
ִחים ה ְסָפִרים ִנְפּתָ ָ ּשׁ ּוּבֹו ׁשִ

ַנֲחֵליאַהּזַֹהר	.א
א לאזֹוַהר	. יםאׁשֶ ַחּיִ
א ָטֳהַרתאַהּזַֹהר	.
א "י	. ִ	ּ ִהּלּוָל	אְ	ַרׁשְ
יִריםה.א 	אַלֲעׁשִ ִמְכּתַ
א ִהְלָכָתּהו. יםאּכְ האַרּ	ִ ְמַזּכֶ

א

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

חשוון תשע"ג

ַרְך ט' ּ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

ַנֲחֵלי ַהזֹוַהר
"

ִליָט"א ה מכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ְדָרׁשָ

יַבת ַנֲחֵלי ֶנַצח יׁשִ ּבִ

ּמּוז תשע"ב לפ"ק ז' ּתַ

"
יצא לאור על ידי

מפעל הזוהר העולמי 
נחל לכיש 24/8 עיה"ת בית שמש תובב"א

 בו מובא מכתב גילוי ]שנתגלה אחרי 90 שנה[
מהצה"ק בעל הסולם זיע"א 



מחפשים תורמים להדפיס מאות אלפים עד 15 מיליון 
 של תיקוני זוהר "תיקון מג"

לחלקם ל-15 מיליון יהודים בחינם. 
 התורמים משלמים ישר לדפוס! 

ובתוך כמה ימים מקבלים הסחורה בע"ה.
האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה 

שיכולים לזכות בכסף קטן?

לפרטים: 054-8436784 

  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

הזהר¬ −נחלי א ֲֵַַַ

ֵֶספר
הזהר ֲֵַַַנחלי

ה'   איה  כירְְִִֵַָ
ליט"א רת  טר מ אל ר י הרה "ג ה יבה  רא ה יק ה דל  א ה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

 ה את  נאר יהר מזי  ליט "א, ייב ת ראי ,ניא ה ניהר ל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָברת
ה ה . דה ה הל וכל  הה, ְֶֶַַַַַָָָָָה דל

צאאנחנה ה דל   ה ה יהמק ה  ה מ  ה עזרת  יביא , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
את בב "א.ל ת,ה מהרה צדקינ מיח  ביאת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ליט"א אחילה  הרב  טב  מ ל  טב  מל ,צדקנ למ יח לכ בברכה  תפה  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הז הר , אר באיה יקיצ אל ל  דר ללכת זה דל  בר לע ת  ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָזכה
לתאר ואי ,דה זהר ללמד צרי מראל אחד ל תבי ,עלינ  ג תְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָזכ
 ג תזכ סאלי  שהאא ידע ,ני העלי ע למת ,מי ה דלה ה מחה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאת
זהר אחד   ה מד ואמר ,לייר דה ז הר  ללמד מיחד נסע היה  ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעלינ
יחד  מדי הה ע ר וע ה  יראל, אר אר  י 10  מ הא לי ירְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אפר אי  ,דה הז הר  בפרט מסר , ספרי  יד על ח ק ברי דל כזה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָצר
חזק  קר  רי מתח עה אנ אר  יקי ה מחת לתאר  כלל  אני ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָכל
 קדיור מחתנ נא מחי זי"ע  נ אלעזר  לר י  י חאי ר מע ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלרי 
מא ת  ח ח ק עה , ל ער  ספר לאר להציא כינו עכו , נְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻא

ה כל י ראל  ני  אחינ את  רר וע אלפי ע זקני מראל, אחד ל   לע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
את ילמד  י קט  ילדי ואפיל הר "י, תרת קי ב להי ת צריכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָנערי

הר "י. ְִַַָרת 

 לדעת :צריכי ְִִַַָ

אצלמריא אמריקה  זכ כית . ה  ח ב א הר   מייהל ליל מת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ה ידע  לא אחד א אבל  !!!י ח זה  זמ מריא די היה אצלנ –  ס זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹזמ
נה מלי ממנה  ליתר ת  5 להפ אפר ואי !!!  מה וה  ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמת 

הה  להע מגי רק  וזה  ז לתרה,  אלקי ראתה לא  עי" נצח , חי י   ה א  ל הע (מבד  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

("ל למחה  בז זיע ה  ולא נה , וחצי ילימ יתר  ל וה ה ל דע עכיו  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
יד. ה ג  עירת זרק עה, חסר מ ע  מי  רגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻא
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לתאר ואי ,דה זהר ללמד צרי מראל אחד ל תבי ,עלינ  ג תְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָזכ
 ג תזכ סאלי  שהאא ידע ,ני העלי ע למת ,מי ה דלה ה מחה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאת
זהר אחד   ה מד ואמר ,לייר דה ז הר  ללמד מיחד נסע היה  ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻעלינ
יחד  מדי הה ע ר וע ה  יראל, אר אר  י 10  מ הא לי ירְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
אפר אי  ,דה הז הר  בפרט מסר , ספרי  יד על ח ק ברי דל כזה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָצר
חזק  קר  רי מתח עה אנ אר  יקי ה מחת לתאר  כלל  אני ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָכל
 קדיור מחתנ נא מחי זי"ע  נ אלעזר  לר י  י חאי ר מע ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלרי 
מא ת  ח ח ק עה , ל ער  ספר לאר להציא כינו עכו , נְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻא

ה כל י ראל  ני  אחינ את  רר וע אלפי ע זקני מראל, אחד ל   לע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
את ילמד  י קט  ילדי ואפיל הר "י, תרת קי ב להי ת צריכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָנערי

הר "י. ְִַַָרת 

 לדעת :צריכי ְִִַַָ

אצלמריא אמריקה  זכ כית . ה  ח ב א הר   מייהל ליל מת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ה ידע  לא אחד א אבל  !!!י ח זה  זמ מריא די היה אצלנ –  ס זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹזמ
נה מלי ממנה  ליתר ת  5 להפ אפר ואי !!!  מה וה  ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמת 

הה  להע מגי רק  וזה  ז לתרה,  אלקי ראתה לא  עי" נצח , חי י   ה א  ל הע (מבד  ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

("ל למחה  בז זיע ה  ולא נה , וחצי ילימ יתר  ל וה ה ל דע עכיו  ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
יד. ה ג  עירת זרק עה, חסר מ ע  מי  רגע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻא
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אאה אג ממחה ר פא  אלי צמד מצליח  מפרס י רע רצה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
ונחת יקי צ לבני מבטחת  רכה  היממה ע ת כל אלי יתלווה  ח לה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהיה 
פע  ני מת בי ט יאר י ח  י ח ימי ל  מצלח  ט ב מל  אצאי ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻמה

לזת . לזת  יכ ל  יהדי ל  מעה  העניני כל והצלחה  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָרכה

פיצ ונפת  במ קי מת רב  מז  מ הב   חמדיְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה
עלא מני אא יראל אר חרבה ולא רה ל  פעה אא  להע חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר  רה, ל ע מ ני אא  אינ יראל על  הא ת הרת  וכל  רה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָל
זאת " ל יעקב ה')"פע סק  א ' רק  ז טא(...(מיכה   הרכהפ"א,אל ה')מחזיק  א ת ועל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ולעסקצר  ה ה, להע מהבלי מה לצ ד ,ח כ מאמ י כל  אד להל האד י ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
,י ל  טמז מרל ת  ט בת  אבני היל מ ,ל אפר מה  כל רה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"פיצ ונפת  ב מ קי מת רב מז מ הב  חמדיה" ת ב כמ,י"ט רק  הילי) ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

החי (,י"א) (סקי"א קנ"ו סימ. ִִַַַָ

עה ל   ְֶֶָָָער
א  לחהח ימ ת י ה הר  ל ד ידי על  לזת יכל אחד ה די  מה   !!! ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.קד ת ביְֵֶַָֹ

תינלמדתר ה ז ני על  ת ת  הלמדת  רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ד ה ה הר   ל החל , "לח ל("ימת  רת ס)  אינ כל   לקיה ח "זאה ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

."מיי מאר א ימא א ריתא,  לי מְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ה ב,מרנא חי"ספר הרי"ח אי "(הנ נה מת לנ ),:רת וזה  תב תב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
 מ יתר עמי אל ת ,  י הרה מעסק הנעה על גדל  ז "ל , ליקְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻה
ל מדי חז"ל, מאמר י על  רבא עכל"ק. החל . ימי ל הרה מעסק ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהנעה
דק ות  – 'וג אתמל " י עיני ני  אל "י אמר ,ני אל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה"ה
ה ל דק ת   א ה"ה . ל  מי אמרת , זאת  – הא לע מעי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיא 
,דק ת  קדה  עה  ל  , על אר ויתעה , הי"ת  ל מי ל ערְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

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

זי"ע  יחאי ר   מע לרי  רוהתח אְְְְְִִִִַַַָ
ני ררע ואמר :זי"עמר כי מקרביו אזני  ע רההתא  לד ל "עה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לד ל אחת  ועה חל . י למה  נה  לל ד וה  הת ,  י הט  ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעל 
וזהר  הלה  ולד חל .  י ט  לד ל נה מ היא חל , י וקלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל " ימ ת  נה וחמ בעי לל ד וה עה מ ת  יהגה"ק .א פסק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
ימצא הערהא. נר לדברי והבנה רש "ר : מאת הנהְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ לד את המד ה ההר  מ ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹהרא

הזהר¬ −נחלי ג ֲֵַַַ

החיה  (סקי"ב הלה.,(קנ"ה לל ד יח ב הז הר הל ד יעוכתב  וזהלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
:נלפני ל ח ב  הא הרה  גיאת   וגה  קאמר  מאי ידע  לא אי  ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אהבה, עלי גוד חז"ל, פר אהבה" עלי ודגל" דכתיב ע "ל.ה"ה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

קדכבר  זגל ר  "על מהר עינינ מאר לדזי"ע , ," מל "הא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
הט , ל ד ל נה  לער אחת  עה  עלה  דה ה הר  סק החיוהבא  כ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

סקי"ב) קנ"ה   ה,(סימ מל"וז "ל  מ "ג )"סא ):עלמא גירסא ד ה ה הר לד י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
 יעה אחד, מאמר  ר אפ להבי ללמד יז ה  א  וכל עלמת , ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנה
 ל מבטח מימה, נה ה ט  לד יעה א מה  אחת עה למעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ראנה ביה לה ני מראי ויהיה  מלא , היכלא מני הא ל ע   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהא

רקיעא. ְְְִִַָָמלכתא

'ל  תב ת(מל לנ:,(ה א  ללמדוזה  חכ למיד על ח ב דל ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
בי מע ה י ל תא, אר רוג קלה, מדיל אינ א דל  ה   וענ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקלה.
לד נע ה  א מה הלה , ל ד אחת  עה יעה  י , ליצל רחמנא  ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאה 

האה לקרב  ח ד ל י הרה, פטי ימי חד. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻ

ההעלה  תינ ר הבמ ברי והרי"ח מל ה דזי "ע,א הר עה דהלמד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עת  ללמד זה  א זה, לפי חל . י ט  נה  אל ל מד ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת
להע [וכל הריאה ימי אלפי ה ית  ל   לת כה הרי ,דק ת  דה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר

