  �ע�ת �� ללמד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיז�ה

ה�ריאה  ימי אלפין  ��ה�ית על �בנ �סף יד�]. על מתע<ה הע�לם [וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

�על  �ל צ2יקיםח'��� הMמחה )א �רח �ת מצוה )2ל��דה4באר (�ער (וכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ק�ד� ���ת ל�מד  יה�די ��א�ר  י �צא אלף, �פ�ל ער�� �8מחה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהנע8ה

�ל  לער- אחת ��עה ע�לה ה "ד ��" "ה !הר  – הרשב"י ��רת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ב8מחה

�נה, הח�ל)מלי �ן �ימי �1ט �(ל�4ד  ואיתא נתן . 2ר�י  מ�נה אב�ת  ג' (1רק  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

אל ו') הרוח  ��עת #�רה למד# אם א�מר... י�סי �ר�י  י �מעאל ר�י :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ה'חק, ��עת ל� מ �אה #��ב �צער אחד  2בר לאדם ל� �>�ב לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

�ם)�רוח ה�ל (ע,ן ס- מאה, �פ�ל ה�ל �י�Aרים ל�מד �א�ר �ן על , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

אחת  ��נ.ה ��רה!!! �נה מלי�ן מאה �וה ���ת �עה ה"ד �� ז�הר ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָל��ד 

��רה!!! �נה כ -28.000 �כל �וה ���ת, ה8ד�� ה9הר  �ל�4ד וח�ב צא , ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹ

יג'ל  "וע#ה ה1ס �ק את �מק,ם ה�א �ר�� ה8ד �� את מ>4ח ה�; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�נ,ה

ה'". �ח ַָֹנא

מב�אר:�מ2ברי ה8ד�� הע�לםהז �הר את מחזיר ז�הר ללמ �ד  ר�צה �0א  מי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יתירה, לנ�מה לז��ת יכ�ל ולא ובה�, ק�ד�לתה� ���ת �בפרט ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ה8ד ��, ז �הר ללמ�ד נ�מה ח ,ב  לת�ספת  ז�כה ה�א ז�הר ��0מד  מי ורק  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

�ממ �נ� חכמת� מפסיד ליצלן רחמנא  נמנע, ואם  קד ��ה, ות�ספת  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיתירה

ה�א. �בע�לם ה!ה �ע�לם ח.יו את  �.פסיד  ה 6תי מי מלמעלה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ברכ �ת 

ה Cכינהעל לכב�ד  להתאחד  הCם יראי ה "ד ��,מחנה זהר �לל�ד  ללמ �ד  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

2ברי  הCל�ם,הר��"י ויתק .ם �מהרה עליו גל�תא " מן יפק �ן  "�דא  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

אמן  .�ימינ� ְֵֵָָ

ללמ�דועל הח,ים �אילן  ואחז � �ב>מחה  �אחד�ת י >ראל �ל התק�צ� �ן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ילמד � וכא�ר �רחמי", גל �תא מן  יפק �ן 'א  "�ספרא ה8ד �� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהז �הר
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ה8ד��ה ה#�רה �כח ה�א�לה  #ב�א #כף �#�רה �<ם רעיא חויעסק � �בזהר  . ְְְְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נ >א  1ר �ת ב )מהימנא  קכד , 'ב ('ף �ארץ ",אמר�: 'ר�ר "�קראתם  גיניה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

נכר ". אל ע �4 ואין ינח�� �דד  "ה' ה1ס�ק �נ� יתק,ם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�בזכ�תיה 

�גמראויד�ע �דאיתא �אן  נמצאת �ה��מה ה8ד��ים 'ףמהAפרים (��ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

א') ע�4ד ��עת קנ "ג  נמצא �ה�פטר קאימנא", 'התם  �הס 1ידא  "אחים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ע�מד ה �א האמת ��ע �לם �ל�מר קאימנא, 'התם  מפר�ים  וע�ד ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָההס1ד.

ט�בים  �מע >ים לת�רה מצ1ה ולזה מעלה מעלה לעל�ת ור�צה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�מדרגת�,

ה9ה. מהע �לם ל� �C�ְִֵֶֶַָָלחים

�ן ילמדעל  יה �די ��ל רצ�נ� �לק,ם ה8ד��ים �דרכיו  להתח 9ק אנ� צריכים  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ז�הר  �ערי �ספר� ��ת�ב  �מ � ה 8ד�� 'ףז�הר  ח ' 1רק �ישי  (�ער ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חירל"ב-ג) ה�9הר  �על מ �רי מאבי �מע#י ��תב : אליעזר '4>ק ספר  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ��ם 

�,היה היה ה�6ב �רצ�נ� עלינ � יגן זכ�ת� מ <��לין הח�זה קד �� מ1ה C�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמע

.ç ע ,ר� �דבריהם, מק	מ 	ת �כ�ה מב	אר  ע	ד ל ,�טים: – 
	רה  א	ר מ�יח �ספר  �יאת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ה ��רה �זכ�ת �תרא ה�א )בבא  ק�א �פרק �אמר� 4מ	 א), )כתיב,(ח, ח 'מאי �רק  (ה	�ע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה>הי') �ס�ק  4ל  ותניא Dרים", C מל מ �=א  �עט ו9ח7� אק�צם ע 
ה ב �	ים יתנ� 4י �ם"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
C מל מ�=א "יח7� מהם, מעט  ואם אק�צם ", 4לה	 "ע
ה  
נ�, אי נאמר , אר �י ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ�ל �	ן 

)כתיב, מאי  �ם ואמר� ג)וDרים ". לג , 
4�()ברים  והם �יד* קד�יו  4ל  ע �ים חבב "אף  , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
הם  �ידי* �7הם קד	�ים 4ל  ע�ים, מח �ב �א
ה  ��עה אפיל � מ)�רתי*", י=א ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלרגל *

וכו'וכו ', מלכ�ת על �מ %, מעבירין ��רה, על עליו  ה,תן �ל ��אמר מ�נה�כמ � יג  �רק  (אב	ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה +די ,ה) אין  וכו', יעקב �ל ��2ל� �זמן ע.ו�י  ידי טז)וכו 'ם סה, �ר �ה  ר�א  �בפרק(�רא�ית , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ב)חלק יעסק(צח מ�יח, �ל מחבל� וי,צל אדם יע .ה  מה אלעזר, ר�י את �למידיו  ��אל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה2ד�� הז�הר �ל%�ד  הר �ים את ה%ז�ה וכל ל��נ�. �אן עד וכו', חסדים  �בגמיל�ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ���רה 
,��� הע �לם �ל את �מ9יל �מק +ם  נעלה הכי �אפן  חסדים �בגמיל�ת ���רה ע�סק ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנקרא

הרשב"י לנ�מת  ע	לם �מתק "ר יס	ד  צ )יק ה,ד	� ה�א	ן �4תב �כמ 	 עלינ�, יגן זכ�ת	 ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
)רזין , מרא  המלוב"ן, ה,ד�ים קד� ונעלם, טמיר  א��חצירא א 	ר  יעקב �ר�ינ  זכרמרן ְְֱֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ט	ב  )	ר � �ספר 	 אמן , עלינ� יגן  זכ�ת	 לברכה  וקד	� ע"ב)צ )יק ל �	נ	:(ע��ד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ ד �להוזה
ה 9&יקים  מ�ל י �תר העלי�ן  �ע �לם י�חאי �ר �מע�ן ר�י �אמר �זכ�ת �כמ 	 ל �	נ	. 4אן  עד , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

לברכה, זכר 	נם ע"ב)חכמינ� מ "ה )ף ר �י (ס 4ה מ?�ם ירמיה � ר�י אמר  חזק 9ה �, ר�י אמר  , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָֻ
עכ�יו. ועד �0בראתי מ9	ם ה)ין מן 	74 הע 	לם 4ל את לפטר  אני יכ	ל  י	חאי, �ר  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ�מע 	ן 
ע�נ�, ע >9ה� �ן י	תם ואלמלי עכ�יו . ועד הע 	לם �0ברא  מ 9	ם ע�י , �ני אלעזר  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻואלמלי 

הע 	לם. ועד הע 	לם �0ברא  ר �י (אמר)מ 9	ם מ ?�ם ירמ 9ה� ר�י אמר  חזק9ה� ר �י [ואמר ] ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מאה אם מהם, �בני אני  הם , אלף אם מ�עטים, והם על 9ה �ני ראיתי י 	חאי, �ר  ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מע	ן 

הם. �בני אני הם, �נים אם מהם, �בני אני  ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַהם,



הזהרלד בדרכי  הזהר מתיקות

�מע#י וכן ��1ט, �1ט  על ה8ד�� ה�9הר 'ברי �,פר� �ע �לם אחד  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאי�

�עיניו  לרא�ת נפ�� �ח �קה מליסקא צבי ר�י ה �א �ן הB'יק מהרב  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ�עצמי 

קא  �מCמ,א  �ם. ע ,ן  ��1ט, �1ט על �,היה ה8ד�� ה�9הר על  1ר�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאיזה

עלינ�. יגן  זכ�ת� ה8ד��ים צ'יקים רצ�ן  לק,ם לי- ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָזכ �

'היל �לא ולזאת �י�מא ה9ה ה8ד�� ה��1ס�מעמד ח�יב�ת  לה�יר  ח �בה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

לע�8ת  �מב"�ת ה!�ה, נ�מת � ע�ה מצ�יה �ינינ� �י ולדעת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָה!ה,

נ�מת� לט�בת קד��ים 2ברים וע�ד א�תיע�ד  ז�� �מCמים עלינ�, יגן זכ�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

ה�9הר  את והד1סנ� ה8ד �� ה�9הר  הפצת �ל ה8ד�� �מפעל חלק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלהי�ת

ה8ד �� ה9הר את להכניס יה�דים הר�ה זכ � זה  ידי  ועל ב -77 �רכים C�ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה 

�ביתם  ה8ד�� ז �הר �לי יה�דים אלפי �הי� א �מרת זאת ,�� וללמ �ד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ביתם

�מחיר  �הד 1סנ� והי �ת ה8ד��, ז �הר להם היה �<א מדר ��ת �#י אלפי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

Aט את  וי�יב �ת �נס ,�ת לב#י לנ 'ב  #�רמים הר �ה רצ� ה8רן מעל�ת 1ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָח�ת

��מצא  ה�נסת �ית �כל �מעט לרא�ת יכ �ל אחד ��ל �מ� ה8ד ��, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�9הר 

ילמד � �<א  �י >ראל �ית יהיה �<א �די לנ'ב והתלהב� ה 8ד��, ה9הר  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ�ם

ה8ד�� מסיר�תזהר �זה �ר �אים ב. למנ'בים . �ם קטן סכ�ם  �9ה  א. ס ��ת: מCתי (וזה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נפ�) �מסיר�ת לע>�ת  �ם ח�ק  מק�לים  הם  אז ה8רן מ 4חיר 1ח�ת ��4כרים  .נפ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

�ל ועכ �ו את �,ד 1יס� 'היל �לא , י�מא  �<כב �ד �דלה<ן ה�א �<י ה#כנית ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

�די ה'פ�ס  ה�צא�ת את שי �זיל ק<ה �כריכה מ'ב� מת �ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהAט 

מת�ק ה�פלא  ה1ר�� עם ה8ד �� �ז �הר וילמד� יה�� י>ראל  עם ��ל  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלז ��ת

עם  את  לז ��ת �די הרא��נים סטים 300 לקנ�ת מ�כן אני נדר �בלי  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמ'ב �

��נת  הCנה  �בפרט עלינ �, מח �ה �בר ה�4יח �י ,�>� הע �לם �כל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻי>ראל 

] ה�א �לה �נת �היא צרהתשע"א "ועת ועת – י��ע  �מ�4ה ליעקב היא  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

�ימטר ,ה  וכן  ,771 תשע"א  �ימטר ,ה  מ �יחצרה" לע >�ת �יאת  אנ� מכרחים [ ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻ

ח,ים  ור ' ה8ד�� וה �ל "ה הרמח "ל  ��תב� �מ � י>ראל עם להBלת נפלא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ'בר

ה8ד �� ה�9הר �ל�4ד �רק עלינ� יגן זכ �תם ה8ד �� והר �"� ה8ד �� ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָויטאל

לאו  ואם י�אל � #��בה ידי על �רק הרמב"ם 'ברי  לפי וגם �רחמים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנ�אל

�מע�ן  ר�י לנ� ח'� �בר  אבל  �המן , ק�ה  מל� עליהם  מעמיד וחלילה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָחס

הה�גה ��ל  ה 8ד�� ה�9הר  את י �חאי צרי ��ר  ולא מ,ד , �ת��בה ח�זר  �� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ



הזהר לה בדרכי  הזהר מתיקות

מ,ד >כל ל� �,� מי וכל ליצלן , רחמנא  ורע �ת ק��ת �זר�ת ולא י �Aרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא 

נח. לתבת ְִֵֵַַָֹי�נס

את וכ 0נ� לה�זיל ס6ים הר�ה לקנ �ת להתע�רר 'לת#א אתער�תא צריכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

�להכניס  ה8ד��, זהר �לי  �י>ראל �ית יהיה �<א  ההד1סה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹמחיר

'לת#א  אתער�תא ידי על �י  יה�די �ל אצל י�חאי  �ר �מע�ן  ר �י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת

ל;: ל� 1ר�ת ה8ד�� �ז�הר  ��ת�ב  �מ� העלי�נ �ת הה�1ע�ת את ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמע �ררים

ע "ז:) �נען .ט('ף ארצה ללכת �ת�ב? מה �,צא� �ב�עה ה9הר : #ר��ם וזה� . ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מס,עים  לה6הר , �4תע�רר מי  �ל  למדנ�, מ �אן  ל �ם. ללכת היה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�רצ�נם

"ו,אמר  – מ,ד  �נען, ארצה ללכת ��ת�ב ��יון ה�א , ��� ראה �א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹא�ת�.

ל ;. ל � כת�ב  לא  �#ח<ה, התע �רר �ה�א ועד ל ;". ל � אברם אל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹה'

על �א  �רא ��נה למ6ה �4תע �רר עד מתע �רר לא �<מעלה ה'בר ראה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

נאחז  אינ � הCחר  הא�ר  - ה'בר  וס �ד �<מעלה. א�ת� עליו �,�רה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמה

�רא��נה, מתע�ררת  �היא �יון �רא��נה. מתע�ררת �היא עד ה <בן ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�א �ר

ה<בן . הא �ר עליה ��רה  ִֶֶַָָָָָָמ ,ד

�ת�ב ועל פ"ג)זה �די(שם אל, #�קט ואל  #חר� אל ל � 'מי אל  אלהים ְְְְֱֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

וכן לע�למים. הע�לם מן  ה<בן הא�ר י1סק ס"ב )�<א "ה 4ז �רים (י�עיה� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

�<מעלה. ההתע �רר�ת  �#�רה �מה למ6ה  לע�רר �די לכם", 'מי אל ה' ְְְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאת

התע �רר�ת  מתע�ררת אז �רא��נה, [ט�בה] התע�רר �ת אדם �4עיר  �יון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָוכן

.èמ4אן �ן .
 C למיה הוה )לה	ן  )רע�תא 4נען . ארצה ללכת 4תיב  מה )נפק� ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ�ב�ע
א 
ללכת  )כתיב )כיון  ה �א  )הכי חזי, 
א  לי�. מסייעין לאת)4אה )אתער  מאן 4ל  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָא 	ליפנא 
4תיב  לא  �קדמיתא  אתער  לא )איה � ועד ל *, Cל אברם אל ה ' ו 9אמר  מ9ד 4נען ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹארצה

ל*. Cְֶל
ההיא )ת�רי  מה  על  �קדמיתא לת
א  )אתער  עד אתער  לא  )לעילא  מלה חזי , 
אְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
אתערית  )איהי  עד ח �ורא  �נה	רא  אתאחיד לא  א �כמא  נה	רא )מ 7ה , ורזא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָָָָ)לעילא,

על �. �רייא  חוורא  נה 	רא מ 9ד �קדמיתא , אתערית )איהי 4יון  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָ�קדמיתא ,
4תיב )א פג)ועל  ית�סק(
ה7ים )לא �גין  אל ". 
�קט ואל 
חר � אל Cל )מי  אל  "אלהים ְְְְְְְְְֱֱֳִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

וכן  לעלמין. מעלמא ח�ורא ס "ב)נה	רא  �גין(י�עיה � לכם". )מי  אל  ה' את "ה �ז4רים ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
א 
ער �תא נ� �ר )אתער  4יון  וכן  )לעילא . אתער �תא )י�רי �מה לת
א ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלאתערא 
D4דים  מא�ר א
ם ו9צא � )כתיב  4יון חזי, 
א  )לעילא . אתער�תא אתער 4דין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ�קדמיתא 

וגו'. אברם" אל  ה' "ו 9אמר  מ 9ד ְִֶֶַַָָֹוגו '
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ו,אמר  - מ ,ד וגו', �>'ים מא�ר  א#ם  ו,צא� ��ת�ב �יון  ראה, �א  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�<מעלה.

וגו'. אברם אל ְֶַָה'

ליּה  דּ מזמנין א נּ וּ ן ּכ ּמ ה לאתדכייא  נ ׁש  בּ ר בּ עי ¥¦§©¦§¦¨©¨§©§¦§©©¥¨©ּכ ד

ה�א�להצריכים  וכל  הע�לם ��ל �זה 'בר �בפרט ט�ב, 'בר ��ל לדעת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

לעבר  יכ�לים  חזק רצ�ן עם אבל  מניע�ת, הר �ה י�נן �זה , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ#ל�יה

�מ � '�מ,א , ס,יע #א  עם �אמת �ר�צים מה לכל  לה�יע ויכ�לים ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹה�ל,

ה8ד�� �ז �הר קצ"ה:)��ת�ב �הה�א(מ8ץ למיהך , נ� �ר 2בעי "�2ארחא  ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

2מסייעין  אי �1ן ��ה לאתד �אה, נ� �ר  �עי �ד  מ ��, Bלי מד�רין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָארחא

,"Bמ'ב �לי �מת�ק מ ���פר �� ה2ר- �א�ת � ללכת, ר �צה �אדם  2בדר- ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

א �ת�, המסייעין הם  ��ה לה >הר, ה�א אדם א�ת �, ית�ר�מ�ליכין �הCם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

�עד �. �לס ,ע  א �ת� לל��ת קד��ים מלאכים ל � ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ��לח

ה�ביא וע�ד ירמיה� ידי על  ית�ר� הCם  הבטיח י "ט)�בר ט "ו "ואם (1רק  , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

- מ�9לל" יקר #�ציא "ואם רש"י �פר� תהיה", �פי מ�9לל יקר ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָ#�ציא

��זר  �אני - תהיה" "�פי למ �טב. �#חזירנ � ר�ע  מאדם  הג�ן  אדם #�ציא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם

מב6ל-. וא#ה ְְְְֵַַָָָ�זרה

מטהרים ול�מדי �הם �ע �לם �ד�לים  הכי הר�ים מז �י  נקראים ה�9הר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

�זר�ת  מ�ל י>ראל עם את �מBילים י >ראל, �לל ונ�מת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנ�מתם

ע�>ה �ברכתם ועצ�ם רב �חם �ו'אי �בג�מ ,�ת, �ר�חנ,�ת ורע�ת ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹק��ת

נ �מעת. �תפ<תם  1ְְִִֵַַָָר�ת

יקרים: נז יה�דים  אנ� וחציע #ה אחד �מעט י� �ד �לים, �מ ,א לרחמי קקים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

מלי�ן  ע >רה חמ� את לחAל ר �צים ��<ם ערבים  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמלי�ן

רק וי�ם  י�ם �כל ה8ד �� הזהר את ילמד � �אם �ט �חים אנ� לכן  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיה�דים,

�מ � מ �יח, מחבלי י�צל� �ו 'אי אחת, ��נה ה9הר  �ל ויגמר� '�8ת, 12ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

�ל�תא . מן י1ק�ן  'א  ��ספרא י�חאי �ן  �מע�ן ר�י ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ�הבטיח

ער �ביןואיתא  א')�מ Aכת ע�4ד  נ"ד  יה �דה,('ף לרב  �מ�אל לי- אמר  : ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

�יך  '#תקים  היכי  �י #ני, �1מי� 1תח קרי , �1מי� 1תח  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�יננא ,

#קרי אל מר1א  �>ר� �לכל  למצאיהם הם ח,ים �י  ��אמר  ח ,י, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹות�ריך
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חטף  �יננא  יה�דה  לרב  �מ �אל לי - אמר �פה, למ�ציאיהם א<א  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמצאיהם

לרב  רב לי - אמר 'מי, �הל �לא  מי �י- 'אזלינן  'עלמא ��תי, חטף  ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואכ �ל

ואין  #ענ �ג ��א�ל  �אין  [#תע �ג] ל� היטב [�סף] ל;, י� אם �ני  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהמנ �נא 

האדם  �ני ל�, י�יד  מי ��א �ל חק לבני א�יח #אמר ואם התמהמה , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלמות

נ �בלין . וה<ל� נ �צצין ה<ל� הMדה לע >בי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ'�מים

�ם:�פר � אכ�לרש "י  עדחטף #מ#ין  אל עצמ;, להנ�ת ממ �ן ל ; י� אם - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הנאה: ל� אין ו��ב #מ�ת �מא  מי1יBלמחר 2אזלינן -2עלמא ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

2מי �רסינן: מהר:�הל�לא  �ה�לכת לח1ה '�מה אינ��, �למחר  י�נ� ה,�ם - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ל- י � ממ�ן:אם התמהמה- למות  מת:ואין  האדם 1תא�ם �י ע��ב, חק- ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מז�ן: ל-- י �יד  יא �ד�ה�:מי �4א �ידם, נ�אר  אם  נ�צצין- �ל�מר ה0ל� - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

עליהן : להדאג צרי� ואינ ; ע 4הן, וע��רן 1רנסתן �דילה �דלין וה0ל���הן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

נבל .נ�בלין והעלה ל��ן מתים, - ְְִִֵֶֶָָָָ

נח�ם �כבר ה�ביא י')אמר ב' �בד(1רק ל#כ�נה קצה ואין זהב  �9� �סף �9� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

חמ 'ה. �לי ְְִִֶָֹמ�ל 

�תרא�ב�מרא  א')�בא ע �4ד יא  ��ז �ז ('ף ה 4ל� �מ�נ�ז מע >ה ר�נן, #נ� : ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

�בית  אחיו עליו  וחבר� �Bרת, ��ני אב�תיו וא �צר�ת  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹא�צר �תיו

�נז� אב�תי ; ל�, אמר� וא #ה (א�צר�ת)אביו. אב�תם, �ל על (�ז�ז#)וה�סיפ� ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָ

�נז � אב�תי להם, אמר אב �תי;? וא �צר�ת ואני(א�צר�ת)א �צר�תי; למ 6ה, ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ

��אמר,(א�צר�ת)�נז#י פ"ה )למעלה, וצדק(#ה <ים  #צמח  מארץ "אמת  ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

�מק�ם  �נז#י ואני  ,�� ��לטת �ה,ד  �מק�ם �נז� אב�תי  נ �קף". ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָמCמים

��אמר, ,�� ��לטת ה,ד  פ"ט)�אין אב�תי(�ם �סא ;". מכ�ן �מ�1ט  "צדק ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

��אמר , 1יר�ת �ע�>ה 'בר �נז#י ואני 1יר�ת, ע�>ה  �אין 'בר  (י �עיה��נז� ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ממ�ן ג) א�צר�ת �נז� אב�תי יאכל �". מעלליהם פרי �י  ט �ב, �י  צ'יק  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ"אמר�

��אמר, נפ��ת , [א �צר�ת ] �נז#י י "א)ואני ולקח(מ�לי ח,ים עץ צ'יק "1רי  ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

��אמר , לעצמי , �נז #י ואני  לאחרים, �נז� אב�תי חכם". כ "ד)נפ��ת ('ברים  ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה לע�לם  �נז #י ואני ה9ה, לע�לם �נז � אב �תי צדקה". #היה  ��אמר,"�ל ; �א, ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

נ"ח) לפני ;(י�עיה� והל� תצמח מהרה וארכת; א�ר; �Cחר י�קע "אז  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

לע >�ת  �אפ�ר  ה�ד�לה ההנאה היא הר�ים ז��י יאספ;". ה' �ב�ד ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָצדק;,
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וה8רן  ה9ה �ע �לם �פר�תיהם לד�ר�ת, 1ר�ת �פרי 1ר�ת �ע �>ה ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ממ�ן

ה�א . לע�לם ְֶֶַַָָק,מת

מה�ימים  י �דע אי� ואין  יBילנ �, ה' י >ראל, �לל  על הע�ברים א <� ק �ים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

רחמי לע�רר �4ה ות��,ה עצה �מב�8ים ��אלים ור �ים י �ם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָילד 

י �מרנ �. ה' ק��ת, �זר�ת �ל �לב6ל ולל�ד�מים להתח!ק  צריכים �ו 2אי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

אמן , עלינ� יגן זכ �ת � י�חאי �ר �מע�ן ר �י האלקי ה�1א �ל קד �� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�דברי

�רחמים , ה�ל�ת מן נצא ה"ד �� ה!הר �ספר ה "ריאה ��זכ�ת (אףה�בטיח  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ר ��תינ �) מ 'ברי  �,ד �ע �לל  הבנה ��עת .ללא עליו  לסמ- �מע�ן  ר�י  ה�א ��דאי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

ה�9הר ה2חק . �ספר  וה<�4ד  ה8ריאה �זכ �ת �רק  �עליל מ 9ה ור �אים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

וי �Aריםה8ד�� צר�ת �לא  �רחמים ונ�אל �1ז�ה לנ� ליצלן .מבטח  רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

�אמר�בר למה  �עמ�סה�ענ � י"ב )ה1ביא  י "א - ח ' �אים:(1רק ימים "ה1ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

�י  ל�ים  צמא  ולא ל0חם רעב לא �ארץ רעב וה�לח �י  אלקים ה' ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻנאם

לב"� י��טט� מזרח  ועד �מ=פ�ן  ים עד מ.ם ונע� ה', 2ברי את  ל �מע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹאם 

ימצא�". ולא ה' 2בר ְְְִֶַָֹאת

��לחים �מציא�ת �מב�8ים '�ר �ים  הארץ  קצו�ת  ��4ל  זאת  ר �אים אנ� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לב  �מתק Cרים ז�הר פקסים ספרי לב �8 ה', 'בר את �8 ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

ה'. 'בר את ל�מ�ע  וגדל ה�ל� ה4Bא �ן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָק�נטרסים,

זהואם  1עמים, אלפי ה8ד�� ז �הר �A,מ � אנ �ים הר�ה �� �ל �ד �רנ� י� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�ל הבטחת� �זכ �ת ל�4ה,יהר��"�ו'אי רפ�אה �הכין  הCל�ם, עליו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ליראת  ולז ��ת �אמ �נה להתח9ק ���כל �די ה8ד�� ה�9הר את לנ� ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהכין

�י �למה, �ת��בה לחזר  נז �ה ה9הר ל �4ד ידי ועל  האחר�ן , �'�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ�מים

הB'יקים  �ל  ��תב � �מ� �מים, ליראת לז ��ת אפ�ר אי ה 8ד�� זהר ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ�לי 

וע�ד. ט�ב �ם  �על ְְִֵֵַַַ#למידי

הע�לם יה�דים  �ריאת �נ �ת אלפים ��ת וא �זל ... ה�ל� ה9מן יקרים! ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לעצמם  מ �סיפים �יעף... ח�לפים ע �ברים, �מס#יימים ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָה�לכים

ה8ד ���ת �י�יב �ת ה �למדת #�רה �ל �נים #למ�דש"ס מא�ת �פ�סקים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

מMג �ל  צ<� צל לנ � ואין  �מים, �ח���נ �ת ה Mג�ת לנ � אין  �מפר �ים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ�בלי



הזהר לטבדרכי  הזהר מתיקות

#א�נ�ת, עני, מחל�ת, #�בע : ה9מן זאת �בכל ה�א, �רי� ק�ד�א ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹ�הנהגת

ליצלן . רחמנא �רעיני א ,�ם ��מים, עצירת  קאסמים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָ>רפ�ת,

�אים?!א 1א  אנ� ִָָָָ

מחבר#-?נח 86ה �ר�ע �ע�בר י �ם �ל ול4ה מה על ונחק�רה, 'רכינ � ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה1געים  מ �ל �מBילה מגינה אינ- �ביכ�ל , ה�למדת, ה#�רה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמ'�ע

מ�יעה? לא  והגא �לה �מי<לת ��כה �הCכינה זה אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרעים.

עלינ�אמר יגן זכ�ת � י�חאי �ר  �מע �ן  #יק�ןר�י זהר , מי :)מ "ג(#יק�ני  "וע�ד ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

והחכמה ה"�לה ��ס�0ק ה#�רה )���רם 1נימ,�ת מ ��רה .(ז�הר, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

6�ט  א 0א �אין וא�מר ,B� י��2ל� �0א וג�רם  ��כתב, �מ ��רה 6ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��על

�ב�מרא יבין...)���רה וה4בין  ה,�ם , �ל וה�מרא ה #�רה �1ט  רק �ו 2אי ,(ל�מדים  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

נברא �0א  ט�ב ל�, ואב�י א�י �ן, �מהה�א נהר מהה�א ה�ים את יס0ק  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹה�א 

החזיר  �איל� ל�, ונח �ב 6ה, ו��על ��כתב ��רה B א�ת ילמד ולא  ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ע�לם,

��תב  וכן - ה�ל�ת!!!". ואר- �ע�לם ענ.�ת וג �רם ובה�, לתה� הע�לם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאת

ל')ה "ד ��הר��"י  �8#ן ז �הר, ה/כינה :(�8#ני  את �ע�בדים לא 0ה "א�י  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ענ.�ת , ���רמים להם אב�י  ה"�לה, חכמת �ל��ד  מ��2לים  ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ�י�ב�,

�ב!ה ה��יח".(מלחמ�ת)וחרב  ר�ח  את �מס0קים �ע�לם, ואב2ן והרג ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הCלמה�די ל�א<ה ולז ��ת  �בא�ת ה4תר ���ת ה1רענ�י�ת  מ�ל  להינצל  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻֻ

ה8ד��. ז�הר  ה #�רה, 1נימ,�ת �ל �4ד  צ�ר� י � ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ�רחמים

ק ��ת ומס�לים �זר �ת �ל  לב6ל ה8ד�� ה9הר  �ספר  וה8ריאה ה<�4ד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ק,�ם  �ל �י ליצלן. רחמנא  צרה �ל  מ 1ני  �צ�רה �ח�מה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָולהי�ת

ה8ד��. ה�9הר  �ל �4ד  #ל�י  ְִַַַָָָָהע�לם

י"ד)�מ �לי הגר"א �מ�כיח,(י "ב, הר�ים למז�י �.� ה!כ�ת ��דל מבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

וגם לד �ר�ת, �.ע 8ה מה �ל על 8כר  מק�ל �מע , אם חבר �, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת

חלק� �ל מק�ל אז �מע, לא חלקאם את מ ��1 ל�קח  �מע �0א וזה ה>�ב, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

.�0� ִֵֶַה�יה�1ם 

ה�א�להואם �לקרב  ראתה .." לא  "עין  לנצח! לע�למ�ת לז ��ת ה�;�רצ�נ; - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

" ספר לח<ק �עה יכ�ל  �ל B� ז�הר ער ללמ�ד �מע�רר  המע�דד  ," ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ט �ב . �בי�ם ק�ד� ���ת �בפרט י�ם, �כל  ְְְְִֶַַָָָָה8ד��
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�נ�ת ואם  למילי�ני #ז�ה הרי ה�9הר #�רת  אחד יה�די  אפיל� ילמד �זכ�ת; ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מלי�ן  ל 4אה ל � ע �לה ���ת ה8ד�� ז �הר �עה ה<�מד �ל  �י ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ#�רה,

ח ,יו, ימי לכל ט�ב , וי�ם הCנה ��ת�ת �כל #כ1יל ואם #�רה, [ימי�נה  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

�בעים] �הם יתארגן �נ�תינ� �זכ�ת* ואם ��רה. �נה מליארד 640 ל ��יע ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מליארדי  �ל א�די לסכ�ם ��יע ה"ד �� �ז�הר �.למד� יה�דים  למנין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�יע�ר

��רה. ִָָ�נים

קס"א.)ה8ד���בז �הר ו,צא ה�א(1ר�ת מ /מים ��1תנים מה ��ל �ת�ב: ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

�ל  מכ6יל א �ה �ריה, �כינה  Bי� ע 8רה  �ל �.ד �ע וע �ד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�אלף,

400 ו  זילי�ן 6 לח/ב  מאד �"�ה למס6ר ��יע �אלף. יה�דים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמנין

�.!קפ� ה1צחי הDכר ��דל את לח/ב י �כל �מי - ��רה. �נה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָטרילי�ן 

�ו 2א �ת!!! ְְְִַָלזכ �ת *

לנ�חזינן אין  הזהר, �ספר  ה<�4ד �ל �ח� ועצ�ם �ד�ל �4ה עד  ה�#א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

וכח אמץ  להם לה�סיף ה8ד�, מלאכת ע �>י ידי את לח9ק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹא<א

א �ר� את �להפיץ להמ �י� עז וחגר� מתנים א4צ� ה8ד ��ה, �עב �דתם ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוחזק

'אפ�ר, מה �כל �לס,ע �ע�לם �ח� לפרסם י�חאי, �ר �מע �ן ר�י  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ל

וא�ר  ה�א �רי� לק�ד�א חילים  �להר��ת חיל לע>�ת לא�קמא וה�סיפ� יתא  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָ

מעפרא . ְְְִֵַָָ�כינ #א

להבטחהוהלואי ממצרים ישראל  נגאל� -� ז �, 1ר�ה ה9ה, ��ב �ע ��ז �ה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ל�א<ה יחד �<נ� ונז�ה נפלא �ת" ארא�� מצרים מארץ  צאת; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻ"�ימי 

אמן . �ימינ � �מהרה ְְְִֵֵֵֵַָָָָה Cלמה

ואמן  אמן לע וֹ לם  ה' ¥¨§¥¨¨§̈בּ רוּ #

C



הזהר מאבדרכי  הרשב"י דרכי

¤¥ספר
הר ׁש בּ "י ¦§©¨¥§©דּ ר ּכ י

ה ּת וֹ רה  בּ עיר ׁש נים ] [בּ ׁש ֹלׁש  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ה ׁש י ׁש י לּס יּ וּ ם ¨©¦§¦¨¨§¨©©§¦¦©¦©¨¨§דּ רׁש ה
לפ"ק  תשע"א ׁש בט, חדׁש  רא ׁש  ערב  §¨§¤ŸŸ¤¤©§¤אלעד

יח �ד �דחיל�,ל�ם �רחימ � �רחימ �, �דחיל� ,B כינ�י�� ה�א �רי- ק�ד�א ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָ

לא �קמא י8ראל. �ל ��ם �לים �יח �דא  ה' בו' ה' י' �ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָליחדא 

ספר  ספרא  �בהדין  8מחה, ה�נים אם ע�זנ� �כינת  לע�0י מעפרא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�כינ�א 

�מע8ה  עלינ�. אלהינ� אדני נעם ויהי �רחמי. �ל�תא  מן י8ראל יפק�ן  ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹה!הר,

��ננה�. ידינ� �מע8ה עלינ�. ��ננה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָָידינ�

אחינ��ר��ת את המקרבים הר �ים, �מז �י י�יב �ת, רא�י ה �א �נים, הר �נים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

את  �אר�נ � יחי �, עליכם ה ' ��Cמים, לאבינ� י>ראל  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ני

יסף  אב�תכם אלהי ה' ה9ה, ה8ד�� ה 8הל  �ל  �בר ��ת ה9את , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹההתאAפ�ת

אמן . לכם , '�ר  �א �ר  אתכם ויבר� 1עמים אלף  �כם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָעליכם

מה��8ץאנחנ� ה,�צא וה��רא  ה�ד�ל הCם ��'84� �מצ1ים מיחלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

�נ  מאר�ע  מהרה יחד "וק�צנ� לבר�ת: נז�ה ה9ה, הארץה8ד�� פ�ת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן . �ימינ � �מהרה צדקינ� מ�יח  �ביאת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָלארצנ�",

והגיענ�א �דה וק,מנ � �החינ � �ר�� אהלל ��, ר �ים �בת�� �פי, מאד ה' ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

יכ�לים  אנ� אין ה', �ר�� ה�Cית ה1עם ז� ה9הר ס ,�ם �ל ה9ה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹל9מן 

מלאכים  מעלה �ל ��ה1מליא �Cמים, ה�ד �לה הMמחה את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלתאר

לפניו  וא�מרים ה�א , �רי� לק�ד �א  �מק<סים �באים מתאAפים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ�>רפים,

�אנ� �פי �בס,�מ�, ה9הר �אמירת לב�ראם ���4חים  י>ראל עם �ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�בח�

�א  1ר �ת �פר�תינ�, ה8ד�� �ז�הר  כ"ח)ר�אים – כ"ו י"ב, #ר ��מ �(1רק  וזה , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה8ד �: ְִֶַֹ�ל ��ן



הזהרמב בדרכי  הרשב"י דרכי

לכם."והיה ה!את העבדה מה �ניכם  אליכם יאמר � 1סח�י  זבח  ואמר#ם  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

1סח א�ר לה' מצרים יה�א  את  �נג�1 �מצרים י>ראל  בני �#י על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.é.תא�מ%לכ ו �בע מעיר �נים  1� ��,ת�,ס נח �תבת ה�א ה>הר יזהיר �ספר  וה�4Dילים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
נח, 4תבת )איה� ה >הר , ספר )אקרי )א , �זהר מ�
)לין )קא  אינ�ן  א 7ין  הרקיע , 4ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹזהר
)בה 	ן מ���חה . ��נים מעיר , אחד �לזמנין מ�לכ�תא . ו�בע  מעיר , �נים �� ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ)מת �04ין 

א')יתק9ם &א."(�מ �ת &ספרא  א�רה  ודא ."���ליכה היארה  ה+��ד  ה �ן &ף �ל ג' חלק (זהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מהימנא ) �רעיא נצא קנ"ג: ה >הר �ספר מג �ה , ה 2ד ��] ל'�צאט � ח'+ים מ'�ה  �[ר '�נ הרמח"ל . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
�רחמים. ְֲִֵַַָמה ל�ת

מה �ל�ת  לצאת לז4	ת אפ�ר ה>הר  ספר  ��אמצע �ת ה ,ד	�, �>הר  �0כ
ב מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיד�ע 
הרמח"ל  מ�יח. חבלי י ��רי  ללא  )הינ� �%ר�ם"�ס�רחמים, "א&יר את פר� מס�יר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לד�ק עכ�ו  )וקא מאד 4דאי  מ)בריו: הע 	לה ה>הר . 4ח �ל  ה 7ל � ה)ברים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ�נימ 9�ת
ה,ד	� ה >הר  ספר  ה�7ים�קריאת את מבינים לא  אם �ם �	על  ה>הר  ��פר המק�לים אמר � (94ד�ע, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

.�,	ראים) ְִֶ

הרמח "ל : �ביא � מה)ברים חלק נתיבלה 7ן  אימת  עד לחבריא �מע �ן  ר�י אמר  "�ניא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
סמכא" &חד  לא)רא)�קיימא  �ידינ �:(��תיחה �ל�י  והי ��עה מ�כנה , ה א�ה . ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

מק	מ	ת  �כ�ה  �בחיו  נאמר 4א �ר  ה>הר, ספר היה �ע 	לם �0תקנ� ה�ד	לים ה 
,�נים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמן 
זה )בר  	� וית�אר  יDראל . לבית י��עה קרן  �להצמיח ה �כן , לגא 7ה ה �א  4י עצמ 	, �0�ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמ

נDא �פר �ת וגם �עמים, וכ�ה 4�ה �ב
,�נים מהימנא, �רעיא מק 	מ	ת :(קכ"ד )�כ�ה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
מן  ל�תא  �י1 י/ק�ן ה>הר, ספר האי  �&איה &ח+י מאילנא למטעם י.ראל &עתידין  �בגין "ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

מה�ל�ת �רחמי" �זכ�ת	 יצא� ה>ה, ה >הר ספר �ה�א הח 9ים מעץ לטעם יDראל  �עתידים (�מ?�ם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

.�רחמים) ְֲִַ

א �ר ההנהגה, �עמקי �מ�ר� החכמה , מע ,רי  �ד	לים �ע ,רים ה �א  
ל �י ה>ה  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻוהענין
ט�ב  רב אל 	� י �יע� א �ר  C ה )ר לנח	תם נחלת	, ועל  	�ע על  ה9חיד האד	ן  �פעל  ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהכין 
צריכים  
,�נים �מה �גל�תם, יDראל  חסר � 4�ה 
דע� Cוצרי ה�ח�בה . �רא�ית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻהמכ�ן 

המ�	רר  �בח �ב  לקדמ�תם. להחזירם להם ה ?ל 	ם)הם עליו C ל�ה והבין()וד  ה >ה, הענין  על  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
וכו' נביא " ע 	ד אין ראינ�, לא  "א	תתינ� וא 	מר: מתא 	נן היה  הא7ה, ה�ד	לים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהחסר 	נ	ת

ט') ע "ד , אמר �(
ה7ים לברכה זכר 	נם וחכמינ� מD9ראל , אבדה וי,ירא ר�ה  חכמה �אמת 4י . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
כו' 4ספר 9א " למהוי חכמ 9א  �ר� ה�ק)�, �ית �חרב מ"ט .)"מ 9	ם המ �	רר(ס 	טה והיה . ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

וכו' צר " יחרף אלהים מתי "עד וא	מר : זאת על  י')מת�7ל  ע"ד, א7ה(�ם �בפס�קים . ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
והבן... �מע  ה>ה , �ענין  מאד �ד	לים  ס	ד	ת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנכללים

ונ,צל: ה>את ל�בה נברח �וכ�נ  ה �בה, ענין ע.תה  י�חאי �ר �מע�ן  ר�י ונמצא�ריחת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
נכלל � 	� א�ר  ה>הר , נע Dה ��ס 	ד� ה
בה, ענין עDתה  י	חאי �ר  �מע 	ן  ר�י ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ��ריחת
יDראל , לכל  4ללית לבריחה זה  נח�ב ואז  
,�נים,� 4�ז4ר  נ�מתין , ר �	א  ה ??ים 4ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻל 

�0אמר  וזה� יציאה, א7א  C יצטר לא  ה9מים ��ס	ף י"ב)עד  נ "ב , בח�ז 	ן(י�עיה� לא "4י : ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
יDראל "... אלקי  �מא �פכם  ה ' לפניכם C הל 4י תלכ�ן  לא �במנ�סה 
צא�ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

מ�יח: מחבלי וי,צל אחרא, ה Cטרא מן ��רח ה 2ד �� �>הר  �+ת&�ק  מי 4י �ל והאמת , ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
אחריו  נ �אר  ה>הר  רשב"י)ספר מן(אחרי  ��	רח נקרא 	� �9ת)�ק מי �4ל לברכה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ



הזהר מג בדרכי  הרשב"י דרכי

ל 	 C יצטר �7א עד אחרא , ה9מים)ה�טרא  נמצא(�אחרית 
	עלת מה וא	דיע* יציאה , א7א ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מ�יח. מחבלי ה Kלה ה�א 4י ה�א , �ד	ל  
	עלת 4י והאמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�זה,

למ�טב": �מחזירם �המן ק��ת  � זר�תיו מל3 עליהם  מעמיד ה�א 3��ר "ה 2ד �� הענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָס�ד
האדם  מן  להפריד CריKה ה,בר  ח ��ט 4מ	 א 7א  צריכים, הי� לא  מ�יח חבלי 4י ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוהענין :

החבלים צריכים  הי� 4ן  ,	� �0ד�ק מ �יח)ה>המא  מ D9ראל(חבלי להפריד  4די  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ס וזה  לצאת. יחזר� C4 ואחר למעלה, 04ז4ר  לברח �9�כל � 4די  ה �ל�ת , זהמת 	ד[את] ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ק�	ת  �זר 	תיו� Cמל עליהם מעמיד ה �א  C�ר� "ה,ד	� לברכה ] זכר 	נם חכמינ� ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ[מאמר 
למ�טב" �מחזירם צ "ז:)4המן  ה �טרא(סנהדרין 
ג�רת C	
 �האדם �ע 	ד �ד	ל : 4לל  זה � 4י  , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ


חת  �ק��רה  4פ �תה 
?אר  אחרא �ה �טרא Cוצרי .CריKה ה 
,�ן לת,ן  יכ	ל  אינ	 ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאחרא 
למעלה. 04ז4ר  ְְְֲִִֵַַָָָיDראל 

ה�ע 7	ת: 
י� להם Cצרי אי ולכן  יציאה  �דר3 �י �ריחה , �דר 3 ההם ה 2ל/�ת מן לצאת  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
�"ארנה �ה2ל/�ת רמה , �יד ה2ל/�ת מן מ%� ��+צא 3� ואחר  �רא ��נה . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאפ�ר

�ח�ם. ְְַָ�פ�ת�ת
החבלים ידי על  א 7א לברח להם אפ�ר  היה לא ה >המא , �הם הר �ה  �0ד�ק 4יון C חבליא) ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ה �ריחה.מ �יח) היא וזאת מקלט, עיר  "אימא" �היא  �ת��בה ח	זרים הי� �אז , ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

ו �ב וכו' הא 7ה ה)ברים 4ל �מצא�* ל * "�Kר  ה4ת�ב: �אמר  מה �ד	ל  ס	ד �זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוא 	דיע *

וכו' אלהי*" ה' ל')עד ד', �זר	ת ()ברים ו �ל	ם חס לגזר  אחרא ה�טרא הת ��ר �ת 4י  )ע, , ְְְְְְְֱֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
וה0ה מת��רת. C4 על 	ת� 4פי 4י �מדרג 	ת, ולינק  להתאחז על 9ת � לפי Cנמ� יDראל , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מ�עת  �היא עד )חק . אחר  )חק יDראל  נדחקים ואז זו"ן, �ספיר	ת �מת��רת ע	לה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהיא 

מינ�" מתערין )ינין "אימא  �ס	ד, 4ן, �ם �ם להת)�ק ח	�בת  והיא חלקל "אימא", (זהר  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

סה .) ��ג ' מת)�קין יDראל  א)ר�ה , ואז חר �ת . היא  אימא 4י יכ	לה , אינ� �אמת Cא ,ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ה
��בה. �ס 	ד ְְְִַָ�ב	רחין 

�יע�� עד לספירה מ �פירה �מת��ר  C ל	ה � ק�	ת, �זר 	תיו� C ל�ה C צרי היה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
�בר "לפני ס	ד וה �א  ליDראל . ה
��בה  מתע 	ררת  א )ר �ה  4י 4ח	, נ��ר ו �ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאימא 

יח)�א 	ן " טז, ��בריחה(מ �לי  וכיון ה�זרה, ידי על  הי � ורשב"י  מ�ה �ריחת  �ם 4ן ועל  , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ה>הר , ספר  נע Dה אליוזאת  �+ז&%ן  מי לכל וע �מד  ק+ם ה�בה ענין �בר )הינ�:ה,ה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מ�יח, חבלי ל 	 Cצרי ואין  אחרא, ה �טרא מן  ויצא  ל "אימא " מ�יע  4בר  ה>הר  �ספר ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹה0ד�ק
�תח7ה. למעלה  �הבאתי �ענין  נDא , �ר �ת  מהימנא �רעיא  4ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ�ז4ר 

ה>את  ה�ע7ה הלא  4י הע D	ת	, אחרי הר�ה  �זמן א 7א ה>הר  נת�7ה לא  זה , 4ל  עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻוה 0ה,
�ר ��: �זמ �0, א 7א  לה �צא צריכה  אינ �אינ� /ע�ת� �י ה>ה, ה>הר �ס�ד  י.ראל ��+ברח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

מ�יחא &מל�א �דרא י�מ +א �ס�ף ה��יח ].א�א C מל �ל  �ד 	ר 	 ה9מים, [�ס	ף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
�בפר �ט	ת  �ק 7�ת  
בל , קצו 	ת �כל אדם  לכל  נגי� ה>הר  ��פר  זכינ� אנ�, �ימינ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוה 0ה,
ה)ברים  4�נת 	<� ונראה  הע 	למי, ה>הר  מפעל  �ל הר �ים מז4י �זכ�ת �פרט  ,��ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ה>הר ספר  רשב"י)��ע7ת לתק �פת יחסית מאחרת �תק�פה נת�7ה  לכלל(�אמנם  לה�צא צריכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
�ה 0גי��ת  נראה לכן  אנ�, �ד	רנ� 4ל 	מר  ה��יח , C מל �ל  �ד	ר	 ה9מים, �ס	ף  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיDראל 

וע,ר . 4לל מקרית אינ� �ימינ� ה >הר  ספר  �ל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹה�ד	לה
��ם  ו �מע 
י ז	. �תק �פה ה>הר �ספר לקריאה ה�K�ר  את  ה)	ר  �ד	לי 4ל קרא � ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�כבר 
י	ם, מ )י  ה >הר  �ספר  מ �עט )בר  �ל  קריאה  אפ7� לעצמ	 יקציב �אדם �0כ	ן  �ד	לים,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
למעלה האמ�רים ל )ברים �עבר� והאמת, ה >הר . �ספר ל )בק ה?ם �עזרת י �כל Cבכ�ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ



הזהרמד בדרכי  הרשב"י דרכי

�א�ר  י>ראל �ני ו,ע>� ו ,לכ � ו,�#חו�. העם  ו,8ד הBיל �#ינ � ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹואת

�ב  ע >�". �ן ואהרן מ�ה  את ה' מהימנאצ�ה מ'),רעיא  �א :(1ר �ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

אדם יאמצוה �ן על ח�בה �היא מצרים, יציאת ��בח  לס 1ר ז � אחר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מצרים  �יציאת �4ד�ר אדם  �ל �ארנ�, �� לע�למים. זה ��בח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלד�ר 

�ה�א  ה�א �ע�לם �Cכינה ל>מח ה�א  עתיד �>מחה, >מח  ס �1ר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�בא�ת�

>מח ה�א �ר�� וה8ד �� �אד �נ�, �Mמח אדם  ה�א �הרי ה�ל, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ>מחת

ס�1ר . ְִ�א �ת�

Bלכ ��א�ת להם: ואמר  ,�>� ה 41ליא  �ל  את ה�א �ר�� ה8ד�� ��ס �עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

�גא <תי. �>מחים �<י  ה�נים �4ד�רים �<י  הCבח ס�1ר את 4�ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻע�

ו  י>ראל , עם  �מתח�רים �באים  מת��סים, �<ם הCבחאז  ס �1ר ��מעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

��פר יד�ע הרי ,	� ה)בק  האדם עב�ר  מ �יח חבלי את לב /ל ה>הר ספר �ל 4ח	 ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ�ענין 
הי��ע	ת  לכל סג7ה היא 	� וה,ריאה רע, )בר מ4ל  האדם נ�מת את ממרק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה>הר 

ְְַַָוההצלח	ת.
.àéעל ח9�בא )איה � מצרים, )יציאת ��בחא  לס�ר  )א , �תר �,�דא  מהימנא : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ�ברעיא 

מצרים, �יציאת )א�
עי  נ� �ר 4ל  א	קימנא, הכי לעלמין . �בחא  �האי לא �
עי נ�, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ�ר 
מ 74א , חד� )ה �א  )אתי  לעלמא ��כינ
א  למחדי איה� זמין  �חדוה , ח )י  ס��ר  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�בהה�א 

ס��ר . �הה�א ח)י ה�א C רי� וק�ד �א �מרי�, )ח )י נ � �ר  איה � ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ)האי 
��מע� זיל � ל 	ן , ואמר  )ילי�, �מליא לכל  ה �א  Cרי� קד �א 4ני � �עתא , ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ�י�
מת�04ין , 74ה� 4דין  �פ �רקני . וח)אן �ני, מ �
ע� )קא  )ילי, )�בחא  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻס��רא 
�חדוא ח )אן  )קא )�בחא , ס ��רא  ��מע � )י Dראל, �הדייה� �מתח�רין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָואתיין 
אי0�ן 4ל על  ה�א, Cרי� לק�ד�א  לי� וא	דן אתיין 4דין  )מריה	ן , ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָ)פ�רקנא 
�חדוה )ח)אן  �ארעא , לי� )אית ק )י �א ע�א על לי� וא 	דאן �גב�רן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנ�ין

)מאריה	ן. ְְְֵָָָ)פ�רקנא
למאריה	ן , חילא  יהבי  ס��רא  �הה�א ויDראל  לעי7א, �גב�ר 
א חילא  לי� א 
	סף  4ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָדין
מקמי�, דחלין  וכ7ה� לי�, וא	דן �ב�ר 
י �, מ ��חין  4ד �גב�ר 
א, חילא  )א 
	סף  4ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמל 4א ,

)א �ס��ר  �לא�
עי ל��חא  אית ,C4 �בגין 74ה�. על  יקרי� א')ואס
7ק  ע��ד מ "א ()ף  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

ה�א , Cרי� קד�א  קמי  
דיר  לא�
עי נ�, �ר  על  איה � ח	בה )א, 4גוונא  )א 
מר . 4ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻמה 
)עבד. ני�ין אי0�ן  �כל  ניסא ְְְְִִִִֵַַָָָ�לפרס�מי

לבתר ויהוי  )ה�ה, מה  4ל  74א, ידע ה �א  Cרי� קד�א והא  ח 	בתא , איה� אמאי  
ימא, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻואי
נ � �ר  Cאצטרי ו)אי  א 7א  ידע . ואיה� עבד, )איה� מה  על קמי �, )א �רס �מא  אמאי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ)נא ,
�ליא� וכל  ס7קין , מ7ין )אי0�ן �גין  עבד, )איה� מה �כל  קמי � �לא�
עי ניסא , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלפרס�מי
עלייה� יקרי� ואס
7ק ה�א , Cרי� לק�ד�א  74ה � וא	דאן  ל	ן, וחמאן מת�04ין, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ)לעי7א

ות
א . ְֵַָָעי 7א



הזהר מה בדרכי  הרשב"י דרכי

�ל  על  ה�א �ר�� ל8ד�� �מ �דים �אים  אז אד�נם. �א <ת �חדות M�ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻמחים

�Mמחים  �ארץ  ל � �,� ה8ד��, העם על ל� �מ�דים  �גב�ר �ת, נ Aים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא�תם

אד�נם. �ל ה�א<ה ְְְֲִֶַַָָֻ�>מחת 

לר��נם,אז �ח נ�תנים ס �1ר �א�ת � וי>ראל למעלה, �גב�רה �ח  ל� מתו Aף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

וכ<ם  ל�, �מ �דים �ב�רת� ����4חים �גב�רה �ח  ��4סיף מל � ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ�מ�

זה �ס �1ר �לד �ר ל��ח י� לכן �<ם. על  �ב �ד� �מתע <ה מ1ניו , �1ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחדים

�לפרסם  ה�א �ר�� ה8ד �� לפני #מיד לד �ר אדם  �ן  על ח�בה ��אמר. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�מ �

�ע>ה. נ Aים א�תם  �כל ה�ס , ְִִֵֶֶַָָָָאת

�היהואם  מה  �ל ה�ל, י�דע ה�א  �ר�� ה8ד�� והרי ח�בה ? זה ל4ה #אמר , ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

וה�א  ע�>ה , �ה�א  מה  על  לפניו , זה 1רס �ם מ'�ע  מ �ן? לאחר  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָו �,היה

�ה�אי�דע? מה �כל לפניו �לד �ר ה1ס  את  לפרסם אדם צרי- ו 2אי  א 0א ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ור�אים מת �1סת, מעלה �ל ה�6ליא  וכל ע�לים , 2ברים �א �תם מ/�ם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָע8ה,

�למ >ה  למעלה עליהם �ב�ד � �מתע0ה  ה�א , �ר �- ל"ד �� �0ם  �מ �דים .א �תם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ה'�לפי ��ר �� ה�ס , מפרסמים אנ� �ן על ה�ס, לפרסם �Bריכים �ראינ � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אמר  �כבר ה8ד ��. ז�הר  הCי�ית �1עם מס ,מים ה�י�י �אלף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ�ד �רנ�

�ה8ד �� להאמין ק�ה יהיה 'מ �יחא, עקבתא  ��ד�ר הB'יקים מן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

חלק , קיר על לט1ס �מ� ה�א , אל.ה��ר�� �ל �מבחן  ��מ � ,-� על ואמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נביאי  �ל לצ2ם �רד ה6עם  א- ה /מים, מן א� �רד ה6עם �ם ה�רמל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָ�הר

לט6ס �מ� ק�ה יהיה �אמ�נה להחזיק  וכן �אמ �נה... יחזיק � מע�ט ורק ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�על,

חלק... קיר ִַָָעל 

נס,ואם �ה�א ו'אי ה8ד��, ז �הר �A,מ� אנ �ים הר�ה �� �ל �ד �רנ� י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

�ר��"י וע �ד , ע�ד לפרסמ � �צריכים ה Cל �ם, עליו ר��"י �ל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�זכ�ת�

להתח9ק ���כל  �די ה8ד �� ה�9הר  את לנ� והכין ל�4ה, רפ�אה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהכין 

לרח �קים  �ם  �לימה �ת��בה לחזר  והע 8ר �מים, ליראת ולז��ת ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�אמ �נה

�,ד�ע. ְֵַַָ�י �תר

ה ',ועל  �ר�� �9כינ � �� על  �ב �ד �, �ר�ים  �נפרסם  ה�ל, לאד�ן נ ��ח  �ן, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

לע >ר�ת  ה 8ד��, �ז�הר  ה �למדים �ע �רים  למא�ת ה 8ד��ה, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ�ארצנ�



הזהרמו  בדרכי  הרשב"י דרכי

�צל  לחס�ת ה�#�4קקים ולרבב�ת ה8ד��, ז �הר �מס,מים ה<�מדים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָאלפים 

200.000 -� �עה" �ל  "ער �ה ה�8נטרס ה�פץ  �כבר #�רת�, וללמ �ד ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהר��"י 

��4סיפים  והעצמה ה�דל על �מס 1רים ח�זרים �מ ��ב  וה6לפ�נים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹע�תקים,

אנ �ים  על ס�1רים ק�ד�, ���ת �פרט  ז�הר ה<�מדים מא�ת  י�ם, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ�כל

ר��"י, �ל  �בכח � ה8ד�� ה�9הר  �זכ �ת �מ �רים #��בה ל�עלי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ��ע>�

�ב�ה�ת  לדר ��ת וע �ד  ע �ד  �מתע <ים הל�4ד 'ר � ה�מ �כים ��1טים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָאנ �ים

ה ', אל �מתקרבים ל�4דם, על מתע�גים ט �ב , �י ור�אים ט�עמים  ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָ�נעל�ת,

ה8ד��. ה�9הר  �זכ�ת ונחמ �ת, י��ע �ת  ונפלא �ת, ְְְְְִִִִֶַַַָָָנAים

ה'ת �נס6ר את ועזב  רעה, לתר��ת �,צא אחד עם Cארע אחד . ס �1ר לכם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

על  חב� לא  �1ה �אפיל � עד �ל �ם, ולא ��ת �מר לא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹלגמרי,

ה�9הר  את �ראה  לאחר #ח #�נה. לדי �טא  וה �יע ��יה, עם התח #ן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹרא ��,

הא �Aר  חמרת �ת�ב ו�ם �מ�ת, 1ר�ת רא ��ן י �ם על לי>ראל �חק ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ�מס �דר

�בכה ל �תל  ונסע קם מע>יו, על  התחרט  מ,ד ע >ה, מה וראה ה�יר  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ�עבר,

והתו 'ה, הת1<ל  הענין. חמר את ידע  לא  �י ל�, ימחל �ה ' �ע�ת ��ל� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ�ם

לחבר �ע טלפ�ן הרים מ�4, ח ��ים ע <פ�ן �הר�י� �ת��בה ד חזר (��בר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לט�ל �עבר) יחד ונסע � �א, חבר� ל�, לעז�ר ל �תל  �,ב �א מ��4, �ב �8 , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ואת  ה��,ה, א�#� את עזב  �ת��בה, החזרה  #הלי� התחיל �� ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�מ�צא ,

התח#ן  אר ��ת , 1א �תיו רא ��, על �מג�עת �1ה ח�ב� וה,�ם ה��ים, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹֻהח,ים

�ל  מ�ח � א <� �ל  ה 8ד��ה. #�רה ל�מדי  ילדים מלא �בית� ��רה, אCה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹעם

אחת. 'גמא רק וז � אמן, עלינ� יגן זכ�ת� ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֻהר��"י

העב �דהונז �יר "מה הר�ע  ה �ן ��אל  �א, 1ר �ת מ1ר�תינ� ��ב  ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

לכם"? ֶַָֹה9את

�לז �הר?�- לכם מה ה�Cאלים : אנ �ים נמצא �ם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ

�נס#ר �ת?מה לעסק לכם ְְֲִֶַַָָֹ

לה'"ואמר�ם ה�א 6סח את זבח �נבאר מעט ע �ד  �ד �ר �� ועל  " ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

�הרחבה. ְְְִַָָָָהענין
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�ז�הר 2ע�, �מב�אר  סיני, הר  על רגליו  עמד � לא  ז�הר, ל�מד  �0א  מי �ל �י  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

עליו ממ�י - �סדרם, �מידים ה"ד�� ז�הר �ל��ד  �העלת *, 6ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָֹר�ת

סיני  �הר  ה��רה �ק�לת �קד ��ה ��ת�ב  �העלת *�מ� 6ר �ת  ('ףז�הר ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

2סיני .,קנ "ב.) �ט�רא קיימי 2הו� אינ�ן האמת  �חכמת לע�סקים �באר 2קרי ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ה8ד�� 6ת.ה הB'יק יה�דה ר�י האל�קי לש �נ�:המק �ל וזה עלינ �, יגן זכ�ת� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

הי� האלקים, לקראת י>ראל ��,צא� �תח <ה  �י ��נת� �בא�ר לי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹונראה

" נאמר : �� ואחר  ההר, �תח#ית מרחקמתי Bבים ו.עמד � ו.נע� העם ",ו.רא ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

מהעם  מקצת והיה וימ�ת�. ה9את ה�ד�לה הא� #אכלם 1ן  יראים הי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹ�י

הCכינה לקראת �>מחים  >>ים לעמד�הי� הרא ��ן  מ�ק �מם  לז�ז רצ� ולא  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

מ ��, ימ�ת � אם אפיל� ה�ז�רמרח �ק  �9הר ��ת�ב  מה ה�א "אי �1ן ועליהם ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

2סיני  �ט�רא  עמד� א 0א מרח �ק  ועמד � נע � ולא �ל�מר 2סיני", �ט�רא  2ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹקיימ�

עם נע� א�ר ה1�מ�ת וא �תן האמת. לחכמת ז�כים  הם  לכן ס�ף, ועד  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ �ח 0ה

לחכמת  מרח �ק  וע�מדים �1סים ע�ה �ם  ע�8ים הם �ן מרח�ק, ועמד � ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהעם

ה!את . ה�ד�לה הא� �אכלם 6ן  מ.ראתם ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאמת ,

"ואם  ה�ל�ת מן ל,ציאה מצרים ליציאת לז ��ת 6סחר�צים זבח  ואמר�ם ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

לה' זבח".ה�א  ל�מרואמר�ם ה�א �<נ� את 6סחה8ר�ן  ��נח<ק ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

נק�ל סחה 4ילה �פה6ה ל �מר ה�א �<נ� �ר��לה'ה8ר�ן לה8ד �� �בחים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה�9הר . �אמירת ֲִַַַַה�א

מבאר �א�ר "ה�ה :�� על ��תב  ה8ד��, השל"ה �ל  �א�ר � ה�א , לעינים ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ה'�ר  �,ב�א  עד וכו' �נ�ז להי�ת עתיד היה ה9הר �ח��ר ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמ�אן,

מ�יח , יב �א הע �סקים �בזכ�ת ל#ח #�נים, ית�<ה �אז  ה ,מים, �ס�ף ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהאחר�ן 

וזה לביאת�, קר �בה ס�ה #היה זה א�ר �ס�ת� 'עה הארץ 4#לא אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ�י

וכו ', אח 9ת�" אל אי� "ו �ב #ם �בגינ- י8ראל,�אמר י�אל� זה ��זכ �ת  �די ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

�דם לק 2�ם ה�א  �ר�- ה"ד �� �הצר - עד  מ�צרים  י8ראל נגאל� �0א  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ��ם

ה"ד/ה  ל��ספת  �.ז�� עד יהיה לא העתידה ה�א0ה �ן ה�ילה, �בדם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻֻה6סח 

�-"ה!� ה�9כה וא�רי ית�ר �, האל רצ�ן וה�א  רא��ן ,, מאמר  מאמר�ת (ע>רה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ה�רית) ל�ח �ת  .�ני  ְְִֵַ
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�אמר 6סחזבח  �היה �מ� ל- ��ז�ה ה8ד��ה #�ספת ה�א �ד �רנ� �<נ� ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה8ד��.ואמר�ם[" ז�הר  [" ְֲֶַַַַָ

�אמר�בר למה  �עמ�סה�ענ � י"ב )ה1ביא  י "א - ח ' "(1רק �אים: ימים ה1ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ל�ים צמא  ולא  ל0חם  רעב לא  �ארץ רעב וה�לח �י אל�קים ה' ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻנאם

לב"� י ��טט� מזרח  ועד  �מ =פ�ן ים  עד  מ.ם ונע� ה', 2ברי את ל�מע אם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�י 

ימצא�". ולא ה' 2בר ְְְִֶַָֹאת

��לחיםאנ� �מב"�ים, �2ר�ים �בל, קצו�ת ���ל �מציא�ת, זאת ר�אים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

ק�נטרסים, ז�הר ספרי  לב"� ה', 2בר את לב"� �מתק �רים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַפקסים,

ה'. 2בר את  ל�מ�ע וגדל ה�ל- ְְְִִֵֵֶַַַָָה=�א �ן

�ן, הע�לםאם  �ריאת  �נ�ת אלפים ��ת וא�זל... ה�ל - ה!מן  יקרים! יה�דים  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מא�ת  לעצמם מ �סיפים �יעף... ח �לפים ע�ברים , �מס�.מים ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָה�לכים

�בלי  �למ�ד �פ�סקים, ש "ס ה"ד ���ת �י�יב�ת ה1למדת  ��רה �ל ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָ�נים

מ Dג �ל צ�0 צל לנ� ואין �מים, �ח���נ�ת ה Dג�ת לנ� אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ�מפר�ים,

�א �נ�ת , עני, מחל�ת , ��בע: ה!מן זאת �בכל ה�א , �רי- ק�ד�א  ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹ�הנהגת

ליצלן . רחמנא  �רעיני א.�ם ��מים, עצירת קאסמים, 8ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָרפ�ת ,

�אים?!א 1א  אנ� ִָָָָ

מ �2ע נח 86ה ?Bמחבר� �ר �ע �ע�בר  י �ם �ל ול�ה מה על ונחק �רה, 2רכינ� ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הרעים. ה6געים מ�ל �מ=ילה מגינה Bאינ �ביכ �ל, ה1למדת , ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה��רה

מ�יעה? לא והגא 0ה �מי0לת  ��כה �ה/כינה זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאי-

עלינ�אמר יגן זכ�ת� י�חאי  �ר �מע �ן  מ "ג)ר�י �8#ן זהר , מי :(�8#ני  "וע�ד ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

והחכמה ה "�לה ��ס�0ק ה#�רה )���רם 1נימ ,�ת מ ��רה .(ז �הר, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

6�ט  א 0א �אין וא�מר ,B� י��2ל� �0א וג�רם  ��כתב, �מ ��רה 6ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��על

�ב�מרא יבין...)���רה וה4בין  ה,�ם , �ל וה�מרא ה #�רה �1ט  רק �ו 2אי ,(ל�מדים  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

נברא �0א  ט�ב ל�, ואב�י א�י �ן, �מהה�א נהר מהה�א ה�ים את יס0ק  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹה�א 

החזיר  �איל� ל�, ונח �ב 6ה, ו��על ��כתב ��רה B א�ת ילמד ולא  ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ע�לם,

��תב  וכן - ה�ל�ת!!!". ואר- �ע�לם ענ.�ת וג �רם ובה�, לתה� הע�לם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאת
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ה "ד �� ל')הר��"י  �8#ן ז �הר, ה/כינה :(�8#ני  את �ע�בדים לא 0ה "א�י  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ענ.�ת , ���רמים להם אב�י  ה"�לה, חכמת �ל��ד  מ��2לים  ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ�י�ב�,

�ב!ה ה��יח".(מלחמ�ת)וחרב  ר�ח  את �מס0קים �ע�לם, ואב2ן והרג ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה/למה �די לגא0ה ולז��ת �בא�ת, ה�תר ���ת ה6רענ�י �ת מ�ל לה1צל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻֻ

ה"ד ��. ז�הר ה��רה, 6נימ .�ת  �ל��ד  צ�ר- י� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ�רחמים,

ק��ת,ומס�לים, �זר�ת �ל לב6ל ה8ד ��, ה 9הר �ספר  וה8ריאה ה<�4ד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ק,�ם  �ל �י  ליצלן. רחמנא צרה �ל  מ1ני �צ�רה �ח �מה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָולהי�ת

ה8ד��. ה�9הר  �ל �4ד  #ל�י  ְִַַַָָָָהע�לם

יתר ��ב!הר 1ר�ת ב')ה8ד�� ע�4ד  לר�י(פ"ט �מע �ן [ר�י לי-, אמר : ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ

�א�רייתא  'מ�#דלי חברייא, לאינ�ן א<א עלמא לית ח ,י;, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָי �דאי]

���רה [ הע�סקים החברים לא�0 א 0א הע�לם נברא  לא סתימיח .י*, וידעין [ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

] ����רה א�רייתא. ה�Aד �ת ].וי�דעים  ְְְִֶַַַָָ

���רה,מה9הר ,ר�אים  הע�סקים החברים לא�0 א0א  הע�לם נברא  �0א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ה��רה  ס�ד �ת ק�ד�.ול�מדים ���ת ה�Aד  �ל �4ד עצמם �מק'�ים , ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ

א')ז�הר �בת"�ני ע�4ד  ל"ח 'ף ע>ר  #�עה �ל :(�8#ן הע"ר ס�ד  ���נע �מי  ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ובה� לתה� הע�לם את  החזיר �א�0 ��ר�ת, א�תם...,��י  וא�0 ְְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹֹ

6רצ�פים, �2 והם אחר. ס�ד  B� ואין ,Bט�פ� א0א  ��רה �אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�א �מרים

ה#�ר�ת] סדרים[�#י ג"ן  ��ה�א ��אמר  1ר�,�ת] ג"ן ה�א ��כתב [#�רה , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ימי ���ת נע�ל ה�א ו' סת�מה, ם' �ל מ Bד נע�ל �ן כ<ה, אח�תי נע�ל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ן

ל�וים, �פני 'לת �נ �על #היה �<א  �די �ב ��ת י 1תח, ה�Cת �בי�ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה4ע >ה

יתר�ת. נ�מ �ת �הם אליהם, 1ת�חה היא �1רע, ואני עלי  לו� �הם  ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר

א�תBיב�בא �0 מלוים הCכינה],�0א  �ב �ד מ �סיפים[��ביל [���ת ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

�לק�ל] ול<�ת  לבא  ויכ �לים 1ת�חה �לימיםהCכינה ל��ת�ת ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

.áéבגין� לה 	ן , סתימא  איהי ט	בים, �לימים ל��ת	ת א	סיפין  ולא  ל � מלווין )לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָ�בא7ין
)קד ?ה, ר �חא 
	ספת ואיהי  יתירא, נ�מתא  
	ספת ודא  לי�, מ 	סיפין  ה�	סיף 4ל  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ)א 
מ ,י1 אס��ק חכם ה�א ואם עני, וא��אר יתירה, נ �מה  ההיא לי1 ה  �רע �רעין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָוכל

יב� עני וא��אר מ,י1, אס��ק  �ממ �נא ע�יר ה �א ואם דאיה�חכמתי1, 4מה ל"ח, ()ף ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
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להם, סת �מה היא מ<האיר ט�בים, להם סת�מה הCכינה יתרה נ�מה [#�ספת  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ה �Cת] מ8ד Cת נ�מה להם ��ספת וז� ל�, מ�סיפים ה��סיף �ל זה �מ /�ם ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

�בג�מ,�ת]יתרה, ה��רע,[�ר�חנ,�ת וכל קד/ה, ר �ח �ל ��ספת והיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

מס�0קת  חכמת� חכם , ה�א  ואם עני , ונ�אר יתרה, נ�מה B א�ת ל� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ��רעים

מ�נע  �ה�א �מ� יב�, עני ונ�אר מ ��1, מס�0ק  �ממ �ן, ע�יר  ה �א ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמ ��1,

��כינה  עני  ה/�ת  י�ם ונ�אר חי , �ל נ�מת �היא יתרה, נ�מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמלמעלה

���ת , ���סיף מי וכל מ 2ה , �נגד  מ2ה וה�א �רכ�ת, מ ��1 נמנע�ת -� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיב�ה,