.[יד על  על מתעה ל  ח  על סניקיצ המחה)ארחת  ה באר(ער  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
מצוה)ל ד ת(וכל ל מד יהדי אר יצא ,אל פ ל  ער מחה הנעה  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

 מלי ל לער אחת  עה  עלה "דה "ההר – הר"י רת במחה דְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹק
הח ל)נה ימי ט (לד ואיתא .נת רי ו'אב ת  מ נה ג ' י סי )(רק  ר י  ימעאל ר י : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

החק , עת ל ב אל  הריוח  עת רה  למד א ל אמר ... ב  לפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ריוח  מאה  צער אחד בר ל(עיי"ש)לאדפ הל ,ריי למד אר  על , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

רה!!!!! נה  מלי מאה ווה , ת  עה ד ה ז הר יד הל  ס ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמאה,
רה. נה  28.000 אחת  נהנה כל ת, דה ה הר  ל ד וח ב צא ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה '". כ"ח נא יגל "וע ה  ה סק את  מק ה א  ר ד ה את מח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאה

הח יתב סקי"ב)ה קנ"ה אינ:(סי' כל עקר יהא א ורביה רי מצוה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
, יס  סי מ דלא חז"ל   ואמר ימ ליד, כל ח דמתב וצרימ ח א מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה א ללע ימיו יאיר בזה  י"ג )נא, א ת יקיצ א ר  ), מרנא חיוכתב אי  זי"עה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

והארות הוספות
פר ת וכ זר  הרה, סד ת אצל כתב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר

מהימנא רעיא עה:)"וצא" ) לאינ "ווי  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
סתרי   ידעי ולא אריתא ב אכליְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ויטאל יח הרב  רנמ הביא ועד ְְְִִִֵֵַַַָָָאריתא".

מק רת לנ ת  ההקמת ", ל"ער מתהקְְְְְְַַַַַָָָ
יקלי פחה הגלה ללד ראי ניְְְְְִִִִִִִֶֶַָ

הלה. רת  ְַַַַָָֻלעת 
הרתב ב. ל"ה)קב ל(רק  הארצייט  ב ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ
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אאה אג ממחה ר פא  אלי צמד מצליח  מפרס י רע רצה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻ
ונחת יקי צ לבני מבטחת  רכה  היממה ע ת כל אלי יתלווה  ח לה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהיה 
פע  ני מת בי ט יאר י ח  י ח ימי ל  מצלח  ט ב מל  אצאי ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻמה

לזת . לזת  יכ ל  יהדי ל  מעה  העניני כל והצלחה  ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָרכה

פיצ ונפת  במ קי מת רב  מז  מ הב   חמדיְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָָָֹה
עלא מני אא יראל אר חרבה ולא רה ל  פעה אא  להע חרב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

אמר  רה, ל ע מ ני אא  אינ יראל על  הא ת הרת  וכל  רה, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָל
זאת " ל יעקב ה')"פע סק  א ' רק  ז טא(...(מיכה   הרכהפ"א,אל ה')מחזיק  א ת ועל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ולעסקצר  ה ה, להע מהבלי מה לצ ד ,ח כ מאמ י כל  אד להל האד י ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
,י ל  טמז מרל ת  ט בת  אבני היל מ ,ל אפר מה  כל רה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"פיצ ונפת  ב מ קי מת רב מז מ הב  חמדיה" ת ב כמ,י"ט רק  הילי) ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

החי (,י"א) (סקי"א קנ"ו סימ. ִִַַַָ

עה ל   ְֶֶָָָער
א  לחהח ימ ת י ה הר  ל ד ידי על  לזת יכל אחד ה די  מה   !!! ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

.קד ת ביְֵֶַָֹ

תינלמדתר ה ז ני על  ת ת  הלמדת  רה  ל וער בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ד ה ה הר   ל החל , "לח ל("ימת  רת ס)  אינ כל   לקיה ח "זאה ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

."מיי מאר א ימא א ריתא,  לי מְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ה ב,מרנא חי"ספר הרי"ח אי "(הנ נה מת לנ ),:רת וזה  תב תב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
 מ יתר עמי אל ת ,  י הרה מעסק הנעה על גדל  ז "ל , ליקְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻה
ל מדי חז"ל, מאמר י על  רבא עכל"ק. החל . ימי ל הרה מעסק ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָהנעה
דק ות  – 'וג אתמל " י עיני ני  אל "י אמר ,ני אל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה"ה
ה ל דק ת   א ה"ה . ל  מי אמרת , זאת  – הא לע מעי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהיא 
,דק ת  קדה  עה  ל  , על אר ויתעה , הי"ת  ל מי ל ערְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

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

זי"ע  יחאי ר   מע לרי  רוהתח אְְְְְִִִִַַַָ
ני ררע ואמר :זי"עמר כי מקרביו אזני  ע רההתא  לד ל "עה  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לד ל אחת  ועה חל . י למה  נה  לל ד וה  הת ,  י הט  ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹעל 
וזהר  הלה  ולד חל .  י ט  לד ל נה מ היא חל , י וקלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹזהר

החל " ימ ת  נה וחמ בעי לל ד וה עה מ ת  יהגה"ק .א פסק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
ימצא הערהא. נר לדברי והבנה רש "ר : מאת הנהְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ לד את המד ה ההר  מ ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹהרא

הזהר¬ −נחלי ג ֲֵַַַ

החיה  (סקי"ב הלה.,(קנ"ה לל ד יח ב הז הר הל ד יעוכתב  וזהלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
:נלפני ל ח ב  הא הרה  גיאת   וגה  קאמר  מאי ידע  לא אי  ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אהבה, עלי גוד חז"ל, פר אהבה" עלי ודגל" דכתיב ע "ל.ה"ה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

קדכבר  זגל ר  "על מהר עינינ מאר לדזי"ע , ," מל "הא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
הט , ל ד ל נה  לער אחת  עה  עלה  דה ה הר  סק החיוהבא  כ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

סקי"ב) קנ"ה   ה,(סימ מל"וז "ל  מ "ג )"סא ):עלמא גירסא ד ה ה הר לד י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
 יעה אחד, מאמר  ר אפ להבי ללמד יז ה  א  וכל עלמת , ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנה
 ל מבטח מימה, נה ה ט  לד יעה א מה  אחת עה למעלה ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
ראנה ביה לה ני מראי ויהיה  מלא , היכלא מני הא ל ע   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהא

רקיעא. ְְְִִַָָמלכתא

'ל  תב ת(מל לנ:,(ה א  ללמדוזה  חכ למיד על ח ב דל ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
בי מע ה י ל תא, אר רוג קלה, מדיל אינ א דל  ה   וענ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹקלה.
לד נע ה  א מה הלה , ל ד אחת  עה יעה  י , ליצל רחמנא  ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאה 

האה לקרב  ח ד ל י הרה, פטי ימי חד. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻ

ההעלה  תינ ר הבמ ברי והרי"ח מל ה דזי "ע,א הר עה דהלמד ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
עת  ללמד זה  א זה, לפי חל . י ט  נה  אל ל מד ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת
להע [וכל הריאה ימי אלפי ה ית  ל   לת כה הרי ,דק ת  דה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר

.[יד על  על מתעה ל  ח  על סניקיצ המחה)ארחת  ה באר(ער  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
מצוה)ל ד ת(וכל ל מד יהדי אר יצא ,אל פ ל  ער מחה הנעה  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

 מלי ל לער אחת  עה  עלה "דה "ההר – הר"י רת במחה דְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹק
הח ל)נה ימי ט (לד ואיתא .נת רי ו'אב ת  מ נה ג ' י סי )(רק  ר י  ימעאל ר י : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

החק , עת ל ב אל  הריוח  עת רה  למד א ל אמר ... ב  לפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
ריוח  מאה  צער אחד בר ל(עיי"ש)לאדפ הל ,ריי למד אר  על , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

רה!!!!! נה  מלי מאה ווה , ת  עה ד ה ז הר יד הל  ס ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמאה,
רה. נה  28.000 אחת  נהנה כל ת, דה ה הר  ל ד וח ב צא ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה '". כ"ח נא יגל "וע ה  ה סק את  מק ה א  ר ד ה את מח ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָאה

הח יתב סקי"ב)ה קנ"ה אינ:(סי' כל עקר יהא א ורביה רי מצוה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
, יס  סי מ דלא חז"ל   ואמר ימ ליד, כל ח דמתב וצרימ ח א מה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ה א ללע ימיו יאיר בזה  י"ג )נא, א ת יקיצ א ר  ), מרנא חיוכתב אי  זי"עה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

והארות הוספות
פר ת וכ זר  הרה, סד ת אצל כתב ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָחציר

מהימנא רעיא עה:)"וצא" ) לאינ "ווי  ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
סתרי   ידעי ולא אריתא ב אכליְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
ויטאל יח הרב  רנמ הביא ועד ְְְִִִֵֵַַַָָָאריתא".

מק רת לנ ת  ההקמת ", ל"ער מתהקְְְְְְַַַַַָָָ
יקלי פחה הגלה ללד ראי ניְְְְְִִִִִִִֶֶַָ

הלה. רת  ְַַַַָָֻלעת 
הרתב ב. ל"ה)קב ל(רק  הארצייט  ב ְְֶֶֶַַַַַַָָָָ
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(ל י אדניו  א ד "ה  טי מ ר ת  י ר נקראיוז "ל:,(חלק  הסר חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
נ ת, נקראי הגלה חלק רה  וח י ני יד ה בריה לפי ויצא ע "ל. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

 נסר , וג גלה   לח חב  רה , רב ה רי חבת ידי  לצאת  יאמר דדי מי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ח בתי. ידי ויצאתי ְְִִִִִֵָָָזיתי

ע "א)גה דבזהר קע"ג   ל לח  )רת ח יתב , לח חב  יהדי ל  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
נמצאת חה לא  וא ח ה , מה  למה  אל וה "ה ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹת

דלה. ְְָָבה

חלקי ספרוכתב כל ,ל יכ פי ת  רה  לח ח ב אחד כל חי, זהר ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הרה חז"ל.ר"ס  למובשו "תבר ת  צ "ח)רה סימ א "ח  – י ח סי נתב(לר: ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

עד פה  תא יציא לא  ,כתב ה ב ע מ רה   ח איזה  ח מי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹי
ת .  ח נח ב ואז ְְְְִֶֶַַָָָָת ,

אפר י הגה "ק אליעזר יעזי"ע  ח(לא  תב:(ער חכ כל עמל  רק ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
פרד"ס  י ר לפר א ב"ס  "נ לתר להקת  ,היינ רה, חי  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָלח

והארות הוספות
י  לא ,תוחמ חמיו ל   וכ ,א א ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
,יה מ קצת להינצל עיל ותענית   יקְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
הה,  טב  לעת  להמציא יראה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָאא 
עלת י אז  רה, בר איזה  לח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויראה
ה הנה ימת  אר וכ ,לא לאביו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָד ל
מח ה אז  ,מ ל רה ח איזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמח
,ריעיט כה וא לאביו מעטרי , וא ְְְְְְִִִִִִִַַָָָאביו

תוחמ לחמיו וכ(  עיי). ְְְִֵֵַַָָ

ב')זהרג. עד  קע"ג   ל לח יו)ר ת : ְְְֵַַַַַָָָ
דיראל. עלייה  אר מתי נ ה קיסְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
קי א, מלא ק י  דקנא וקיימי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָסלקי
ח א  מאי ,הלכ איל הא ברי ְְְְְִִִָָָָֻוקד א
איה זאה בארייתא. עלמא ההא  לכ ְְְְְִַַַָָָָָָָהוה
ה .יק אמרת ארייתא חד א ְְְְִֵַַַַַָָָָמא
לפמליא  ני הא,  ברי קד א עביד ְְְְְִִִֶַָָָָָָֻחדוה
אמרת א רייתא, חא מע ואמר, ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָדילי
מה ההיא מקמי הוכ דפלני, דא ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻנמתא
הא   ברי וקדא לתא,  אי מתיבי. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָבתרי
יו [יאר:  מ ה. לההיא חתי ְְִִִִֵֵַָָָָלעי א,
עלת יראל, על  ר המת ל  ְְִֵֶֶַַָָָָעלת 
דוה ,דה  לה לפני  דמת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָועמדת 
 לכ היה  ח איזה : את אל ה א   רִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
לפניו אמר  מי ארי רה?  לע  תאְְְִֵֵֶַַָָָָ

 ר דה עה חדוה ה הרה. על   ְִֶֶַַַַָָָָָח
 ח מע ואמר :  מליה מכס ְְְְִִֵֵֶַַָָהא.
 מעמידי וכ זה. לני נ מת אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֻרה
דוה למ ה, ה ייבת. י דבר   תְְְְִִֵֵַַָָָָא

דבר ].  תלא ת ח למעלה הא רְְְֵַָָָָ
ונ מתא  ארייתא, אתח מ ה ד חזי, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָא
,יחד ימ אי אתעקת  תא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָדנח א
לההא  צייתי דלעיא, מליא ל  לעיא. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָוסלקי
מתל , י גד מתרבי  ד ה וח ת ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹמ ה,
ולא  הא, ברי קדא ל איל  וכד .י גדְְְְְְִִִַַָָָֻ
כתיב, מה דה חית  די ,תקיו ְְְְִִִֵֶַַַַָֹתבי

א) א(יחזקאל מה ,כנפיה ר ינה  עמד ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לב)אמר  עד.(א ב ענ לא  עמד ח)י  (נחמיה  ְְְִִֵֶָָָָֹ

 .הע כל עמד  כפתח:ריא],ראה א  ְְְְִִֵָָָָֹ
ת רדת  נ מה רה מתח ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָבר
למעלה, ועלה יחד ברי תא ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָהתעקה
דבר , תלא מקיבה מעלה ל המליה ְְְְִֶַַַַָָָָָָָל
 ימתל כנפי ימתר דה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹוח ת
ולא  ה א  ר דה ת א כאל  .כנפיְְְִִֵֶַַָָָָֹ
ת ב? מה  דה ח ת אז ,תקיו ,יבי ְְְִִִֶַַַָָֹמ

א) אמר(יחזקאל  מ ,כנפיה רינה עמד ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
לב) עד .(אב ענ לא  עמד ח)י כפתח(נחמיה  ְְְְְִִִֶָָָֹ

.[הע ל ע"ב)עמד קע"ד  בד ר א   עיי). ְְְְֵַַָָָָָ
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תב :  ואחר  ו"ס. "נ ח בעל   מבי אי א דה הזהר ספר יד וג ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
ח י  ח בת  ידי יצא זה "ק דהלמד לדעת  הראת  ע"ל. יח  ח  איל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָל

ה רד"ס , כל  רה ,מל ורה י אמ יח וודאי  וזהד ה בזהר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ע "א)ד הקמה ה ' וד ע "ב ד ' ), תבאמת רת   רת הא ליהר צרי ועה,כה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ב ת ,מל ה א דברי נה , ווה  עה דה ז הר הפלא הלימד ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעל 
חי אי ה דברי נה   אל לער נה זי"ע ,עלה למלי דברי במחה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ציקיה מאה,ארח ת  פל ריבי נת דאיתא רי ו')אבת  מ נה ג' לפי ,(רק  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ריוח מאה צער אחד בר לאד ל נחבה ב ה צר בית צער  וג , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רילי[ י ד ה  פרי .[תב  ְְְִִִִַַַָָ

והארות הוספות
ח ', א ת ב' ענ החמיי  ר ת" ל רסיד"  וע)ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ורזי הרה אר א רה , ננה ת הל ודברי ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹוז"ל :

(  עיי ה ת, י  לח  אד צרי .א רייתא  ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ

ד . הזהרת ב ע "א)הק מת  ה' וד ע"ב , ד '  ). ְְְַַַַַַָָ

תח  מע ר י נא)ראית  ואי (יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא  נ לבר   לי אית  ה . בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
הא  ברי קד א גי וליליא, יממא  ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא
בכל בארייתא, מתעקי  א לקלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצית
דההא  ידא על  ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה
 חדא. רקיעא עביד אריתא, ְְְְְִִִַַַָָָָָדאל

תח , מע ר י  ראית . נא)[יאר : (יעיה  ְְְְִִִִֵַַַָָ

להל לאד י ה .פי ברי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָוא
הד רהא  מ ולילה, מי ְִֶַַַָָָָָָרה
בכל רה.  קיתע  תא לקלת ְְְְְִִִֶַַַָָָמקיב
ל תא ידי על רה  תח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָבר

אחד] רקיע עה א ר(רה,    וע). ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

(בהמ)כתיב א ה)ועל מכי (יעיה הי ְְְְְְְִֵֵֶַַָָ
וכעבת דכ רא. א הע הוא. חבלי  ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָהע
דאקרי  נקבא א חאה, מא ח אה. ְְְֲִֵַַָָָָָָָָָָהעגלה
א ע דאקרי ההא ימ איה ְְְִִִִֵַַָָָָח אה.
ח אה, העגלה עבת  לבתר הוא . ְְְֲֲֵַַַַַָָָָָָָחבלי
את קפת ת ח אה, דאקרי נקבא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלההיא

א ועל נ א. בני  לקטלא טס ז')למהוי (מ לי ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָ

ההיא  א ה ילה , מא הילה, חללי י ר ֲִִִִִִִִַַָָָָָי
למיד א , רי מא נ א. ני דקטלית  ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָח אה
.זב ל רחמנא מ רה, להראה מטי לא  ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָחכ

תב זה ועל [יא ר : (ה מכי (יעיה  הי ְְְְִֵֶַַָָֹ
וכעבת הכר. זה הע הוא. חבלי  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָהע

הקבה ז החאה? מי  חאה, ְֲִֵַַַַָָָָָָָָהעגלה
קרא   תא את  מ הא חאה. ְְִִֵֵֶֶֶַָָָקראת
עבת  ואחר  הוא. חבלי  תא  ְְְְֲֵַַַַַָָָָע
קראת הקבה תא את ח אה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהעגלה
ני  להרג טסה להית  התרה  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹח אה,

זה ועל  .ז)אד הילה.(מלי חללי יר י ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
.אד ני הרגת החאה  ת א ז הילה? ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי 
היע א החכ למיד זה? את גר ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמי 

.[ילני הרחמ מרה. ְֲִֵֶַַָָָָלהראה

לא   ייכ מ במטתא לחבריא מע רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע דלא דארייתא מ ה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפק
גי יאת, כדקא רברבא מאילנא מע ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
סי אכל לקטלא ח אה לההא  רמי תהו ְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָֻלא
רחמנא  ואמר כלה תח למנא.  נ ְְְְְְֲַַַָָָָָָָֻר
ר י  אמר [יאר:  .זבל רחמנא ,זב ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָל
 ציאת א  מ בה ,לחברי מעְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
 מע ולא  ידע א רה בר יכ ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹמ
תלא רמיג תהי א די ראי, ד ל ְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹמע
  כ  תח .לח אד ני המני להרג ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהח אה

.[ילני הרחמ , ילני הרחמ , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואמר

חי תבה . ספרהחפ עהלי –צית ְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
א') )רק  איתא  וידע :נת ר י פע אבת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

צער , א  עמי מאה ל  צער  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹאחת
נקה טהרה היא עת  ר ית ה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָועב דת
י  נת, אר א לכבד מרה  איְְִִֵֶַַָָָָָ
מלל מרע וסר  עה"ר  נ נתקי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָארא

הרת , העלעל  ל ע"ב ע "א  צ "ז   סנהדרי (ר"י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

טת)   ל מלל היינ הא , טה  עליו מרי א, ְְְִִִֵֶָָָָ
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(ל י אדניו  א ד "ה  טי מ ר ת  י ר נקראיוז "ל:,(חלק  הסר חלק רה חי י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
נ ת, נקראי הגלה חלק רה  וח י ני יד ה בריה לפי ויצא ע "ל. ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

 נסר , וג גלה   לח חב  רה , רב ה רי חבת ידי  לצאת  יאמר דדי מי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ח בתי. ידי ויצאתי ְְִִִִִֵָָָזיתי

ע "א)גה דבזהר קע"ג   ל לח  )רת ח יתב , לח חב  יהדי ל  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
נמצאת חה לא  וא ח ה , מה  למה  אל וה "ה ,דק ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹת

דלה. ְְָָבה

חלקי ספרוכתב כל ,ל יכ פי ת  רה  לח ח ב אחד כל חי, זהר ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
הרה חז"ל.ר"ס  למובשו "תבר ת  צ "ח)רה סימ א "ח  – י ח סי נתב(לר: ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ

עד פה  תא יציא לא  ,כתב ה ב ע מ רה   ח איזה  ח מי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹי
ת .  ח נח ב ואז ְְְְִֶֶַַָָָָת ,

אפר י הגה "ק אליעזר יעזי"ע  ח(לא  תב:(ער חכ כל עמל  רק ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
פרד"ס  י ר לפר א ב"ס  "נ לתר להקת  ,היינ רה, חי  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָלח

והארות הוספות
י  לא ,תוחמ חמיו ל   וכ ,א א ְְִִִֵֶַַַָָֹאביו
,יה מ קצת להינצל עיל ותענית   יקְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ
הה,  טב  לעת  להמציא יראה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָאא 
עלת י אז  רה, בר איזה  לח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויראה
ה הנה ימת  אר וכ ,לא לאביו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָד ל
מח ה אז  ,מ ל רה ח איזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמח
,ריעיט כה וא לאביו מעטרי , וא ְְְְְְִִִִִִִַַָָָאביו