�ל  זר �עיה �מי ,�0� ה>�בה אצמיח  �ם  -� אף �צמיח . זר�עיה �כג 1ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאז 

י8ראל  את  וי�8ח � מ ��1, �!�רעים יתר�ת נ�מ �ת א�תן �0מעלה? ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�כינה

B ב�ד� מ !יו �בא�ר למ>ה ע �ד  וע,ן מ 2ב�. �Bרי �מת�ק  ��מ � ��אר �ם , , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�ל�4ד לה�סיף צרי� �ם �� ק�ד�, ��ת לכב �ד  �במ�#ה �מאכל  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָלה�סיף

'בריו. �ם ע,ן ה8ד ��, ה9הר מזהיר זה ועל ���ת, ה8ד��ה �לפי ה#�רה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

�מ� ה��רה  �ל��ד ה�ספה ל- 2אין  ז�הר , ללמ �ד מ�כרח ק �ד � ���ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָזה

��רה  �נה מלי�ן ל�אה �1ח �ב ���ת  ה!הר .ל��ד  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ק �ד �.הבה ���ת �ל��ד  �בפרט וי �ם י�ם  �כל ה "ד �� ה!הר �ל��ד נתח!ק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

6ני ר��תינ� על ���ת �ת , ה1למדת ��רה �ל וער �ה B בח�� הפליג� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה"ד �� ה!הר �ל��ן  החל, �ימ�ת  ה1למדת 1ר�תז� (ס�ף ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

י�מא"�לח -ל;") �א �ריתא , 2מ ��2לין אינ�ן 2כל ח �לקיה�ן  ז�אה – ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

י�מין ". מ /אר 2ְְְִִַָָ��תא 

ה>�ב,מרנא  חי"�ספר �הריח אי� �נ ,ה )"�ן �נה �מ �ת , וזה(1ר �ת �תב, , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה, זכר�נם  ה4ק�לים �תב� מעסקל��נ�: ה1ע8ה 6על 2גד �ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הח �ל, ימי  �ל ה��רה מעסק  ה1ע8ה מן  י�תר 6עמים אלף ��ת, �י �ם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָה��רה

קד��. ל��ן �אן  �רע�י ,עד  מר2כי עלינ�,ר �נ� יגן 6עםזכ�ת� הת�>א ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָ

ב') עני ע��ד ה?�ת י	ם וא �
אר  חי, 4ל  נ �מת )איה � יתירה  נ�מתא  מ7עילא  מנע  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
���ת, )א 	סיף  מאן  וכל  מ )ה, 4נגד מ)ה ואיה � מ 0י �, �רכאן  אתמ0ע  הכי יב�ה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ��כינ
א 


צמיח זר �עיה �כג0ה י"א)אז ס "א זר�עיה(י�עיה� �מאן  דילי�, ט	בה  אצמיח נ�י  הכי א�ף . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
מ>יו לת
א  ליDראל  ל 	ן ויחד�ן  מ0י�, )זרעין  יתיר 	ת נ�מ	ת אינ�ן לעילא, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ)�כינ
א

4ְָב	ד�.
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ה /�ת , �י �ם ה6�ט 2ר- על ��רה ל��ד  �ל "�עה ואמר: מקרביו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ�אזני

חל, �י�ם  וק�לה זהר ל��ד �ל אחת ו �עה חל. �י�ם �למה �נה לל��ד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ�וה

�מ �- ��ת �י�ם וזהר ה"�לה ול��ד חל. �י�ם 6�ט ל��ד �ל �נה �מ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיא

החל". �ימ�ת �נה וחמ � �בעים  לל��ד �וה ה�עה ה 8ד�� ה�א�ן �ף �פסק ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

סקי"ב )הח .ים ה"�לה.,(קנ"ה לל��ד יח �ב הז�הר ה2ל��ד  י �עץ וכתב  6לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ל ��נ�: ח ��ב וזה  ה�א הר�ה �גיא�ת �� ו ��גה קאמר מאי  ידע לא  אי ואפיל� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ה�א �ר�- ה"ד�� זכר �נם לפני חכמינ� �פר�� אהבה" עלי "ודגל� �דכתיב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

�קד�� '�ר �כבר ל��נ�. �אן עד אהבה, עלי "וד<�ג�" ��זגל�לברכה מהר"ש ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

�על עינינ� מא�ר עלינ� יגן  ע�לה זכ�ת� ה"ד �� ה!הר  2ל��ד מל-" "ה�Aא  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ה 6�ט, ל��ד  �ל �נה לער - אחת ��עה 1סק � הח.יםוה�בא  קנ"ה כף  (סימן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ה,סקי"ב ) ל��ן מל-"וזה  מ "ג)"�סא �גירסא:(�8#ן  ה"ד �� ה!הר ל��ד  �י  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מאמר  6ר�� אפ�0 �להבין ללמד  יז�ה אם  ��ן וכל ע�למ �ת, ��נה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�עלמא 

�נה  ה6�ט �ל��ד  יע8ה �0א  מה אחת , ��עה למעלה �"�ן  �� יע8ה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחד ,

מר�אי  ויהיה 2מל�א, היכלא מ �ני  ה �א , ע �לם �ן �ה�א ל� �מבטח ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ�מימה ,

2רקיעא . �מלכ�תא רא��נה ה.��בים  ה�ל-, �ת�8ן 6ני �תב �ם (ה�Aאל' ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ל ��נ�:מל�) וזה ��ה , וענ�ם ק �לה. ללמד  חכם �למיד  על ח .�ב �ד �ל ��ה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה�א 0ה  מע�בים הם �י  �ל�תא , אר- וג �רם ק �לה, ל�מדים אינם אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ�ד �ל

�ל��ד נע8ה �0א מה ה"�לה �ל��ד  אחת  ��עה יע8ה �י ליצלן, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹרחמנא

ה�א0ה. לקרב B ח� �ד �ל �י ה��רה, �פ�טי ימים מ 'בריחד � הע �לה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

ה ה>�ב ר��תינ � והריח  מל- עלינ�:�Aא יגן ה"ד ��זכ �תם זהר  �עה 2הל�מד  ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

�� ללמד  יז�ה אם  זה, �לפי ח�ל. �י�ם 6�ט �נה אלף �ל�מד  ק�ד�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ���ת

ה�ריאה  ימי אלפין  ה�ית �ל לת "ן זכה הרי  ק �ד �, ���ת  ה"ד �� זהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ�ע�ת 

�על �ל ח'��� �� על �בנ�סף יד�]. על מתע<ה הע�לם א �רח�ת [וכל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָ

הMמחה).צ2יקים מצוה )2ל��ד ה 4באר:(�ער �פ�ל (וכל ער�� �8מחה הנע8ה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

"ה!הר  הר��"י  ��רת �ב8מחה  ק �ד � ���ת ל�מד יה�די  ��א �ר נמצא  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף,

�נה, מלי�ן �ל לער - אחת ��עה ע�לה הח�ל)ה"ד��" �ימי �1ט  .(ל�4ד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

� נתןואיתא 2ר�י  מ�אב�ת ג ' ו')(1רק א�מר...:נה י�סי  �ר�י י�מעאל ר�י ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ה'חק, ��עת ל� #��ב אל הרוח ��עת #�רה  למד # ל�אם �>�ב לפי ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

�רוח  מ �אה  �צער  אחד 2בר �ם)לאדם �י �Aרים,(ע ,ן ל�מד  �א �ר �ן על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ



הזהרנב בדרכי  הרשב"י דרכי

מלי �ן  מאה �וה  ���ת  �עה ה"ד �� ז�הר  ל��ד  ה�ל ס- מאה, �פ �ל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹה�ל 

��רה!!! �נה 28.000-� אחת ��נ.ה ��רה!!! ה9הר �נה �ל�4ד וח�ב צא ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹ

את  �מק,ם ה�א , �ר�� ה 8ד�� את מ>4ח ה �; �נ,ה, �כל ���ת, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה8ד ��

ה'". �ח נא יג'ל  "וע #ה ְְִַַַַָָָֹה1ס�ק:

מב �אר,�מ2ברי  ה8ד�� ע�לםה�9הר מחזיר ז�הר, ללמ �ד ר�צה �0א  מי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

יתירה, לנ�מה לז��ת  יכ �ל ולא  ובה �, ק�ד�לתה� ���ת �בפרט ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ה8ד ��, ז �הר ללמ�ד נ�מה ח ,ב  לת�ספת  ז�כה ה�א ז�הר ��0מד  מי ורק  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

�ממ �נ� חכמת� מפסיד ליצלן רחמנא  נמנע, ואם  קד ��ה, ות�ספת  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיתירה

ה�א. �בע�לם ה !ה �ע�לם ח .יו את �.פסיד ה6תי  מי מלמעלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ברכ�ת

הCכינהמ�רי לכב�ד להתאחד הCם יראי מחנה על �לל�דור ��תי!!! ללמ �ד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

הר��"י  2ברי  ויתק .ם  ה"ד ��, הCל�םזהר �ל�תא "עליו  מן יפק �ן "�דא  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹ

אמן  �ימינ� .�מהרה ְְִֵֵֵָָָ

�ן ללמ�דועל הח ,ים �אילן  ואחז� �ב>מחה �אחד�ת י>ראל �ל התק�צ� ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ילמד � וכא �ר  �רחמי", �ל�תא  מן יפק �ן 'א  "�ספרא  ה8ד�� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהז �הר

ה8ד��ה ה#�רה �כח  ה�א<ה #ב�א #כף  �#�רה, �<ם רעיא יגויעסק� �בזהר . ְְְְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

.âé� �דבריהם, מק	מ 	ת �כ�ה מבאר  ע 	ד ל,�טים: – 
	רה א	ר מ�יח �ספר  �יאת ע 2ר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה ��רה �זכ�ת �תראה �א )בבא  ק�א �פרק �אמר � 4מ	 א'), ע��ד 4י (ח , �ם" )כתיב, מאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

Dרים" C מל מ �=א  �עט ו9ח 7� אק�צם ע 
ה ב�	ים י')יתנ� ח', ה>ה(ה 	�ע �ס�ק 4ל ותניא  , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
C מל מ�=א "ויח7� מהם, מעט  ואם אק�צם", 4לה 	 "ע 
ה 
נ�, אי נאמר , אר�י ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ�ל �	ן 

�יד*" קד �יו  4ל  ע�ים חבב  "אף  )כתיב, מאי �ם ואמר � ג')ו Dרים". ל"ג , אפ 7�()ברים , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
וכו', הם �ידי* �7הם קד	�ים 4ל  ע �ים, מח �ב �א
ה ה,�תן��עה �ל ��אמר �כמ � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מלכ�ת  על �מ %, מעבירין ��רה , על מ�נהוכו 'עליו י"ג �רק �ל ,ה')(אב	ת ��2ל� �זמן  �י ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ע.ו ידי  ה+דים אין וכו', ט"ז)וכו'יעקב ס "ה, �ר �ה  ר �א חלק(�רא�ית  �בפרק ב'), ע��ד (צ "ח ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

���רה יעסק מ �יח, �ל מחבל� וי,צל אדם  יע .ה  מה אלעזר, ר�י את �למידיו �ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ�אל
נקרא  ה2ד�� ה >�הר �ל%�ד הר�ים  את ה%ז �ה וכל ל��נ �. �אן  עד וכו ', חסדים �בגמיל�תְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
�מתק "ר  ,��� הע�לם �ל את �מ9יל �מק +ם  נעלה  הכי �אפן  חסדים �בגמיל�ת ���רה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻע�סק 

הרשב "י טמירלנ �מת א	ר  ע	לם ויס	ד צ)יק ה,ד	� ה �א 	ן  �4תב  �כמ	 עלינ�, יגן זכ�ת	 ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
)רזין, מרא  המלוב"ן , ה ,ד�ים קד� א��חצירא ונעלם , יעקב �ר�נ  וקד	�מרן צ)יק זכר  ְְְֱֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ט	ב  )	ר � �ספר 	 אמן, עלינ� יגן זכ�ת	 ע"ב)לברכה ל �	נ	:(ע��ד ר�י וזה זכ�ת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ ד�לה



הזהר נג בדרכי  הרשב"י דרכי

נ>א 1ר �ת ב')מהימנא ע�4ד  קכ"ד , 'ר�ר ('ף "�קראתם 'בגיניה אמר�: ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

נכר ". אל ע �4 ואין ינח�� �דד  "ה' יתק,ם  �בזכ�תיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ארץ ",

�ח�תיווכאן �ל ו8ם צעדינ� ה�צר  הרע, ה.צר וה�סיל, ה!קן �ל עב�דת� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

�0א �די טעם �ט�ב טענ�תיו מכין ה�א ה/למה, ל �א0ה נז�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻלבל

יד �ק � י8ראל �ני ��א �ר מבין ערמ �מי, �נח� וה�א  ה��יח , לביאת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנז�ה

ללמ �ד אס�ר  �מבהיר, ח �זר ה �א �ן ועל ס�פ�, את יק�ל ה�א הר��"י, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�ת�רת 

ורק �ב�6סקים בש"ס �רס� ימ 0א  ק �דם �פ�סקים, �"ס ��ס.מים לפני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַז�הר 

ה��רה. 6נימ.�ת  לל��ד  יפנה -� ְְְִִִִֶַַַָָאחר

�בא�ת��ת�ב  �פ�סקים, בש"ס �קי �.היה לאדם , אפ�ר  ה"ד ��, ה"נה  �ספר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

�יצד ? �מ �ר! הארץ עם ה�א ְֵֶַַַָָָזמן

�פ�סקים�די ש "ס  עלינ�ללמ�ד יגן זכ�ת� הרמב "ם ילמדמעיד אפיל� �י , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

לגמר! ה�לאכה עלי * לא נאמר  זה ועל ל�, יס6יק � לא  �נה מא �ת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ�ל��

ש "ס אז ורק  וזהר , ק�לה ילמד  "קדם ה"ד��, סאלי  ה��א ענה ְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ�כבר

לברכה )�פ �סקים " צ'יק זכר אל,ה � מר'כי לרב ה"ד ��(�ת ��בת� ה�א�ן �תב וכן  , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה6�ט" את  לדעת  אפ�ר  אי ה�Aד  �לי �י ק �דם, �ס�ד "יתחיל (ס '�רמ �ילנא: ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ה"ד��.הגר "א) האר"י �ל �למיד� ה"ד��, ויטאל ח .ים  ר�נ� �תב (הק'מה וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הח,ים) �ילעץ וק�לה, זהר ילמד קדם �ע�ר �י  וק�לה, זהר �לי �מרא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

א �לג האר "י ��תב וכן �קיר. מס�יר�ת)המג /� לפנים  הר��"י ,(הק'מה וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

מ "ג)ה"ד�� �8#ן זהר  המהר"ן,(�8#ני הר"ןוכתב �י ,)(>יח�ת נכ�ן ה2בר אין ְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

להחזיק האחר�נים �ד�ר�ת ח�בה  �י ה1כ �ן , ה �א וההפ- חכמה, ספרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָא�0

זאת חכמה וק�לה )וללמ �ד  עלינ�(ז�הר יגן זכ �ת� החיד "א  מרן �תב (מ�רה וכן ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

ה 9&יקים  מ �ל י�תר העלי�ן  �ע�לם י �חאי  �ר חכמינ��מע�ן  �אמר � �כמ	 ל�	נ	. 4אן עד , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לברכה , ב')זכר	נם ע��ד מ "ה )ף �ן(ס 4ה �מע 	ן  ר �י מ?�ם ירמיה� ר�י אמר חזק9ה� ואמר . ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ואלמלי  ע
ה  עד �0בראתי מ 9	ם ה )ין  מן  	74 הע 	לם 4ל את לפטר  אני יכ	ל  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻי	חאי
מ9	ם  ע �נ� עז9ה� �ן י	תם ואלמלי  עכ�ו ועד הע 	לם �0ברא מ9	ם ע �י �ני ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאליעזר
ראיתי  י 	חאי �ן  �מע	ן ר �י  מ ?�ם ירמיה� ר�י אמר  חזק 9ה � ואמר ס	פ	 עד הע 	לם 0�ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָברא
הן �נים אם מהן , �בני אני הם מאה  אם מהן, �בני  אני הן  אלף אם מ�עטין  והן על9ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ני

הן. �בני  ְֲִִֵאני 
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מ') א �ת  להחיד"א א�:�אצ�ע ז�הר 62ין חמ/ה  �.אמר ���בה  ל�על "�"�ן  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ

על  �ח�בה עלינ�, יגן זכ�ת� ח .ים החפץ �תב �כבר י�ם ". �כל זוהר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�"�ני

ה"ד �� חסד ה�1צר למד  וכן  ��ת , �ל ה/ב�ע 6ר�ת ז �הר ללמ�ד ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָה�ח�רים

ה "ד ��, חי  אי � ה�ן �תב וכן ה�ינ�ת ! �נגד  �נים, ��ע �ני ילדים עם  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָז�הר

עלינ� יגן  �ניה�)זכ�ת� לספר עדת :(הק'מה קהל היה�דים, וק �ל� "קיימ � ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ועד מ 1ער  ור�ים יחיד  וה!�הר ה�יק �נים �ל ה"ד�� �ל��ד להחזיק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָי8ראל,

ה"ד�� האר"י ר �נ� ��תב ה8ד ��)זקן". ויטאל ח,ים הר' למ�רנ � ח,ים, עץ (ספר  ְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

עלינ� יגן זכ �ת� ה"ד�� ק �רד�ביר� מ�ה  הרב ��תב ר�4נים)וכן �י (1ר 'ס  ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ה�2ר�ת �כל �י �תר ה1מ �כ�ת ה1�מ �ת מ�חינת הן ה!ה, ��2ר (עקבתאה1�מ�ת  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ה!�הר ,'מ�יחא) א �ר ידי על א0א אמ �י �"�ן  ה !ה ��2ר ל1�מ �ת אין �ן ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה�ק �ם �אן ואין מ!ה , זה הפ�- �סדר ירד� והא�ר�ת ה�לים �י יד�ע �י  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�לבד,

י�סףלהארי- ר' א�ר - �ערי  [כ"ד], ה�8לה  לחכמת  1תיחה הA<ם , �על (ז �הר ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֻ

עלינ �) יגן זכ�ת� .גיקטיליא  ְְְִִֵֵָָָ

עליו�ת�ב  מעלין �ימיו , נבנה �אינ� �2ר �ל  "אמר� ה�ק2�, �ית על �גמרא  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

�ימיו " נחרב ה�א  ה')�איל� א', י �מא  �ית .(יר��למי י �נה אי- �ן אם  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

�ית  י�נה "�חכמה ה/ל�ם , עליו  ה�ל- �למה  א �מר זה על מחד �? ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹה�ק 2�

י �לא�" חדרים �בדעת ית��נן: ד')�בתב�נה ג '- כ"ד, זה�.(מ �לי  �י ה�א  �פ��ט ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

�חכמה רק  ��ן ודעת  �ינה חכמה הAפיר�ת ה#�רה )�נגד �פנימ ,�ת ז�הר (ל�4ד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

�.ת הCלי �י)י �נה ה �ק 2�(ה�ית  �ית �י ויד �ע �ג�מ .�ת. והן  �ר�חנ.�ת הן ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

החכמה  6י על �0� וה�8לה )נבנה ה#�רה למד(1נימ ,�ת ה�ל- �למה א�ר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ה���ן . את  להקים מנת על ה�ב�רה מ 6י ר�נ� למ�ה  נמסרה וא�ר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיטב,

6י  על ה�כ 6לה מערת את �נה א�ר ה/ל�ם, עליו ה�ל - 2וד  זאת ידע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוכן

חכמה  Bוה�8לה )א�ת ה#�רה להארי�.(1נימ ,�ת ה 4ק�ם �אן ואין , ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

מה�ימים י�דע  אי � ואין יBילנ � ה' י >ראל �לל על  הע �ברים א<� ק�ים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

רחמי לע�רר �4ה ות ��,ה עצה  �מב �8ים ��אלים ור�ים י�ם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָילד

י �מרנ  ה' ק��ת, �זר�ת �ל �לב6ל וללמ �ד�.�מים להתח !ק  צריכים �ו 2אי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

אמן , עלינ� יגן זכ �ת � י�חאי �ר �מע�ן ר �י האלקי ה�1א �ל קד �� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�דברי

�רחמים, ה�ל�ת  מן נצא ה"ד �� ה!�הר  �ספר ה"ריאה ��זכ�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָה�בטיח 
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ר ��תינ �) מ 'ברי �,ד�ע �לל הבנה ללא ה<�4ד  אם �מע�ן .(אף ר �י ה �א �כדאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹ

ה2חק . ��עת עליו וה<�4דלסמ�ך ה8ריאה �זכ�ת �רק �עליל מ 9ה ור�אים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ה8ד�� ה�9הר וי �Aרים�ספר צר�ת �לא �רחמים ונ�אל �1ז�ה לנ� מבטח  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן . ְֲִַַָָרחמנא

�ז�הר לכן, ולקרא  ללמ�ד �י �מ �, י�ם  מידי לה�#'ל צרי� ואחד  אחד �ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

להד 1יס  החלטנ � לכן ה�א<ה, �לקר�ב  י>ראל  �לל  להצלחת  ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻה8ד��

י�כל  מ,>ראל אדם ��ל  �די הCנה, ��ת�ת ל -54 ה4ח<קים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻק�נטרסים

עם  ה8ט �ים �ית�, �ני  עם ילמד �ב ��ת �נקל , �י�מ� י�ם מידי  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָלעס�ק 

ה�Cת)ה �ד�לים, ז�הר  ספר את הד1סנ� �4ע�נין (�כבר �מי נערים. עם זקנים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אמן . עלינ � יגן  זכ�ת� לר ��"י �#ף יהיה ל �� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻלעז�ר

י"ד)�מ�ליהגר"א  מבאר (י"ב , את , ול��כיח הר�ים למז�י  �.� ה!כ�ת ��דל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

וגם לד �ר�ת, �.ע8ה  מה �ל  על 8כר מק �ל  �מע, חבר� �אם ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחבר�.

חלק את  מ��1 מק�ל �מע �0א  וזה ה>�ב, חלק � �ל מק �ל  �מע, לא  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאם 

.�0� ִֵֶַה�יה�1ם

ה �א0הואם  �לקרב ראתה.." לא "עין  נצח ! לע �למ�ת  לז��ת ה�;�רצ�נ* - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ

" ספר לח<ק �עה יכ�ל �ל B�ז�הר ער ללמ �ד  �מע�רר המע�דד  ," ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ט �ב . �בי�ם ק�ד� ���ת �בפרט י�ם, �כל  ְְְְִֶַַָָָָה8ד��

�נ�ת ואם  למילי �ני �ז�ה הרי  ה!�הר ��רת אחד יה�די אפיל� ילמד �זכ�ת* ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מלי �ן  למאה ל� ע�לה ���ת ה"ד �� ז�הר �עה ה�0מד  �ל �י ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ��רה,

ח .יו , ימי לכל ט�ב, וי�ם ה/נה ��ת �ת �כל �כ6יל ואם ��רה, [ימי�נה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

�בעים] �הם יתארגן �נ �תינ� �זכ�ת* ואם ��רה. �נה מליארד 640 ל- ��יע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מליארדי  �ל א�די לסכ�ם ��יע ה"ד �� �!�הר �.למד� יה�דים  למנין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�יע�ר

��רה. ִָָ�נים

ה"ד�� קס"א.)�בז�הר ו,צא  ה�א(1ר�ת  מ/מים ��1תנים  מה ��ל �ת �ב, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

א �ה  �ריה", �כינה B י� ע8רה "�ל �.ד�ע וע�ד  ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�אלף,

- ו זילי�ן 6 לח/ב מאד  �"�ה למס 6ר  ��יע �אלף. יה�דים מנין �ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמכ 6יל

�.!קפ� ה1צחי הDכר ��דל את  לח /ב י �כל �מי - ��רה. �נה טרילי�ן 400ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

�ו 2א �ת!!! ְְְִַָלזכ�ת*
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לנ�חזינן אין  ה9הר, �ספר ה<�4ד  �ל �ח� ועצ�ם  �ד�ל �4ה עד ה�#א, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

וחזק וכח אמץ  להם לה�סיף ה8ד�, מלאכת ע�>י ידי את לח9ק ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹא <א

�ל  א�ר� את �להפיץ  להמ �י� עז  וחגר � מתנים א4צ� ה8ד��ה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�עב�דתם

וה�סיפ� 'אפ�ר, מה �כל  �לס,ע �ע �לם �ח� לפרסם י�חאי, �ר  �מע�ן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹר�י 

לא�קמא  וא�ריתא , ה�א �רי� לק�ד�א  חילים �להר��ת חיל , ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָלע>�ת

מעפרא . ְְְִֵַָָ�כינ#א

�ימיוהלוואי מצרים �א<ת התחילה -� ז�, 1ר�ה ה9ה, ��ב�ע  ��ז �ה  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

נפלא  יראנ� מצרים מארץ  לגא<הצאת; יחד �<נ� ונז�ה �ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

אמן . �ימינ � �מהרה ְְְִֵֵֵֵַָָָָה Cלמה

ואמן .�ר�- אמן לע�לם ה' ימל�- ואמן: אמן  לע�לם ה' ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

למען והננ� וה�#'ל עצמ� את �הטריח על  ה4דר� �ית רב את לבר� �זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

י�יב�ת  מרא �י אחד את �רא�ת� �מא �ד� לבב� �כל  ה 8ד�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�9הר

#�רה 'עת ה�א ��ן א �מר  ע�ד וה�א והרחבה, ה�ד �לה ט��1ת� �רב  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�אמר

ה#�רה >ר ��ם �ן אמר וע�ד ה8ד��, ז�הר  ללמד אס�ר וחלילה חס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ��א<�

"הCב�ע " �ע#�ן ה'בר  את �פרסם �ליט"א, קניבסקי ח,ים ר�י ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָה�א�ן 

ר ' ה�א�ן  אל �עצמ� הל� �ם, ��ת�ב מה 'פה ה4דר� 'בית רב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ברא�ת

�ליט "א . קניבסקי ְְְְִִִֵַַָח,ים

אברהםועכ �ו ר�י  ה=דיק  ה�א �ן 2אתרא ה�רא לי ��תב ה�כ�ב  את אקרא  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

�ליט"א. ְִִָָ��גנים

ותכּ וֹ נן. ּת בּ נה אלעד ּפ ה לפ"ק, תשע"א מּמ נּ י, צדקה ויּ אמר לסדר  ו יּ ׁש ב , א' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַי וֹ ם

נׁש מת מנּ יצ וֹ ץ בּ דרא, חד הרבּ ים, מזכּ ה ׁש ליט"א, האדמוֹ "ר  קד )ת  כּ בוֹ ד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌(◌ְ◌ְ◌ְ◌ִלכב וֹ ד
ׁש עה" ׁש ל  "ערכּ ּה  הּק וּ נטרס אׁש ר  זיע"א , הר ׁש בּ "י  קדּ י ׁש א בּ וֹ צינא הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהּת נּ א 

גל וּ תא". מן יפקוּ ן דּ א "בּ ספרא  להתקיּ ם יעזר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַודּ אי

בּ ׁש ם חרדים, ׁש ל  הנּ קרא  בּ עּת וֹ ן ׁש כּ תבוּ  מה לׁש מוֹ ע הזדּ עזעּת י שׂ ר הנּ ה, מרן  ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌¨¨©

ׁש ליט"א הּת וֹ רה קניבסקי חיּ ים ר' לבחוּ ריםהגּ אוֹ ן ׁש אין וחס חלילה אמר ׁש כּ ביכ וֹ ל ©¨©¨©¦©§¥§§¦§¦¨ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מרן  אל ּפ נימה הּק דׁש  אל ונכנסּת י ועליתי וקמ ּת י  וחלילה, חס הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד

ה  ּפ סק ׁש כּ , ל ׁש מוֹ ע נחרדּת י  הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה לפיו  ו ׁש אלּת י בּ זה ׁש ליט"א לי ואמר רב!! ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
א ּל א הלּ ׁש וֹ ן : ּכ #, ׁש אמר וחלילה  חס להתרגּ ׁש , ל ' מה בּ ׁש מי, אוֹ מרים דּ ברים הרבּ ה ַ◌ָ◌©§¥§¨¦§¦¦§¦©§§¦§©¥©§¨¦¨¤Ÿ©¨¤¨



הזהר נז בדרכי  הרשב"י דרכי

ׁש אין הבּ א, העוֹ לם לחיּ י לברכה  וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר איׁש  החז וֹ ן מּמ רן מקבּ לני  ¥¤¨©¨¨¥©§¨¨§¦¨§¦©¤¥¦£©¨¨¦¦©§ª§¨©§©אדרבּ ה 

לעסק ּת וֹ רה לבני בּ פרט  קדוֹ ׁש ה וחוֹ בה ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ּכ מוֹ  וּ מחזּ ק  מעוֹ רר מוּ סר Ÿ£©¨¥§¦¨§¦¨§¨§¨©©©§¥©§¥§¨¤¥ספר

קד ׁש וֹ .בּ וֹ , ל ׁש וֹ ן  כּ אן  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַעד 

ידיו . לח זּ ק כּ די האדמוֹ "ר ורבּ י למוֹ רי זאת לכּת ב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמרּת י

ה ּתֹורה  ָ ַ ַ ְ ִ ְּבבר ּכת
בוגנים  ציון ב "ר אי"ש 
ות ּכֹונן  ּתּבנה  אלעד  ה ּקדׁש עיר ּפה  צדק  ֵ ִ ְ ֶ ָ ִ ַ ְ ֶ ֶֹ ַ ִֹ ֶ ֶ ֶמֹורה

דּ וד ר בּ י האדמוֹ "ר ראׁש נוּ  עטרת לאדוֹ ננוּ  מאד מקרב אני כּ י למוֹ דעי , וזאת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְנ.ב
לבעלי  מוֹ סרים  ׁש אנחנוּ  הׁש יעוּ ר בּ ענין עּמ וֹ  דּ בּ רּת י  ּפ עמים ורבּ וֹ ת אבּ וּ חצירא, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַחי
לי  ואמר ללמד, מ ּת ר  היכן  עד עּמ וֹ  והתיעצּת י  הּק דוֹ ׁש , בּ זהר יראים ואברכים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌(◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּת ים 

ּפ עמים, הגּ אלּ ה,כּ ּמ ה וקרוּ ב  ה' לק דּ וּ ׁש  מביא וּ ודּ אי  בּ )מים גּ דוֹ ל רעׁש  ע וֹ שׂ ה זה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌*◌ָ◌
בּ זה! ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת מׁש יכוּ 

בּ בּ קר וּ כבר האדמוֹ "ר , ׁש )לח החוֹ ברוֹ ת ׁש ל קרטוֹ נים 6 עוֹ ד  אלי הגיע עּת ה ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַנ.ב
הכּ ל  חלּ ק ימים וּ ב ׁש ני בּ צּ מתים, ספרים ׁש ּמ חלּ ק אחד בּ רסלב לחסיד זאת ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָנת ּת י

הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר ללּמ וּ ד גּ דוֹ לה מוּ דעוּ ת גּ וֹ רם ׁש זּ ה ספק ואין  צפוֹ ן רעננה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ צמת

ּומֹוקירכם  ּכחכם   ֶ ְ ִ ֶ ֲֹ ַ ִיי ׁשר 
ּבּוגנים  צ ּיֹון ב "ר  ִ ָ ִאי"ש 

'אתרא:וה1ה ה 4רא  לי ��תב מכ#ב  ע �ד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

יצחק.... ו יּ זרע וּ לּס דר ותכּ וֹ נן, ּת בּ נה אלעד ּפ ה תשע"א כּ סלו א' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִבס"ד
ה', ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַויברכהוּ 

ׁש ליט "א, מהאלמין האדמוֹ "ר כ"ק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלכב וֹ ד

לעד. ישׂ גּ א ּת וֹ רת וֹ  וּ כב וֹ ד רבּ ה, בּ אהבה הּט וֹ ב ׁש ל וֹ מוֹ  דּ ריׁש ת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי 

להוֹ קי  ספר, בּ מג לּ ת בּ אתי על הנּ ה כּ ב וֹ דוֹ , מעלת יקרת את וּ להערי, וּ להוֹ דוֹ ת  ר  ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד מעלת על ׁש עה", ׁש ל  "ערכּ ּה  ספר והעצ וּ ם החׁש וּ ב ה ּק וּ נטרס ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהוֹ צאת
בּ כל  ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה אלעד בּ עירנוּ  כּ אן ׁש ח לּ קנוּ  אחרי אחדים ימים וזה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
אנ ׁש ים ׁש ל טלפוֹ נים הרבּ ה קבּ לּת י וּ כבר הּק וּ נטרס, את הדּ אר בּ תבוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ ּת ים 
היּ וֹ ם , ׁש ּק רה מעשׂ ה ועוֹ ד הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד והתחילוּ  מאד, מאד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחזּ קוּ 
לחלּ ק  ר וֹ צה  אני לי, ואוֹ מר  ליטאי אבר, אלי נ גּ ׁש  לפתע האוֹ טוֹ בּ וּ ס, בּ ּת חנת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש חכּ תי
לזה, התעוֹ רר ל ּמ ה א וֹ תוֹ  ו ׁש אלּת י להׁש ּת ּת ף, מוּ כן  אני אם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
לב כּ וֹ ת והתחלּת י א וֹ תוֹ , לי  הראה וּ מיּ ד קוּ נטרס, הדּ אר בּ תבת ל וֹ  ׁש חלּ קוּ  לי ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוסּפ ר 
אוֹ תם וׁש ל האדמו"ר , קד)ת כּ בוֹ ד ׁש ל  הזּ כיּ וֹ ת זה והכּ ל  התרגּ ׁש וּ ת, מרב  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌(◌ְ◌ְ◌ֶ◌(◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

כּ סף. הרבּ ה עלה ׁש כּ יּ דוּ ע זה, חׁש וּ ב לענין ל בּ ם מנּ דבת  לעזר  ׁש זּ כוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְגּ בירים



הזהרנח בדרכי  הרשב"י דרכי

יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י אדוֹ ננוּ , האלקי  הּת נּ א  ׁש זּ כ וּ ת רצ וֹ ן, יהי  בּ ברכה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָואחּת ם
בּ עוֹ לם ה' כּ בוֹ ד  יּ תגּ לּ ה ידכם ועל ויׁש וּ עוֹ ת, רפוּ א וֹ ת הּמ גן, בּ אלף עליכם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָיגן

בּ ימינוּ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה

הּצעיר  דברי   ִ ָ ַ ֵ ְ ִ ֵּכן 
ּבּוגנים  צ ּיֹון ב "ר  ִ ָ ִאי"ש 

מכ#ב:וה1ה ע�ד ְְִִֵָ

ותכּ וֹ נן, ּת בּ נה אלעד ּפ ה תשע"א , כּ סלו  דּ ׁש מיּ א, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ יעּת א

ׁש ליט "א, מהאלמין הגּ דוֹ ל  הצּ דּ יק האדמו "ר קד )ת כּ בוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌(◌ְ◌ְ◌ְ◌ִלכבוֹ ד

אׁש ר אלעד  בּ עירנוּ  ּפ ה ׁש נּ עשׂ ה הגּ ד וֹ לה הּמ עלה גּ וֹ דל על לכב וֹ דוֹ  להעיד ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ אתי
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר בּ לּמ וּ ד חמיׁש י יוֹ ם  כּ ל  ׁש עוּ ר ׁש יּ ּס דנוּ  יסּפ ר, כּ י יאּמ ן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌(◌ְ◌ִ◌ַ◌(◌ְֹלא

ּת למ  ואברכים ׁש מים יראי  בּ ּת ים בּ עלי  מארבּ עים  למעלה בּ וֹ  ידי וּ מׁש ּת ּת פים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
גּ דוֹ לה  התעוֹ ררוּ ת עשׂ ה וזה והפיץ, ׁש לח ׁש כּ בוֹ דוֹ  הּס פרים בּ זכוּ ת  והכּ ל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים.
ילדים ׁש אפיל וּ  זיע"א רׁש בּ "י הּק ד וֹ ׁש  הּת נּ א נבוּ את התקיּ מה וּ מּמ ׁש  האנׁש ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ קרב
זה  אדּ יר ׁש ּמ פעל וּ ו דּ אי  הנּ להבים, הּמ וּ סר דּ ברי  את וּ מבינים בּ ׁש יעוּ ר  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ּת פים 
י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י הּת נּ א ׁש זּ כוּ ת  לכב וֹ ד וֹ , ׁש ּמ סיּ ע מי וא ׁש רי ּת וֹ עפ וֹ ת הוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶעוֹ לה
ויהי  לטוֹ בה. ל בּ וֹ  מׁש אל וֹ ת וכל רויחי  וּ מז וֹ ני חיּ י  בּ ני הּמ גן בּ אלף עליו יגן  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָזיע"א
אמן  מעליא, וּ נהוֹ רא איתנא בּ בריא וּ ת בּ ׁש נים רבּ וֹ ת עוֹ ד להפיץ כּ בוֹ דוֹ  ׁש יּ זכּ ה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָרצ וֹ ן

רצ וֹ ן. יהי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵכּ ן 

הּצעיר  ּדברי  ָּכ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ 
ּבּוגנים  צ ּיֹון ב "ר  ִ ָ ִאי"ש 
לאברהם" "זכֹור קהּלת ורב  ותּכֹונן  ּתּבנה  ּבאלעד ּפה צדק  ָ ָ ְ ַ ְ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ִ ְ ֶ ָ ִ ַ ְ ֶ ְֹ ֶ ֶ ֶמ ֹורה
צ ּיֹון" "אהבת  ּכֹולל  ִ ַ ֲ ַ ֵֹראׁש

ט�ב והננ� �ל ל � יהיה ע>ה א �ר ה�ד�ל ה'בר ��זכ�ת א�ת� לבר� �זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מ�ני להי�ת ויז�ה ה�חת, וכל  ונחמ�ת, י��ע�ת הרפ�א�ת וכל  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסלה,

�מלכ �ת. רא��נה מה,��בים 'מל �א  ְְְְְִִֵֵַַַָָָָהיכלא

על והננ� יתחרט למעלה ה�ז �ר  ה,�יבה �רא � ק�רא" "ק�ל עם לצאת �זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

לא, ואם ה 8ד��" "ז �הר לל�4ד מיחד " "סדר �י�יבת� ויע>ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ'בריו

ה�א  �הרי י�יבת�, את לעזב �מ,ד  #כף  צרי � �י�יבת� ה<�מד  �ח�ר �ל ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

�י�יבת� �,למד � מס �ים �אינ � י�יבה רא � �ל וכן  רב", מה"ערב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ו 'אי 

רב . מהערב �ן �ם ה�� ה8ד ��" ִֵֵֶֶַַַַָָ"ז �הר



הזהר נטבדרכי  הרשב"י דרכי

�יוה' #כלה �ע�ן �ע�ן ->� הר�עה "וכל �בר �,תק,ם  יעזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻית�ר�

רצ�ן . יהי �ן אמן הארץ " מן  זד�ן ממ�לת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ#עביר 

פרוספר ה1נ� ר ' י8ירא ר �א �ברא להאי �לה<ל לה�ד�ת ט�בה לה�יר �זה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הAע � ה�צא�ת  �ל את �זה ��דב יאיר לכב �דנר � ע �>ים �הננ � דה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

�פעם  ה,�ם לס,ם �9כינ� הA,�ם לכב�ד  י�חאי, �ר  �מע�ן  ר�י  האלקי  ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹה#�א 

�נפ� נפ�� מקCר  �ה�א  �בר�ר ה8ד��, ה�9הר ספר  ספר� את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָה�י �ית,

למעלה. �עד� ט �ב  ימליץ �ו'אי �הB'יק �מ �בטחני  ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַַָהB'יק,

�4הוה1ה ה8ד�� ז�הר  ללמד  אחד אדם לבן  ��רם ���אדם מצאנ� �א�ר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

�ברא  להאי  וחמר קל וער�, �ע�ר לאין עד >כר� ה�א ורב  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ד �ל 

�לל  לנ� אפ�ר �אי �ו'אי ה8ד �� ז�הר  �,למד� אנ �ים וע�ד לע�ד  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ���רם

ה�א . �בע�לם ה9ה �ע �לם >כר� ��דל ְְֶֶַַַָָָָָָלחק�ר

#ל�י�בו2אי י�חאי �ר �מע�ן ר�י  האלקי ה#�א  �זכ �ת ,�� #ל�י הר�ים זכ �ת ְְְְֱִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ

ה8ד �� ז �הר סט זה ל�, לתת יכ �לים �אנ � מיחד  �מCה � ,��ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ואת  ע�תקים 100 ה�ל ס� ונ�אר  ע �תקים ב-8000 לאחר�נה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�הד 1סנ�

א�ת� ר �ח � ��דבה �עב �ר �סף, אין ח�ם ל� מעניקים אנ� ה9ה ה,קר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהAפר

ה�9. ה�ד�לה  הAע �דה ְְְִַַַָָָלהכין 

הAע�דהוהננ� �זכ �ת �בו 'אי ה8ד��ה , �#�רה ה#ל �י�ת ה �רכ�ת �כל לברכ� ְְְְְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָ

�בו 'אי �4לכ�ת, רא ��נה ה,��בים  ה4ל � 1ני  מר�אי להי �ת יז�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָה�9

אמן . ואמר � קריב �בזמן �עגלא  �,היה צדקנ� מ�יח להת�<�ת ��רם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�א 

C



12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות ועוד...
תקליטור אוצרות הזוהר ובו:

לם
בעו

מאגר הגדול 

ק' ה ניני הזוהר 
בע

אמן
זוהר

כשרות
מוסר
מילה
סת"ם
ערב רב

פסח
ציצית
קבלה
שבת

שולחן
ערוך
יומי

תיקון
הברית
ועוד.