תוחמ לחמיו וכ(  עיי). ְְְִֵֵַַָָ

ב')זהרג. עד  קע"ג   ל לח יו)ר ת : ְְְֵַַַַַָָָ
דיראל. עלייה  אר מתי נ ה קיסְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
קי א, מלא ק י  דקנא וקיימי ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָסלקי
ח א  מאי ,הלכ איל הא ברי ְְְְְִִִָָָָֻוקד א
איה זאה בארייתא. עלמא ההא  לכ ְְְְְִַַַָָָָָָָהוה
ה .יק אמרת ארייתא חד א ְְְְִֵַַַַַָָָָמא
לפמליא  ני הא,  ברי קד א עביד ְְְְְִִִֶַָָָָָָֻחדוה
אמרת א רייתא, חא מע ואמר, ,ְְְְְְִִִֵַַַַָָָדילי
מה ההיא מקמי הוכ דפלני, דא ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻנמתא
הא   ברי וקדא לתא,  אי מתיבי. ְְְְְְְִִִִֵֵַָָבתרי
יו [יאר:  מ ה. לההיא חתי ְְִִִִֵֵַָָָָלעי א,
עלת יראל, על  ר המת ל  ְְִֵֶֶַַָָָָעלת 
דוה ,דה  לה לפני  דמת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָועמדת 
 לכ היה  ח איזה : את אל ה א   רִֵֵֶֶֶָָָָָֻ
לפניו אמר  מי ארי רה?  לע  תאְְְִֵֵֶַַָָָָ

 ר דה עה חדוה ה הרה. על   ְִֶֶַַַַָָָָָח
 ח מע ואמר :  מליה מכס ְְְְִִֵֵֶַַָָהא.
 מעמידי וכ זה. לני נ מת אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֻרה
דוה למ ה, ה ייבת. י דבר   תְְְְִִֵֵַַָָָָא

דבר ].  תלא ת ח למעלה הא רְְְֵַָָָָ
ונ מתא  ארייתא, אתח מ ה ד חזי, ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָא
,יחד ימ אי אתעקת  תא ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָדנח א
לההא  צייתי דלעיא, מליא ל  לעיא. ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָוסלקי
מתל , י גד מתרבי  ד ה וח ת ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹמ ה,
ולא  הא, ברי קדא ל איל  וכד .י גדְְְְְְִִִַַָָָֻ
כתיב, מה דה חית  די ,תקיו ְְְְִִִֵֶַַַַָֹתבי

א) א(יחזקאל מה ,כנפיה ר ינה  עמד ְְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לב)אמר  עד.(א ב ענ לא  עמד ח)י  (נחמיה  ְְְִִֵֶָָָָֹ

 .הע כל עמד  כפתח:ריא],ראה א  ְְְְִִֵָָָָֹ
ת רדת  נ מה רה מתח ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָבר
למעלה, ועלה יחד ברי תא ְְְְְְְֲִִִַַָָָָָָהתעקה
דבר , תלא מקיבה מעלה ל המליה ְְְְִֶַַַַָָָָָָָל
 ימתל כנפי ימתר דה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹוח ת
ולא  ה א  ר דה ת א כאל  .כנפיְְְִִֵֶַַָָָָֹ
ת ב? מה  דה ח ת אז ,תקיו ,יבי ְְְִִִֶַַַָָֹמ

א) אמר(יחזקאל  מ ,כנפיה רינה עמד ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
לב) עד .(אב ענ לא  עמד ח)י כפתח(נחמיה  ְְְְְִִִֶָָָֹ

.[הע ל ע"ב)עמד קע"ד  בד ר א   עיי). ְְְְֵַַָָָָָ
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תב :  ואחר  ו"ס. "נ ח בעל   מבי אי א דה הזהר ספר יד וג ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
ח י  ח בת  ידי יצא זה "ק דהלמד לדעת  הראת  ע"ל. יח  ח  איל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָל

ה רד"ס , כל  רה ,מל ורה י אמ יח וודאי  וזהד ה בזהר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ע "א)ד הקמה ה ' וד ע "ב ד ' ), תבאמת רת   רת הא ליהר צרי ועה,כה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ב ת ,מל ה א דברי נה , ווה  עה דה ז הר הפלא הלימד ידי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָעל 
חי אי ה דברי נה   אל לער נה זי"ע ,עלה למלי דברי במחה  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ציקיה מאה,ארח ת  פל ריבי נת דאיתא רי ו')אבת  מ נה ג' לפי ,(רק  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ריוח מאה צער אחד בר לאד ל נחבה ב ה צר בית צער  וג , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רילי[ י ד ה  פרי .[תב  ְְְִִִִַַַָָ

והארות הוספות
ח ', א ת ב' ענ החמיי  ר ת" ל רסיד"  וע)ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ורזי הרה אר א רה , ננה ת הל ודברי ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹוז"ל :

(  עיי ה ת, י  לח  אד צרי .א רייתא  ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ

ד . הזהרת ב ע "א)הק מת  ה' וד ע"ב , ד '  ). ְְְַַַַַַָָ

תח  מע ר י נא)ראית  ואי (יעיה  ְְְְִִִִִֵַַָָָָ
לאלא  נ לבר   לי אית  ה . בפי ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָברי
הא  ברי קד א גי וליליא, יממא  ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָֻבארייתא
בכל בארייתא, מתעקי  א לקלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָצית
דההא  ידא על  ארייתא דאתח ְְְְְְִִַַַַָָָָמ ה
 חדא. רקיעא עביד אריתא, ְְְְְִִִַַַָָָָָדאל

תח , מע ר י  ראית . נא)[יאר : (יעיה  ְְְְִִִִֵַַַָָ

להל לאד י ה .פי ברי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָוא
הד רהא  מ ולילה, מי ְִֶַַַָָָָָָרה
בכל רה.  קיתע  תא לקלת ְְְְְִִִֶַַַָָָמקיב
ל תא ידי על רה  תח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָבר

אחד] רקיע עה א ר(רה,    וע). ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

(בהמ)כתיב א ה)ועל מכי (יעיה הי ְְְְְְְִֵֵֶַַָָ
וכעבת דכ רא. א הע הוא. חבלי  ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָהע
דאקרי  נקבא א חאה, מא ח אה. ְְְֲִֵַַָָָָָָָָָָהעגלה
א ע דאקרי ההא ימ איה ְְְִִִִֵַַָָָָח אה.
ח אה, העגלה עבת  לבתר הוא . ְְְֲֲֵַַַַַָָָָָָָחבלי
את קפת ת ח אה, דאקרי נקבא ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלההיא

א ועל נ א. בני  לקטלא טס ז')למהוי (מ לי ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָ

ההיא  א ה ילה , מא הילה, חללי י ר ֲִִִִִִִִַַָָָָָי
למיד א , רי מא נ א. ני דקטלית  ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָח אה
.זב ל רחמנא מ רה, להראה מטי לא  ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָחכ

תב זה ועל [יא ר : (ה מכי (יעיה  הי ְְְְִֵֶַַָָֹ
וכעבת הכר. זה הע הוא. חבלי  ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָהע

הקבה ז החאה? מי  חאה, ְֲִֵַַַַָָָָָָָָהעגלה
קרא   תא את  מ הא חאה. ְְִִֵֵֶֶֶַָָָקראת
עבת  ואחר  הוא. חבלי  תא  ְְְְֲֵַַַַַָָָָע
קראת הקבה תא את ח אה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהעגלה
ני  להרג טסה להית  התרה  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹח אה,

זה ועל  .ז)אד הילה.(מלי חללי יר י ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ
.אד ני הרגת החאה  ת א ז הילה? ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי 
היע א החכ למיד זה? את גר ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמי 

.[ילני הרחמ מרה. ְֲִֵֶַַָָָָלהראה

לא   ייכ מ במטתא לחבריא מע רי ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ידע דלא דארייתא מ ה  מייכמ ְְְְְְְִִַַַַָָָתפק
גי יאת, כדקא רברבא מאילנא מע ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָולא
סי אכל לקטלא ח אה לההא  רמי תהו ְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָֻלא
רחמנא  ואמר כלה תח למנא.  נ ְְְְְְֲַַַָָָָָָָֻר
ר י  אמר [יאר:  .זבל רחמנא ,זב ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָל
 ציאת א  מ בה ,לחברי מעְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
 מע ולא  ידע א רה בר יכ ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֹמ
תלא רמיג תהי א די ראי, ד ל ְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹמע
  כ  תח .לח אד ני המני להרג ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻהח אה

.[ילני הרחמ , ילני הרחמ , ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואמר

חי תבה . ספרהחפ עהלי –צית ְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
א') )רק  איתא  וידע :נת ר י פע אבת ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

צער , א  עמי מאה ל  צער  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹאחת
נקה טהרה היא עת  ר ית ה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָועב דת
י  נת, אר א לכבד מרה  איְְִִֵֶַַָָָָָ
מלל מרע וסר  עה"ר  נ נתקי ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָארא

הרת , העלעל  ל ע"ב ע "א  צ "ז   סנהדרי (ר"י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

טת)   ל מלל היינ הא , טה  עליו מרי א, ְְְִִִֵֶָָָָ
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מעני ואיתא תתקסח)ילקט  רמז   ב  רק  רה:(קהלת א, ר חנינא רי אמר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
,דק ת  דה ז הר יד אחת  עה  :רא א לי. נתקיימה  א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָמד י

ת רה, י ח יח  מ נח ב  ועד, רה , נה  מלי מאה  לווה  בכ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
.מתלנ ונחת   יק ימצא ְְְְִִִֶַַָָָאחד

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

,דה זהר ת  אחת  עה רק מד קט ילד אפיל א ט  יהדי ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוכא ר
נה, מלי למאה זכית  אז  ללמד ל קה וא רה . נה מלי ווה    מ] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

 ימי מאה  מ ,י עת 10 מדי אברכי ברי ]ו10,000 נ יייק וכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
יאל י')הביא אני"(ד' ר  יאמר  את"הח להביא לזה , לזת יכל יהדי וכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.רחמי ְֲִִַַַָהיח

האמר  מר:"יח א"חפ ה ההדת  וענ,סד כר י :להאמיה את באר  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
,"לנ ווה  ולא בי ה טימ תיצ מ  וסרנ" בנוהח ,ח ינע א ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ווי אמת  ה והצות ה רה  את  הרה,אמת  י ד על  חז"ל  אמר כבר ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
" וי לא חפצי וכל   נינימ היא  ט"ו)"יקרה סק  ג' רק  ה ריתבמ כת(מ לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

א') י"ג ):נמ היא  יקרה קרא אמר  חנינא, רי  אחא כנס א"ר  דל ה מ ,יני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
.ולפני ְְְִִִֵלפני 

א.ד ה ה הר ד לזת  לייכ ד ל כר  איזה  : חהחפ  ק וכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
את ברת  בפה ,ל אח ה י כל ה יח ... ביאת  מאמי אני עצמ י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָח

,ה ל ינק  עתלי י תצמיח ... מהרה עב וד הח "י תב צמח האר"י  "מר, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
, ר ית   ה ליעת  לצת  לכוו ת ל  ע כל רי י ע אנחנ מה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ה '. לי עת ימצ אנ בה  י ראל , ע את למע ה יח יאת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻלמע

האריז"לתב הנגלה,,כתבי רת  לנ מת ה  הד רת  יד ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ואברכי  ריח ילדי מעידי כבר ,עי עי זה את  לראת  כי ז  לנ  רנדְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,דה הזהר דב  מ עמ אחרי ,טי דייה ואפיל ללי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָה

והארות הוספות
וי .יאנ סגי ה אצל אסי ה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָויראי 
 דייה  ניה את  לעת ביל אר יְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָאנ
ח י  לחית  עליה לימק הרה, כ ת ריְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
יפרי עמל מ ארית  ,ימיה ל ודחק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹעני
ה'. תרת ניה יחזק רימ די למל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַכר
 חקוד ניע למר ת מק מ רימה ְְְְְְְִִִֵַַָָָואינ
יתר מציה הרנסה  קי הרח ְְְְִִֵֶַַָָָָלמקמת 

לת רה ניה  ח נכלביל ואי ויראה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

. ונפ לב כל לה' בה זה נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר 
חז "לו. ברי את זה על  להמלי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואפ ר

אל אלקי ה' מה הסק: על י דְֱִֵֶַַַָָֹה
מאה. אא מה קרי אל ליראה... א י ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמע
ל יחב ת  זה"ק אחת  עה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָד
 אלפי ערת  ל רה יד  ל ימי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָלמאה
   בכ ,י עת ער מדיה ְְְְִִֵַַַָָָָאברכי

טהרה. מי ליראת  ְְְְִִִֶַַָָזה
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לחר   וזכ הדה, רה נפלאי י ח  לח מח מתרחב   ל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹנפח 
יינימצ ריזחי. ְִִִָ

 לנ,ינ ר מה   !!!י ילד מה ידע  מי !נמצאי אנ ב הב את   דעיי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
יחאי   מע ור י הביא, ה אל,לה הר עליההז ספר רק , לנ ימ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

נח יבת  מ הא  דה הזהר י רחמי, גלתא מ  הר חיפקז למד א ורק  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
,דה הזהר  הא נח  תבת  צלי דד הס לי  זה  מיח, מחבלי  צלוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

.ד ה הזהר לד סגת כח ,לת גא  האחר ר י ראל  ע ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהלת

שערי.נספר  במאה כא שעבר בשבוע שקרה נורא סיפור לכ

דעיניין" "פקיחו 

וראו חושו

בעולם מתגלה הזוהר  של  כוחו

מירושלים ישיבה לבחור  גדול  נס

מתאונה ניצל זוהר , ספרי ולימוד בהפצת פועלו  שבזכות 

מחרידה

ספרי  של  רבים  לזיכוי הפצה  בעקבות שארע  ונורא גדול  נס

תמן" הזוהר)"בראשית של  מ "ח  בירושלים .(תיקון  ישיבות  בבתי

להפצה קיבל בירושלים, הלומד כהן , אלון  בשם  ישיבה , בחור

והארות הוספות
טמז. הנז " ה"אר  הרי זה לכל זכ ְְְֲֵֶֶַַַָָָָוודאי

דה הזהר  לימד מתה ה ני (דברי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ

יכר ראה , יקי צ ועד הז הר, את)אר מאיר  , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
רה. נפלאת   לח כי ז וכ ְְְְִִֵַַַָָָָהמה,

ני ח .  ס ת נח  תבת  הא  ההר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר 
זהר יזהיר יליוהמ מ לכתא. ובע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר לי מ קא אי יא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע.
י מת נח , תיבת  איה ה הר , ספר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי
אחד לזמני מ לכתא. ובע מעיר,  ני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ייתק בה מחה. ני א)מעיר , (מת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא . ה ליכ הארה הד  ה ְְְִִֵַַַַָָָָל
א. זהר(ספרא  קנ"ג:  ג' מהימנאחלק  )רעיא  ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

 מע זרת  לבל  עצה מצא לא זי"ע ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹהרמח "ל
ללא   רצ " דה "ההר לד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיראל,
זרת ל  לבל "דה "ההר  כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק,
מע ר י ריחת וז"ל: .רחמי האה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב

להבה נברח  נ וכ הבה,  עני עתה יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר 
ר מע רי ריחת  ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהאת
ההר , נעה דס הבה, עני ע תה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹיחאי 
ז ר ,מתינ רא יה ל נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻאר
לכל ללית  לבריחה זה נחב ואז ,ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
אא   יצטר לא  מיה ס עד  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיראל,

אמר וזה יב)יציאה , נב , בח ז (יעיה  לא "י : ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ
ה' לפניכ הל י תלכ לא במנסה  צאְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֹ
הר תק מי  ל יראל "... אלקי פכמאְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מחבלי  וי צל אחרא, ה טרא מ רח   דְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָה

אחריו נ אר ההר ספר י והאמת  (אחרימיח , ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רחר"י) נקרא  תק מי ל  זי"ע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ל יצטר א עד  אחרא, הטרא אחרית מ) ְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(מי נמצא ה עלת  מה דיעוא יציאה, אא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
ה לה הא י הא, ד ל עלת י והאמת  ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָזה,

מיח . מחבלי ר א הז הר(ראה .)א ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָ
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מעני ואיתא תתקסח)ילקט  רמז   ב  רק  רה:(קהלת א, ר חנינא רי אמר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
,דק ת  דה ז הר יד אחת  עה  :רא א לי. נתקיימה  א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָמד י

ת רה, י ח יח  מ נח ב  ועד, רה , נה  מלי מאה  לווה  בכ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
.מתלנ ונחת   יק ימצא ְְְְִִִֶַַָָָאחד

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

,דה זהר ת  אחת  עה רק מד קט ילד אפיל א ט  יהדי ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָוכא ר
נה, מלי למאה זכית  אז  ללמד ל קה וא רה . נה מלי ווה    מ] ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

 ימי מאה  מ ,י עת 10 מדי אברכי ברי ]ו10,000 נ יייק וכ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
יאל י')הביא אני"(ד' ר  יאמר  את"הח להביא לזה , לזת יכל יהדי וכל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.רחמי ְֲִִַַַָהיח

האמר  מר:"יח א"חפ ה ההדת  וענ,סד כר י :להאמיה את באר  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
,"לנ ווה  ולא בי ה טימ תיצ מ  וסרנ" בנוהח ,ח ינע א ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ווי אמת  ה והצות ה רה  את  הרה,אמת  י ד על  חז"ל  אמר כבר ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
" וי לא חפצי וכל   נינימ היא  ט"ו)"יקרה סק  ג' רק  ה ריתבמ כת(מ לי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

א') י"ג ):נמ היא  יקרה קרא אמר  חנינא, רי  אחא כנס א"ר  דל ה מ ,יני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
.ולפני ְְְִִִֵלפני 

א.ד ה ה הר ד לזת  לייכ ד ל כר  איזה  : חהחפ  ק וכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
את ברת  בפה ,ל אח ה י כל ה יח ... ביאת  מאמי אני עצמ י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָח

,ה ל ינק  עתלי י תצמיח ... מהרה עב וד הח "י תב צמח האר"י  "מר, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
, ר ית   ה ליעת  לצת  לכוו ת ל  ע כל רי י ע אנחנ מה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

ה '. לי עת ימצ אנ בה  י ראל , ע את למע ה יח יאת  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻלמע

האריז"לתב הנגלה,,כתבי רת  לנ מת ה  הד רת  יד ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ואברכי  ריח ילדי מעידי כבר ,עי עי זה את  לראת  כי ז  לנ  רנדְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
,דה הזהר דב  מ עמ אחרי ,טי דייה ואפיל ללי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָה

והארות הוספות
וי .יאנ סגי ה אצל אסי ה' ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָויראי 
 דייה  ניה את  לעת ביל אר יְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָאנ
ח י  לחית  עליה לימק הרה, כ ת ריְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
יפרי עמל מ ארית  ,ימיה ל ודחק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹעני
ה'. תרת ניה יחזק רימ די למל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַכר
 חקוד ניע למר ת מק מ רימה ְְְְְְְִִִֵַַָָָואינ
יתר מציה הרנסה  קי הרח ְְְְִִֵֶַַָָָָלמקמת 

לת רה ניה  ח נכלביל ואי ויראה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ

. ונפ לב כל לה' בה זה נחב ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָל מר 
חז "לו. ברי את זה על  להמלי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָואפ ר

אל אלקי ה' מה הסק: על י דְֱִֵֶַַַָָֹה
מאה. אא מה קרי אל ליראה... א י ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמע
ל יחב ת  זה"ק אחת  עה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָד
 אלפי ערת  ל רה יד  ל ימי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָלמאה
   בכ ,י עת ער מדיה ְְְְִִֵַַַָָָָאברכי

טהרה. מי ליראת  ְְְְִִִֶַַָָזה

הזהר¬ −נחלי זֲֵַַַ

לחר   וזכ הדה, רה נפלאי י ח  לח מח מתרחב   ל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹנפח 
יינימצ ריזחי. ְִִִָ

 לנ,ינ ר מה   !!!י ילד מה ידע  מי !נמצאי אנ ב הב את   דעיי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
יחאי   מע ור י הביא, ה אל,לה הר עליההז ספר רק , לנ ימ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

נח יבת  מ הא  דה הזהר י רחמי, גלתא מ  הר חיפקז למד א ורק  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
,דה הזהר  הא נח  תבת  צלי דד הס לי  זה  מיח, מחבלי  צלוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

.ד ה הזהר לד סגת כח ,לת גא  האחר ר י ראל  ע ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהלת

שערי.נספר  במאה כא שעבר בשבוע שקרה נורא סיפור לכ

דעיניין" "פקיחו 

וראו חושו

בעולם מתגלה הזוהר  של  כוחו

מירושלים ישיבה לבחור  גדול  נס

מתאונה ניצל זוהר , ספרי ולימוד בהפצת פועלו  שבזכות 

מחרידה

ספרי  של  רבים  לזיכוי הפצה  בעקבות שארע  ונורא גדול  נס

תמן" הזוהר)"בראשית של  מ "ח  בירושלים .(תיקון  ישיבות  בבתי

להפצה קיבל בירושלים, הלומד כהן , אלון  בשם  ישיבה , בחור

והארות הוספות
טמז. הנז " ה"אר  הרי זה לכל זכ ְְְֲֵֶֶַַַָָָָוודאי

דה הזהר  לימד מתה ה ני (דברי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ

יכר ראה , יקי צ ועד הז הר, את)אר מאיר  , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
רה. נפלאת   לח כי ז וכ ְְְְִִֵַַַָָָָהמה,

ני ח .  ס ת נח  תבת  הא  ההר  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹספר 
זהר יזהיר יליוהמ מ לכתא. ובע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹמעיר 
א, זהר לי מ קא אי יא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהרקיע.
י מת נח , תיבת  איה ה הר , ספר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי
אחד לזמני מ לכתא. ובע מעיר,  ני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ייתק בה מחה. ני א)מעיר , (מת ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

ארה ודא . ה ליכ הארה הד  ה ְְְִִֵַַַַָָָָל
א. זהר(ספרא  קנ"ג:  ג' מהימנאחלק  )רעיא  ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

 מע זרת  לבל  עצה מצא לא זי"ע ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹהרמח "ל
ללא   רצ " דה "ההר לד אא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹיראל,
זרת ל  לבל "דה "ההר  כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק,
מע ר י ריחת וז"ל: .רחמי האה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֻלקרב

להבה נברח  נ וכ הבה,  עני עתה יחאי ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֻר 
ר מע רי ריחת  ונמצא ונצל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהאת
ההר , נעה דס הבה, עני ע תה ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹיחאי 
ז ר ,מתינ רא יה ל נכלל  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֻאר
לכל ללית  לבריחה זה נחב ואז ,ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ
אא   יצטר לא  מיה ס עד  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיראל,