                                                              
דרשות התעוררות

בענין לימוד הזוה"ק
לקרב אור הגאולה

שנאמרו על ידי רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א  

1
ובו דרשות 1-6

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
בטל: 0548-436784  0526077914 
0544577956  0549-788564
09-8323442  02-6255789

שמעו
ותחי נפשכם

התעוררו כי בא אורך

מים בעולם נא לשכפל ולהפיץ להרבות תורה ויראת ש





ֵסֶפר

ַהְׁשָּפעֹות ָהַרְׁשִּב"י 

ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרָׁשה
ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים תשע"א

י"ג ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים
ִמָכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

בביהמ"ד ֲעֶטֶרת ְיַׁשְעָיה ָהאְלִמין – ֵּבית ֶׁשֶמׁש
ִלְזּכֹות ְלֶׁשַפע רּוָחִני ְוַגְׁשִמי ּוְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים ַעל ְיֵדי ִהְתַחְּברּות ְלַּתָּנא 

ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחאי זי"ע

יצא לאור מחדש על ידי
מפעל הזוהר העולמי 

נחל לכיש 24/8 עיה"ת בית שמש תובב"א
חודש חשוון תשע"ג



הרשב"י השפעות

ֵֶספר

הרׁשּב"י  ְְִַַָָהׁשּפעֹות

ׁש ל מדּ וֹ ת י"ג תשע"א הּכ ּפ וּ רים יוֹ ם ערב מדרׁש ה נבחרים ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחלקים
יׁש עיה עטרת בביהמ"ד ׁש ליט"א מהאלמין אדמוֹ "ר מכ"ק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
רחמי וּ לעוֹ רר וגׁש מי רוּ חני לׁש פע לזּכ וֹ ת ׁש מׁש  בּ ית – ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָהאלמין
זי"ע יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האקי לּת נּ א התחבּ רוּ ת ידי על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

ה'.רכים ם האים ְְִִֵַָ

נירת אחינ את המקרבים הר ים מזי היקים, האנים הרנים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

הה, הקץ  את  נ אר ,יחי עליהם ה' מים לאבינ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָי ראל

אתכם  ויבר עמים אלף עליכם ה' יסף ה ה,  דה ההל ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָבר ת

אמן . לכם , ר  ֲִֵֵֶֶַָָא ר 

צא אנחנה ה ה והרא הדל הם מקידש מצים מיחלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

הה,  דה מאר עמהץ מהרה יחד צנוק" ל רת: נזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

בב"א .  צדקינ מיח ביאת ,"לארצנ הארץ  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנפת

א )אבתנהתב ג הסל (רק א מר , מהללאל בן "עקביא : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לאן  את, מאין ע, עברה. לידי בא  א ה ואין דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָל ה

לן עתיד  אה מי  ולפני ,לה עתידח ן ו ין א ה אה מי ולפני ... ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הא ".ח ן ו ין לן ר דה הלכים מלכי  מל לפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

על אלים זה ין מבארים, 'חן '? זה ומה 'ין' זה  מה הפרים , ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

העבר  זמן על זה  וחן צוההעברה לעת יכ ל היה ה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

רה. ְְִָוללמד

הדים:ידעים חז"ל  ע"ב )ברי פ"ו ף מ ראה(י מא  בה ידי על ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

זדנת  מאהבה בה ידי ועל  גגת , ל נע ים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָזדנת
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הרשב"י השפעות

ֵֶספר

הרׁשּב"י  ְְִַַָָהׁשּפעֹות

ׁש ל מדּ וֹ ת י"ג תשע"א הּכ ּפ וּ רים יוֹ ם ערב מדרׁש ה נבחרים ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחלקים
יׁש עיה עטרת בביהמ"ד ׁש ליט"א מהאלמין אדמוֹ "ר מכ"ק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
רחמי וּ לעוֹ רר וגׁש מי רוּ חני לׁש פע לזּכ וֹ ת ׁש מׁש  בּ ית – ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָהאלמין
זי"ע יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האקי לּת נּ א התחבּ רוּ ת ידי על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

ה'.רכים ם האים ְְִִֵַָ

נירת אחינ את המקרבים הר ים מזי היקים, האנים הרנים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

הה, הקץ  את  נ אר ,יחי עליהם ה' מים לאבינ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָי ראל

אתכם  ויבר עמים אלף עליכם ה' יסף ה ה,  דה ההל ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָבר ת

אמן . לכם , ר  ֲִֵֵֶֶַָָא ר 

צא אנחנה ה ה והרא הדל הם מקידש מצים מיחלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

הה,  דה מאר עמהץ מהרה יחד צנוק" ל רת: נזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

בב"א .  צדקינ מיח ביאת ,"לארצנ הארץ  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנפת

א )אבתנהתב ג הסל (רק א מר , מהללאל בן "עקביא : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לאן  את, מאין ע, עברה. לידי בא  א ה ואין דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָל ה

לן עתיד  אה מי  ולפני ,לה עתידח ן ו ין א ה אה מי ולפני ... ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הא ".ח ן ו ין לן ר דה הלכים מלכי  מל לפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

על אלים זה ין מבארים, 'חן '? זה ומה 'ין' זה  מה הפרים , ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

העבר  זמן על זה  וחן צוההעברה לעת יכ ל היה ה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

רה. ְְִָוללמד
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הרשב"י השפעות

מאהבה, בה  היא מהחן  לה צל היחידה והעצה זכת. ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻנעת

לעתיד. קלה זה  הבה  מיס די ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָואחד 

למאת ורתי!!!מ רי  אחת עה להפ אפר ואי לתן, אפר אי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

מאהבה? לתבה בתנ תר ה  בה רה ? ל עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמליני

וח ן? דין  לז ת די  עצמנ על קל  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַמה

סיח ן":"על עיר ותנן נה חן א ה לים יאמר א ן "י ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

מ ת  עלי מאב  ער  אכלה סיחן מרית להבה מח ן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹיצאה

כ"זכ "ח )ארנן": – כ"א תרא(ד ר בא ב מרא  ע"ב ), ע "ח מאל (ף א"ר  : ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹ

כתיב  מאי יחנן א "ר נחמן הליםר   יאמר ן אעל הלים 'וג ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ

יצרם ח ן הלים  אמצוה הפסד  ע לם ל נ ח נחב א ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

 כר הפסד .[א ]נגד  נגד  עברה ותנן כר  עהנה א ה אם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

עכ"ל . הא, לעלם ותנן ה ה ע לם נה ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָן,

מ נילא  אא יראל ארץ  חרבה ולא  רה ל פעה אא העלם חרב  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ

מ ני אא  אינן  יראל  על הא ת הרת וכל  רה, ל  עְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל  יעקב  פע אמר רה ל עה')זאת פסוק א' פרק (אל ה...(מיכה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ה') אות  מחב"ר פ"א , כ ח ז טא מאמ י כל  אד להל  האדם צרי ן  ועל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ל אפר מה כל רה  ולעסק הה הע לם מהבלי  ה מן ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלצד

מהב  ה חמדים וכמ"ש ים, ל  טמז מרל ת טב ת אבנים היל   מְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

והא[א] חי אי ה ברי ל דע עיה"ק: לייר מר יהדי מחר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻסר
ל אמרי . על לי וסר אחת. ת עת  ולמד זמ את נל ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמל
עת 13 למד הייתי ידעי ל לי, ענה נה, מלי וה זה מחה, מדיְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ת. ְַַָֹזהר
א חנת מע וזהב, ס על חנת עה סחר ל מח רא אְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
י רת לי "טב הסק את עצמ מק ,ז דלה לעירת להיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָכל

אבת מכת ידה חז"ל ברי להמלי אפר זה ועל ."וכס זהב (רקמאלפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

א') מנה אמרד' ,חלק המח עיר איזה אמר... זמא  קכח): יה)יגיע , ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הא. ללע ,ל וטב הה. לע ,ריא .ל וטב ריא תאכל י יְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מח זה האמי העיר מיה ,"רתת חלקנ ות" :י כל לימת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואנ
החי האר"י ברי וידע ,אל רת את מכיל בזה הרה ולד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק
וההגת העלת לכל כיז יד ועל מחה, להית צרי ה' עבדת ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָער

מא. ְְְִִַַָָסעא

הרשב"י השפעות

צפים, ונפת  במ מתקים רב י "א )מז י "ט, פרק  סימן,(תהילים  הח ים  (ף ְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

סקי "א ) .קנ"ו

ן אילן על ויאחז ויחטף ירץ  עה, ר ועדין רא עיניו מי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

האמים. ֲִִִִַַָהחים

החים תב  סקי "ב )הף  קנ "ה כל(סי ' עקר יהא א ורביה רי מצוה : ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ים כל  ח  וצרי יסף , מ סיף דלא חז"ל ואמר מליד  אינְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הא לעלם  ימיו  יאיר בזה נא , מ דמת   ח א  צ יקיםמה אר (ם  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

י "ג ) זי"עאת חי הן מרנא וכתב י ן, אדניו אם  ד "ה מטים רת רים  (חלק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

( חלקל רה וח י נים נקראים הס ר חלק  רה חי י וז"ל: ,ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ידי  לצאת  ד די  הדים בריהם לפי  ויצא ע"ל. נת, נקראים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהגלה

יאמר  מי  נס ר וגם גלה ם לח חב רה רבה  רי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹח בת

ח בתי . ידי ויצאתי  ְְִִִִִֵָָָזיתי

ע"א )ובזוה"ק  קע"ג ף  ל לח  חים (רת לח חב יה די ל תב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ח לא ואם חה, מה למה אל  וה "ה ,דק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹת

ד לה. בה ְְְִֵָָנמצאת

י עץ הגה"ק  לא זי "ע אפ אליעזר ח)רי עמל (ער רק  תב: , ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

נ"ך לתרץ להק ת היינ רה חי  לח  ח ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָכל

יד וגם  תב: ואח "כ  ו"ס. נ"ך על פרד "ס  רים  לפר א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָובש "ס

ע"ל. ח ים  ח איל ל ח ב מבין אין  אף  דה הזהר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָספר

הרד"ס, כל ם רה  ח י ח בת ידי  יצא  זה"ק  דהלמד לדעת ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָהראת

.מ ל ורה אמים  ח ים וודאי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָוזה

 א ין ההר לד ידי  על לזת  יכל אחד  הדי מה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹחן!!!

. קד ת  בין הח ל ְִֵֶַַָֹימ ת

ׁש עה ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶערּכ ּה 

תינניר על תת הלמדת רה ל וער בח הפליג ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ר ת  סף  דה ההר ל ן החל, ימ ת הלמדת  ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹז

ימא  אריתא , מלין אינ ן כל  חלקיהן  ז אה – "ללח"ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

ימין ". מאר ְְְִִַָָא



הרשב"י השפעות

מאהבה, בה  היא מהחן  לה צל היחידה והעצה זכת. ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻנעת

לעתיד. קלה זה  הבה  מיס די ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָואחד 

למאת ורתי!!!מ רי  אחת עה להפ אפר ואי לתן, אפר אי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

מאהבה? לתבה בתנ תר ה  בה רה ? ל עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמליני

וח ן? דין  לז ת די  עצמנ על קל  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַמה

סיח ן":"על עיר ותנן נה חן א ה לים יאמר א ן "י ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

מ ת  עלי מאב  ער  אכלה סיחן מרית להבה מח ן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹיצאה

כ"זכ "ח )ארנן": – כ"א תרא(ד ר בא ב מרא  ע"ב ), ע "ח מאל (ף א"ר  : ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹ

כתיב  מאי יחנן א "ר נחמן הליםר   יאמר ן אעל הלים 'וג ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ

יצרם ח ן הלים  אמצוה הפסד  ע לם ל נ ח נחב א ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

 כר הפסד .[א ]נגד  נגד  עברה ותנן כר  עהנה א ה אם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

עכ"ל . הא, לעלם ותנן ה ה ע לם נה ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָן,

מ נילא  אא יראל ארץ  חרבה ולא  רה ל פעה אא העלם חרב  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ

מ ני אא  אינן  יראל  על הא ת הרת וכל  רה, ל  עְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל  יעקב  פע אמר רה ל עה')זאת פסוק א' פרק (אל ה...(מיכה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ה') אות  מחב"ר פ"א , כ ח ז טא מאמ י כל  אד להל  האדם צרי ן  ועל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ל אפר מה כל רה  ולעסק הה הע לם מהבלי  ה מן ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלצד

מהב  ה חמדים וכמ"ש ים, ל  טמז מרל ת טב ת אבנים היל   מְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

והא[א] חי אי ה ברי ל דע עיה"ק: לייר מר יהדי מחר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻסר
ל אמרי . על לי וסר אחת. ת עת  ולמד זמ את נל ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמל
עת 13 למד הייתי ידעי ל לי, ענה נה, מלי וה זה מחה, מדיְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ת. ְַַָֹזהר
א חנת מע וזהב, ס על חנת עה סחר ל מח רא אְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
י רת לי "טב הסק את עצמ מק ,ז דלה לעירת להיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָכל

אבת מכת ידה חז"ל ברי להמלי אפר זה ועל ."וכס זהב (רקמאלפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

א') מנה אמרד' ,חלק המח עיר איזה אמר... זמא  קכח): יה)יגיע , ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הא. ללע ,ל וטב הה. לע ,ריא .ל וטב ריא תאכל י יְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מח זה האמי העיר מיה ,"רתת חלקנ ות" :י כל לימת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואנ
החי האר"י ברי וידע ,אל רת את מכיל בזה הרה ולד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק
וההגת העלת לכל כיז יד ועל מחה, להית צרי ה' עבדת ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָער

מא. ְְְִִַַָָסעא
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צפים, ונפת  במ מתקים רב י "א )מז י "ט, פרק  סימן,(תהילים  הח ים  (ף ְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

סקי "א ) .קנ"ו

ן אילן על ויאחז ויחטף ירץ  עה, ר ועדין רא עיניו מי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

האמים. ֲִִִִַַָהחים

החים תב  סקי "ב )הף  קנ "ה כל(סי ' עקר יהא א ורביה רי מצוה : ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ים כל  ח  וצרי יסף , מ סיף דלא חז"ל ואמר מליד  אינְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הא לעלם  ימיו  יאיר בזה נא , מ דמת   ח א  צ יקיםמה אר (ם  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

י "ג ) זי"עאת חי הן מרנא וכתב י ן, אדניו אם  ד "ה מטים רת רים  (חלק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

( חלקל רה וח י נים נקראים הס ר חלק  רה חי י וז"ל: ,ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ידי  לצאת  ד די  הדים בריהם לפי  ויצא ע"ל. נת, נקראים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהגלה

יאמר  מי  נס ר וגם גלה ם לח חב רה רבה  רי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹח בת

ח בתי . ידי ויצאתי  ְְִִִִִֵָָָזיתי

ע"א )ובזוה"ק  קע"ג ף  ל לח  חים (רת לח חב יה די ל תב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ח לא ואם חה, מה למה אל  וה "ה ,דק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹת

ד לה. בה ְְְִֵָָנמצאת

י עץ הגה"ק  לא זי "ע אפ אליעזר ח)רי עמל (ער רק  תב: , ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

נ"ך לתרץ להק ת היינ רה חי  לח  ח ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָכל

יד וגם  תב: ואח "כ  ו"ס. נ"ך על פרד "ס  רים  לפר א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָובש "ס

ע"ל. ח ים  ח איל ל ח ב מבין אין  אף  דה הזהר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָספר

הרד"ס, כל ם רה  ח י ח בת ידי  יצא  זה"ק  דהלמד לדעת ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָהראת

.מ ל ורה אמים  ח ים וודאי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָוזה

 א ין ההר לד ידי  על לזת  יכל אחד  הדי מה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹחן!!!

. קד ת  בין הח ל ְִֵֶַַָֹימ ת

ׁש עה ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶערּכ ּה 

תינניר על תת הלמדת רה ל וער בח הפליג ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ר ת  סף  דה ההר ל ן החל, ימ ת הלמדת  ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹז

ימא  אריתא , מלין אינ ן כל  חלקיהן  ז אה – "ללח"ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ

ימין ". מאר ְְְִִַָָא
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חי"מרנא  אי "ן   ספר הב, תב הרי"ח  נ ה, נה מת ר ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ז "ל: הק לים  תב :נ ל הרה וזה מעסק  הנעה על  גדל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

הח ל, ימי ל ה רה מעסק  הנעה מן י תר עמים אלף ת, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָים

אמר  נים, אלף ה"ה ל  מ די חז "ל, מאמר י על  ר בא ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעכל "ק.

אל  עלם י מעין היא דק ות – 'וג אתמל  י ם  עיני נים ף  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ער ה ל  דק ת ן אם ה"ה. ל מי א מרת, זאת  – ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהא

, דק ת קדה עה ל ן , על אר ויתעה, השי"ת ל  מ י ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻל

הח ל ימי לער ידת, אלף  במדבר)עלה חן .(מצא ְְֵֵֶֶֶֶַָ

 נל ר "עה ואמר: מקרביו אזני עם  התא זי "ע רעי  מרכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

למה  נה ללד וה הת, י ם הט ר על רה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלד 

חל. ל ים נה מ היא  חל , ים וקלה זהר לד ל אחת  ועה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

וה עה מ ת ים וזהר הלה ולד חל. ים ט  ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלד

החל" ימת נה וחמ בעים הח ים[ב ]ללד הף  הגה"ק  פסק  (קנ "ה. ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

וז "ל:סקי "ב ) יעץ  הלא וכתב  הלה . לל ד  יחב הזהר לד ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

לפני חב הא הר ה גיאת  וגה קאמר מאי ידע  לא אי  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹואפיל

ע "ל . אהבה, עלי גוד חז "ל פר אהבה עלי ודגל דכתיב ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָה"ה

קדכבר בזגלר  על מהר"ש עינינ מא ר מל",זי"ע "הא  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הט, לד  ל נה  לער אחת עה עלה דה ההר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלד

החים כף  סק סי "ב )והבא קנ "ה מל"(סימן ה"כסא וז "ל: מ"ג ), :(ן  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יזה  אם ן וכל עלמ ת, נה עלמא גירסא   דה ההר לד  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹי 

אחת  עה  למעלה ן   יעה אחד , מאמר  ר אפ להבין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹללמד

עלם ן הא ל מבטח מימה, נה הט לד  יעה א  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמה

רא נה  הבים לה ני מר אי ויהיה מלא, היכלא  מני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהא

רקיעא. ְְְִִַָָמלכ תא 

את[ב] המדה ההר מ הרא ימצא נר לדברי והבנה רש"ר: מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהערה
רעיא "וצא" פרת וכזר הרה, סדת אצל כתב חציר הנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלד

עה:)מהימנא )דוע אריתא". סתרי ידעי ולא אריתא ב אכלי לאינ "ווי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ני מקרת לנת ההקמת", ל"ער מתהק ויטאל יח הרב רנמ ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהביא

הלה. רת לעת יקלי פחה הגלה ללד ראיְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ
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תבם ל' מל(ת ן לנ :(ה א וזה חכם, למיד על ח ב דל  ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

קלה. ארללמד  וגרם קלה למדים אינם אם דל ה וענ ם  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ליצלן , רחמנא הא ה מעבים הם י אחת לתא  עה  יעה י ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

דל  י הרה, פטי  ימים  חד לד  נעה א מה הלה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלד

האה. לקרב חְְֵַָָָֹֻ

נתןואיתא  רי ו')אבת מנה ג' עמים (רק  מאה צער אחת עם , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

צער  ואיתא [ג]א לירים, נחב  הצר בית צער  וגם  , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

מע ני תתקסח )ילקט רמז   ב רק  רה(קהלת א ר חנינא  רי  אמר : ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לי. נתקיימה אף ְְְְִִִֶַַַָָמד י

הר העלה עה דהלמד  זי"ע, הב והרי "ח  מל הא תינר מברי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זה, לפי ח ל. ים ט נה אלף  למד  ,דק ת  דְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה

ל  לתן  כה הרי  ,דק ת  דה הר  עת  ללמד  זה  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאם

ציקים א רחת  על ל ח  על בנסף  ה ריאה. ימי  אלפין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהית

המחה ) לד(ער מצוה )הבאר  פ(וכל ער מחה, אלף ,הנעה ל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"ההר  – הר "י רת במחה   ד ק ת למד יהדי א ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיצא 

נה  מלין ל לער אחת  עה עלה " ד ל)ה הח ימי  ט .(לד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מאה  ווה ת עה דה זהר  יד הל ס מאה, פל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹבירים

בלימ ד וח ב צא  רה. נה 28.000 אחת נה רה!!!!! נה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹמלי ן 

הא,  ר דה את מ ח א ה  נה כל ת, דה ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהזהר 

ה'". [כ "ח ] ח נא יג ל "ועה הסק את ְְְִֵֶַַַַָָָֹמקם

חייכתב[ג] לישועה"החפ "צפית א)בספר נת(פרק דרבי באבות דאיתא וידוע :
היא כעת יתבר הש ועבודת בצער, שלא פעמי ממאה שקול בצער אחת דפע
בעוה"ר בנו נתקיי אדרבא כי פניות, שאר או לכבוד מטרה בה שאי ונקיה טהורה

הבריות, על משתולל מרע שוטהוסר עליו אומרי העול כל ע"ב ע"א צז בסנהדרי (פרש"י

שטות) לשו משתולל היינו אשרהוא, אנשי ויש .אנשי סוגי כמה אצל ימאסו ה' ויראי ,
חיי לחיות עליה מקבלי התורה, כדת כשרי יהודי בניה את לעשות בשביל
בניה שיחזקו ומורי למלמדי שכר יפרישו עמל ומשארית ,ימיה כל ודוחק עוני
הרחוקי למקומות ודוחק עוניי למרות ממקומ מהגרי ואינ ה'. בתורת
דנחשב לומר נוכל בודאי ויראה, לתורה בניה חינו בשביל יותר מצויה שהפרנסה

ונפש. לב בכל לה' תשובה זה



הרשב"י השפעות

חי"מרנא  אי "ן   ספר הב, תב הרי"ח  נ ה, נה מת ר ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ז "ל: הק לים  תב :נ ל הרה וזה מעסק  הנעה על  גדל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

הח ל, ימי ל ה רה מעסק  הנעה מן י תר עמים אלף ת, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָים

אמר  נים, אלף ה"ה ל  מ די חז "ל, מאמר י על  ר בא ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעכל "ק.

אל  עלם י מעין היא דק ות – 'וג אתמל  י ם  עיני נים ף  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ער ה ל  דק ת ן אם ה"ה. ל מי א מרת, זאת  – ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהא

, דק ת קדה עה ל ן , על אר ויתעה, השי"ת ל  מ י ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻל

הח ל ימי לער ידת, אלף  במדבר)עלה חן .(מצא ְְֵֵֶֶֶֶַָ

 נל ר "עה ואמר: מקרביו אזני עם  התא זי "ע רעי  מרכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

למה  נה ללד וה הת, י ם הט ר על רה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלד 

חל. ל ים נה מ היא  חל , ים וקלה זהר לד ל אחת  ועה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

וה עה מ ת ים וזהר הלה ולד חל. ים ט  ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלד

החל" ימת נה וחמ בעים הח ים[ב ]ללד הף  הגה"ק  פסק  (קנ "ה. ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

וז "ל:סקי "ב ) יעץ  הלא וכתב  הלה . לל ד  יחב הזהר לד ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

לפני חב הא הר ה גיאת  וגה קאמר מאי ידע  לא אי  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹואפיל

ע "ל . אהבה, עלי גוד חז "ל פר אהבה עלי ודגל דכתיב ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָה"ה

קדכבר בזגלר  על מהר"ש עינינ מא ר מל",זי"ע "הא  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הט, לד  ל נה  לער אחת עה עלה דה ההר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלד

החים כף  סק סי "ב )והבא קנ "ה מל"(סימן ה"כסא וז "ל: מ"ג ), :(ן  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יזה  אם ן וכל עלמ ת, נה עלמא גירסא   דה ההר לד  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹי 

אחת  עה  למעלה ן   יעה אחד , מאמר  ר אפ להבין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹללמד

עלם ן הא ל מבטח מימה, נה הט לד  יעה א  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמה

רא נה  הבים לה ני מר אי ויהיה מלא, היכלא  מני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהא

רקיעא. ְְְִִַָָמלכ תא 

את[ב] המדה ההר מ הרא ימצא נר לדברי והבנה רש"ר: מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהערה
רעיא "וצא" פרת וכזר הרה, סדת אצל כתב חציר הנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלד

עה:)מהימנא )דוע אריתא". סתרי ידעי ולא אריתא ב אכלי לאינ "ווי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ני מקרת לנת ההקמת", ל"ער מתהק ויטאל יח הרב רנמ ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהביא

הלה. רת לעת יקלי פחה הגלה ללד ראיְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ

הרשב"י השפעות

תבם ל' מל(ת ן לנ :(ה א וזה חכם, למיד על ח ב דל  ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

קלה. ארללמד  וגרם קלה למדים אינם אם דל ה וענ ם  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ליצלן , רחמנא הא ה מעבים הם י אחת לתא  עה  יעה י ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

דל  י הרה, פטי  ימים  חד לד  נעה א מה הלה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלד

האה. לקרב חְְֵַָָָֹֻ

נתןואיתא  רי ו')אבת מנה ג' עמים (רק  מאה צער אחת עם , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

צער  ואיתא [ג]א לירים, נחב  הצר בית צער  וגם  , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

מע ני תתקסח )ילקט רמז   ב רק  רה(קהלת א ר חנינא  רי  אמר : ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לי. נתקיימה אף ְְְְִִִֶַַַָָמד י

הר העלה עה דהלמד  זי"ע, הב והרי "ח  מל הא תינר מברי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זה, לפי ח ל. ים ט נה אלף  למד  ,דק ת  דְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה

ל  לתן  כה הרי  ,דק ת  דה הר  עת  ללמד  זה  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאם

ציקים א רחת  על ל ח  על בנסף  ה ריאה. ימי  אלפין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהית

המחה ) לד(ער מצוה )הבאר  פ(וכל ער מחה, אלף ,הנעה ל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"ההר  – הר "י רת במחה   ד ק ת למד יהדי א ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיצא 

נה  מלין ל לער אחת  עה עלה " ד ל)ה הח ימי  ט .(לד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מאה  ווה ת עה דה זהר  יד הל ס מאה, פל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹבירים

בלימ ד וח ב צא  רה. נה 28.000 אחת נה רה!!!!! נה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹמלי ן 

הא,  ר דה את מ ח א ה  נה כל ת, דה ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהזהר 

ה'". [כ "ח ] ח נא יג ל "ועה הסק את ְְְִֵֶַַַַָָָֹמקם

חייכתב[ג] לישועה"החפ "צפית א)בספר נת(פרק דרבי באבות דאיתא וידוע :
היא כעת יתבר הש ועבודת בצער, שלא פעמי ממאה שקול בצער אחת דפע
בעוה"ר בנו נתקיי אדרבא כי פניות, שאר או לכבוד מטרה בה שאי ונקיה טהורה

הבריות, על משתולל מרע שוטהוסר עליו אומרי העול כל ע"ב ע"א צז בסנהדרי (פרש"י

שטות) לשו משתולל היינו אשרהוא, אנשי ויש .אנשי סוגי כמה אצל ימאסו ה' ויראי ,
חיי לחיות עליה מקבלי התורה, כדת כשרי יהודי בניה את לעשות בשביל
בניה שיחזקו ומורי למלמדי שכר יפרישו עמל ומשארית ,ימיה כל ודוחק עוני
הרחוקי למקומות ודוחק עוניי למרות ממקומ מהגרי ואינ ה'. בתורת
דנחשב לומר נוכל בודאי ויראה, לתורה בניה חינו בשביל יותר מצויה שהפרנסה

ונפש. לב בכל לה' תשובה זה



הרשב"י השפעות

 א בנח ועד רה, נה מלין מאה וה קד ת אחת עה :ראְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

  מים רה מח ות אמים ח ים ואי וזה רה, ח ים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָ

.מתלנ ונחת ן ימצא אחד  ל בכ , מְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָל

אני  גּ בּ וֹ ר יאמר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַהחלּ ׁש 

מלי ן הע  לנ  י י ם, עת 10 מדים אברכים 10,000 : עצמ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

עה  רק מד  קטן ילד אפיל  א ט יהדי  וכאר רה, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָנה

ל ק ה ואם רה. נה מלין ווה ן ם ,דה זהר ת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאחת

10 מדים אברכים 10,000 מ] נה, מלי ן למאה זכית אז ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָללמ ד 

ימים מאה  מ ים יאל ][ד]עת הביא ברי  נ יקיים  ד'וכ) ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

את י') להביא לזה לזת יכ ל יהדי וכל אני ", ר יאמר  הח"ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

רחמים. ְֲִִַַַָהיח

י "ח )חז"ל אמר ה ' רק יד,(אבת  על  א חטא  אין הרים את המזה ל , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ועברה,מןחטא מןחטא  בניחר ן וגם אני "והייתי : מ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָ

כא )"חאיםלמה סק א ' רק  א' ר:(מלכים  חסרים.. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

החר ן?ב ה את נלים  ה  העברה? את נתן  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

האריז"ל ,תב  הדכתבי רת י ד  ידי רת מת ה על לנ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מעידים הנגלה, כבר  עין , עין זה את לראת זכים  לנ  רנד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

 דב מ ף עמ אחרי טים, יהדים ואפיל הללים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַאברכי 

רה נפלאים חים לח מחם מתרחב לם נפח  דה ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהזהר 

מציינים  חירים לח ר  וזכ .[ה]הד ה, ְְְְִִִֵַַָָָ

שואל[ד] אלוקי ה' "מה הפסוק: על הקדושי חז"ל דברי את זה על להמלי ואפשר
בשבת זוה"ק אחת שעה שבלימוד מאה. אלא מה תקרי אל ליראה"... א כי מעמ
עשר הלומדי אברכי אלפי עשרת של תורה לימוד של ימי למאה ל יחשב

.ביו שעות
הקדוש[ה] הזוהר בלימוד ומתגלה  טמו הגנוז" ה"אור שהרי זה לכל זכו ובוודאי

הזוהר) באור ראה ,צדיקי ועוד יששכר, הבני לחדש(כדברי זוכי וכ הנשמה, את ומאיר ,
בתורה. נפלאות

הרשב"י השפעות

לנ! נמצאים אנ  הב את ים ידעים ילד מה ידע [ו]מי !!! ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הלם, עליהם יחאי ן מע ן ורי הביא, ה אל , ינר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה

 למד  א ורק רחמי, גלתא מן יפקן הז הר ספר  רק ,לנ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמים

.דה הזהר  הא נח  תבת   צלי דה ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹזהר

אנייק ל המי ף ים  ל ללמד ונתחיל יחד  לנכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָונתאחד

ולמע ללמ ד ם אפר  וזה י ם, ת י רק  ל קח ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזהר ,

 נייק למען אחת עה נלמד   ד ק ב ת  טלפן, הזהר" "קל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הד ה  יתר ,[ז]הכינה ה ם בעזרת זר ת , ל מעלינ לית ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

א ספרא הר"י, תב מ רחמים , לגאלה ונזה ורעת, ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָק ת 

רחמי, גלתא מן רחמים.יא ר:יפקן הלת  מן נצא הה ספר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

 כמ,טירתל סמ וי  ער על   כב דה "הר לנ ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר אר צאה מעין  לנ ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאיר

לחרת, י ראל עם יצא הלה ותבי  דה הזהר זכ ת אני  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ"ידע 

מה הד "ורת ..."צדקינ מ יח יאת  לתינגא ליים זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָבל ד 

עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש וקד (ספר ציק תא ל האחרנת מ תיו . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מה הד "ותרת לקיימן. מפציר ת עלנן, בע ת עלם, ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָמרחפת

מזמנכם  הקדי .לאלקינ ר  ד ר קרא  והל עליה ?!"... ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיהא

–  ל הר להצלת העם, יעת ביל מים, לם ים כל ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָהקר 

בגמת. ְְְִִַָר חנת

ה ּמ ׁש יח!!! את נביא ש"ח מאוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְבּ חמׁש 
ונרא !רתי, דל הם  ק ב"ה אן  לנ פים ימתא נ יר ן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

ספרי 100 יקנה אחד ל  אר מים!!! בד הרת למען ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאן 

של[ו] דברו נשמע (שליט"א)וכבר אלישיב שלו יוס רבי הצדיק הגאו מר
זכויותזצוק"ל וצריכי ,העול ממלחמת יותר ח"ו מסוכ להיות יכול היו שהמצב ,

ומצוות. בתורה ולהרבות ישראל, בע גדולות
מ[ז] מעשה ידוע זי"ע,וכבר צדקה יהודה רבי שבילדותוהגאו ,יוס פורת ישיבת ראש

ברכת לקבל בא שני 10 זי"ע[כב אמת" "האמרי מגור ישהאדמו"ר מה מפני ושאלו ,
ותשובתו וחזר ,הספרדי לחכמי לשאול צדקה הגר"י והל ,פרקי 24 שבת למסכת

ובת כלה היא ששבת כנודעבידו, כלה קישוטי 24 שיהיה צרי ולכלה – לישראל זוג
."ח הקדושה.]ליודעי השכינה היא העליונה הכלה לקשט ראוי ביותר ובשבת [א"ה:



הרשב"י השפעות

 א בנח ועד רה, נה מלין מאה וה קד ת אחת עה :ראְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

  מים רה מח ות אמים ח ים ואי וזה רה, ח ים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָ

.מתלנ ונחת ן ימצא אחד  ל בכ , מְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָל

אני  גּ בּ וֹ ר יאמר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַהחלּ ׁש 

מלי ן הע  לנ  י י ם, עת 10 מדים אברכים 10,000 : עצמ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

עה  רק מד  קטן ילד אפיל  א ט יהדי  וכאר רה, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָנה

ל ק ה ואם רה. נה מלין ווה ן ם ,דה זהר ת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאחת

10 מדים אברכים 10,000 מ] נה, מלי ן למאה זכית אז ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָללמ ד 

ימים מאה  מ ים יאל ][ד]עת הביא ברי  נ יקיים  ד'וכ) ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

את י') להביא לזה לזת יכ ל יהדי וכל אני ", ר יאמר  הח"ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

רחמים. ְֲִִַַַָהיח

י "ח )חז"ל אמר ה ' רק יד,(אבת  על  א חטא  אין הרים את המזה ל , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ועברה,מןחטא מןחטא  בניחר ן וגם אני "והייתי : מ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָ

כא )"חאיםלמה סק א ' רק  א' ר:(מלכים  חסרים.. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

החר ן?ב ה את נלים  ה  העברה? את נתן  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

האריז"ל ,תב  הדכתבי רת י ד  ידי רת מת ה על לנ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מעידים הנגלה, כבר  עין , עין זה את לראת זכים  לנ  רנד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

 דב מ ף עמ אחרי טים, יהדים ואפיל הללים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַאברכי 

רה נפלאים חים לח מחם מתרחב לם נפח  דה ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהזהר 

מציינים  חירים לח ר  וזכ .[ה]הד ה, ְְְְִִִֵַַָָָ

שואל[ד] אלוקי ה' "מה הפסוק: על הקדושי חז"ל דברי את זה על להמלי ואפשר
בשבת זוה"ק אחת שעה שבלימוד מאה. אלא מה תקרי אל ליראה"... א כי מעמ
עשר הלומדי אברכי אלפי עשרת של תורה לימוד של ימי למאה ל יחשב

.ביו שעות
הקדוש[ה] הזוהר בלימוד ומתגלה  טמו הגנוז" ה"אור שהרי זה לכל זכו ובוודאי

הזוהר) באור ראה ,צדיקי ועוד יששכר, הבני לחדש(כדברי זוכי וכ הנשמה, את ומאיר ,
בתורה. נפלאות

הרשב"י השפעות

לנ! נמצאים אנ  הב את ים ידעים ילד מה ידע [ו]מי !!! ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הלם, עליהם יחאי ן מע ן ורי הביא, ה אל , ינר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה

 למד  א ורק רחמי, גלתא מן יפקן הז הר ספר  רק ,לנ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמים

.דה הזהר  הא נח  תבת   צלי דה ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹזהר

אנייק ל המי ף ים  ל ללמד ונתחיל יחד  לנכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָונתאחד

ולמע ללמ ד ם אפר  וזה י ם, ת י רק  ל קח ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזהר ,

 נייק למען אחת עה נלמד   ד ק ב ת  טלפן, הזהר" "קל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הד ה  יתר ,[ז]הכינה ה ם בעזרת זר ת , ל מעלינ לית ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

א ספרא הר"י, תב מ רחמים , לגאלה ונזה ורעת, ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָק ת 

רחמי, גלתא מן רחמים.יא ר:יפקן הלת  מן נצא הה ספר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

 כמ,טירתל סמ וי  ער על   כב דה "הר לנ ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר אר צאה מעין  לנ ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאיר

לחרת, י ראל עם יצא הלה ותבי  דה הזהר זכ ת אני  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ"ידע 

מה הד "ורת ..."צדקינ מ יח יאת  לתינגא ליים זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָבל ד 

עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש וקד (ספר ציק תא ל האחרנת מ תיו . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מה הד "ותרת לקיימן. מפציר ת עלנן, בע ת עלם, ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָמרחפת

מזמנכם  הקדי .לאלקינ ר  ד ר קרא  והל עליה ?!"... ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיהא

–  ל הר להצלת העם, יעת ביל מים, לם ים כל ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָהקר 

בגמת. ְְְִִַָר חנת

ה ּמ ׁש יח!!! את נביא ש"ח מאוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְבּ חמׁש 
ונרא !רתי, דל הם  ק ב"ה אן  לנ פים ימתא נ יר ן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

ספרי 100 יקנה אחד ל  אר מים!!! בד הרת למען ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאן 

של[ו] דברו נשמע (שליט"א)וכבר אלישיב שלו יוס רבי הצדיק הגאו מר
זכויותזצוק"ל וצריכי ,העול ממלחמת יותר ח"ו מסוכ להיות יכול היו שהמצב ,

ומצוות. בתורה ולהרבות ישראל, בע גדולות
מ[ז] מעשה ידוע זי"ע,וכבר צדקה יהודה רבי שבילדותוהגאו ,יוס פורת ישיבת ראש

ברכת לקבל בא שני 10 זי"ע[כב אמת" "האמרי מגור ישהאדמו"ר מה מפני ושאלו ,
ותשובתו וחזר ,הספרדי לחכמי לשאול צדקה הגר"י והל ,פרקי 24 שבת למסכת

ובת כלה היא ששבת כנודעבידו, כלה קישוטי 24 שיהיה צרי ולכלה – לישראל זוג
."ח הקדושה.]ליודעי השכינה היא העליונה הכלה לקשט ראוי ביותר ובשבת [א"ה:



הרשב"י השפעות

ש "ח , 500 הל  ס לספר , ש"ח חמ הרן מחיר פח ת זהר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹני

 וכ לי אית חברא וחברך העיר, לכל ולחברים, לחה זה את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָויחק

מחתיהם, ני עם ביחד יהדים , מלי ן ל ני ניע  מ א  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָס יעא

ע ר  נים וה  מלי ן ני פל  נפת 6  י מחה ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ[מינימ ם

מבן  ע ה , דה ז הר למדי  יראל עם  לכל נ יע וכ יהדים ], ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלין

למיליארי  תינזכ את מכיל י חרן  לידי  איב לא הרים ז י  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻאי

אחרנה האה  ד ה ז הר תב   כמ קץ , אין עד רה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻע ת 

היחידה העצה המקלים וכתב הד ה, הרה ב ח  זכת רק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻבא

מג ג ג מלחמת הזהר [ח]להצל  ולד הד  רת ללמד היא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

היח. מיע  מ ד ו כף  ראנה, דְִִִִֵֶַַַַַָָָָָה

חניכ מיחד עם  מח ,נ עם ילמד אב קטים, על דלים להזהיר  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָֻ

יחר   יי ים , אין דיים אין אם הרי , למיד עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמלד 

הד ורת לללים, לייבת רה, ללמדי מ ערתם, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָלמדם

הקמה  מל כ א תב מ עלה  מ ני  להי ת  ונז ה נפה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקל

זצ"ל, קאריץ  נחס רי  סק  כבר זהר. יק ני על רלבא צרי מלד  ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

 ילהמ ויכל חים", "עץ  חינת הא  ז הר, ל למידים,נמה למד  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לינק, יר כל  נ תן הרב  זה אמית .י נמה מניח  זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

 כחינ עם הד לים ,לנ כ נתגייס  א הבר,  ידינ הב, את לת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

נערים, עם זקנים יננים, ציקים טים, עם אנים  ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָהט ים,

גימטרא[ח] דה הר מתאחדי בעת(1679)יראל ב ת מני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹֻ
ל"סתה כיוז יראל, על חפפת הדה הכינה ,"מי עליה ה' וענ"] .ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹימי
לירחי תיחה ר היה מיד כמ ע"ח, יבמת ירלמי ע] נק", בי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלראי

זיע"אה עזרי" "אבי על מרע התאחדת בזכת ,[האט סנת על הה, הסק את ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלינ צתה הרה מ ועד מגג, ג מלחמת נצל ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיראל
הפסק. לי הבע ל דה ההר את ללמד ביח  ,ימי בעת ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻת

יתה תב סה: מהימנתא צא דוה ההר ח')לד סק ק"מ "ה(רק ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

בירלמי נק". י לראי סתה יעתי עז ע"ח)'אדני  בר(יבמת :אמר ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ינה, בחינת הה ל כדה ליהמק וכתב ג. ל קנ זה נק" י" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחר
ד דה ההר  כמ מהימנתא, בצא ניה על החפפת א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהקראת
מיל נק י מג מס מהימנתא, וצא לסכ נחב ינה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָבחינת

מגג ג ערבת)מלחמת .(י ְֲִִֵֶֶַָָ

הרשב"י השפעות

התחיל רן, ית ל ינ קת עם מל דים חרים, עם  יע רים  ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָמידי

ונפעל  , דה הזהר  יד את לקיים ולע ת  למר ללד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָללמ ד

רחמים. צדקינ מיח  את להביא  לקרב ז דרְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

הרתי אמר בר יעיההיקרים, ג )ביא סק י "ב מים (רק "אבם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ידע א ורחמים, יעה צריכים נ היעה". מ עיני  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֻן 

הרכת  ל  י הד [ט ]נדע הד זכת ונפלא ת נ ים והיעת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

, דה ז הר עליו אמר די עד ועצם רב  ח זי"ע הר "י י ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהה,

י חאי ר מען רי את ה ם לנ נתן  אא  סיני רה נ נה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹא

ה רה לע לם ותאיר  תה  , נ( רמ"א ף נחס רת .(זהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ואפ הר"י  לנ מת להתקר כל רגע  כל ה ט רנד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

טבה לכם ייר  זי"ע הר"י  בואי נפלאת, ליעת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָולזת 

הרכת  מ קר  על [י]ות מ מ יל מגן דה הזהר  דע , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ואס נת. עים מנע ֲִִֵַַַָהרת

קד !מ רי  קהל ורתי  ְַַַָָָ

מים?עד אבינ על נח ס  לא היא גלתא? כינא הא מתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

םמלה לבא , ר צה הא ,אלינ מתח ן  ירים מתלל היח  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

!!!נ רק לי  זה וכל ,לגאלנ רצה רְְְֳִֵֶֶַַָָָָָית

עצהמה לנ  נתנ זיע"א והר"י הביא ה אל ,ינר מה  העצה? ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

בא  נזה וכיצד הא ה, לקרב עת מה מ עילה קה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻט בה

מ ד. ִֵֶָכף

הם.יקרים !אחים עזרת מ ד כף ,תא להביא יכ לים יחד   נ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

יראל .אחדת באהבת  ְְְְֲִֵַַַָ

רה[ט] ב')תב כ"ח ברי)ירא הא"ה "יגוה האה הללת ל עלי בא" : ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
לנמתה 'הרה 'מדיל 'נאבת: ונתקר רה נדק אר אר: ,ד' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

,דה ההר למדי אנ עלינ יכריז מימ ,דה ההר לד זי"ע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהר"י
בב"א. למה ולגאה רה התבת הרכת לכל נזה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻאז

רחנת[י] הצלחת ועד !לילדי רכה נקל! רנסה טב!  רצה אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָל
עליו הר"י נמת את עליו ילהמ אפרת ואחד אחד לכל י וכא ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָבגמת,

עניניו. כל יצליח ואי  ידי ועל ,תזכ לערר לְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָה



הרשב"י השפעות

ש "ח , 500 הל  ס לספר , ש"ח חמ הרן מחיר פח ת זהר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹני

 וכ לי אית חברא וחברך העיר, לכל ולחברים, לחה זה את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָויחק

מחתיהם, ני עם ביחד יהדים , מלי ן ל ני ניע  מ א  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָס יעא

ע ר  נים וה  מלי ן ני פל  נפת 6  י מחה ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ[מינימ ם

מבן  ע ה , דה ז הר למדי  יראל עם  לכל נ יע וכ יהדים ], ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלין

למיליארי  תינזכ את מכיל י חרן  לידי  איב לא הרים ז י  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻאי

אחרנה האה  ד ה ז הר תב   כמ קץ , אין עד רה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻע ת 

היחידה העצה המקלים וכתב הד ה, הרה ב ח  זכת רק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻבא

מג ג ג מלחמת הזהר [ח]להצל  ולד הד  רת ללמד היא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

היח. מיע  מ ד ו כף  ראנה, דְִִִִֵֶַַַַַָָָָָה

חניכ מיחד עם  מח ,נ עם ילמד אב קטים, על דלים להזהיר  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָֻ

יחר   יי ים , אין דיים אין אם הרי , למיד עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמלד 

הד ורת לללים, לייבת רה, ללמדי מ ערתם, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָלמדם

הקמה  מל כ א תב מ עלה  מ ני  להי ת  ונז ה נפה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקל

זצ"ל, קאריץ  נחס רי  סק  כבר זהר. יק ני על רלבא צרי מלד  ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

 ילהמ ויכל חים", "עץ  חינת הא  ז הר, ל למידים,נמה למד  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לינק, יר כל  נ תן הרב  זה אמית .י נמה מניח  זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

 כחינ עם הד לים ,לנ כ נתגייס  א הבר,  ידינ הב, את לת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

נערים, עם זקנים יננים, ציקים טים, עם אנים  ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָהט ים,

גימטרא[ח] דה הר מתאחדי בעת(1679)יראל ב ת מני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹֻ
ל"סתה כיוז יראל, על חפפת הדה הכינה ,"מי עליה ה' וענ"] .ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹימי
לירחי תיחה ר היה מיד כמ ע"ח, יבמת ירלמי ע] נק", בי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלראי

זיע"אה עזרי" "אבי על מרע התאחדת בזכת ,[האט סנת על הה, הסק את ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלינ צתה הרה מ ועד מגג, ג מלחמת נצל ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיראל
הפסק. לי הבע ל דה ההר את ללמד ביח  ,ימי בעת ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻת

יתה תב סה: מהימנתא צא דוה ההר ח')לד סק ק"מ "ה(רק ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

בירלמי נק". י לראי סתה יעתי עז ע"ח)'אדני  בר(יבמת :אמר ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ינה, בחינת הה ל כדה ליהמק וכתב ג. ל קנ זה נק" י" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחר
ד דה ההר  כמ מהימנתא, בצא ניה על החפפת א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהקראת
מיל נק י מג מס מהימנתא, וצא לסכ נחב ינה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָבחינת

מגג ג ערבת)מלחמת .(י ְֲִִֵֶֶַָָ

הרשב"י השפעות

התחיל רן, ית ל ינ קת עם מל דים חרים, עם  יע רים  ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָמידי

ונפעל  , דה הזהר  יד את לקיים ולע ת  למר ללד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָללמ ד

רחמים. צדקינ מיח  את להביא  לקרב ז דרְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

הרתי אמר בר יעיההיקרים, ג )ביא סק י "ב מים (רק "אבם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ידע א ורחמים, יעה צריכים נ היעה". מ עיני  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֻן 

הרכת  ל  י הד [ט ]נדע הד זכת ונפלא ת נ ים והיעת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

, דה ז הר עליו אמר די עד ועצם רב  ח זי"ע הר "י י ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהה,

י חאי ר מען רי את ה ם לנ נתן  אא  סיני רה נ נה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹא

ה רה לע לם ותאיר  תה  , נ( רמ"א ף נחס רת .(זהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ואפ הר"י  לנ מת להתקר כל רגע  כל ה ט רנד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

טבה לכם ייר  זי"ע הר"י  בואי נפלאת, ליעת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָולזת 

הרכת  מ קר  על [י]ות מ מ יל מגן דה הזהר  דע , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ואס נת. עים מנע ֲִִֵַַַָהרת

קד !מ רי  קהל ורתי  ְַַַָָָ

מים?עד אבינ על נח ס  לא היא גלתא? כינא הא מתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

םמלה לבא , ר צה הא ,אלינ מתח ן  ירים מתלל היח  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

!!!נ רק לי  זה וכל ,לגאלנ רצה רְְְֳִֵֶֶַַָָָָָית

עצהמה לנ  נתנ זיע"א והר"י הביא ה אל ,ינר מה  העצה? ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

בא  נזה וכיצד הא ה, לקרב עת מה מ עילה קה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻט בה

מ ד. ִֵֶָכף

הם.יקרים !אחים עזרת מ ד כף ,תא להביא יכ לים יחד   נ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

יראל .אחדת באהבת  ְְְְֲִֵַַַָ

רה[ט] ב')תב כ"ח ברי)ירא הא"ה "יגוה האה הללת ל עלי בא" : ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
לנמתה 'הרה 'מדיל 'נאבת: ונתקר רה נדק אר אר: ,ד' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

,דה ההר למדי אנ עלינ יכריז מימ ,דה ההר לד זי"ע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהר"י
בב"א. למה ולגאה רה התבת הרכת לכל נזה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻאז

רחנת[י] הצלחת ועד !לילדי רכה נקל! רנסה טב!  רצה אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָל
עליו הר"י נמת את עליו ילהמ אפרת ואחד אחד לכל י וכא ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָבגמת,

עניניו. כל יצליח ואי  ידי ועל ,תזכ לערר לְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָה



הרשב"י השפעות

 רה.עלינ ע ת מליני להר ת ְְְְִֵֵַָָ

הד.ולזת זהר  ל ד רק יכלים זה , לכל ְְְְְִִִֶַַַָָ

לקם ורתי ,מ רי מתאר נים רחמים הא ה את לקרב  רצים נ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻֻ

זי"ע. הר "י ל נח  תבת ההדים ל את לכס הרמח"ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹנת

חצי א עה עצמ על יח  אחד  וכל  עלמי טלפן  קו מתאר ן  ן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל 

אחד ים דה זהר  סמי אלף להף ים החת )עה ,(לכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אהבה. מ למען ואחדת אהבה  היהדים ל  ְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָלהתח ר

על רטים יראל, עם להלת העלמי העד חברי אצל לקל  אפר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

יצ"ו . העלמי" ההר "מפעל דה הארן  ְְְִִִֵַַַַָָָָֹידי

ה'  ר ליט"א מאלי  ניה הרב  המקל היק האן כינ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

מז ה והרב  יר לים, לם" "נהר המקלים ייבת  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֻרא

זהר  ל  סטים עת  ציאה ליט "א, רא בן  נחס רי העלמי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרים

 וכ מסבסד, מחיר , דה ללן  רם עם מיחדת מהד רה  דְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻה

אמר  זה על , דה ז הר להבין ללמד  להתחיל כף יכל  אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל

בזה מימה, נה ללד ל ע לה אחד  מאמר  יבין אם :מל הא  ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל

לכ ת. ראנה הבים עלה, מ ני להית ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָיזה

הּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר בּ לּמ וּ ד  והתחזּ קוּ ת מוּ סר  לל ּמ וּ ד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ רר וּ ת 
אלּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימים

בהערת ימי מע רת ים ל  ללמד  נהגים מים  יראי בה  ימי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

רק רקים, ע רה    בה  הלכת מהרמ"ם אחד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָרק

לי ם. ְֶָאחד

יסףע ד ה רי תב( ס"ו תר"ג  מט"א(סימן ד'), מסר (סי ' ספרי ללמד   , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

החים וכף בה, ימי ררה(סק"י )ע רת מנה מביאים (סק"ב ), , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ינה.  ינר ל הבה ארת המים א ה קרא תב " הראְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הר ונהגז הני ספר את לסם ללמד  נביאים ני  י ראל ני עם ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

הד ת. האדרת את ללמד וכן , דְְְְִִֵֶַַָָֹה

תבאפרים ציקים(ס"ד )ה ה אר  ב'), סעיף  ל"ו חים(סימן תר"גר ח (סימן ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ד') המים.את  א פרט קלה ללמד חב חכם למיד  ל ,ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הרשב"י השפעות

הנּ סּת ר בּ חלק גּ ם לעסק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
ח יםתב  ארח ער א )לחן  סעיף עדר"ת  לנר ,,(סימן  מר ותב מדליקין  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ

אליעזר הק זה צ"ט)על הדה,(נינא לרה ר מזים הר ת , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

 ר,וי סה חלק ם לעסק צריכים הס ר, וחלק הגלה חלק רה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

זה רק להסק ואין  ,[ דה ז הר [הלאים חסידת ספרי  הינְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

הא  חב בזה חנן  א מר  לא ציק ל ארצייט  א לרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹסע 

רכי י על להתנהג  חסידת ספרי ללמד  י אא  דל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹחסיד 

וצ  זרז הד ים למידיו וכל ט ב  ם העל ד ע  [אר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיקים,

, דה הז הר לד ולעסק ללמד הטים עם האנים היהדים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָֹֹלכל

לזת  אפר אי  פ ס ועד הע לם מ ף מהדהדת אמרה מתם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָועד

ל  הה דה הד לי  רית הם  ואהבת טהרה מים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָליראת

הדים  בריהם את הלם ה הר אר ספר ראה נא ל ,דה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהזהר 

.[נצמא ְְְְִֶַותרוה

זי"ע ּפ תי ּה  יהוּ דה  ר בּ ינוּ  האלוֹ קי המקוּ בל  הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהגּ אוֹ ן
וּ ב נּ סּת ר בּ נּ גלה ספרים  הרבּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמחבּ ר

מהâ הק ְַָָ
–רי תרי"ט  נת גדד  נ לד  בל. מקלי מ דלי  תה יהדה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ

.'942 – תש"ב נת יר לים נפטר   '859ְְִִִִַַַָ

בר נת  יראל. לארץ  עלה הע רים האה תחת ,'905 – תרס "ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

חים. יסף  הרב , רד המקלים דל  אצל קלה למד  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמעריו

אר מ פריו : ," פל "מתק  ההר ספר על  ר יהדה", לחם "ית ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מ טים. ס א ְְִִַַָָעל 

ההר .יין  ספר  זטא ", וה"אידרא רא " ה"אידרא על  א ר  הרקח  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

חים.ית עץ ה לה ספר על  ר  יה דה לחם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מסרת")יהדהמנחת "רח ת ם הלה.(הקרא י  על  " נה על ר  ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

וד.חסדי  ְִֵַָ

י יבת [מ יניו ,  רא ליט "א , צרי  לם וד  רי המקל היק ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָֹֻ

יר לים] "הלם" ְִִִַַַָָָֻהמק לים
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 רה.עלינ ע ת מליני להר ת ְְְְִֵֵַָָ

הד.ולזת זהר  ל ד רק יכלים זה , לכל ְְְְְִִִֶַַַָָ

לקם ורתי ,מ רי מתאר נים רחמים הא ה את לקרב  רצים נ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻֻ

זי"ע. הר "י ל נח  תבת ההדים ל את לכס הרמח"ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹנת

חצי א עה עצמ על יח  אחד  וכל  עלמי טלפן  קו מתאר ן  ן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל 

אחד ים דה זהר  סמי אלף להף ים החת )עה ,(לכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אהבה. מ למען ואחדת אהבה  היהדים ל  ְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָלהתח ר

על רטים יראל, עם להלת העלמי העד חברי אצל לקל  אפר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

יצ"ו . העלמי" ההר "מפעל דה הארן  ְְְִִִֵַַַַָָָָֹידי

ה'  ר ליט"א מאלי  ניה הרב  המקל היק האן כינ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

מז ה והרב  יר לים, לם" "נהר המקלים ייבת  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֻרא

זהר  ל  סטים עת  ציאה ליט "א, רא בן  נחס רי העלמי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרים

 וכ מסבסד, מחיר , דה ללן  רם עם מיחדת מהד רה  דְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻה

אמר  זה על , דה ז הר להבין ללמד  להתחיל כף יכל  אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל

בזה מימה, נה ללד ל ע לה אחד  מאמר  יבין אם :מל הא  ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל

לכ ת. ראנה הבים עלה, מ ני להית ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָיזה

הּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר בּ לּמ וּ ד  והתחזּ קוּ ת מוּ סר  לל ּמ וּ ד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ רר וּ ת 
אלּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימים

בהערת ימי מע רת ים ל  ללמד  נהגים מים  יראי בה  ימי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

רק רקים, ע רה    בה  הלכת מהרמ"ם אחד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָרק

לי ם. ְֶָאחד

יסףע ד ה רי תב( ס"ו תר"ג  מט"א(סימן ד'), מסר (סי ' ספרי ללמד   , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

החים וכף בה, ימי ררה(סק"י )ע רת מנה מביאים (סק"ב ), , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ינה.  ינר ל הבה ארת המים א ה קרא תב " הראְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הר ונהגז הני ספר את לסם ללמד  נביאים ני  י ראל ני עם ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

הד ת. האדרת את ללמד וכן , דְְְְִִֵֶַַָָֹה

תבאפרים ציקים(ס"ד )ה ה אר  ב'), סעיף  ל"ו חים(סימן תר"גר ח (סימן ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ד') המים.את  א פרט קלה ללמד חב חכם למיד  ל ,ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הרשב"י השפעות

הנּ סּת ר בּ חלק גּ ם לעסק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
ח יםתב  ארח ער א )לחן  סעיף עדר"ת  לנר ,,(סימן  מר ותב מדליקין  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ

אליעזר הק זה צ"ט)על הדה,(נינא לרה ר מזים הר ת , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

 ר,וי סה חלק ם לעסק צריכים הס ר, וחלק הגלה חלק רה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

זה רק להסק ואין  ,[ דה ז הר [הלאים חסידת ספרי  הינְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

הא  חב בזה חנן  א מר  לא ציק ל ארצייט  א לרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹסע 

רכי י על להתנהג  חסידת ספרי ללמד  י אא  דל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹחסיד 

וצ  זרז הד ים למידיו וכל ט ב  ם העל ד ע  [אר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיקים,

, דה הז הר לד ולעסק ללמד הטים עם האנים היהדים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָֹֹלכל

לזת  אפר אי  פ ס ועד הע לם מ ף מהדהדת אמרה מתם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָועד

ל  הה דה הד לי  רית הם  ואהבת טהרה מים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָליראת

הדים  בריהם את הלם ה הר אר ספר ראה נא ל ,דה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהזהר 

.[נצמא ְְְְִֶַותרוה

זי"ע ּפ תי ּה  יהוּ דה  ר בּ ינוּ  האלוֹ קי המקוּ בל  הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהגּ אוֹ ן
וּ ב נּ סּת ר בּ נּ גלה ספרים  הרבּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמחבּ ר

מהâ הק ְַָָ
–רי תרי"ט  נת גדד  נ לד  בל. מקלי מ דלי  תה יהדה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ

.'942 – תש"ב נת יר לים נפטר   '859ְְִִִִַַַָ

בר נת  יראל. לארץ  עלה הע רים האה תחת ,'905 – תרס "ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

חים. יסף  הרב , רד המקלים דל  אצל קלה למד  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמעריו

אר מ פריו : ," פל "מתק  ההר ספר על  ר יהדה", לחם "ית ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מ טים. ס א ְְִִַַָָעל 

ההר .יין  ספר  זטא ", וה"אידרא רא " ה"אידרא על  א ר  הרקח  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

חים.ית עץ ה לה ספר על  ר  יה דה לחם ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מסרת")יהדהמנחת "רח ת ם הלה.(הקרא י  על  " נה על ר  ְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָ

וד.חסדי  ְִֵַָ

י יבת [מ יניו ,  רא ליט "א , צרי  לם וד  רי המקל היק ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָֹֻ

יר לים] "הלם" ְִִִַַַָָָֻהמק לים
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הּק דוֹ ׁש  ספר על הסּכ מה לּת ן העליוֹ ן מעוֹ לם בּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
הרקח ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַיין

א א ר ירלים, הני מי יראל, לארץ תה יהדה רי  עלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עדס . אברהם רי האן  הרב רדהלב יה רי  ה דל ה אן (מכדיו ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ירלים ) יעקב" "קל י יבת  רא ליט"א  ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹעדס

הטריחרי "מ ע התרת: תא ואל  הרא י ב ד  לק יהדה ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָ

חב  "דבר עדס: הרב ל היב  לברני ?" לבא עצמ את  דבְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תה. הרב אל הבר?" מה"  "אלי אתי ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹמאד 

 ד ב"סהד לא ועדין  ז טא והאידרא רא  האידרא  על ר תב ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

חמ לפני   רה את "תבי  תה הרב ענה  "ן"  "?תְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָא

בר  י זה? רי על  רת בד למעלת יד ע  מ ין  א נה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָע רה 

." על ידע ור י מ רי אבי אדני ורק מעלם' אדם לם יתיו לא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹזה

ר הרב  מען רי האלקי הא אליו נגלה י  ל סר  עדס אברהם ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

יג תזכ הרבים י חאי "מים  : ל אמר  וכ חלם, אמן  עלינ ן ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

יהדה ם עצם מק ל דל  רב מבל, ארי לירלים לעלת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻצרי

וזה ח רי. ז טא" וה"אידרא רא " ה"אידרא על ר תב א ר  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָתה,

ציא עליו להיע  אב . יסהד ולא  ח אמ נמצא נים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹה

החלם  אמת את לוא  ד ב אל אתי ן על  זה", ל ולעזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא ר

הר ים. את להדיס  דב על ְְְְְִִִֵֶַַַַַלהיע

להציאענה רציתי ולא לימים, הייתי "צעיר ואמר: תה יהדה ר י ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָֹ

והנני לפר י, מסימים מה מים י לי, רר עת א ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאר ,

הדס  נים ל לאחר רק א קרב ". לאר  ציאא הם ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻעזרת

ו ם  בבל גדד לעיר  לחזר  תה הרב נאלץ מחל ת ל ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהפר,

האידרת. על רה הדסת ְְְְִִֵַַַַָָָנ למה

הּכ ּפ וּ רים יוֹ ם עד אלוּ ל חוֹ דׁש  בּ כל האדרוֹ ת את ילמד אחד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָּכ ל
 רא האידרא ספר  כ חי  מירן , להית זכיתי תשע"א ה נה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אז  ,דה ז הר הני  את הני ם מי אחרי  , ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹללמד

ולא  וחי הדת, האידרת את בה ת לסם ם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹרציתי

עם  האידרא  ספר את לידי   נ ז מים עד  אחד, ספר אפ ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמצאתי
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במחה ען ללמד  והתחל י זה על מחי  מאד הרקח, יין  רְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ילמד אחד ל  תב מצאתי ום הפלא , ר עם האידרא את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹד לה

וי הדת, האידר ת את הרים ים עד  אלל  חד ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹכל

ע "ה  לה וד אמר מ קס"ב )ו מחי קי"ט רק על (הים אנכי  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רב . לל מצא ְְִֵֶָָָָאמרת

סוֹ דוֹ ת יוֹ דעים ׁש אינם ואלּ וּ  – הּק בּ לה חכמת ללּמ וּ ד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת
סיני הר על עמדוּ  א ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

היקהק מת האן האלקי הקל להרב  יהדה " לחם  "ית ספר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ברי את מביא לברכה: ציק זכר  תיא יעה מ ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיא דה

סיני". ט רא קיימי  הו "אינן האמת חכמת לעסקים  הרא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהזהר

קנב.)העלתבזהר קיימי (ף  הו אינן האמת חכמת לעסקים קרי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

סיני , אין טרא עאה, מלא עבדי  חימין :נל וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

כא  ערא  איהי נמתא , א א מסלי  לא סיני, טרא  קיימְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

.נל אן עד .' וכ  מ ְְְַַַָָָארייתא

עיק:[ונכ ב אמר  ,צד רהה סדת י דעים אינם אתם  מ מע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

סיני]. הר על עמד ְִַַַָֹלא 

היונראה האלקים לקראת יראל  צא תחה י נת בא ר לי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

 עמד ו נעו העם  "ורא  נאמר:  ואחר ההר תחית ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻמתי בים

והיה .תוימ האת הד לה הא אכלם ן יראים הי י ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹמרחק",

לז ז  רצ ולא  הכינה לקראת מחים ים הי מהעם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹמקצת

מה הא  ועליהם ,מ תימ אם אפיל מרחק לעמד הראן ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקמם

סיני, טרא  קיימ אין  הזר הר ועמדתב נע ולא  למר ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹ

לחכמת  זכים הם ולכן  סף  ועד  מ ח ה סיני טרא עמד א א ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמרח ק 

עים האמת . הם ן מרח ק ועמד העם עם נע אר המת ואתן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

אכלם  ן מ ראתם האמת לחכמת מרחק ועמדים  סים ע ה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹם

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

דמאריהוֹ ן  רזא  דּ ידעי  ּכ אינ וּ ן אינוּ ן  בּ כל ּפ נימאה אתר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵלית
יוֹ מא בּ כל בּ ה וּ  לאתדּ בּ קא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוידעי

רהם חי קל :)זהר אמר(ף אינן : אינן כל נימאה אתר ולית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ימא, כל ה לאתקא וידעי דמאריהן  רזא תיב,ידעי אין על  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
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הּק דוֹ ׁש  ספר על הסּכ מה לּת ן העליוֹ ן מעוֹ לם בּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
הרקח ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַיין

א א ר ירלים, הני מי יראל, לארץ תה יהדה רי  עלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עדס . אברהם רי האן  הרב רדהלב יה רי  ה דל ה אן (מכדיו ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ירלים ) יעקב" "קל י יבת  רא ליט"א  ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹעדס

הטריחרי "מ ע התרת: תא ואל  הרא י ב ד  לק יהדה ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָ

חב  "דבר עדס: הרב ל היב  לברני ?" לבא עצמ את  דבְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תה. הרב אל הבר?" מה"  "אלי אתי ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹמאד 

 ד ב"סהד לא ועדין  ז טא והאידרא רא  האידרא  על ר תב ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

חמ לפני   רה את "תבי  תה הרב ענה  "ן"  "?תְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָא

בר  י זה? רי על  רת בד למעלת יד ע  מ ין  א נה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָע רה 

." על ידע ור י מ רי אבי אדני ורק מעלם' אדם לם יתיו לא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹזה

ר הרב  מען רי האלקי הא אליו נגלה י  ל סר  עדס אברהם ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

יג תזכ הרבים י חאי "מים  : ל אמר  וכ חלם, אמן  עלינ ן ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

יהדה ם עצם מק ל דל  רב מבל, ארי לירלים לעלת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻצרי

וזה ח רי. ז טא" וה"אידרא רא " ה"אידרא על ר תב א ר  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָתה,

ציא עליו להיע  אב . יסהד ולא  ח אמ נמצא נים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹה

החלם  אמת את לוא  ד ב אל אתי ן על  זה", ל ולעזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא ר

הר ים. את להדיס  דב על ְְְְְִִִֵֶַַַַַלהיע

להציאענה רציתי ולא לימים, הייתי "צעיר ואמר: תה יהדה ר י ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָֹ

והנני לפר י, מסימים מה מים י לי, רר עת א ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאר ,

הדס  נים ל לאחר רק א קרב ". לאר  ציאא הם ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻעזרת

ו ם  בבל גדד לעיר  לחזר  תה הרב נאלץ מחל ת ל ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהפר,

האידרת. על רה הדסת ְְְְִִֵַַַַָָָנ למה

הּכ ּפ וּ רים יוֹ ם עד אלוּ ל חוֹ דׁש  בּ כל האדרוֹ ת את ילמד אחד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָּכ ל
 רא האידרא ספר  כ חי  מירן , להית זכיתי תשע"א ה נה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אז  ,דה ז הר הני  את הני ם מי אחרי  , ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹללמד

ולא  וחי הדת, האידרת את בה ת לסם ם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹרציתי

עם  האידרא  ספר את לידי   נ ז מים עד  אחד, ספר אפ ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמצאתי
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במחה ען ללמד  והתחל י זה על מחי  מאד הרקח, יין  רְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ילמד אחד ל  תב מצאתי ום הפלא , ר עם האידרא את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹד לה

וי הדת, האידר ת את הרים ים עד  אלל  חד ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹכל

ע "ה  לה וד אמר מ קס"ב )ו מחי קי"ט רק על (הים אנכי  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רב . לל מצא ְְִֵֶָָָָאמרת

סוֹ דוֹ ת יוֹ דעים ׁש אינם ואלּ וּ  – הּק בּ לה חכמת ללּמ וּ ד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת
סיני הר על עמדוּ  א ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

היקהק מת האן האלקי הקל להרב  יהדה " לחם  "ית ספר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ברי את מביא לברכה: ציק זכר  תיא יעה מ ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיא דה

סיני". ט רא קיימי  הו "אינן האמת חכמת לעסקים  הרא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהזהר

קנב.)העלתבזהר קיימי (ף  הו אינן האמת חכמת לעסקים קרי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

סיני , אין טרא עאה, מלא עבדי  חימין :נל וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

כא  ערא  איהי נמתא , א א מסלי  לא סיני, טרא  קיימְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

.נל אן עד .' וכ  מ ְְְַַַָָָארייתא

עיק:[ונכ ב אמר  ,צד רהה סדת י דעים אינם אתם  מ מע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

סיני]. הר על עמד ְִַַַָֹלא 

היונראה האלקים לקראת יראל  צא תחה י נת בא ר לי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

 עמד ו נעו העם  "ורא  נאמר:  ואחר ההר תחית ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻמתי בים

והיה .תוימ האת הד לה הא אכלם ן יראים הי י ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹמרחק",

לז ז  רצ ולא  הכינה לקראת מחים ים הי מהעם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹמקצת

מה הא  ועליהם ,מ תימ אם אפיל מרחק לעמד הראן ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקמם

סיני, טרא  קיימ אין  הזר הר ועמדתב נע ולא  למר ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹ

לחכמת  זכים הם ולכן  סף  ועד  מ ח ה סיני טרא עמד א א ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמרח ק 

עים האמת . הם ן מרח ק ועמד העם עם נע אר המת ואתן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

אכלם  ן מ ראתם האמת לחכמת מרחק ועמדים  סים ע ה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹם

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

דמאריהוֹ ן  רזא  דּ ידעי  ּכ אינ וּ ן אינוּ ן  בּ כל ּפ נימאה אתר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵלית
יוֹ מא בּ כל בּ ה וּ  לאתדּ בּ קא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוידעי

רהם חי קל :)זהר אמר(ף אינן : אינן כל נימאה אתר ולית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ימא, כל ה לאתקא וידעי דמאריהן  רזא תיב,ידעי אין על  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
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סד ) כל (י עיה הן  מח  מאריהן אינן אין 'וכ ראתה לא עין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

רעי ל עאלין ואין  קיין , עאין ין עאלין  אינן  אין ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָימא,

.'וכ ידהן ימחי מאן ולית ְְְְְִִִֵֵֵֵַָדלעילא 

הוּ א  ּבּ ר ו לה ּק ד וֹ ׁש  בּ ן נקרא האמת בּ חכמת ׁש עוֹ סק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 

האם  ר  דלה ן נקרא הא האמת חכמת עסק  מ מי  ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הר רת ס ף קיא:)תב ם.(ף יעין מהימנא  רעיא ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָ

ליצלן וכן רחמנא  רה  רזי עסקים אינם לאתם המעד הענ ענין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

קדי זהר רמז:)אר חיותא(ף האי  :נ ל וזה מי ,יפיא "ל : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

חכמתא  רזי כל קימא  קל"ה )ואיהי גימטרה יפיא"ל אין (י לכל  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

נ מתא  ד קימא  קיא  חיותא  האי .'וכ י קיימין חכמתא  ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָמפ חאן

ההיא  כפם , מארי חכמתא רזא  ל אל  דין ,ילג מטאת ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָסקא

יכיל  ואי .אגרי לי יהבי הכי  ואדק אבתר רדיף  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָחכמתא

ההא  חת וקימא עיילה, ולא לבר, לי חי אדק, ולא  ְְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָלאד קא 

א ,דפייה נטלי וכד ,כסיפ חיותא,היכלא דהאי תתח רפים ין  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וקימא  אקדת, ולא  ואקדת  ל וא קדן , גדפייה ט י ה ְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻדין

ב  על ואף נהירת. ולא נהירת ימא, כל אדנת והכי קימא , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָולא 

,ל אית טבין מלי עבדין אי ן  עלמא , ההא אגרא לית גין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מאריהן  יקרא לאסלא ם.חכמתא , יעין ,' וכ ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָ

צער ולא ולסל עמים ה גלל ולבא לחזר  צרי אא  זה ענ י  ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ליצלן, רחמנא  היתה וצער הה יזה ע לם א לי זה ספק   וי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ס ד לבא ל מסיק אין  י  הצוה זאת  יקם  הני  ף  מתנְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ל נ:הער , וזה הצות ער  תחת מבאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ה לים לעלם לא  אם ע ה מצות מרמ"ח אחד היא הרה עסק ענין  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ט ב ת רא י  ה א הרה פר"ס עסק ענין ה א ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא

מעת   ד מקם  עד להיג י כל  אר פי מהם אחת כל  ס ד ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָרמז

,דהל רב  ל ולעת אחדלטרח, מצוה חר  הרי  ן עה לא ואם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

עד ת ל ל וצרי הצו ת כל ק לה ד לה היא  רה למ ד  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָל

הרד "ס ל חינת  ד' לנ.טרח אן עד הז ר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ

הרשב"י השפעות

ירמיהמה הביא  ברי  זה נמלצ כ"ב )מאד למת (סימן ב אל  אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ציק איזה על  להסיד התקצים הר עם מדר  הא  ' ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַוכ

תזכ מגן היה מהר אחד  ציק  חסר  על ליצלן  רחמנא  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהפטר

ל  וקאמר וכ'עליהם,  ב אל הביא  אינםה ציקים ל רם לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ולבא לחזר הם מכרחים ן ואם הרד"ס חלקי  ד' כל לעסק  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻזכים

חלקי  ג ' עסק  הא אפיל י חלקים ד ' לדם להלים די  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָגלל

עמים אל יפעל אה ל  "הן  נאמר  ועליו בת ח ידי יצא לא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרד"ס

הדרא . סידא הויא ן ואם גל ל להחזיר בר " עם ל רואפ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

יע ין  אמר ר ת רי זהר ז ר מתל ל  חזר הא  פטר ם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ציק תלא ,להל  בכ כ אמנם , ל סידא  לכם אין ן  ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹם.

ח ב  ואם ו' חסר היא  להל בת י הרס, חלקי  ד' עסק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹבר

הם  הרס חלקי ד' נגד הם הללים ד' עם עמים ד' להל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹבת

י לדמ ארץ  את וראה ע ד  יב לא היק  ה רד"ס. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹגימטרה

מן  לגמרי  ונחסר אמת הדרא  לא סידא ה . יב א לא אר עה  ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל 

הה. ֶַָָהע לם

ה ככים והה זהב  ר בים נים לנ הי אמן , עירנ נה  גדד   עירנ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

זעם, י ם למחסה לחמה לנ הי א ר  והה מחץ מית העיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

ע לם יסד ציק  ד ח יםהראן י סף רי  אלהןחכם רי ן חכם ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ים מה רי האןחכם הרב   ד וני  לברכה . וקד ציק חכםזכר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אא אהרן  מען לברכה.א ארר י  וקד ציק זכר א סי המכה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לב ם המח ר  הם א ציקים ב' אר הללים, ער  על אהרן ני ספר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ

ב מ נה חים  עץ  היה עסקם רב  עירנ נמצאים ערים,הי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

זכתם  והה ,עצמ פני יתמ חדר   לב עסק ה א ואחד  אחד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָל

מ ה... וזה מה זה העיר  על מגים הי ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹֹוצדקתם

וּ להוֹ דיע לידע הדּ וֹ רוֹ ת לחכמי מזּכ רת להיוֹ ת זה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתבּת י
בּ התרלם לעוֹ לם גּ וֹ רמים ורעוֹ ת רבּ וֹ ת צרוֹ ת, ׁש ּכ ּמ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ להוּ דע

הּת וֹ רה רזי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעסק

ה וכתבי להדע להדיע לידע הרת לחכמי  מזרת  להית  זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

רזי  מעסק התרלם לעלם רמים ורעת  ר ת  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָצרת,



הרשב"י השפעות

סד ) כל (י עיה הן  מח  מאריהן אינן אין 'וכ ראתה לא עין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

רעי ל עאלין ואין  קיין , עאין ין עאלין  אינן  אין ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָימא,

.'וכ ידהן ימחי מאן ולית ְְְְְִִִֵֵֵֵַָדלעילא 

הוּ א  ּבּ ר ו לה ּק ד וֹ ׁש  בּ ן נקרא האמת בּ חכמת ׁש עוֹ סק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 

האם  ר  דלה ן נקרא הא האמת חכמת עסק  מ מי  ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הר רת ס ף קיא:)תב ם.(ף יעין מהימנא  רעיא ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָ

ליצלן וכן רחמנא  רה  רזי עסקים אינם לאתם המעד הענ ענין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

קדי זהר רמז:)אר חיותא(ף האי  :נ ל וזה מי ,יפיא "ל : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

חכמתא  רזי כל קימא  קל"ה )ואיהי גימטרה יפיא"ל אין (י לכל  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

נ מתא  ד קימא  קיא  חיותא  האי .'וכ י קיימין חכמתא  ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָמפ חאן

ההיא  כפם , מארי חכמתא רזא  ל אל  דין ,ילג מטאת ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָסקא

יכיל  ואי .אגרי לי יהבי הכי  ואדק אבתר רדיף  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָחכמתא

ההא  חת וקימא עיילה, ולא לבר, לי חי אדק, ולא  ְְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָלאד קא 

א ,דפייה נטלי וכד ,כסיפ חיותא,היכלא דהאי תתח רפים ין  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וקימא  אקדת, ולא  ואקדת  ל וא קדן , גדפייה ט י ה ְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻדין

ב  על ואף נהירת. ולא נהירת ימא, כל אדנת והכי קימא , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָולא 

,ל אית טבין מלי עבדין אי ן  עלמא , ההא אגרא לית גין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מאריהן  יקרא לאסלא ם.חכמתא , יעין ,' וכ ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָ

צער ולא ולסל עמים ה גלל ולבא לחזר  צרי אא  זה ענ י  ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ליצלן, רחמנא  היתה וצער הה יזה ע לם א לי זה ספק   וי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ס ד לבא ל מסיק אין  י  הצוה זאת  יקם  הני  ף  מתנְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ל נ:הער , וזה הצות ער  תחת מבאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ה לים לעלם לא  אם ע ה מצות מרמ"ח אחד היא הרה עסק ענין  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ט ב ת רא י  ה א הרה פר"ס עסק ענין ה א ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא

מעת   ד מקם  עד להיג י כל  אר פי מהם אחת כל  ס ד ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָרמז

,דהל רב  ל ולעת אחדלטרח, מצוה חר  הרי  ן עה לא ואם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

עד ת ל ל וצרי הצו ת כל ק לה ד לה היא  רה למ ד  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָל

הרד "ס ל חינת  ד' לנ.טרח אן עד הז ר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ

הרשב"י השפעות

ירמיהמה הביא  ברי  זה נמלצ כ"ב )מאד למת (סימן ב אל  אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ציק איזה על  להסיד התקצים הר עם מדר  הא  ' ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַוכ

תזכ מגן היה מהר אחד  ציק  חסר  על ליצלן  רחמנא  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהפטר

ל  וקאמר וכ'עליהם,  ב אל הביא  אינםה ציקים ל רם לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ולבא לחזר הם מכרחים ן ואם הרד"ס חלקי  ד' כל לעסק  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻזכים

חלקי  ג ' עסק  הא אפיל י חלקים ד ' לדם להלים די  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָגלל

עמים אל יפעל אה ל  "הן  נאמר  ועליו בת ח ידי יצא לא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרד"ס

הדרא . סידא הויא ן ואם גל ל להחזיר בר " עם ל רואפ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

יע ין  אמר ר ת רי זהר ז ר מתל ל  חזר הא  פטר ם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ציק תלא ,להל  בכ כ אמנם , ל סידא  לכם אין ן  ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹם.

ח ב  ואם ו' חסר היא  להל בת י הרס, חלקי  ד' עסק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹבר

הם  הרס חלקי ד' נגד הם הללים ד' עם עמים ד' להל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹבת

י לדמ ארץ  את וראה ע ד  יב לא היק  ה רד"ס. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹגימטרה

מן  לגמרי  ונחסר אמת הדרא  לא סידא ה . יב א לא אר עה  ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל 

הה. ֶַָָהע לם
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הּת וֹ רה רזי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעסק
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לעילהרה  הז ר נים תב  מתאל ואר ענתא  גרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הא הל ללם וקצר יראל צרת וקצר הכינה לת וקצר .' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹוכ

ר צים ואינם האמת חכמת לעסק יכלת ידם  על צארם ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלי

רה  רזי  לעסק  נאי להיח להם הב ע לדם מער ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלמעט

עדם.וסד תיה  יכר רח ם והא  ְְְֲֵֶַַַָָ

ם  על ... יסמ לא  אחד  מ קם המד לפני זן  אר קיא ל  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

דברינ יראה ראה וגם ההיא קם עליה לע ן צרי אא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזכרני 

. א הער ת ודי ם. תב  מה מתיבת היא  א לי י ם ונתי א ר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

י ראל ום יד  דה"ליה לחם  ייני"ית מסכי בר י הרקח "יען "יין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

כ ותלמידיהן רנן לפני והי ז טא ואדרא  רא אדרא תעל בר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

תב  כמ לחם לא  העה אין י ונדע .י ורו"לברכההר נ זכר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

וקרא  ד')זהר רי(ף   לי אית  מאן  :נ ל וזה רעים אכל ס ק על  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לכן  מסכי. יין  ת בלחמי  לחמ לכ וכתב 'וכ עיא אכילה  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָחמרא ,

גן  מה ל בעה לאכל הם לפני להבים ילה לחם ית ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹע יתי

אמת ן   עב את עינינ.ח ה הם  ולי לי אנ בכן עדן. מת נ ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וזאת .תנפ חס ליהדה ן  . ועתנ אל  עה . אלהינ אא ויאמר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹ

וד צמח ואת ארצנ  ותטענ .רינ ז ק ץ  היים מין .עלינ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָורחם

ויגל   נל ימח . עינינ חזינה יפי  מל .ימינ צמיח  מהרה  ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעב

. ימינ מהרה .דנב. אמן רצן יהי ן  ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָ

     
         

    

העם !" בּ גאלּ ת חלק יׁש  ל הגּ עּת י! בּ זכוּ ת"ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואמר:התא ציק ל,עם  בא צ נק יראל עם היח , מל בא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

היח מל יתנן האת עת מחים, ים העם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹפליטת

ויראה   יד ירים לפתע מעיו, לפי ואחד  אחד ל  יבחן ההרת  ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעיניו 

מל ימיע אז חזה, יטוי פליאה עיניהם ירימ לם ,עאצְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

 ת זכ" מסיים: יהדי על אצע  תהפנ ויאמר, ל ק את  ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹהיח

ע  יראה  העם !". גא ת  חלק   י ל על העי! ויהדי יהדי ל ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

.יאת ְִַַָלמען

הרשב"י השפעות

הרא ניםבואי  יהי הם , דה זהר מד א יבא , היח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הא ה, רזם חכם יי ר  להם יאמר  מ יח ניו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻלק ל

הלם. נ על בא  ק ם , העלם ְְִִֵֶַַַָָָָָבזכ תכם

בעצמ הלואי  דכב היח ה ארים, ה כים מן  להית זה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻ

יד  נ יקרים, יה דים ן , על  ה עי".  ת זכ" –  עלינ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָיעיד

ר ח נחת לע ת הד ה, ה כינה למען  דקתיכם  הקריב מים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָלם

,ננפ לפת לגרם ,צרנני לי א ר את לקל יחד  אחד  לנ ונל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אמן . ימינ מהרה היח ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמל

ניוכ"הר נב את  נ קם נזה אתגליאכאחד  האי רא "זאה ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

"ילת בסג"רר מיחנ"קראתם וד ן , עינינ ותחזינה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

,חלקנ חי אל זאת בכר , אלקינ והדר "עז " ,ויגאלנ יב א יפי ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמל

י מח ואז ,עלינ תמלכ בד ילה , נמג  רנצ ה ' רח עליו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָונחה

רצן . יהיה ן אמן  ,נמל יעת ,ננפ ותגל , נ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָל
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הלם. נ על בא  ק ם , העלם ְְִִֵֶַַַָָָָָבזכ תכם

בעצמ הלואי  דכב היח ה ארים, ה כים מן  להית זה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻ

יד  נ יקרים, יה דים ן , על  ה עי".  ת זכ" –  עלינ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָיעיד

ר ח נחת לע ת הד ה, ה כינה למען  דקתיכם  הקריב מים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָלם

,ננפ לפת לגרם ,צרנני לי א ר את לקל יחד  אחד  לנ ונל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אמן . ימינ מהרה היח ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמל

ניוכ"הר נב את  נ קם נזה אתגליאכאחד  האי רא "זאה ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

"ילת בסג"רר מיחנ"קראתם וד ן , עינינ ותחזינה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

,חלקנ חי אל זאת בכר , אלקינ והדר "עז " ,ויגאלנ יב א יפי ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמל

י מח ואז ,עלינ תמלכ בד ילה , נמג  רנצ ה ' רח עליו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָונחה

רצן . יהיה ן אמן  ,נמל יעת ,ננפ ותגל , נ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָל
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ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש  ִּבְפֻעָּלה,  ָהעֹוָלִמי  ַהזֹוַהר  ִמְפַעל 
ֶאֶלף  ְּבחֹוֶדׁש  ַהזֹוַהר  ְּבִסּיּום    ַהְּגאּוָלה  ַּפֲעֵמי 

ְּפָעִמים, ִנְזֶּכה ְוִנָנֵצל ְּבַאֲהָבה ֵמֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים
ה  ְפֻעּלָ ּבִ יֹוְצִאים  ָהעֹוָלִמי"  ַהזֹוַהר  "ִמְפַעל 
ַהזֹוַהר  ִסּיּום  ְיֵדי  ַעל  אּוָלה  ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ְלָהִחיׁש 
ה ְלֶאֶלף  ָעִמים, ּוְבָכְך ִנְזּכֶ חֹוֶדׁש ֶאֶלף ּפְ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ
ָכל חֹוֶדׁש ְוֹחֶדׁש ְוַנְצִליַח ִלְמנֹוַע ִמְלָחמֹות  ֵגן ּבְ ַהּמָ
ְועֹוד  ְזָי"ע  דֹוׁש  ַהּקָ ַהַרְמַח"ל  ַנת  ַתּקָ ]ּכְ ּוְפָגִעים. 

דֹוֵלי ַהּדֹורֹות[. ְלַמְעָלה ֵמֶאֶלף ּגְ

ר  ְוַכֲאׁשֶ ְרנּו,  ִסּדַ ֲחָלִקים  ְבִעים  ְלׁשִ ַהזֹוַהר  ֶאת 
ְדַהְיינּו  ִיְטלּו,  ֶאָחד  ֵחֶלק  ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ל  ּכָ
ַהּכֹל  ַסְך  זֹוַהר,  ִיְלְמדּו  ים  ֲאָנׁשִ ֶאֶלף  ְבִעים  ׁשִ
ֶרק ט' א-ב( "ָהָעם  ִביא )ּפֶ ְעָיה ַהּנָ ה ְלַהְבָטַחת ְיׁשַ ִנְזּכֶ
ֶאֶרץ  ּבְ ֵבי  יֹשְׁ דֹול  ּגָ אֹור  ָראּו  ְך  ֹחשֶׁ ּבַ ַהֹהְלִכים 
)לֹו(  לֹא  ַהּגֹוי  יָת  ִהְרּבִ ֲעֵליֶהם.  ָנַגּה  אֹור  ַצְלָמֶות 
ִציר  ּקָ ּבַ ְמַחת  ׂשִ ּכְ ְלָפֶניָך  ְמחּו  ׂשָ ְמָחה  ַהּשִׂ ְלּתָ  ִהְגּדַ

ם(. "י ׁשָ ָלל" )ַעֵיין ַרׁשִ ָקם ׁשָ ַחּלְ ר ָיִגילּו ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ַמְּטַרת ַהִלימּוד ַהָּקדֹוׁש
ֵעת ָרצֹון  דֹוׁש ִהיא ְלעֹוֵרר ּבְ ַרת ַהִלימּוד ַהּקָ ַמּטְ
ר ִעם  תּוִחים, ּוְלִהְתַחּבֵ ַמִים ּפְ ֲעֵרי ׁשָ ר ׁשַ ִנְפָלא ֲאׁשֶ
ר יֹוָחאי ְזָיָע"א, ְלַמַען  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ּנָ ַהּתַ
הּו  ָאַמר ֵאִלּיָ מֹו ׁשֶ ִפיָלה ְוְיעֹוֵרר ְזכּות, ּכְ ּתְ ַיֲעמֹוד ּבִ
ְמעֹון ְלעֹוֵרר  י ׁשִ הּו( קּום ַרּבִ ַתח ֵאִלּיָ ֲאָמר ּפָ ּמַ ִביא, )ּבַ ַהּנָ
ה  ּוֹמשֶׁ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָהָאבֹות  ֵאּלּו  ָהֶעְליֹוִנים  ֶאת 
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְלָהִקים ֶאת  ְלַמַען  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  נּו  ַרּבֵ
ת ִצּיֹון לֹא יֹוִסיף  ם ֲעֹוֵנְך ּבַ נּו "ּתַ ֵמֲעָפָרּה ּוְלַקֵיים ּבָ
רֹון  ָ ֶלת ַהּשׁ ְלַהְגלֹוֵתְך", )איכה ד כב(. ְוִתְתעֹוֵרר ֲחַבּצֶ
ִנים ִלְגבּוָלם", ּוִבְזכּות  בּו ּבָ ִנים, "ְוׁשָ יַע ַהּבָ ְלהֹוׁשִ

ה  ּתֹוַרת ֹמשֶׁ ֶרק ג כב-כד( "ִזְכרּו  ּפֶ )ַמְלָאִכי  ם  ְנַקּיֵ ר  ֲאׁשֶ
ה  ִביא "ִהּנֵ ְבֵרי ַהּנָ יך ָעֵלינּו ּדִ ה ְלַהְמׁשִ י" ִנְזּכֶ ַעְבּדִ
ִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום  ה ַהּנָ ָאֹנִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ
ִנים  ּבָ ַעל  ָאבֹות  ֵלב  יב  ְוֵהׁשִ ְוַהּנֹוָרא,  דֹול  ַהּגָ ה' 

ִנים ַעל ֲאבֹוָתם" בב"א. ְוֵלב ּבָ

ְּבַדָּקה ַאַחת ֶנֱאָמרֹות ְּכָמאַתִים ִמִּלים
ֶנֱאָמרֹות  ַאַחת  ה  ַדּקָ "ּבְ ים.  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  ָאַמר 
ְוִלּמּוד  ֶאֶלף.  ְתֵריַסר  ּכִ ָעה,  ׁשָ ּבְ ים!  ִמּלִ ָמאַתִים  ּכְ
ל  ִנְכּפַ ּתֹוָרה  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵצא  ּכּוָלם  ֶנֶגד  ּכְ  ּתֹוָרה 
ַבע  ֶ ל יֹוֵתר ִמּשׁ ָוה ֵעֶרְך ׁשֶ ָעה ׁשָ ל ׁשָ ה ּכָ -613, ַעּתָ ּבְ
ֶאָחד  ּתֹוָרה  עּור  ׁשִ ּבְ  ]7,356,000[ ִמְצֹות,  ִמְליֹון 
ֲהֵרי  ָעַתִים,  ׁשְ ּבִ ְוִאם  עֹוֶנה'...".  ּכְ 'ׁשֹוֵמַע  ּבֹו  ׁשֶ
ע  ֵרה ִמְליֹון. ַאְרּבַ ע ֶעׂשְ ּבֹון עֹוֶלה ִלְכֵדי ַאְרּבַ ַהֶחׁשְ

מֹוָנה ִמְליֹון. ִרים ּוׁשְ עֹות, ֶעׂשְ ׁשָ

ְּבְׁשִנָּיה ַאַחת ִּבְלַבד זֹוִכים ְלְּכ-28.000 ָׁשָנה ּתֹוָרה
ַכר  ּשְׂ ִלים, ׁשֶ ֻקּבָ ם ַהּמְ ׁשֵ ַתב ּבְ ן ִאיׁש ַחי" ּכָ ְוַה"ּבֵ
ֱהֵוי  חֹול.  ִמּיֹום  ֶאֶלף  י  ּפִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד 
ת, ִאְמָרה ַעל  ּבָ ׁשַ ל ִלּמּוד ּבְ ה ַאַחת ׁשֶ ּקָ ּדַ ֹאֵמר, ׁשֶ
ִלּמּוד  ּכְ ָכָרּה  ׂשְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְלָחן  ׁשֻ ּבְ בּוַע  ָ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ
חֹול,  יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ ַוֲחִצי  ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ל  ׁשֶ ָרצּוף 
ִמְליֹון  ַוֲחִצי  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ְלֵמָאה  ֵעֶרְך  וֹת  ְוׁשָ
ה  דֹוׁשָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִמְצֹות! - ְוָצִריְך ְלהֹוִסיף ּבְ
דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ִלימּוד  ּבְ "י  ּבִ ָהַרׁשְ ּתֹוַרת  ּוִבְפָרט 
ָנה  ׁשָ  28.000- ְלּכְ זֹוִכים  ְלַבד  ּבִ ַאַחת  ה  ִנּיָ ׁשְ ּבְ ׁשֶ
ק  ְלַחּלֵ ּתֹוָרה  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ֵמָאה  יאּור:  ]ַהּבִ ּתֹוָרה 
ֵני  ּוׁשְ ִמְליֹון  לֹוַמר  ּכְ  1,666,666 ֶוה  ָשׁ ים,  ִ ּשׁ ְלׁשִ
ה ַאַחת   ִנּיָ ׁשְ ֶוה ּבִ ִנּיֹות, ָשׁ ים ׁשְ ִ ּשׁ ק ְלׁשִ ִליׁש, ְלַחּלֵ ׁשְ
ֶאֶלף  מֹוֶנה  ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ּכְ לֹוַמר  ּכְ  27,777.777

קּוְנְטֶרס

ְמַחת ְמַסְייֵמי ַהזֹוַהר ׂשִ

ר 36 - ֵטֵבת תשע"ב יֹון ִמְסּפַ ּלָ ּגִ

ּתֹוַרת ַהזֹוַהר ה ְבּ ִנּיָ ל ׁשְ ּה ׁשֶ ים ִנְפָלִאים ֵמֶעְרּכָ ְוהּוא ִחּדּוׁשִ
ר ֵיׁש ְלגֹוְר ר ְועֹשֶׁ ְמָחה ְוֹאשֶׁ ה ׂשִ הּוִדי, ְוַכּמָ ל ַהּיְ ים ׁשֶ ַחּיִ ה ּבַ ִנּיָ ה ּוׁשְ ִנּיָ ל ׁשְ יבּות ּכָ Œּבֹו ְיבַֹאר ֲחׁשִ

ַמח ְוִיְרקֹד יַח ִיׂשְ ׁשִ ם ַהּמָ דֹוׁש, ְוִאּתָ ֵסי ְולֹוְמֵדי ַהזֹוַהר ַהּקָ
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ׁש  ׁשֵ ּבְ ל  ִנְכּפַ ּתֹוָרה  ל ִמיָלה  ּכָ נֹוָסף  ּבְ ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ
ר לֹוַמר  ִנָיה ַאַחת ֶאְפׁשָ ּוִבׁשְ ֵרה,  לֹשׁ ֶעׂשְ ֵמאֹות ׁשְ
ים ִמְליֹון  ִ ֲחִמּשׁ ים ּתֹוָרה, ְלִפיָכְך יֹוֵצא ּכַ לֹשׁ ִמּלִ ׁשָ

ה ֶאָחת[. ִנּיָ ׁשְ ִמְצֹות ּבִ

ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ִמִּלים ּתֹוָרה
יִקים,  ַצּדִ ַהאֹוְרחֹות  ָאַמר  ׁשֶ ַמה  ַוֲחׁשֹב  ֵצא 
ַמח  י ֶאֶלף, ְוִתׂשְ ִלים ּפִ ְמָחה ְמַקּבְ ׂשִ ַעל ִמְצָוה ּבְ ֶ ּשׁ
יּמּוד  ָעה ִלּ ָ ּשׁ א ֶמֶלְך ׁשֶ ּסֵ ְבֵרי ַהּכִ ּדִ ְך, ְועֹוד  ַרק ִמּכָ
ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ ַוְדַאי  ּבְ ָנה,  ׁשָ ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר 
ף  ַהּכַ ֶאת  ְלַהְכִריַע  ֵדי  ּכְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ְלַמד  ּתִ
ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ְלִמְליֹון  ַיֲעֶלה  ָעה  ׁשָ ל  ּכָ ׁשֶ ְלטֹוָבה, 
ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ְוָאז  ְמנּוָחה,  ְלָך  ן  ִיּתֵ לֹא  ֶצר  ַהּיֵ ַוְדַאי  ּוּבְ
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ פּול ֵמָאה, ּכְ ֶזה עֹוד ּכָ ָעָליו, ְותֹוִסיף ּבָ
ּתֹוָרה,  ָנה  ׁשָ ִמְליֹון  ְלָך  ְוִיְהֶיה  ָנָתן,  י  ַרּבִ ּדְ ָאבֹות  ּבְ
ים  ִמּלִ ָמאַתִים  אֹוְמִרים  ה  ּקָ ּדַ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ֶרַגע,  ַרק 
ים ּתֹוָרה  ּקֹות, ֶזה 12,000 ִמּלִ ּדַ פּול 60  ּתֹוָרה, ּכָ
ֶאֶלף,  ּבְ ַעם  ּפַ ְועֹוד  ֶאֶלף,  ּבְ לֹות  מּוְכָפּ ׁשֶ ָעה,  ׁשָ ּבְ
ֶרַגע,  ָנה,  ׁשָ ל  ׁשֶ ֵעֶרְך  ּבְ ְוַהּכֹל  ֵמָאה,  ּבְ ַעם  ּפַ ְועֹוד 
יל 24  ָנה? ַנְכּפִ ׁשָ עֹות ֵיׁש ּבְ ה ׁשָ ּמָ ּבֹון: ּכַ ּבֹואּו ֶחׁשְ
ֶוה 8,760  ָשׁ ָנה,  ׁשָ ּבְ יֹום  פּול 365  ּכָ יֹום  ּבְ עֹות  ׁשָ
ָעה,  ָכל ׁשָ ׁש ּבְ ּיֵ ים ּתֹוָרה ׁשֶ פּול 12,000 ִמּלִ עֹות ּכָ ׁשָ
ים  ִרים ֶאֶלף ִמּלִ ֶוה ֵמָאה ְוָחֵמׁש ִמְליֹון ֵמָאה ֶעׂשְ ָשׁ
ֶלת  ֻמְכּפֶ ּתֹוָרה  ִמיָלה  ְוָכל   ,)105,120,000(  ּתֹוָרה 
ּבֹון  ְוַהֶחׁשְ ּכּוָלם,  ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ י  ּכִ  613- ּבְ
ֶוה  ָשׁ  613 פּול  ּכָ  105,120,000 הּוא: 
ַוֲחִצי  ע  ְוַאְרּבַ ים  יׁשִ ׁשִ ]ּכְ  64,438,560,000

ִמְלָיאְרד ִמְצֹות[. 

יֹום חֹול. דֹוׁש ּבְ יּמּוד זֹוַהר ַהּקָ ָעה ִלּ ׁשָ ְוֶזה ַרק ּבְ

ָעִמים,  ּפְ ֶאֶלף  ַהזֹוַהר  ֶאת  ֵים  ְנּסַ חֹוֶדׁש  תֹוְך  ּבְ
ֵמי ְמרֹוִמים. ׁשְ ּוָבֶזה ְנעֹוֵרר ַרֲחִמים ּבִ

ים,  ְקדֹוׁשִ ַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעֵליֶהם  לּו  ִקּבְ ּוְכָבר 
ּוְמזּוָמִנים,  מּוָכִנים  ֵהם  ם  ְוַנְפׁשָ ם  ִלּבָ ּוְבָכל 
ם, 11  ַמּנָ ִמּזְ יׁש  ְלַהְקּדִ יֹום  ל  ּכָ ַוֲאָלִפים,  ִרְבבֹות  ּבְ

ּקֹות ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם. ּדַ

ה ִאיׁש ְיהּוִדי, ּבֹא ְוִהְצָטֵרף ְלִלּמּוד ִיחּוִדי,  ְוַאּתָ
ּוְלָגֳאֵלנּו,  ְלָהִחיׁש  ַהָחֵפץ  ֱאלֵֹקינּו  ְרצֹון  ְלַקֵיים 

יַח ִצְדֵקנּו. ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ה ְלָקֵרב ּוְלַקּבֵ ְוִתְזּכֶ

ּבֹואּו ְוִהְצָטְרפּו ְלֶחְׁשּבֹון ַּבְנק ַהִּמְצוֹת ֶהָעִׁשיר ֲהִכי 
ָּגדֹול ָּבעֹוָלם

זֹוַהר  יּמּוד  ִלּ ָעה  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  א  ּסֵ ַהּכִ ְבֵרי  ּדִ ָידּוַע 
ּתֹוַרת  יּמּוד  ִלּ ָנה  ׁשָ ְלֵעֶרְך  עֹוָלה  חֹול(  )ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
זֹוֶכה  ְגֶלה  ַהּנִ ּתֹוַרת  יּמּוד  ִלּ ָעה  ׁשָ ּבְ ְוִאם  ט,  ׁשָ ַהּפְ
ה  ּמָ ּכַ ב  ֵ ּוְנַחּשׁ ּבֹואּו  ה  ַעּתָ ִמְצֹות,  ְל-7,356,000 
ֵיׁש  ָעה ַאַחת:  ׁשָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ַלּלֹוֵמד  ֵיׁש  ִמְצֹות 

פּול  חֹוֶדׁש, ּכָ פּול 30 יֹום ּבְ יָמָמה, ּכָ עֹות ּבִ 24 ׁשָ
ֶזה  ל  ּכָ ְוֶאת  עֹות,  ׁשָ  8,640 ָשֶוה  ים,  ֳחָדׁשִ  12
ְגֶלה,  ֵהם ַלּלֹוֵמד ּתֹוַרת ַהּנִ -7,356,000 ׁשֶ יל ְבּ ַנְכּפִ
ִמְלָיאְרד   63 לֹוַמר:  ּכְ  63,555,840,000 יֹוֵצא 
ְצֹות  ַהּמִ ְסכּום  ֶזהּו  ֶאֶלף.   840.000 ִמְליֹון   555

חֹול. יּמּוד זֹוַהר ּבַ ָעה ִלּ ְלׁשָ

ִדְבֵרי  ]ּכְ ֶאֶלף,  ּבְ ל  ִנְכּפַ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוַהּלֹוֵמד 
ֶוה 63,555,840,000,000  יִקים[, ָשׁ ַהאֹוְרחֹות ַצּדִ
ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ְוָחֵמׁש  ְטִרְיְלַיאְרד   63 לֹוַמר:  ּכְ
ִמְליֹון  ִעים  ַאְרּבָ ֵמאֹות  מֹוֶנה  ּוׁשְ ִמְלָיאְרד  ְוָחֵמׁש 

ִמְצֹות.

ַצַער ַנְפׁשֹו  ין ּבְ ַצַער ּגּופֹו ּבֵ ין ּבְ ִמְצַטֵער ּבֵ ּוְכׁשְ
ֵמָאה  ל ּבְ ְוַגם ַהכֹוֶפה ֶאת ִיְצרֹו ִנְקָרא ִמְצַטֵער, ִנְכּפַ
 6,355,584,000,000,000 יֹוֵצא  ָנַתן(,  י  ַרּבִ ּדְ )ָאבֹות 

ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ ְקַוְדִריְליֹון  ׁש  ׁשֵ לֹוַמר:  ּכְ
ע  מֹוִנים ְוַאְרּבַ ְוָחֵמׁש ְטִרְיְלַיאְרד ְוָחֵמׁש ֵמאֹות ׁשְ

ִמְלָיאְרד ִמְצוֹת.

ִלים,  ֻקּבָ ם ַהּמְ ׁשֵ ן ִאיׁש ַחי" ּבְ ַתב ַה"ּבֶ ת ּכָ ּבָ ּוְבׁשַ
ִמּיֹום  ֶאֶלף  י  ּפִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַכר  ּשְׂ ׁשֶ
 6,355,584,000,000,000,000 יֹוֵצא  חֹול. 
ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵמאֹות  ָלׁש  ׁשְ ְקֶוְנִטיְליֹון  ׁש  ׁשֵ לֹוַמר:  ּכְ
ע  ְוַאְרּבַ מֹוִנים  ׁשְ ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ְקַוְדִריְליֹון  ְוָחֵמׁש 

ְטִרְיְלַיאְרד ִמְצוֹת.

ל ַהֹחֶדׁש, ָלֵכן  ֵני ּכָ ּמּוד הּוא ַעל ּפְ ַהּלִ ּוִמֵכיָון ׁשֶ
ּבֹון ְיֵמי ַהחֹול, ּוֶבֱאֶמת  ִבים ַרק ְלִפי ֶחׁשְ ְ ָאנּו ְמַחּשׁ
ל  ִיְגּדָ ּבֹון  ַהֶחׁשְ תֹות,  ּבָ ַ ַהּשׁ יּמּוד  ִלּ ִאם תֹוִסיף ֶאת 

ה. ה ְוַכּמָ ּמָ י ּכַ עֹוד ּפִ

א  יׁשָ ַקּדִ ַחּבּוָרה  ְללֹוְמֵדי  ּבֹון  ַהֶחׁשְ ְוֶזהּו 
ְוִסיּוֵמי  ִלימּוד  ּבְ ַהִציּבּור  ִעם  ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
ְמַסְייִמים  עֹות  ׁשָ  365 ְך  ֶמׁשֶ ְבּ דֹוׁש:  ַהּקָ ַהזֹוַהר 
ר  ְסּפָ ַהּמִ ֶאת  יל  ַנְכּפִ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ל  ּכָ ֶאת 
ַאַחת,  ָעה  ְלׁשָ ה  ּזֶ ׁשֶ  6,355,584,000,000,000
דֹוׁש[,  ל ַהזֹוַהר ַהּקָ יּמּוד ּכָ ל ִלּ עֹות ]ׁשֶ פּול 365 ׁשָ ּכָ

ֶוה: 2,319,788,160,000,000,000.  ָשׁ

ֵרה  ֶעׂשְ ע  ּוְתׁשַ ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ ְקֶוְנִטיְליֹון  י  ּתֵ ׁשְ
מֹוֶנה  ּוׁשְ מֹוִנים  ׁשְ ֵמאֹות  ַבע  ׁשֶ ְקַוְדִריְליֹון 

ים ִמְלָיאְרד ִמְצוֹת. ִ ּשׁ ְטִרְיְלַיאְרד ֵמָאה ׁשִ

לֹו  ֵיׁש  ּיּום  ַהּסִ ֲחבּוַרת  ּבַ ף  ּתֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֶאָחד  ְוָכל 
ר ֲאֵליֶהם  ְתַחּבֵ ּמִ ים ׁשֶ ַסְך ָהֲאָנׁשִ ַכר ֶזה. ּומּוְכַפל ּבְ ׂשְ
ל  ּכָ נּו ׁשֶ ּלָ ְכִנית ׁשֶ ים ח"ב(. ּוְלִפי ַהּתָ ֵאר ַמִים ַחּיִ ִדְבֵרי ַהּבְ )ּכְ

ֶאָחד,  חֹוֶדׁש  ּבְ ַהזֹוַהר,  ִסּיּום  ים  עֹוׂשִ ִאיׁש   70
פּול  ּכָ ]ְלֵעֶרְך[  ַלּיֹום  ּקֹות  ּדַ  11 ִלימּוד  ּבְ לֹוַמר  ּכְ
"ל  ַהּנַ ָכר  ַהּשָׂ ֶאת  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ֹזאת  יֹום,   30
ּיּום,  ּסִ ּבַ ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְבִעים  ׁשִ פּול  ּכָ חֹוֶדׁש  ל  ּכָ
 162,385,171,200,000,000,000 יֹוֵצא  ה  ּזֶ ׁשֶ
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ָלׁש  ׁשְ ְקֶוְנִטיְליֹון  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵמָאה  לֹוַמר:  ּכְ
ְבִעים  ׁשִ ֵמָאה  ְקַוְדִריְליֹון  ְוָחֵמׁש  מֹוִנים  ׁשְ ֵמאֹות 
ֹזאת  ִמְצוֹת.  ִמְלָיאְרד  ָמאַתִים  ְטִרְיְלַיאְרד  ְוֶאָחד 
זֹוַהר  יֹום  ּבְ ּקֹות  ּדַ  11 לֹוֵמד  ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ אֹוֶמֶרת 
ל ֶצ'ק  סֹוף ַהֹחֶדׁש ְמַקּבֵ ְך 30 יֹום ּבְ ֶמׁשֶ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

עֹוָלם. דֹול ּבָ יר ֲהִכי ַהּגָ ל ִמְצוֹת, ְוהּוא ֶהָעׁשִ ׁשֶ

חֹוֶדׁש,  ּבְ ִסּיּוִמים  ֶאֶלף  ַלֲעׂשֹות  ְכִנית  ַהּתָ ּוְלִפי 
ֶוה:  ֵ ָשׁ ֶאֶלף  ּבְ "ל  ַהּנַ כּום  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  יל  ַנְכּפִ
יְנַתִים  162,385,171,200,000,000,000,000 ]ּבֵ
ה[, ֲאָבל  ר ַהּזֶ ֲאַנְחנּו לֹא יֹוְדִעים ֵאיְך ִלְקרֹא ְלִמְסּפַ
ְוָרׁשּום,  ב  ָ ְמֻחּשׁ ַהּכֹל  עֹוָלם  ַהּבֹוֵרא  ֵאֶצל  ַוְדַאי  ּבְ
ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהֹאֶזן  ר ֶאת  ְלַסּבֵ ִרים  ִמְסּפָ ּבְ ְוֶזה ַרק 
ֵאֶצל  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהזֹוַהר  לֹוְמֵדי  ַכר  ׂשְ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 
ְוַעל  ּוְלָתֵאר,  ֵער  ְלׁשַ כֹול  ּיָ ׁשֶ ִמי  ַרְך ֵאין  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ
ג(, "ּוֵמעֹוָלם לֹא  ֶרק סד  )ּפֶ ְעָיה  ְיׁשַ ִביא  ַהּנָ ָאַמר  ֶזה 
זּוָלְתָך  ָרָאָתה ֱאלִֹקים  ַעִין לֹא  ֶהֱאִזינּו  ְמעּו לֹא  ׁשָ

ה לֹו". ה ִלְמַחּכֵ ַיֲעׂשֶ

ָירּוץ  ּלֹא  ׁשֶ ַעת  ּדַ ר  ּבַ ֵיׁש  ַהִאם  ַוֲחׁשֹב  ֵצא 
ְטָלן ְוַעם  ֵאר ח"ו ּבַ ָ ּשׁ ְוַיְחטֹוף ְזכּות ֲעצּוָמה זּו, ְוּיִ

ָהָאֶרץ?

ְּתַקֵּבל ֶאת ַהָּׂשָכר ְּכֶנֶגד ָּכל ֶאָחד

ֵבית  ּבְ ִאם  ֶרַגע!  עֹוד  ֲחׁשֹב  ַמְרנּו!!!  ּגָ לֹא  עֹוד 
ֶאֶלף,  ּבְ ל  ֻיְכּפַ ׁשּוב  ִמְנָיין,  ּבְ ְלַמד  ּתִ ָך  ּלְ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ
ֶאֶלף )זֹוַהר  ַמִים נֹוְתִנים ּבְ ָ ּנֹוְתִנים ִמּשׁ ל ַמה ׁשֶ י ּכָ ּכִ
ְוִאם  ִמְנָיין,  ּבְ ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ַוֲהֵרי  ֵצא(,  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ

ָכר  ל ֶאת ַהּשָׂ ַקּבֵ יעּור, ֲהֵרי ּתְ ִ ן ֶאת ַהּשׁ ַאְרּגֵ ה ּתְ ַאּתָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד!!!  ֶנֶגד ּכָ ּכְ

ִנְהֵייָת ֶהָעִׁשיר ֲהִכי ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם ְּבִמְצוֹת, 
מֹוְלִטי ִזיְליֹוֶנר

ֲאָבל  ְלָך,  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ִאם  ם  ּגַ יֹוֵדַע ַמה?  ה  ַאּתָ
ל ֶאת  ַקּבֵ ם ּתְ ְנָין, ּגַ ץ ֶאת ַהּמִ ְלּתָ ְלַקּבֵ ּדַ ּתַ ה ִהׁשְ ַאּתָ
ָך  ּלְ ׁשֶ ָהֲעווֹנֹות  ל  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ ְולֹא עֹוד,  ָכר,  ׂשָ אֹותֹו 
ְלּגּוִלים,  ַהּגִ ַער  ׁשַ ַהַמַהְרָח"ו  ִדְבֵרי  ]ּכְ ֲחקּו  ִיּמָ
נּו!  ת ֹקַרח[,  ָרׁשַ ּפָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵלי, ְואֹוֵהב  ָר"א ִמׁשְ ַהּגְ
ִחּבּוק ָיַדִים?  ּבְ ב  ֵיׁש עֹוד ַמה ַלְחשֹוב? ַהִאם ֵתׁשֵ
ִמְצוֹת,  ּבְ עֹוָלם  ּבָ דֹול  ַהּגָ ֲהִכי  יר  ֶהָעׁשִ ִנְהֵייָת  ֲהֵרי 
ְוִלְרֹקד  יר  ָלׁשִ ָצִריְך  ה  ַאּתָ ֲהֵרי  ִזיְליֹוֶנר!!!  מֹוְלִטי 
ֹוֵאָבה  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ מֹו ּבְ ְיָלה ּכְ ל ַהּיֹום ְוָכל ַהּלַ ּכָ
ף נא ע"ב(:  ה ּדַ ְמָחה )ֻסּכָ בּוַע ֵמרֹב ׂשִ ָ ל ַהּשׁ נּו ּכָ ּלֹא ָיׁשְ ׁשֶ
ֹוֵאָבה לֹא  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ּלֹא ָרָאה ׂשִ ָנן ִמי ׁשֶ נּו ַרּבָ ּתָ

ָמיו. ְמָחה ִמּיָ ָרָאה ׂשִ

ֶאת  ֶׁשּלֹוְמִדים  ְלֵאּלּו  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ִעַּקר 
סֹודֹוֶתיָה

ְלאֹוְכֵלי  א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ לֹא  ֲחַז"ל  ָאְמרּו 
דֹוׁש  ַהּקָ ּוַבּזַֹהר   - ִמים ב' ל"א ד'(  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ "י  )ַרׁשִ ן!!!  ַהּמָ
ן?  אֹוְכֵלי ַהּמָ תּוב ַמה ְמֻיָחד ּבְ ף סב(, ּכָ ח ּדַ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ )ּפָ

ַעִים  ּמֵ ּבַ ֵרְך  ִמְתּבָ ָהָיה  ן  ַהּמָ ֶאת  ָאְכלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ְוָזכּו  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ ַמה  ּוָראּו  רּוָחִני  אֹור  לּו  ְוִקּבְ
ְוֵהם  ָעה,  ּדֵ ּדֹור  ִנְקְראּו  ֶזה  ְוַעל  ֶעְליֹוָנה.  ַלָחְכָמה 
ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ַהּתֹוָרה  ָנה  ִנּתְ ְוָלֶהם  ָהֱאמּוָנה  ֵני  ּבְ ָהיּו 
ְמַהזֹוַהר  רֹוִאים  ָרֶכיָה.  ּדְ ְוָלַדַעת  ְפִניִמּיּוָתּה  ּבִ ּה  ּבָ
ְלֵאּלּו  ָנה  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  ְנִתיַנת  ר  ִעּקַ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ

ּלֹוְמִדים ֶאת סֹודֹוֶתיָה. ׁשֶ

ָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה
יא(,  )מט  ַוְיִחי  ת  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ּוְבאֹור 
יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ֶהָעצּום  ַהּגֹוֵאל  ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ׁשֶ ַתב:  ּכָ
ל ּתֹוָרה,  ֵייָנה ׁשֶ ָרֵאל ּבְ קּו ִיׂשְ ְתַעּסְ ּיִ ִריְך ׁשֶ ּצָ הּוא ׁשֶ
ַהּתֹוָרה  ִניִמּיֹות  ּפְ ֶאת  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ּוֵבאּור 

א "סֹוד"(. יַמְטִרּיָ ם ַיִין ּגִ ל ּתֹוָרה. )ּגַ ה ֵייָנּה ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

ְוִלְזּכֹות  אּוָלה  ַהּגְ ֶאת  ְלָהִחיׁש  ָבר  ַהּדָ ָיֵדינּו  ּבְ
ַרֲחִמים. ָקרֹוב ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ּבְ ֵני ָמׁשִ ל ּפְ ְלַקּבֵ

ּכּוָלנּו ֲחֵפֵצי ַחִּיים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש!!!
ָיַדִים,  ח ֶאת ַעְצְמָך ּבְ ְתעֹוֵרר ְוִתּקַ ַוְדַאי ּתִ ֲהֵרי ּבְ
ים טֹוִבים  י ֵאין ְלָך ֵעָצה טֹוָבה ִמּזֹו, ִלְזּכֹות ְלַחּיִ ּכִ
ַעל  ְלַכֵוון  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ח  ּכַ ִתׁשְ ַאל  ַרק  ִרים,  ָ ּוְמֻאּשׁ
לֹוַמר,  ּכְ ים,  ַחּיִ ֶאלֹוִקים  ְלַמַעְנָך  ׁש  ּוְלַבּקֵ ַהּכֹל, 
ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִלְכבֹוד  ֶזה  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ׁשָ ַהּטֹובֹות  ל  ּכָ ׁשֶ
ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ֶאת ה'  ַלֲעבֹוד  ּתּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ
ִכיָנה  ְ ַמִים, ִלְפּדֹות ֶאת ַהּשׁ בֹוד ׁשָ ל ְלַמַען ּכְ ּלֵ ְוִתְתּפַ
ְתָך  ִפּלָ ל ּתְ ֻקּבָ ֵלָמה, ְוָאז ּתְ ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ה, ְוַלּגְ דֹוׁשָ ַהּקְ
עּוֵרי ּתֹוָרה!!! ּכּוָלנּו  ָרצֹון ּוְבַאֲהָבה. - ּכּוָלנּו ְלׁשִ ּבְ

דֹוׁש!!! ים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ ֲחֵפֵצי ַחּיִ

ָצִריְך ִלְלמֹוד ְוֹלא ָלֵתת ְמנּוָחה ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַעד ֶׁשִּיְגָאֵלנּו

ָטֳהָרה,  ָעֵלינּו רּוַח  ם  ֵ ַהּשׁ ָעֶרה  ּיְ ׁשֶ ָרצֹון  ִוְיִהי 
ָכל ּכֵֹחנּו  ה ְלַטֵהר ְלָבֵבנּו ַלֲעֹבד ְליֹוְצֵרנּו ּבְ ְוִנְזֶכּ
ָהַרֲעָיא  ׁשְ מֹו  ּכְ ְמֹאֵדנּו,  ּוְבָכל  נּו  ַנְפׁשֵ ּוְבָכל 
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ִלְלמֹוד  אֹוָתנּו  ה  ְמַצּוֶ ְמֵהיְמָנא 
"י ֵמִאיר ַעד סֹוף ַהּדֹורֹות,  ּבִ ּתֹוַרת ָהַרׁשְ ַדְוָקא, ׁשֶ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ְמנּוָחה  ָלֶתת  ְולֹא  ִלְלמֹוד  ְוָצִריְך 
ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַעד  ריט.(  ְנָחס  ּפִ )זֹוַהר  ְגָאֵלנּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  הּוא 
נּו  ְפַאְרּתֵ ית ּתִ ְבֶנה ּבֵ ֵחנּו ְוּיִ ץ ִנּדָ יֵחנּו ִויַקּבֵ ָלנּו ְמׁשִ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל
ַעל ִּלּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש

ִּגּלּוי ָהֱאֶמת ַלֲאִמיָּתה!!!
ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ַהּיֹום  ַעד  ָׁשָמְענּו  ְׁשֵאָלה: ַמּדּוַע ֹלא 

חֹוַבת ִּליּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש?
תרפ"א  ַנת  ׁשְ ּבִ עֹוד  ָיְדָך,  ּבְ דֹול  ּגָ ָטעּות  ׁשּוָבה:  ּתְ
ל  דֹוִלים ׁשֶ יִקים ַהּגְ ּדִ ל ַהּצַ ָרֵאל בד"ץ ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ ָיְצאּו ּגְ
דֹוִלים  ל ַהּגְ ַע ֵליּב ִדיְסִקין זצ"ל, ְוָחְתמּו ַעל ֶזה ּכָ ְיהֹוׁשֻ
ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ַהֲחֵרִדית  ָהֵעָדה  ָחְתמּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָאז,  ּדְ
ָרֵאל, ְוָיְצאּו  דֹוֵלי ִיׂשְ ַנת תשס"ב-ח, ְועֹוד ּגְ ׁשְ עיה"ק ּבִ
ים  ַנּזִ ּכְ דֹוֵלי ָהַאׁשְ ל רֹוב ּגְ ה ְסָפִרים ִעם ֲחִתימֹות ׁשֶ ַהְרּבֵ
ָרֵאל ְוַהּזַֹהר  דֹוֵלי ִיׂשְ ים.  ּוְבֵסֶפר אֹור ַהּזֹוַהר ּגְ ָפַרּדִ ְוַהּסְ
יִקים.  ַצּדִ ֵמֶאֶלף  יֹוֵתר  מּוָבִאים  ְועֹוד,  ַהּזֹוַהר  ְמאֹורֹות 
ְולֹא  ַרב  ֵמָהֶעֶרב  ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַרב  ׁשֶ ִסיָמן   ? ַמְעּתָ ׁשָ ְוִאם לֹא 

יָלה ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת. ּגִ

ִלְלמֹוד  ָעַלי  ּׁשֶ ִלי  הֹוָרה  ֹלא  ֶׁשִּלי  ָהַרב  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  א. 
זֹוַהר?

הּוא  ׁשֶ ְזכּות  ְלַכף  ָך  ַרּבְ ֶאת  דּון  ּתָ ֹקֶדם  ׁשּוָבה: א.  ּתְ
ל ִאם  ה, ְוִאם לֹא ָלַמד ֵמַאִין ֵיַדע? ]ְלָמׁשָ ּבָ ׁשְ ּנִ ֶ ינֹוק ּשׁ ּתִ
ה  ַאּתָ ַמה  ָיִבינּו  לֹא  ֵהם  ת,  ּבָ ׁשַ ְוִתְצַעק  ּבּוץ  ַלּקִ ֵתֵלְך 

ת?[ ב.  ּבָ ְמעּו ַמה ֶזה ׁשַ רֹוֶצה ֵמֶהם, ֵהם ֵמעֹוָלם לֹא ׁשָ
ַהּזֹוַהר"  "אֹור  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ָרָאה  ְולֹא  ַמע  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ּו"ְגדֹוֵלי  ָעה",  ׁשָ ל  ׁשֶ ּה  "ֶעְרּכָ יִקים  ַצּדִ ֵמֶאֶלף 
ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ אֹוְמִרים  יִקים  ַצּדִ ֵמֶאֶלף  ּיֹוֵתר  ׁשֶ ְוַהּזַֹהר", 
ִביא  ּתָ ָיְדָך  ּבְ ֵעָצה   - זֹוַהר!  ִלְלֹמד  ָצִריְך  ע  ָרׁשָ ַוֲאִפילּו 
נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָלנּו  אֹוֵמר  ַמה  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ ֶאת  לֹו 
ֵמֶאֶלף,  יֹוֵתר  ב"ה  ַאֲחָריו,  ִאים  ַהּבָ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְוָכל 
ְוַאֲחרֹון ַאֲחרֹון  ים ֶהָחזֹון ִאיׁש,  ַחּיִ ְוָהַאֲחרֹוִנים ַהֵחֶפץ 
ל  ּכָ ַאֲחֵרי  ְוִאם  ִליָט"א.  ׁשְ ַקְנֵיְבְסִקי  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ָחִביב 
ׁשּוט  ּפָ ַהּזֹוַהר, ָאז הּוא  ִלּמּוד  ּבְ ד  ָך ִמְתַנּגֵ ּלְ ׁשֶ ֶזה, ָהַרב 
ְוִליִלין  רּוִחין  ין  ּדִ ׁשֵ ֲעָמֵלק  ֶזַרע  ַרב  ָהֶעֶרב  ֵני  ֵמַרּבָ
ין  ּדִ ׁשֵ ֲעָמֵלק  ַרע  ִמּזֶ ֵהם  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ַתב  ּכָ "א  ּבָ ָהַרׁשְ ׁשֶ
"א סימן תי"ד, ספר הרזים, כתבי האריז"ל  ּבָ רּוִחין ְוִליִלין )שו"ת ָהַרׁשְ
ֶנֶסת ְולֹא  ית ַהּכְ והם מזיקין את הבריות(. ְוָצִריְך ַלֲעֹזב ֶאת ַהּבֵ

ִיְצָחק'  ִרי  ַה'ּפְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַמה  ְרֵאה  יו.  ִמּפִ ּתֹוָרה  מֹוַע  ִלׁשְ
ה  ַכּמָ ּבְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ית  ַמּסִ "ם  ַהּסַ ְיִציָרה:  ֵסֶפר  ַעל 
ְוֶזה  ַהּתֹוָרה.  בְּסֹודֹות  קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ ַטֲענֹות 
ִרי ִיְצָחק' ַעל ֵסֶפר ְיִציָרה, )הקדמה( ַהס"ם  ֶפר 'ּפְ ְלׁשֹון ַהּסֵ
ֵני ָאָדם רֹוִצים ַלֲעֹסק  ּבְ הּוא רֹוֶאה ׁשֶ הּוא ֲעָמֵלק כְּׁשֶ ׁשֶ
ִסּבֹות  ה  ּמָ ּכַ ּגֹוֵרם  הּוא  ָאז  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ

ְוַהַאְבֵרִכים  ַהְּיִׁשיבֹות  ְּבחּוֵרי  ֶׁשְּמצּוִיים  ַהּנֹוָרָאה  ְוַהַהְסָּתָרה  ָהַאְׁשָלָיה  ְיֹבַאר  ּבֹו 
ִּבְהיֹוָתם ְּבַתְרֵּדָמה ֲעמּוָקה, ַּתַחת ְׁשִליָטה כֹוחֹות ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשּמֹוְנִעים ֵמֶהם ֶאת 
ִּליּמּוד ָהֱאֶמת,  ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ִּליּמּוד ְׂשַפת ַהְּגאּוָלה, ּוִבְמקֹום ֹזאת ְׁשקּוִעים 
ַרק ְּבִּלימּוד ִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה, ּוְבָכְך ְמַחְּזִקים ֶאת ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלם,  ֶאת ָהַאְׁשָלָיה, 
ְוָלֵכן ָהעֹוָלם זֹוֵעק ִמִּיּסּוִרים,  ִּכי ֵאין לֹו ַחִּיים,  הּוא ַרק ּפֹוֵעל ְּכגּוף ְלֹלא ְנָׁשָמה,  ְוָלֵכן 
נֹוֲחתֹות ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵדי ֶׁשִּנְתעֹוֵרר ֵמַהַּתְרֵּדָמה, ִּכי ָאנּו ּדֹור ַאֲחרֹון 
ַהָּגדֹול,  ְלַמְכאֹוב  ֶקר,  ַלּׁשֶ ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּוָבאנּו ָּכאן ָלֶתת ְּתרּוָפה  ֶׁשל ְּגאּוָלה ֶׁשל 
ֶׁשָּכל ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְקחּו ַאֲחָריּות ִאיִׁשית, ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָהעֹוָלם 

ּכּולֹו.


יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי

קּוְנְטֶרס

אּוָלה מֹוֶרה ְנבֹוִכים - ְלדֹור ַהּגְ
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ה  ַכּמָ ית ִלְבֵני ָהָאָדם ּבְ ּוְמִניעֹות ָלָאָדם, ְוָתִמיד הּוא ַמּסִ
ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ּבְ קּו  ִיְתַעּסְ ּלֹא  ׁשֶ פֹות  ְמֻזּיָ ַטֲענֹות 

מֹו.  ֵאין ִנְמָחה ׁשְ קּוָמה ׁשֶ ְיֵדי ֵכן ִיְהֶיה לֹו ּתְ

זֹוַהר  ִלְלֹמד  ַמְרֶׁשה  ֵאינֹו  ֶׁשִּלי  ַהּכֹוֵלל  ֹראׁש  ְׁשֵאָלה:  ב. 
ַּבּכֹוֵלל, ַמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות?

ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַמה  ל  ּכָ ַהּכֹוֵלל  ְלרֹאׁש  ְלַהְראֹות  ׁשּוָבה:  ּתְ
זֹוַהר,  ִלְלֹמד  ְך לֹא יֹאַמר  ּכָ ְוִאם ַאַחר  יִקים,  ַצּדִ ָהֶאֶלף 
יקֹוֶרס  ְוֶאּפִ ר  ִעּקָ ּבָ ְוכֹוֵפר  ע  ָרׁשָ ׁשּוט  ּפָ הּוא  ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ
ִרים  ִעּקָ בי"ג  ַמֲאִמין  ְולֹא  ז"ל,  "ם  ָהַרְמּבַ ְלִפי  מּור  ּגָ
ַמֲאִמין  ַאִני  ּבְ ַמֲאִמין  לֹא  ִתים.  ַהּמֵ ת  ִלְתִחּיַ ָיקּום  ְולֹא 
ָך  ּלְ ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ׂש  ְמַחּפֵ לֹא  ְוהּוא  ֱאמּוָנה.  ֵרי  ִעּקְ ו-י"ג 
ִלי ִלּמּוד ַהּסֹוד לֹא ְמִביִנים ֶאת  ַתב ַהְגָר"א: ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
ֵאינֹו  ל ְזַמן ׁשֶ ט. ְוֶזה ְלׁשֹון ַהגְָּר"א )אבן שלמה פ"ח(, ּכָ ׁשַ ַהּפְ
ָהָיה  ָידֹו. ִמי ׁשֶ רּור ּבְ ט ֵאינֹו ּבָ ׁשָ ֵמִבין ַהּסֹוד ֲאִפילּו ַהּפְ
יָגן  ל ְלַהּשִׂ ּדֵ ּתַ יג סֹודֹות ַהּתֹוָרה ְוהּוא לֹא ִהׁשְ ָיכֹול ְלַהּשִׂ
ַהּתֹוָרה  ִניִמּיּות  ּפְ ִלְצָלן.  ַרְחָמָנא  ים  ָקׁשִ ִדיִנים  ּבְ ִנידֹון 
ֶפׁש, ְוַהִחיצֹוִנּיּות  הּוא ַהּנֶ ים ִלְפִניִמּיּות ַהּגּוף ׁשֶ הּוא ַחּיִ
ֶרֶמז ְוסֹוד ֵאין ֵיֶצר ָהָרע  ְלִחיצֹוִנּיּות ַהּגּוף, ְוָהעֹוְסִקים ּבְ
ִלּמּוד  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ר  ְוִעּקַ ֶהם,  ּבָ רֹות  ְלִהְתּגָ ָיכֹול 

ָלה.  ָחְכַמת ַקּבָ

ג. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ֶזה ָנכֹון ַהָּדָבר ֶׁשֲאַמְרֶּתם: ֶׁשַרב ַהאֹוֵמר 
ֹלא ִלְלמֹוד זֹוַהר ִאי ֶאְפָׁשר לו ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה? 

יֹוָמא  )רי"ף  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשּוָבה:  ּתְ
ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֶאת  ִבים  ְמַעּכְ ְדָבִרים  ָעה  ְוַאְרּבָ ִרים  ֶעׂשְ פ"ח( 

ע, ְוָהאֹוֵמר ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב,  ר ָלָרׁשָ ְתַחּבֵ ְוֵאּלּו ֵהם... ְוַהּמִ
ְוָאׁשּוב,  ֶאֱחָטא  ָהאֹוֵמר  )יֹוָמא פה, ב(  ָנה  ׁשְ ּמִ ּבַ ָאְמרּו  ְוֵכן 
ְויֹום  ֶאֱחָטא  ׁשּוָבה.  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יִקין  ַמְסּפִ ֵאין 
ד  ּבֵ ְתּכַ ר. ְוַהּמִ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ר, ֵאין יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ַהּכִ
ֲאבֹוָתיו,  ה  ְוַהְמַבּזֶ ּבּור,  ַהּצִ ִמן  ְוַהּפֹוֵרׁש  ֲחֵברֹו,  ְקלֹון  ּבִ
ַבר  ּדְ ֵמֲעׂשֹות  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ב  ְוַהְמַעּכֵ ַרּבֹוָתיו,  ה  ְוַהְמַבּזֶ
ָרָעה,  ְלֶדֶרְך  טֹוָבה  ֶרְך  ִמּדֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ה  ּטֶ ְוַהּמַ ִמְצָוה, 
ְוָהרֹוֶאה ְבנֹו ְבַתְרּבּות ָרָעה ְוֵאינֹו מֹוֶחה ְבָידֹו, ְוַהחֹוֵלק 
ְלִעיג  ְוַהּמַ ַהּתֹוָכחֹות,  ֶאת  ְוַהּשֹֹוֵנא  ֲחָכִמים,  ְבֵרי   ּדִ ַעל 
ָעה  ֶרק ד(: ַאְרּבָ ּפֶ ׁשּוָבה  ּתְ "ם )ִהְלכֹות  ְוַעֵין ַרְמּבָ ְצֹות.  ַעל ַהּמִ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה ֶאָחד ֵמֶהם ֵאין ַהּקָ דֹול, ְוָהעֹוׂשֶ ֵמֶהם ָעוֹון ּגָ
ֶחְטאֹו,  גֹוֶדל  ְלִפי  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יק  ַמְסּפִ הּוא 
ַער ָהִראׁשֹון - אֹות נב(, אֹוְרחֹות  ׁשּוָבה )ׁשַ ֲעֵרי ּתְ ְוַעֵין ֵסֶפר ׁשַ

ה(.  ָ ּשׁ ִרים ְוׁשִ ַער ָהֶעׂשְ יִקים )ׁשַ ַצּדִ

ד. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ָנכֹון ַהָּדָבר ֶׁשִּמי ֶׁשְּמָסֵרב ִלְלֹמד ֹזַהר ֹלא 
ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני?

ָלעֹוְסִקים  ָקֵרי  קנב.(  ף  )ּדַ ַהֲעלְֹתָך  ּבְ ְבֹזַהר  ׁשּוָבה:  ּתְ
ִסיַני, וז"ל:  טּוָרא ּדְ ֲהוּו ָקְייֵמי ּבְ ָחְכַמת ָהֱאֶמת ִאינּון ּדַ ּבְ
טּוָרא  ּבְ ַקְיימּו  ּדְ ִאיּנּון  ָאה,  ִעּלָ א  ַמְלּכָ ּדְ ַעְבֵדי  יִמין  ַחּכִ
ָרא  ִעּקָ ִאיִהי  ּדְ ְמָתא,  ִנׁשְ ּבְ א  ֶאּלָ ֵלי  ּכְ ִמְסּתַ ָלא  ִסיַני,  ּדְ
ׁש ְוכּו', עכ"ל. ]ראה אור הזוהר,  א אֹוַרְייָתא ַמּמָ ֹכּלָ ּדְ
ֵאיָנם  ׁשֶ אֹוָתם  ׁשְ מבאר,  זי"ע  פתייה  יהודה  ורבי 

יֹוְדִעים סֹודֹות  ַהּתֹוָרה לֹא ָעְמדּו ַרְגָליו ַעל ַהר ִסיַני[.

ה. ְׁשֵאָלה: ֵאיְך ְיכֹוִלים ִלְכֹּתב ְּדָבִרים ֲחמּוִרים ָּכל ָּכְך, ַרב 
ֶׁשֵאינֹו מֹוֶרה ִלְלֹמד זֹוַהר רֹוֵצַח ְנָפׁשֹות ַמָּמׁש ְוהּוא ָאֵׁשם ַעל 

ָּכל ָהֲאסֹונֹות ֶׁשָהָיה ְוִיְהֶיה ַחס ְוָׁשלֹום?
ף עג:( ַוי לֹון  ּקּון ל' ּדַ יקּוֵני זֹוַהר )ּתִ ׁשּוָבה: ֶזה ָלׁשֹון ַהּתִ ּתְ
ָעְלָמא.  ּבְ ָדן  ְוַאּבְ ְוֶהֶרג  ּוִביָזה  א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמין  ּדְ
ֲעִנּיּות  ּגֹוְרִמים  ׁשֶ ָלֶהם  אֹוי  ַהּקֶֹדׁש[:  ִלְלׁשֹון  ְרּגּום  ]ּתַ
, לֹא ֲאִני אֹוֵמר  עֹוָלם. ]ֵהַבְנּתָ ה ְוֶהֶרג ְוָאְבָדן ּבָ ְוֶחֶרב ּוִבּזָ

ֶאת ֶזה[.

ו. ְׁשֵאָלה: ִאם ֲאִני ׁשֹוֵמַע ַרק ְלִדְבֵרי ַרִּבי ֶׁשִּלי, ָהאֹוֵמר ֹלא 
ִלְלֹמד זֹוַהר, ַהִאם ִיְהֶיה ִלי ַּגן ֵעֶדן אֹו ֹלא? ַמה ַיֲעׂשּו ִלי ְּבֵבית 

ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ִאם ָׁשַמְעִּתי ָלַרב ֶׁשִּלי?
ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשּוָבה:  ּתְ
ם  ְוׁשֵ ַהּתֹוָרה,  ִניִמּיֹות  ּפְ ִלּמּוד  ִלי  ּבְ ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְלַגן 
ם ָהַרב  ְצַעק, ֲאִני לֹא ָאׁשֵ ם ּתִ יִהּנֹום, ְוׁשֵ ִיְקחּו אֹוְתָך ַלּגֵ
ָך  ּלְ ׁשֶ ְמשֹך ֶאת ָהַרב  ְוּתִ ִלי ִלְלֹמד זֹוַהר,  י לֹא ָאַמר  ּלִ ׁשֶ
ָהַרב  ֶאת  ְלחּו  ׁשְ ּתִ ם,  ׁשָ ְוִתְצַעק  יִהּנֹום,  ַלּגֵ ֹאְתָך  ַיַחד 
זֹוַהר,  ִלְלֹמד  ִלי  ָאַמר  ם, הּוא לֹא  ָאׁשֵ הּוא  ׁשֶ יִהּנֹום  ַלּגֵ
א ְלַכף  ה ָלֶלֶכת ְלֵגִהינֹום, ֶאּלָ ְזּכֶ ּיִ ֱאֶמת ָהַרב לֹא  ֲאָבל ּבֶ
ֵנס ְלֵגִהינֹום, ֲאָבל ֶזה ַרק  ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ה אּוַלי ּתִ ַלע, ְוַאּתָ ַהּקֶ
, ַהּיֹום ֵאין  ְתׁשּוָבה, ּוֶבֱאֶמת לֹא ָיַדְעּתָ ִאם לֹא ָחַזְרּתָ ּבִ
דֹוׁש, ַוֲאִפילּו  ִריְך ִלְלֹמד זֹוַהר ַהּקָ ּצָ ּלֹא יֹוֵדַע ׁשֶ ֶאָחד ׁשֶ
י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  יד  ְלַהּגִ ָיכֹול  לֹא  ה  ְוַאּתָ יֹוְדִעים,  ְיָלִדים 
ּלֹא  ׁשֶ ּוִמי  ִרית:  ַהּבְ ֵסֶפר  ָלׁשֹון  ְוֶזה  י!!!  ָיַדְעּתִ ְולֹא 
ָעה  ׁשָ ּבְ אֹוָתּה  ִלְלמֹוד  ָרָצה  ְולֹא  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ּבְ ָעַסק 
ם  ָ ִמּשׁ אֹוָתּה  ּדֹוִחין  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ַלֲעלֹות  רֹוָצה  ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ְולֹא  ְוכּו',  יִרים  ִ ַהּשׁ יר  ׁשִ ֹזַהר  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ יֹון  ִבּזָ ּבְ
עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ים ַהּטֹוִבים  ל ַמֲעׂשִ ּכָ ָידֹו  ּבְ ֵיׁש  ֲאִפּלּו  ׁשֶ עֹוד 
ָכל  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ ָנַפִים ׂשֹוְרִפים ֶאת  ּכְ ׁש  ֲעֵלי ׁשֵ ּבַ ָרִפים  ַהּשְׂ
ְוֶזה  ְוכּו',  קּוֵדי  ּפְ ת  ָרׁשַ ּפָ ֹזַהר  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָויֹום  יֹום 
הּוא  י  ּכִ יּוִפיֵא"ל  ִנְקָרא  ֶזה  ַעל  ה  ַהְמֻמּנֶ דֹול  ַהּגָ ר  ַהּשַׂ

ָל"ה. א ַקּבָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ּבֶ ָחֵפץ  ה  ַאּתָ ִאם  ֲאהּוַבי,  ַאַחי  ן  ּכֵ ַעל 
ְלַמד  רּוְך הּוא, ּתִ דֹוׁש ּבָ ה רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהּקָ א ְוַאּתָ ַהּבָ
ּקֹות,  ּדַ  4-5 ְלָפחֹות  ְויֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ִתְגרֹוס   –
ַתְבנּו  ּכָ ֶ ּשׁ דֹול  ַהּגָ ַכר  ִלׂשְ ה  ְזּכֶ ּתִ ְוָכְך  יִנימּום,  ַהּמִ ה  ּזֶ ׁשֶ

ָעה. ל ׁשָ ּה ׁשֶ ר 35-36 ּוְבֵסֶפר ֶעְרּכָ ַעלֹון ַהּזֹוַהר ִמְסּפַ ּבְ

ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַהְּמֹבָאר  ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח  ִהְכַנְסִּתי  ְׁשֵאָלה:  ז. 
ְוָהַרב הֹוִציא ֶאת ֶזה, ַמה ַלֲעׂשֹות?

ַתְבנּו  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְלַהְראֹות  ָהַרב  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ׁשּוָבה:  ּתְ
י  ּכִ ּנּו,  ִמּמֶ ְבְרחּו  ּתִ עּותֹו,  ִרׁשְ ּבְ יְך  ַמְמׁשִ הּוא  ְוִאם  אן,  ּכָ
ין רּוִחין  ּדִ ֵני ָהֶעֶרב ַרב, ֶזַרע ֲעָמֵלק ׁשֵ אי ֵמַרּבָ ַוּדַ הּוא ּבְ

ְוִליִלין. 

ח. ְׁשֵאָלה: ֲאִני לֹוֵמד ִּביִׁשיָבה ְּגדֹוָלה ּוְמֻפְרֶסֶמת, ְותֹוֵרם 
הֹוָרה  ַהְּיִׁשיָבה  ְוֹראׁש  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  ֶׁשל  ֵסִטים  ָלנּו  ָּתַרם 

ְלהֹוִציא ֶאת ַהּזֹוַהר, ַמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות? 
יֹוֵתר  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ֵמָהֲעֹונֹות  ֶאָחד  ֶזה  ׁשּוָבה:  ּתְ
נּו  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְבֵרי  ִמּדִ ם  ְלִהְתַעּלֵ
ַרֲחִמים, ְוַעל  יַח ּבְ ׁשִ ה ֶמֶלְך ַהּמָ ּלֶ ְתּגַ אי ַעל ָיָדם ּיִ ַוּדַ ר ּבְ ֲאׁשֶ
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ְתׁשּוָבה א', ְוִאם הּוא  ַעְצנּו ְלַמְעָלה ּבִ ּיָ ֲעׂשּו ַמה ׁשֶ ן ּתַ ּכֵ
ְמחּו ֶנְגּדֹו  ל ֶזַרע ֲעָמֵלק ְוכּו', ּתִ ל טֹוב ׁשֶ ד, הּוא ַחּיָ ִמְתַנּגֵ
יִקים, ְוֵתְצאּו  ּדִ ל ֶאֶלף ַהּצַ ה ֶאת ּכָ ּזָ ּבִ ֵאֶבל, ַעל ׁשֶ ְוִתְהיּו ּבְ
דֹול, ּוְתַפְרְסמּו ֶאת  ּגָ ּוַבֲחִנית ּוְבקֹול קֹוֵרא  ֶחֶרב  ּבְ ֶנְגּדֹו 
לֹא  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ְוַתְזִהירּו  ים  ַרּבִ ּבְ מֹו  ׁשְ
ַמה  ְרֵאה  ְלֵעיל.  ְוַעֵין  ַהּזֹאת,  יָבה  ׁשִ ַלּיְ ֵנס  ְלִהּכָ ר  ִיְתַחּבֵ
ָלה ּפֹוֵגם ֶאת  ּלֹא לֹוֵמד ַקּבָ ׁש ֶמֶלְך': ִמי ׁשֶ ְקּדָ ַתב ַה'ּמִ ּכָ ׁשֶ
)תקוני  ׁש ֶמֶלְך'  ְקּדָ ְוֶזה ְלׁשֹון ַה'ּמִ ַמד.  ּלָ ׁשֶ ְגֶלה  ַהּנִ ִלּמּוד 
ר ַלְחָמּה  ׂשַ ְכָתב ּבְ ּבִ זהר תיקון מ"ג(, ַמאן דְּאֹוִליף ּתֹוָרה ׁשֶ

ְך  ל ּכָ ה, עֹוְנׁשֹו ּכָ ַעל ּפֶ ּבְ ָתה ֵיין ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּתֹוָרה, ְוׁשָ ׁשֶ
ִלּמּודֹו,  ּבְ ּפֹוֵגם  ה  ַרּבָ ְוַאּדְ ָלה,  ַקּבָ ִיְלַמד  לֹא  ִאם  דֹול  ּגָ
ַרב  לֹו  ִלְקנֹות  כֹול  ּיָ ׁשֶ ּוִמי  ְוכּו'.  יֹוִליף  ָלא  ּדְ ֵליּה  ְוַטב 
ל,  ֵ ָפִרים ּוִמְתַרּשׁ ָלה אֹו ָחֵבר אֹו ִמּתֹוְך ַהּסְ ַלמְֵּדהּו ַקּבָ ּיְ ׁשֶ
ִלְלֹמד  ה  ִיְזּכֶ ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ְוכּו'.  לּוָתא  ּגָ ְלֹאֶרְך  ּגֹוֵרם 
ְלַמְעָלה  ּקּון  ּתִ בֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ֶאָחד  ַמֲאָמר  רּוׁש  ּפֵ ּוְלָהִבין 
ָנה  ׁשָ ט  ׁשָ ַהּפְ ִלּמּוד  ּבְ ה  ַיֲעׂשֶ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּבְ
ִמיָמה. )עיין שם בתיקון ל' שגם הלומד קבלה בגירסא בעלמא בלי  ּתְ

הבנה, לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש ימים בלימוד פשטי התורה(.

ָעה ֶאָחד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשֶוה  ט. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ֶזה ֱאֶמת ֶׁשּשָׁ
יֹוֵתר ֵמֶעֶׂשר ֶאֶלף ַאְבֵרִכים ֶׁשּלֹוְמִדים ְּגָמָרא ָּכל ַהּיֹום ָׁשֹלׁש 

ֳחָדִׁשים?
ַהּזֹוַהר  ְוַעלֹון אֹור  ָעה,  ׁשָ ל  ׁשֶ ּה  ֶעְרּכָ ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ

ר 35-36.  ִמְסּפַ

י. ְׁשֵאָלה: ַהִאם ֶזה ָנכֹון ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו לֹוֵמד זֹוַהר ֹלא ָרָאה 
ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו?

ָל"ה )ַמֲאָמר ִראׁשֹון, מועתק בספר אור הזוהר  ׁשּוָבה: ראה ׁשְ ּתְ
דף 154 – תפנה למפעל הזוהר לקבל בחינם הספרים(.

ִלְלֹמד זֹוַהר, ַהִאם  יא. ְׁשֵאָלה: ִאם ָהַרב ֶׁשִּלי ֵאינֹו אֹוֵמר 
אֹוֵמר  ִמי  ַרב?  ֵמֶעֶרב  הּוא  ַהִאם  ִלְׁשָמּה?  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  הּוא 

ֶאת ֶזה?
ִויַטאל  ים  ַחּיִ ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַמת  ַהְקּדָ ּבְ ְרֵאה  ׁשּוָבה:  ּתְ
ִוד  ן ּדָ ין ַוֲעַדִין ּבֶ ּצִ ל ַהּקִ מֹות( ... ְוָכלּו ּכָ ַער ַהַהְקּדָ ְזָי"ָע )ַעל ׁשַ
ר ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  א. ְונֹוַדע ֶאת ֲאׁשֶ לֹא ּבָ
ֶנֱחָרב  ִאּלּו  ּכְ ָיָמיו  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ִנְבֶנה  ּלֹא  ׁשֶ ּדֹור  ל  ּכָ
ְוַעל ַמה  ה  ּזֶ ְוָלַדַעת ַמה  ַלֲחֹקר  ַני  ּפָ ָנה ֶאת  ָוֶאּתְ ָיָמיו.  ּבְ
י. ּוָמָצאִתי  ן ִיׁשַ א ּבֶ נּו ְוָגלּוֵתנּו. ּוַמּדּוַע לֹא ּבָ ְתָאֵרְך ִקּצֵ ּנִ
ּקּוִנים  ַהּתִ ִמֵסֶפר  ַוי...  ּדָ י  ְוִלּבִ י  ִקְרּבִ ּבְ ַוֲאִניָנה  ִלי  אֹון 
ֶחֶסד  ל  ּכָ ֶדה,  ַהּשָׂ ִציץ  ּכְ ַחְסּדֹו  ְוָכל  ע"ז:(...  ף  ּדַ ל'  ּקּון  )ּתִ

ה  ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹור ּכִ ָעְבִדי... ַוּיִ ָעְבִדי ְלַגְרַמְייהּו הּוא ּדְ ּדְ
רּוחֹו  ִאיהּו  ָדא  לט(,  עח  ים  ִהּלִ )ּתְ ָיׁשּוב  ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח 
ָעְלָמא  ֵליּה ִמן  יֹוִזיל  ּדְ ָגְרִמי  ּדְ ַוי לֹון ָמאן  יַח,  ָמׁשִ ל  ׁשֶ
ְלאֹוַרְייָתא  ָעְבִדי  ּדְ ִאינּון  ין  ִאּלֵ ּדְ ְלָעְלָמא,  ְיתּוב  ְוָלא 
ָלה ְוָגְרִמין  ּבָ ָחְכַמת ַהּקַ ְדָלא ּבְ ּתַ ה, ְוָלא ָבָעאן ְלִאׁשְ ׁשָ ַיּבָ
ָאַרת  ּתְ ק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי יּו"ד ִמיָנּה, ְוִאׁשְ ּלַ ִאְסּתַ ּדְ
ּוִביָזה  א  ְוַחְרּבָ ֲעִנּיּוָתא  ָגְרִמי  ּדְ לֹון  ַוי  ה,  ְיֵביׁשָ י"ת  ּבֵ
ִאיהּו  ּדְ ק  ּלַ ִאְסּתַ ּדְ רּוַח  ְוַהאי  ָעְלָמא,  ּבְ ָדן  ְוַאּבְ ְוֶהֶרג 
ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ְוִאיהּו  ַמר,  ְדִאּתְ ָמה  ּכְ יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ רּוחֹו 
ַעת  ְוִאיהּו רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ּדַ

ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ל ִאינּון  ּכָ ַוֲאִפיּלּו  ְעָיה יא ב(.  ם )ְיׁשַ ֵ ְוִיְרַאת ַהּשׁ
ֱהיֹות  ִעם  ְוכּו'.  ְלַגְרַמְיהּו  ָעְבִדי  ּדְ ֶחֶסד  ל  ּכָ אֹוַרְיָתא  ּבְ
ים  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ נּו ֶזה ּבַ ְזַמּנֵ טֹו ְמֹבָאר, ּוִבְפָרט ּבִ ׁשָ ּפְ ׁשֶ
ְקָצת  ֵאֶצל  ּה  ּבָ ַלֲחֹתְך  ַקְרּדֹם  ית  ַנֲעׂשֵ ַהּתֹוָרה  ר  ֲאׁשֶ
ָרס  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ְמַנת  ַעל  ּתֹוָרה  ּבַ ִעְסָקם  ר  ֲאׁשֶ ּתֹוָרה  ֲעֵלי  ּבַ
יבֹות,  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ ַלל  ִמּכְ ִלְהיֹוָתם  ְוַגם  ְיֵתרֹות,  ֵפקֹות  ְוַהּסְ
ָכל ָהָאֶרץ  ָמם ְוֵריָחם נֹוֵדף ּבְ ְוַדָיֵני ַסְנֶהְדָראֹות, ִלְהיֹות ׁשְ
ל  י ּדֹור ַהְפָלָגה ַהּבֹוִנים ִמְגּדָ יֶהם ְלַאְנׁשֵ ַמֲעׂשֵ ְודֹוִמים ּבְ
ַתב  ּכָ ֶ יֶהם ִהיא ַמה ּשׁ ת ַמֲעׂשֵ ר ִסּבַ ַמִים, ְוִעּקַ ָ ּשׁ ְורֹאׁשֹו ּבַ
ֵסֶפר ַהּזַֹהר  תּוב ּבְ ּכָ ם. ּכַ ה ָלנּו ׁשֵ תּוב ְוַנֲעׂשֶ ְך ַהּכָ ַאַחר ּכָ
ה  ֵאּלֶ סּוק  ּפָ ַעל  ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ף כ"ה:(  )ּדַ ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ֵעֶרב  ּבָ ֵיׁש  ִמיִנים  ה  ָ ֲחִמּשׁ ׁשֶ ְוָהָאֶרץ,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּתֹוְלדֹות 
ּבֹוִרים,  ּגִ ת  ּכַ ְקָרא  ַהּנִ הּוא  ֵמֶהם  ִמיִנים,  ַהג'  ּוִמן  ַרב, 
י  ַאְנׁשֵ ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ּבֹוִרים  ַהּגִ ה  ֵהּמָ ַמר  ִאּתְ ָעַלְייהּו  ּדְ
ית יא(  ֵראׁשִ הֹון )ּבְ ָמר ּבְ ִאּתְ ין ּדְ ִאּלֵ ְטָרא ּדְ ם, ְוִאיּנּון ִמּסִ ֵ ַהּשׁ
ִבְנָין  ם ּבְ ה ָלנּו ׁשֵ ל ְוגֹו' ְוַנֲעׂשֶ ָהָבה ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגּדָ
ּתֹוָרה  ֵסֶפר  הֹון  ּבְ ְוָיין  ְוׁשַ ִמְדָרׁשֹות  י  ּתֵ ּוּבָ ְכֵנִסּיֹות  י  ּתֵ ּבָ
לֹון  ד  ְלֶמְעּבַ א  ֶאּלָ ָמּה,  ִלׁשְ ְוּלֹא  יּה,  ֵריׁשֵ ַעל  ְוֲעָטָרה 
ל ָהעֹוֵסק  ָמָרא: ּכָ ּגְ ת ַהּזֹאת ָאְמרּו ּבַ ה ַעל ַהּכַ ְוכּו'. ְוִהּנֵ
ָניו  ְלָיתֹו ַעל ּפָ ֶהְפָכה ׁשִ ּנֶ ָמּה ֹנַח לֹו ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ

ְולֹא ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם.

ַעל  ַרַעׁש  עֹוֶׂשה  ְמָהאְלִמין  ָהַאְדמֹו"ר  ָלָּמה  ְׁשֵאָלה:  יב. 
ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש?

ּלֹא  ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשּוָבה:  ּתְ
ִמְלֶחֶמת  ּבְ ָהעֹוָלם  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  לֹוְמִדים 
ל ַעם  יל ֶאת ּכָ ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהּצִ ּגֹוג ּוָמגֹוג, ּוָפׁשּוט ׁשֶ
ֵאּלּו  ְוַרק   , "י  ּבִ ָהַרׁשְ ל  ׁשֶ נֹוַח  ֵתַבת  ּבְ ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ
ְצלּו, ָלֵכן ִהַקְמנּו ֶאת ִמְפָעל  דֹוׁש ִיּנָ ּלֹוְמִדים זֹוַהר ַהּקָ ׁשֶ
ל  ּכָ ֶאת  יל  ְלַהּצִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ָהעֹוָלִמי  ַהזֹוַהר 
ֵני ָהֶעֶרב  ֵהם, ַוֲאִפילּו ֶאת ַרּבָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ַעם ִיׂשְ

ְתׁשּוָבה! רב ְלַהְחִזיר אֹוָתם ּבִ

האֹוֵמר  ְיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש  אומר  ְּכבֹודֹו  מדוע  ְׁשֵאָלה:  יג. 
ָלבֹוא ְלעֹוָלם? ֲהֹלא הּוא  ָצִריְך  ָהָיה  זֹוַהר ֹלא  ִלְלמֹוד  שאין 

ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול?
ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקּבָ ַרק  ֶזה,  אֹוֵמר  ֲאִני  לֹא  ׁשּוָבה:  ּתְ
זצוקללה"ה  ַאּבּוַחִציָרא  ַיֲעֹקב  ינּו  ַרּבֵ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ
ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ אֹוֵמר  קפ"ה(  ף  ּדַ ֶלְך  ַהּמֶ ְנֵזי  ּגִ ִסְפרֹו  )ּבְ

ֵהם  ׁשֶ ֱאֶמת  ּתֹוַרת  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּדְ דֹוׁש:  ַהּקָ יֹוַחאי 
ְבלֹא ֶזה ֵאין ָאָדם  ּלֹא ִנְבָרא ּדִ סֹודֹות ַהּתֹוָרה טֹוב לֹו ׁשֶ

ַרְך, ְוִיְרָאתֹו ְוַאֲהָבתֹו, ַוֲעבֹוָדתֹו. יֹוֵדַע ֱאלֹהּותֹו ִיְתּבָ

ֶׁשִּלי  ַהְיִׁשיָבה  ֶׁשֹראׁש  ִלי  ָאַמר  ְּכבֹודֹו  ַמדּוַע  ְׁשֵאָלה:  יד. 
ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֲהֹלא הּוא  נֹוֶסֶפת,  ַּפַעם  ְּבִגְלּגּול  ָלבֹוא  ִיְצָטֵרְך 

ָּגדֹול?
ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ אֹוֵמר  זי"ע  ה  ַתּיָ ּפְ ָהַרב  ׁשּוָבה:  ּתְ
ְוִאם לֹא  ְצוֹות:  ַהּמִ ַער  ׁשַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ַתב  ּכָ ׁשֶ זי"ע  ִויַטאל 
ִהיא  ְלמּוד ּתֹוָרה ׁשֶ ל ּתַ ר ִמְצָוה ֶאָחד ׁשֶ ן ֲהֵרי ִחּסֵ ה ּכֵ ָעׂשָ
ַעד  ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ְוָצִריְך  ְצוֹות  ַהּמִ ָכל  ּכְ קּוָלה  ּוׁשְ דֹוָלה  ּגְ
אן  ּכָ ַעד  ר.  ְזּכַ ַהּנִ ְרֵד"ס  ַהּפַ ל  ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ד'  ּבְ ְטַרח  ּיִ ׁשֶ
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עֹוד  ׁשֶ זי"ע  ה  ַתּיָ ּפְ ְיהּוָדה  ָהַרב  ָאַמר  ְועֹוד  ְלׁשֹונֹו. 
ָחַזר  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ָעָליו,  ּבֹוִכים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהְלָוָיה  ַעת  ׁשְ ּבִ

ם ְיַרֵחם. ֵ ִגְלּגּול, ַהּשׁ ה ּבְ ְלעֹוָלם ַהּזֶ

ֶׁשִּיְלְמדּו זֹוַהר  ַמְרִעיׁש עֹוָלמֹות  ָלָּמה ְּכבֹודֹו  טו. ְׁשֵאָלה: 
ָלָּמה ֵאין ַמְסִּפיק ַׁש"ס ּופֹוְסִקים?

ֵהיָכל  ִסְפרֹו  ּבְ ִמָקאַמאְרָנא  י  ָהַרּבִ ָאַמר  ׁשּוָבה:  ּתְ
ֵסֶפר  ּבְ ֵאינֹו עֹוֵסק  ׁשֶ ִמי  ָהַאֲחרֹון,  ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ָרָכה:  ַהּבְ
ׁש  ַמּמָ ים  ַחּיִ ֵהם  ׁשֶ ָהֲאִר"י  ָמָרן  ְוִכְתֵבי  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר 
ּופֹוְסִקים,  ּוְבַתְלמּוד  ָנה  ּוְבִמׁשְ ִמְקָרא  ּבְ לּוָלה  ּבְ ֶפׁש,  ַלּנֶ
ְוַלחּוץ,  ָפה  ִמּשָׂ עֹוֵסק הּוא  ּתֹוָרתֹו ׁשֶ ל  ּכָ ׁשֶ ֶנֱאָמָנה  ֵיַדע 
ְוהּוא  ֶפׁש,  ַלּנֶ ְוֶהָאָרה  ים  ַחּיִ ּבַ ֵעֶסק  לֹו  ְוֵאין  דֹוֵאג,  ּכְ
ִלְהיֹות  א  ֶאּלָ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ְוֵאינֹו  אּות,  ְוַרּמָ ָטעּות  ּלֹו  ּכֻ
ֵרר  ּתָ ּוְלִהׂשְ ַהּדֹור  דֹול  ּגְ ְורֹאׁש  ַרב  ִלְהיֹות  ם,  ׁשֵ י  ֵמַאְנׁשֵ
ים. ּוְכִדְכִתיב  ַחּיִ ים ְולֹא ֵחֶלק ּבַ ִרּיֹות, ְוֵאין לֹו ַחּיִ ַעל ַהּבְ
ים  ַחּיִ ָאְרחֹות  יג  ַיּשִׂ לֹא  אי  ּוְבַוּדַ ָחָדׁש...  ֹזַהר  ִתּקּוֵני  ּבְ
ים ִויַטאל  א ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחּיִ ֶאּלָ
ת ֵעֶקב ז', י"ט – אֹור ַהזֹוַהר  ָרׁשַ ָרָכה קֹוַמְרָנה ּפָ ְלַבד, עכ"ל. )ֵהיַכל ַהּבְ ּבִ

ֶרק י'(. ּפֶ

טז. ְׁשֵאָלה: ִמי אֹוֵמר ֶׁשֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם לֹוְמִדים זֹוַהר ּגֹוְרִמים 
לעכב את הָמִׁשיַח?

ה  ּמָ ּכַ ְוֶז"ְל:  ֶמֶלְך(,  א  ּסֵ )ַהּכִ ַתב  ּכָ ל'  ִתּקּון  ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ
ה  ּמָ ם ּכַ ָלה. ְוָעְנׁשָ ְלִמיד ָחָכם ִלְלֹמד ַקּבָ דֹול ִחּיּוב ַעל ּתַ ּגָ
י  ּכִ לּוָתא  ּגָ ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ָלה  ַקּבָ דֹול ִאם ֵאיָנם לֹוְמִדים  ּגָ
ָעה  ׁשָ ה ּבְ י ַיֲעׂשֶ ה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן, ּכִ ֻאּלָ ִבים ַהּגְ ֵהם ְמַעּכְ
ֹחֶדׁש  ִלּמּוד  ּבְ ה  ַנֲעׂשֶ ּלֹא  ֶ ּשׁ ַמה  ָלה  ּבָ ַהּקַ ִלּמּוד  ּבְ ַאַחת 

ה. ֻאּלָ דֹול ּכָֹחּה ְלָקֵרב ַהּגְ י ּגָ ֵטי ַהּתֹוָרה, ּכִ ְפׁשָ ָיִמים ּבִ

זֹוַהר  ִלְלמֹוד  ֵאּלּו שלא הורו  ֶׁשָּכל  ִמי אֹוֵמר  ְׁשֵאָלה:  יז. 
ֲאֵׁשִמים ַעל ֵׁשׁש ִמְליֹון ְיהּוִדים, ְוַעל ָּכל ַהִּפיגּוִעים ֶׁשַּנֲעׂשּו 

ַעד ַהּיֹום?
ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ זצ"ל  ם  ּלָ ַהּסֻ ַעל  ּבַ ׁשֶ ָידּוַע  ׁשּוָבה:  ּתְ
יבֹות,  ְיׁשִ י  ְוָראׁשֵ ִנים  ַרּבָ ְלָ ָהַלְך  ָהעֹוָלם,  ִמְלֶחֶמת  ִלְפֵני 
ָרֵאל,  ַלל ִיׂשְ ָמה ַעל ּכְ ְחּתְ דֹוָלה ּנֶ ֵזיָרה ּגְ ּגְ ְוהודיע ָלֶהם ׁשֶ
רח"ל,  ָהעֹוָלם  ִמן  ֲחקּו  ִיּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְכַלל  דֹול  ּגָ ֵחֶלק 
ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ַרק  ׁשֶ דּוִעים  ַהּיְ ָהַרְמַח"ל  ְבֵרי  ּדִ ְוהוסיף 
ֵזרֹות ָהָרעֹות רח"ל. ַעל  יֵלנּו ִמן ַהּגְ דֹוׁש ָיכֹול ְלַהּצִ ַהּקָ
ל  ְלּכָ יורה,  יָבה  ְיׁשִ ְורֹאׁש  ַרב  ל  ּכָ ׁשֶ ִהיא,  ָהֵעָצה  ן  ּכֵ
 – קֹולֹו!  ּבְ ְמעּו  ׁשָ ְולֹא  דֹוׁש.   ַהּקָ זֹוַהר  ִלְלֹמד  ְיהּוִדי 
ִמְליֹון   6-7 ְוְנָהְרגּו  דֹוָלה  ּגְ ִמְלָחָמה  ְרָצה  ּפָ ְך  ּכָ אחרי 
ה  ְקׁשָ ּמַ ֵאָלה ׁשֶ ְ ֵעת ֲאִני ׁשֹוֵאל ֶאת אֹוָתּה ַהּשׁ ְיהּוִדים, ּכָ
ָידּוַע   - אֹוָתם?  ָהַרג  ִמי  )נה(  ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָמָרא  ַהּגְ
ין ִלְפֵני  ת ַהּדִ ף נ"ה ַעּמּוד א'( ָאְמָרה ִמּדַ ת ּדַ ּבָ ַמֲאָמר חז"ל )ׁשַ

ּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלּו. ָאַמר  ּתַ ל עֹוָלם ַמה ִנׁשְ הקב"ה, ִרּבֹונֹו ׁשֶ
מּוִרים.  ּגְ ִעים  ְרׁשָ לּו  ְוַהּלָ מּוִרים  ּגְ יִקים  ַצּדִ לּו  ַהּלָ לֹו 
ִלְמחֹות  ָיָדם  ּבְ ָהָיה  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו  ָאְמָרה 
ִנים  ָהַרּבָ ֵאּלּו  ְבֵרי חז"ל  ּדִ ּוְלִפי   - ואכמ"ל.  ְולֹא ִמחּו, 
ִמְליֹון  ה  ָ ּשׁ ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ִמים  ֲאׁשֵ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ
ָהָיה  ם!!! ׁשֶ ֵ ֲחטּו ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ ׁשְ ּנִ ֶהְרגּו ׁשֶ ּנֶ ְיהּוִדים ׁשֶ
לּו ְולֹא  דֹוׁש ְוִנְתַעּצְ ּבּור ִלְלֹמד זֹוַהר ַהּקָ ּצִ ָיָדם לֹוַמר ּלַ ּבְ
ה ֵסֶפר  י ַעל ָהִעְנָין ַהּזֶ ָאְמרּו, ְוֶזה ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו, ְוָכַתְבּתִ
ֵלם "ִמְצַות ַהּתֹוָכָחה". וכן כתב הגוב"י הגאון רבי  ׁשָ
ְזַמן  ים ְוַהֲהרּוִגים ּבִ מנחם מענכין הלפרין זצ"ל, ָהֲעִנּיִ
ְלִמיֵדי  ַהּתַ ֶאת  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ַבִית  ּבְ ּתֹוְבִעים  לּות  ַהּגָ
ְך,  ּכָ ַעל  ים אֹוָתם  ּוַמֲעִניׁשִ ָלה,  ַקּבָ ָלְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲחָכִמים 
ֵאינֹו לֹוֵמד  ים, ִמי ׁשֶ ַעל הגוב"י ַעל ֵעץ ַהַחּיִ ְוֶזה ָלׁשֹון ּבָ
רֹו  ּוְבׂשָ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ָסַמְרָנה  ּתִ ַהּזֹוַהר  ֵסֶפר  ְוָחְכַמת  ר  ִנְסּתָ
ַעְניּוָתא  י  ּכִ ִלּבֹו  ַעל  ֵהָעלֹותֹו  ּבְ ִחּדּוִדין  ִחּדּוִדין  ה  ֵיָעׂשֶ
ְוַהַהרּוגֹות  המשסות  ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֵזרֹות  ַהּגְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּדְ
ֶהָעִני  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ַמְלָיא  ּוַבּפָ ָלֶזה,  ַהּגֹוֵרם  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא 
ְפלּותֹו, ְוֶהָהרּוג ַעל ֲהִריָגתֹו, ְוָכל  ּלּותֹו ְוׁשִ בּו ַעל ּדַ ְיַחּיְ
ּפּוִרים  ּיֹום ַהּכִ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַעל ׁשֶ ֶזה ִנְקָרא ֹחִטאים ּבֵ
ְוַהּתֹוֵכָחה,  ין  ַהּדִ ִמּיֹום  ָלנּו  אֹוי  ֲעֵליֶהם,  ר  ְמַכּפֵ ֵאין 
י  ְוָראׁשֵ ִנים  ְוָהַרּבָ ָהַאְדמֹוִרי"ם  ל  ּכָ ֶאת  עּו  ִיְתּבְ ַהּיֹום  ן  ּכֵ )ּוְכמֹו  עכ"ל. 
תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ָצַצת ָאטּום, ּכְ ָרֵאל ִמּפְ ַלת ִיׂשְ לּום ְלַהּצָ ּלֹא ָעׂשּו ּכְ יבֹות ַעל ׁשֶ ְיׁשִ

ב כ"ה(, וז"ל:  ִמְכּתָ ים )ּבְ ן ָחֵפץ ַחּיִ ת )נ"ה( ַיְלקּוט ׁשֹוְפִטים, ְוַעּיֵ ּבָ ֶכת ׁשַ ַמּסֶ ּבְ

ַנְפׁשֹו הּוא ְוִיתַָּבע ח"ו ַעל ֶזה(. י ּבְ ָעָליו ָלַדַעת ּכִ

יח. ְׁשֵאָלה: ִמי אֹוֵמר ֶׁשִאם ִנְלַמד זֹוַהר ִנָּנֵצל?
ַהּזַֹהר  י  ּכִ אֹוְמִרים:  "י  ּבִ ְוָהַרׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ׁשּוָבה:  ּתְ
ְצלּו  ִיּנָ ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ֵאּלּו  ׁשֶ ֹנַח  ַבת  ּתֵ מֹו  ּכְ הּוא  דֹוׁש  ַהּקָ
ַרק  ׁשֶ ָלנּו:  אֹוֵמר  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרְמַח"ל  יַח,  ָמׁשִ ֵמֶחְבֵלי 
ָהַאֲחרֹון  ּדֹור  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַלת  ַהּצָ סֹוד  לּוי  ּתָ ֶזה  ּבָ
דֹוׁש, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו  ת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ֹכַח ּוְסֻגּלַ ּוְגאּוָלתֹו, ּבְ
ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ דֹוׁש:  ַהּקָ

ֵצל.  ָבה ַהּזֹאת ְוִנּנָ נּו ִנְבַרח ַלּתֵ ָבה, ְוֻכּלָ ַהּתֵ
נּו  ּלָ ּכֻ ְוִנְתַאֵחד  ּבֹואּו  ְיָקִרים,  ַאִחים  ְוַרּבֹוַתי  מֹוַרי 
ל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ִיְלַמד זֹוַהר  ּכָ ֲחבּוַרת 70,000 ְוִנְפָעל ׁשֶ ּבַ
ְוכֹוֵלל  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ ָכל  ּבְ ן  ּוְלַאְרּגֵ יֹום  ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ
ָמקֹום  ְלָכל  ק  ְיַחּלֵ ֶאָחד  ְוָכל  דֹוׁש,  ַהּקָ זֹוַהר  ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ
ֲעֵרי  ה ׁשַ דֹוׁש, ְוַעּתָ ִסְפֵרי ִהְתעֹוְררּות ְלִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ם  ֵ ְמָחה ֶאת ְרצֹון ַהּשׁ ׂשִ ִמים ּבְ ם ְמַקּיְ רּוִצים ִנְנֲעלּו, ְוֻכּלָ ּתֵ
ָפִרים – ֵהן ִסְפֵרי  ם ֶאת ַהּסְ ִחּנָ ל ּבְ ר ְלַקּבֵ ַרְך – ֶאְפׁשָ ִיְתּבָ
ַהּזֹוַהר  ִמְפָעל  ִאְרגּון  ּבְ זֹוַהר,  ּקּוֵני  ּתִ ְוֵהן  ִהְתעֹוְררּות 

ֶמׁש, 0548-436784.  ֵבית ׁשֶ ָהעֹוָלִמי ּבְ



 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



בס”ד
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זוהר השבת
- אור הזוהר  זוהר על פרשת השבוע  תוכן הספר: 
וימים  השבת  ושמירת  מעלת  על  זוהר   - מחלק. 
ורמ"א  מחבר  שבת  הלכות  ערוך  שלחן   - טובים 
מחלק לכל שבתות השנה - ספורי הזוהר, ספורים 
מיוחדים מלוקטים מכל ספר הזוהר - סיפור מדהים 
בהמשכים משני בעלי תשובה בעיר קראקא - מזכה 

הרבים כהלכתה - ועוד הרבה ספרים בהמשכים.
שמים  ויראת  השם  לאהבת  מסוגל  זה  קדוש  ספר 
טהורה, וללמוד מקודשת וצדקת רבותינו הקדושים 
לנשמת  ולהתקשר  והנסתר,  הסוד  הזוהר,  חכמי 

הרשב"י ורבי אלעזר בנו זיע"א.

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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נתיסדה  התחתון"  עדן  "גן  עמותת 
למען פדות השכינה הקדושה, ופועלת 
)מלכ"ר(,  ועיקר  כלל  רווח  מטרת  ללא 
את  להפיץ  מטרה  לעצמה  שמה  אשר 
והחדרת  הקדוש  הזוהר  ספר  לימוד 
חשיבותו בכל העולם, לקירוב הגאולה 
ישראל.  מעם  קשות  גזירות  ולביטול 
הנביא  אליהו  רבנו  משה  כהבטחת 

והרשב"י זיע"א.
לתרום  השתדלו  אנא  יקרים!  אחינו 

ולסייע ככל יכולתכם.
ביותר,  הקטנה  ואפילו  תרומה,  כל 
מכל  להינצל  ישראל  עם  לכל  מסייעת 
להגאולה  ולזכות  והבעיות  היסורים 

השלימה בקרוב ברחמים!

3 דרכים לתרומה:
כרטיסי      סוגי  כל  -באמצעות 

האשראי בטלפון 0548-433385. 
-בהפקדה לבנק פאג"י:  סניף 179 

מספר חשבון 409-545643 
קוד מוסד 47695. 

"גן  לפקודת  המחאה  -בשליחת 
עדן התחתון" )למוטב בלבד( רחוב 

נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש. 

מפעל הזוהר העולמי
שע"י עמותת "גן עדן תחתון"

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש 
טלפון 054-8436784

פקס: 02-995-1300

ובו: 12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות
ועוד...

תקליטור
אוצרות הזוהר

הרשב"י קובע:
בספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות

המאגר הגדול בעולם
בעניני הזוהר הק'!
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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