אמר וזה יב)יציאה , נב , בח ז (יעיה  לא "י : ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ
ה' לפניכ הל י תלכ לא במנסה  צאְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֹ
הר תק מי  ל יראל "... אלקי פכמאְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מחבלי  וי צל אחרא, ה טרא מ רח   דְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָה

אחריו נ אר ההר ספר י והאמת  (אחרימיח , ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

רחר"י) נקרא  תק מי ל  זי"ע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ל יצטר א עד  אחרא, הטרא אחרית מ) ְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(מי נמצא ה עלת  מה דיעוא יציאה, אא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
ה לה הא י הא, ד ל עלת י והאמת  ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָזה,

מיח . מחבלי ר א הז הר(ראה .)א ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָ
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של קונטרסים חבילות  אמו, באמצעות  העולמי , הזוהר  ממפעל

- תמן " "בראשית 

עיה"ק בירושלים  עיניכם " מרום "שאו  לישיבת נסע כהן אלון

שליט"א . אופר שלמה רבי  הרה"ג בנשיאות

התיקון את  למדו  הישיבה גדולה(מ"ח)כל  שמחה והיתה  ביחד,

ולספר . לשער  שאין הזה, בלימוד לישיבה 

בתאונה והתנגש  בראשל"צ , לביתו  כהן אלון נסע הלימוד, בתום 

כהן , אלמוג בשם  בחור  נהג שבו  צבאי ג 'יפ  רכב עם מחרידה 

משחקני  כאחד משמש  שבה  מגרמניה, לארץ לחופשה שבא 

הגדולים . הכדורגל 

התקלקל . הרישוי  המספר  רק דבר , כמעט ארע  לא  לג'יפ

ואלון לשתיים , ונחצה  לגמרי נמעך כהן, אלון  של רכבו  אולם

פגע !! כל  ללא  יצא

לו , ואמר הישיבה, בחור  כהן, לאלון פנה  כהן אלמוג  הג 'יפ , נהג 

ורק כלום, לך קרה שלא ב"ה  כלום, לי לשלם  צריך לא "אתה

הרכב. נפגע

ברדיו ישודר  זה  היום לי , סיפרה אלון של  שאימו  וכפי

חי " כל "נשמת  הספר  להדפיס  כסף תרמה  כהן, אלון של  אמו

שלה . לבן שנעשה  הגדול הנס  על  יתברך  לה ' להודות

המסקנה? מה 

הזוהראנו  של  העצום  כוחו  את  רואים

כבתיבת מוגן, הזוהר  ספר  של  ובהפצה  בלימוד שעוסק מי  כל

נוח!

יהודי  כל  ומחבקת  עוטפת  שומרת  הזוהר של  הארוכה  ידה 

בה . שעוסק

הגדול הנס  של  לדיוק  לב, שימו 

פגע כל ללא יצא והבחור  לחלוטין  נמעך הרכב

בכלל נכון בפרט , שנכון  כמו מידה, ובאותה

"חרבם בבחינת  עלינו  שצרים  הגויים בבחינת  הוא שנמעך  הרכב

תשברנה" וקשתותם  בליבם  תבוא

הזהר¬ −נחלי ט ֲֵַַַ

הזוהר מכח  שנשמר  ליהודי  משול פגע  כל  ללא  שניצל הבחור 

הרבים את וזיכה  שלמד

הצרות , מכל  ישראל עם  כלל על להגן הזוהר  לימוד בכח  ולכן

בישין . מרעין ושאר האטום  פצצות  הקשות הגזרות היסורים

תיפול" לא ראשינו  "שערת בזוהר נעסוק רק שאם  רואים ואנו

אימו . ברחם כעובר  מוגנים  נהייה רחמים)ואנו מהמילה  בא  (רחם 

מחכים? עוד אתם ולמה

הקדוש הזוהר  את  והפיצו לימדו  רוצו,

ולילה יומם

ה דתב וכ'ה ל "ה נז להי ת עתיד היה  ההר חר א מ מבאר  "ה ה  : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
יבא סקיהע בזכת  .ני חל יתה  אז ,מיה  ס האחר הר ב א  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעד

וזהמיח ,לביאת קר בה  סה היה  זה  אר תס עה  האר לא אז  י , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
,'וכ " ת אח אל אי  ב ו" בגינ אמר  יראל , אלי זה זכת  די ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

בד ה סח  ד לק ה א ר דה הצר עד צרימ יראל   נגאל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻא
ה הדה לת ספת  ז עד ה אה  יהיה  לא העתידה הא ה  וה א הילה, , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

" ה כה  וא רי  , רית האל רית רצה לח ת ני ,רא מאמר מאמרת .)(ע רה  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

 אלנכ הטונתאחד הר , ני ל המי    י ל  ללמד ונתחיל  יחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
" ולמע ללמד  ואפר  , י ת י רק טלפ לקח הז הר" קל  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹ

הדה, הכינה  יקני למע אחת עה  נלמד דק ב ת  ,0722990044ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
,רית   ה רחמי,בעזרת לגאלה ונז ה ורעת , קת  זרת ל מעלינ ל ית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הר"י, תב  מ,רחמי גל תא  מ יפק א מ יאר :ספרא נצא הה  ספר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

רחמי ע"ב)ה לת  קכ"ד   מהימנא ברעיא  נא  .(ז הר ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹ

כמלנ ה דה  לנהר"ש  האיר  ,טירת ל  סמ וי  ער על  כב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
זיע "א: יצחק חזקה ר י לבנ אמר אר  צאה   הר מעיהז זכ ת  אני "ידע ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יאת לתינגא יי ל זה  בל ד לחרת , יראל ע יצא ה לה ותבי ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה
עליה"? יהא מה  ה ד "ורת  ..." צדקינ מ תיו הר"ש[ספר מיח .[158 עמ ' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.לקיימ מפציר ת  , נעל בעת ,ל ע מרחפ ת   וקד ציק תא ל ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהאחר נת 
עליה?!" יהא מה  הד הקדי"ות רת  .לאלקינ  ר  דר  קרא וה ל ... ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

–  ל הר  להצלת ,הע י עת  ביל ,מי ל  י כל הקר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמזמנכ
בג מת.רחנת ְְְִִַָ

כחינ, לנכ נתגייס א ה בר, ידינ ה ב , את  דלילת להזהיר מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
 אי א הרי ,למיד ע מל ד ,חניכ ע  מח ,נ ע ילמד אב  ,י קט ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָעל 

והארות הוספות
חדא ט. ניתא ידי על דה זהר וי ראלְְְְְֲִֵַַַָָָָת ב ארייתא הא רי קד א נגאל,  כְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
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של קונטרסים חבילות  אמו, באמצעות  העולמי , הזוהר  ממפעל

- תמן " "בראשית 

עיה"ק בירושלים  עיניכם " מרום "שאו  לישיבת נסע כהן אלון

שליט"א . אופר שלמה רבי  הרה"ג בנשיאות

התיקון את  למדו  הישיבה גדולה(מ"ח)כל  שמחה והיתה  ביחד,

ולספר . לשער  שאין הזה, בלימוד לישיבה 

בתאונה והתנגש  בראשל"צ , לביתו  כהן אלון נסע הלימוד, בתום 

כהן , אלמוג בשם  בחור  נהג שבו  צבאי ג 'יפ  רכב עם מחרידה 

משחקני  כאחד משמש  שבה  מגרמניה, לארץ לחופשה שבא 

הגדולים . הכדורגל 

התקלקל . הרישוי  המספר  רק דבר , כמעט ארע  לא  לג'יפ

ואלון לשתיים , ונחצה  לגמרי נמעך כהן, אלון  של רכבו  אולם

פגע !! כל  ללא  יצא

לו , ואמר הישיבה, בחור  כהן, לאלון פנה  כהן אלמוג  הג 'יפ , נהג 

ורק כלום, לך קרה שלא ב"ה  כלום, לי לשלם  צריך לא "אתה

הרכב. נפגע

ברדיו ישודר  זה  היום לי , סיפרה אלון של  שאימו  וכפי

חי " כל "נשמת  הספר  להדפיס  כסף תרמה  כהן, אלון של  אמו

שלה . לבן שנעשה  הגדול הנס  על  יתברך  לה ' להודות

המסקנה? מה 

הזוהראנו  של  העצום  כוחו  את  רואים

כבתיבת מוגן, הזוהר  ספר  של  ובהפצה  בלימוד שעוסק מי  כל

נוח!

יהודי  כל  ומחבקת  עוטפת  שומרת  הזוהר של  הארוכה  ידה 

בה . שעוסק

הגדול הנס  של  לדיוק  לב, שימו 

פגע כל ללא יצא והבחור  לחלוטין  נמעך הרכב

בכלל נכון בפרט , שנכון  כמו מידה, ובאותה

"חרבם בבחינת  עלינו  שצרים  הגויים בבחינת  הוא שנמעך  הרכב

תשברנה" וקשתותם  בליבם  תבוא

הזהר¬ −נחלי ט ֲֵַַַ

הזוהר מכח  שנשמר  ליהודי  משול פגע  כל  ללא  שניצל הבחור 

הרבים את וזיכה  שלמד

הצרות , מכל  ישראל עם  כלל על להגן הזוהר  לימוד בכח  ולכן

בישין . מרעין ושאר האטום  פצצות  הקשות הגזרות היסורים

תיפול" לא ראשינו  "שערת בזוהר נעסוק רק שאם  רואים ואנו

אימו . ברחם כעובר  מוגנים  נהייה רחמים)ואנו מהמילה  בא  (רחם 

מחכים? עוד אתם ולמה

הקדוש הזוהר  את  והפיצו לימדו  רוצו,

ולילה יומם

ה דתב וכ'ה ל "ה נז להי ת עתיד היה  ההר חר א מ מבאר  "ה ה  : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
יבא סקיהע בזכת  .ני חל יתה  אז ,מיה  ס האחר הר ב א  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעד

וזהמיח ,לביאת קר בה  סה היה  זה  אר תס עה  האר לא אז  י , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
,'וכ " ת אח אל אי  ב ו" בגינ אמר  יראל , אלי זה זכת  די ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

בד ה סח  ד לק ה א ר דה הצר עד צרימ יראל   נגאל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻא
ה הדה לת ספת  ז עד ה אה  יהיה  לא העתידה הא ה  וה א הילה, , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻ

" ה כה  וא רי  , רית האל רית רצה לח ת ני ,רא מאמר מאמרת .)(ע רה  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

 אלנכ הטונתאחד הר , ני ל המי    י ל  ללמד ונתחיל  יחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
" ולמע ללמד  ואפר  , י ת י רק טלפ לקח הז הר" קל  ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹ

הדה, הכינה  יקני למע אחת עה  נלמד דק ב ת  ,0722990044ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ
,רית   ה רחמי,בעזרת לגאלה ונז ה ורעת , קת  זרת ל מעלינ ל ית ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הר"י, תב  מ,רחמי גל תא  מ יפק א מ יאר :ספרא נצא הה  ספר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

רחמי ע"ב)ה לת  קכ"ד   מהימנא ברעיא  נא  .(ז הר ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹ

כמלנ ה דה  לנהר"ש  האיר  ,טירת ל  סמ וי  ער על  כב ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
זיע "א: יצחק חזקה ר י לבנ אמר אר  צאה   הר מעיהז זכ ת  אני "ידע ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יאת לתינגא יי ל זה  בל ד לחרת , יראל ע יצא ה לה ותבי ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה
עליה"? יהא מה  ה ד "ורת  ..." צדקינ מ תיו הר"ש[ספר מיח .[158 עמ ' ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.לקיימ מפציר ת  , נעל בעת ,ל ע מרחפ ת   וקד ציק תא ל ְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָהאחר נת 
עליה?!" יהא מה  הד הקדי"ות רת  .לאלקינ  ר  דר  קרא וה ל ... ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

–  ל הר  להצלת ,הע י עת  ביל ,מי ל  י כל הקר ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָמזמנכ
בג מת.רחנת ְְְִִַָ

כחינ, לנכ נתגייס א ה בר, ידינ ה ב , את  דלילת להזהיר מיחד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
 אי א הרי ,למיד ע מל ד ,חניכ ע  מח ,נ ע ילמד אב  ,י קט ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָעל 

והארות הוספות
חדא ט. ניתא ידי על דה זהר וי ראלְְְְְֲִֵַַַָָָָת ב ארייתא הא רי קד א נגאל,  כְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
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,ללי ל לייבת  רה, ללמדי ,תערמ  דלמ יח ר  ,ייי אי דייְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
להית ונזה נפה, קל  ה ד ורת  ה ה, ד ה ד יתאחד יראל  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוכל

על ה  ז מ ני  דר ונפעל ז הר . יקני על  רלבא הקמה  מל כא תב   מ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
,רחמי הלמה  ה א לה את להביא נחסבלקרב ק ")ה לאמרי  )ד ל רי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

קארי לנ:ינחס וזה  מל דזי"ע , צרי"(למידיל)ע חינת  הא זהר, ללמד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
זה לינק, יר כל  תנ הרב מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהח

אמ ית", נמה  ל נ.מ יח  א עלינ)עד  יג ת זכ ט ב   מה על עד  מק ל ה מע י .(ואני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

לה יע כל   אפ מ ראל , אי ל ל  ה מה את מאיר  מלהיב ההר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹי
,לתז  קדה  נמה ל הרזי)ע "ל.הארה  חכ). ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָ

הרהבלד קלת  קדה עליו  יממ זה ,סדר מידי דה ז הר  ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ
 תב  מ סיני העלת הר רת קנב.)י ז הר )האמת חכמת  סקילע דקרי ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

סיני. ט רא קיימי הו  אינדה היק יהדהבאר  ר י האל קי המקבל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
האלקי ת ה לקראת י ראל צא תח ה  י   נת באר לי ונראה וז "ל: זי"ע, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הי י  מרחק", עמדו  נעו הע "ורא נאמר:  ואחר  ההר  תח ית  בימתי  ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהי
 י  הי מהע מקצת והיה  . ת וימ האת ה דלה הא אכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹיראי

הכינה לקראת   מחיא אפיל מרחק לעמד   הרא  מקמ לזז רצ ולא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
,מ  תר ימ זה הר  ת ב  מה  ה א  סיני",ועליה ט רא קיימ אי" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ה ולכ , ס ועד מחה סיני ט רא עמד אא מרחק ועמד נע ולא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלמר,
ה  מרח ק, ועמד  הע ע נע אר המת  תוא האמת. לחכמת  כי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָז
הא  אכל  ראתמ האמת , לחכמת  מרח ק מדיוע סי עה  יְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹע

האת . ְַַָֹה דלה

מקאמארנא:ואמר  האר "י הרי  מר ל  רזי מלמד רחי טי הר ה י ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
,ינח ה אר הז הר , והינ תוספר  הרע אר מיחא עקבת  לי, מע עי ול ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

והארות הוספות
כל זי "ע הרמח "ל כתב הא  ועד  הא, ְְְְַַַַָָָָחד
הזהר ספר   נכלל מתי נ רא יְְְְִִִִִִֵֶַַָ

ואכמ "ל. ,דַָה
עאה,י. מלא  עבדי ימי ח : נל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוזה

,[העלי  מל ל עבדי ה החכמי]אי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
סיני טרא  קיימהר על עמד תא] ְְְְְִֶַַַַָָָ

ערא סיני], איהי נ מתא, אא מסלי לא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ
' וכ  מ ארייתא אא כא לי מס אינ] ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

,מ הרה  ל ער  היא הרה ְְִִִֶַַַַָָָָָנמת 
הרה  ג פי וג ריבסיפ  דעי ְְְְְִִִֵֶַַַַָלמר
רי וה נת  הרה רזי  ה נימת , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי

מצוה]. מצוה כל בלכווונכ] . נל א עד ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
 אינ תא ממע עיק: אמר ,צדְְְִִֵֶַַַָָָָ

עמ לא הרה סדת  דעיסיני].י הר  על ד ְְִִַַַַָָֹ
ה תחיל ר ע "ב ה '  הק מה ז הר יק ני  ועי)ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ינאה") לאסלא "ר א  זמיני דאתי, לזמנא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
דארייתא. דנ מתא  לבא נ מתא [לעתיד ְְְְְְְְְִִִַָָָָָ

ל  מה נ להת להסל עתידי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָה
עתיד   תיה חת  אחר י  ה רה, ל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהמה
סדת חדה רה  לדר הא  ר דְְֲִַָָָָָה
לידע  הה זמ אפר אי מה ,ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָנעלמי

[.תמה(ב מ מתק  רמה .(ה יא ר ְִִֵֵַַַַָָ
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חסידת ע ל ל ז"ל, האר "י ותבי הזהר  ספר  ללמד ימיה ל קדי הי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבר,
רעת ... זרת  ל לי מב והי הע"ט  מר ההל  הרע ר לי , מע עי   ול ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ולהגת נייקו הזהר ספר   ני ע   ינק  ע למדי  הי בר, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמינת 
.ויתקיי לחכמת קדמת  יראת והיה  ,ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

האת,וה ל  החכמה  עסק ועבלי אח ר רמת  היא  מ התע ק  מניעתנ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
 נ ותפאר  נמק ית  נימת ויטאלהרב(הק  יח(י ח וכתב לע . אז זי"עלאי מהר "א ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָ

וגגיטרה והתת  ה לת  וקת  הל ת  ל יהיה ההא החר  ידי חסד (על  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

כ "ד)לאברה נהר  רא וכתב מעי  .יח ע מרנ"ש)פרי הג"ה העמידה, ידי (ער על ונראה  : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ימ תזכת א סי   מ יח  על  להג יד ח י האמת , חכמת  סקיעלהע ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ארמילס הרע ח')ידי    יק לרמח"ל תיקו"ז  ע ד  וע). ְְְִִֵֵַַָָָ

מי דל הרמח"ללנ תזכ לברכה  וקד ציק זכר  צאטל י ח מ ה  רי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ה" על , אמ עלינ יגריי ה רה ס ת מכמ י כל עצ קי היה  אר (א ר", ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ה' קד עליו ההרי זי"ע ה ר"אאמר ניו לק ל רגלי לה היה רד חי היה  א(מטרקיל  אלפי ל מהל  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ההר  ספר ל ד ,ה העצה את אא יראל  מע זרת לבל  עצה מצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא
הפסק, ללא  רצאת לקרב דה ה הר ספר  ל העלי נה  ה דה  כח ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

.רחמי ְְֲִַַָֻה אה 

 ללא לכ מ מר ת דה ה הר  ספר  ירסא ל מיחד לד סדר  יבת י   ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
מעלת על וכתב  ,יבת י הראנה  נה  זה בר וקבע לעת, מעת לל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהפסק
קד קה ת לכל היע צה העצה  "זאת :ה זה  י ראל  לחכמי ארת  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹה בר 
רב י  ל יח ולא זאת על  לפח לה היה  בואי  ,נאיה טמנ  ז מרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלהצל 
אני  י ,ו אחרי  ה ה ה בר את י ראל  חכמי  ליכי אל וע ה מאד... ועצ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹה בר 

, מק  מק כל  זה  בר  קבע  הייתי חילי נתיר  יחאלמלא רתכ בד אבל  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
 ממק אחד וכל  יראל , לכל לט בה מה  אי י לזכת  ל ויהיה ה את  העצה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאת 

לל ". ה א קה  בר לא י  תלע ְֲִֶַָָָָָֹיכ ל

 רת ללד  מיחדת חביב ת מצינ ממ יכיו  טב   ה על  למידי  אצל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
רי הרב  רנמ דה הרב  ב ד מידיט בה ד, אייזיק עליניצחק  יג  תזכ ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וניתי למד י  ואמר : עצמ על העיד אר  אמ.עמי ואחד מאה  "יח ע ה "רי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אפריבדגל מיני)מחנה  תה(רת הינ מה ",  ר  ר" וזה ר: כל (י ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מה) חינת היה  יחאי   מע רי ואיתא  מה , חינת י מה,,ודר בר  ר מה   וידר הינ ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מ ילא ה לת  ל  ל ת  הינ , ר וה ה אז ההר , ספר יחאי,   מע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹרי

האה ועד.יהיה סלה   אמ ימינ מהרה  נה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

יריבספר  תב:אר כיא מינ תמירא  ת ר ה יח יאת  קד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
האחד ,לה ברי ל ה לההר לזה  העצה  .לע  ליצל רחמנא  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹואיקרס ת 
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,ללי ל לייבת  רה, ללמדי ,תערמ  דלמ יח ר  ,ייי אי דייְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ
להית ונזה נפה, קל  ה ד ורת  ה ה, ד ה ד יתאחד יראל  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוכל

על ה  ז מ ני  דר ונפעל ז הר . יקני על  רלבא הקמה  מל כא תב   מ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
,רחמי הלמה  ה א לה את להביא נחסבלקרב ק ")ה לאמרי  )ד ל רי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

קארי לנ:ינחס וזה  מל דזי"ע , צרי"(למידיל)ע חינת  הא זהר, ללמד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
זה לינק, יר כל  תנ הרב מה י .למידיל נמה ילהמ כל ,י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהח

אמ ית", נמה  ל נ.מ יח  א עלינ)עד  יג ת זכ ט ב   מה על עד  מק ל ה מע י .(ואני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

לה יע כל   אפ מ ראל , אי ל ל  ה מה את מאיר  מלהיב ההר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹי
,לתז  קדה  נמה ל הרזי)ע "ל.הארה  חכ). ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָ

הרהבלד קלת  קדה עליו  יממ זה ,סדר מידי דה ז הר  ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ
 תב  מ סיני העלת הר רת קנב.)י ז הר )האמת חכמת  סקילע דקרי ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

סיני. ט רא קיימי הו  אינדה היק יהדהבאר  ר י האל קי המקבל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
האלקי ת ה לקראת י ראל צא תח ה  י   נת באר לי ונראה וז "ל: זי"ע, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הי י  מרחק", עמדו  נעו הע "ורא נאמר:  ואחר  ההר  תח ית  בימתי  ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהי
 י  הי מהע מקצת והיה  . ת וימ האת ה דלה הא אכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹיראי

הכינה לקראת   מחיא אפיל מרחק לעמד   הרא  מקמ לזז רצ ולא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ
,מ  תר ימ זה הר  ת ב  מה  ה א  סיני",ועליה ט רא קיימ אי" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ה ולכ , ס ועד מחה סיני ט רא עמד אא מרחק ועמד נע ולא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלמר,
ה  מרח ק, ועמד  הע ע נע אר המת  תוא האמת. לחכמת  כי ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָז
הא  אכל  ראתמ האמת , לחכמת  מרח ק מדיוע סי עה  יְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹע

האת . ְַַָֹה דלה

מקאמארנא:ואמר  האר "י הרי  מר ל  רזי מלמד רחי טי הר ה י ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
,ינח ה אר הז הר , והינ תוספר  הרע אר מיחא עקבת  לי, מע עי ול ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

והארות הוספות
כל זי "ע הרמח "ל כתב הא  ועד  הא, ְְְְַַַַָָָָחד
הזהר ספר   נכלל מתי נ רא יְְְְִִִִִִֵֶַַָ

ואכמ "ל. ,דַָה
עאה,י. מלא  עבדי ימי ח : נל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוזה

,[העלי  מל ל עבדי ה החכמי]אי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
סיני טרא  קיימהר על עמד תא] ְְְְְִֶַַַַָָָ

ערא סיני], איהי נ מתא, אא מסלי לא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ
' וכ  מ ארייתא אא כא לי מס אינ] ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

,מ הרה  ל ער  היא הרה ְְִִִֶַַַַָָָָָנמת 
הרה  ג פי וג ריבסיפ  דעי ְְְְְִִִֵֶַַַַָלמר
רי וה נת  הרה רזי  ה נימת , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי

מצוה]. מצוה כל בלכווונכ] . נל א עד ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָ
 אינ תא ממע עיק: אמר ,צדְְְִִֵֶַַַָָָָ

עמ לא הרה סדת  דעיסיני].י הר  על ד ְְִִַַַַָָֹ
ה תחיל ר ע "ב ה '  הק מה ז הר יק ני  ועי)ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ

ינאה") לאסלא "ר א  זמיני דאתי, לזמנא ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
דארייתא. דנ מתא  לבא נ מתא [לעתיד ְְְְְְְְְִִִַָָָָָ

ל  מה נ להת להסל עתידי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָה
עתיד   תיה חת  אחר י  ה רה, ל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָהמה
סדת חדה רה  לדר הא  ר דְְֲִַָָָָָה
לידע  הה זמ אפר אי מה ,ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָנעלמי

[.תמה(ב מ מתק  רמה .(ה יא ר ְִִֵֵַַַַָָ
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חסידת ע ל ל ז"ל, האר "י ותבי הזהר  ספר  ללמד ימיה ל קדי הי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָבר,
רעת ... זרת  ל לי מב והי הע"ט  מר ההל  הרע ר לי , מע עי   ול ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ולהגת נייקו הזהר ספר   ני ע   ינק  ע למדי  הי בר, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהמינת 
.ויתקיי לחכמת קדמת  יראת והיה  ,ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

האת,וה ל  החכמה  עסק ועבלי אח ר רמת  היא  מ התע ק  מניעתנ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
 נ ותפאר  נמק ית  נימת ויטאלהרב(הק  יח(י ח וכתב לע . אז זי"עלאי מהר "א ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָ

וגגיטרה והתת  ה לת  וקת  הל ת  ל יהיה ההא החר  ידי חסד (על  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

כ "ד)לאברה נהר  רא וכתב מעי  .יח ע מרנ"ש)פרי הג"ה העמידה, ידי (ער על ונראה  : ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ימ תזכת א סי   מ יח  על  להג יד ח י האמת , חכמת  סקיעלהע ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ארמילס הרע ח')ידי    יק לרמח"ל תיקו"ז  ע ד  וע). ְְְִִֵֵַַָָָ

מי דל הרמח"ללנ תזכ לברכה  וקד ציק זכר  צאטל י ח מ ה  רי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ה" על , אמ עלינ יגריי ה רה ס ת מכמ י כל עצ קי היה  אר (א ר", ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ה' קד עליו ההרי זי"ע ה ר"אאמר ניו לק ל רגלי לה היה רד חי היה  א(מטרקיל  אלפי ל מהל  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ההר  ספר ל ד ,ה העצה את אא יראל  מע זרת לבל  עצה מצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא
הפסק, ללא  רצאת לקרב דה ה הר ספר  ל העלי נה  ה דה  כח ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

.רחמי ְְֲִַַָֻה אה 

 ללא לכ מ מר ת דה ה הר  ספר  ירסא ל מיחד לד סדר  יבת י   ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
מעלת על וכתב  ,יבת י הראנה  נה  זה בר וקבע לעת, מעת לל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהפסק
קד קה ת לכל היע צה העצה  "זאת :ה זה  י ראל  לחכמי ארת  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹה בר 
רב י  ל יח ולא זאת על  לפח לה היה  בואי  ,נאיה טמנ  ז מרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלהצל 
אני  י ,ו אחרי  ה ה ה בר את י ראל  חכמי  ליכי אל וע ה מאד... ועצ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹה בר 

, מק  מק כל  זה  בר  קבע  הייתי חילי נתיר  יחאלמלא רתכ בד אבל  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
 ממק אחד וכל  יראל , לכל לט בה מה  אי י לזכת  ל ויהיה ה את  העצה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹאת 

לל ". ה א קה  בר לא י  תלע ְֲִֶַָָָָָֹיכ ל

 רת ללד  מיחדת חביב ת מצינ ממ יכיו  טב   ה על  למידי  אצל  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
רי הרב  רנמ דה הרב  ב ד מידיט בה ד, אייזיק עליניצחק  יג  תזכ ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וניתי למד י  ואמר : עצמ על העיד אר  אמ.עמי ואחד מאה  "יח ע ה "רי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אפריבדגל מיני)מחנה  תה(רת הינ מה ",  ר  ר" וזה ר: כל (י ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מה) חינת היה  יחאי   מע רי ואיתא  מה , חינת י מה,,ודר בר  ר מה   וידר הינ ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מ ילא ה לת  ל  ל ת  הינ , ר וה ה אז ההר , ספר יחאי,   מע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹרי

האה ועד.יהיה סלה   אמ ימינ מהרה  נה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

יריבספר  תב:אר כיא מינ תמירא  ת ר ה יח יאת  קד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
האחד ,לה ברי ל ה לההר לזה  העצה  .לע  ליצל רחמנא  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹואיקרס ת 
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מס לת זהר אמירת  י אמר, מה מבי אינ י על   א זהר י כל  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻלאמר
הב. ְֳֵַַָלטהרת

ה ד מקדמת רח  ער  עצמ ז"ל האר "י נ לר צינ י"ב)נא )אמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
 עלי נ' א מ'  ע עמיק לי לבד  קיאת  ר זהר "למד ה וי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹל הר"א

עמ ה הר ספר ו קרא  י בספר כל ,"י ר  האר"י י נ"א)בחי ע ד תב(הנד"מ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לבד  ה ה הר  מ פר י ע רה  י כל למר אחד בה  לעל  תְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
בה ל על    ת   י פס האר "י בחי ספר הבא וה הבנה,  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלי

וה , י ה '  א ד' י כל ד לל ה דליאחד  ספרחיד"א ער  ספרי (מערכת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ר נה היר) מי מ י האר"י הביא ה '  י ל  למר  בה  ל על   ת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
מ הגה "ק תב   וכצא מצתיהר, נתיב ספר ל"א)קאמרנא א ת א ' ביל  הרה ,(נתיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

רנמ הגה"ק   מזידט בותב  היר צבי להגה"ק הרב מצינ וכ ,  נהג  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הרב רנממקארי נחס  רס"ד)רי  עד  ח"א  הנמ"ח  נחס ג'(אמרי א ב ' למר  רי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

 א ואי אב ת, על יתי  ספר  ה בא  ה רא ה עה ע ד  וע , י כל  יְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
. להארי  מְְֲִַמק

הרב וה תב  בר  קאמר , מאי ידע  לא ה הר ספר  קרא ת היספר ד חיד"א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אצע מ"ד)מרה מאי (את ידע  לא  לד ל על מ מר ההר ספר "ל ד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

 ספר תב   וכ ל מה ". דל   ה א  קריאת טעה   וא ה דליקאמר ,  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ב') את ס ע "ה  סימ ח "א אל  יח "ת וע ד ,  ספרי זה(מערכת  מעי תב  בר נא מקדמת , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מיה מ לח ספר צמח  בע תמהר"י דליל  ה ד ע"ב)סדר  רי ל"א  ), ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חיו  ע  ר קנטרס  להי פר הרמח "ל ע ד  וע] .ילח רי זכירה  א לה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ובשו "ת ע "ד, ע '   ח "ב  פלאג'י י דעניאח ע "ד].אפרקסא  סימ ְְְְִִִַַַַַַַַָָָ

מהזהרהרמ"קוכתב הה א האר העת מני  הזהר ספר  י רא ה פר ולזה  : ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
 קי תע ה ל אלקית ה חה  יעי מ  רא ודר , פעיאהעליו אר  היה  , ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

  יב עלי  מ ע יו 'וכ רה  וסתרי  רזי היינ רה רזי מ ע  מהעת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הה א  מההר  ע למר ה הר , ספר  ה ה הח ר  ק רדביר(אתקרי מה את הרב  ע , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹֹ

ב') ,אבי .אלקי ֱִֵָֹ

ר יא  היק המקבל כתב  מה צמחראה  זי"ע)זצ"ליעקב   דה האר"י (מלמידי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לספר   מתהקרמה ניה,קל על מב ה  רחל זאת: חכמה  סקיע אינ לפי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
הד:יא. לבניוהשל"ה אמר מי וידע ל ְְִֶֶַַַָָָָָָ

 טע טע לא ה לה  חכמת   טע  טע ְֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹא
מימיו חטא מאמרת")יראת ב "ערה  תב(ועי וכ . ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ז "ל : הרע הר "א יצר אי וסד, רמז  סקיהע ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
. ה להת ר י"ח)יכל  ה', מלי על הר"א  .(ירש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

זוהרוביב . ע"ב)תיקוני ה' ד דרגא (בהקדמה  :

ה', ביראת ה'שביעא יראת ביה דאית  מא כל 
חסר ליה ה'לית את  יראו דכתיב הוא  הדא

תמינאה דרגא ליראיו... מחסור  אי כי קדושיו
דלית ומא ...אנפי בשת  ליה למהוי ה' ביראת

,מתניתי מארי אוקמוה אנפי בשת  בוודאי ביה
סיני. הר  על  אבותיו רגלי עמדו ש)שלא  עיי)
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א , מיח  אי ולזה , ה את  ועיניהממהרת מ כי לק "מנעי אז  ה ' ל אמר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
,"אינ י ניה על 'וכ בעסקמ מעה ת בה ליה היח  יאת    למר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הלה בחכמת  מ חהיגהזהר ני מעיר  אחד א י  סקיע ניה  ואי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
,"אינ" ולכ ה למד, עסק  מ ועיר, עיר  כל רא י  קב ע מדר אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָי

היח את  ממהרי כימ "ניה" אי .י ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
י"ד)מליהגר"אבריוידע את,(י"ב , מכיח  יהר למזה  הכ ת  דל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

חבר א וג לדרת, ע ה  מה ל  על כר מקל הכיח מע , חבר א ,ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָחבר
מ ל קח מע א וזה ,חבר ל הב  חלק ל  מק ל ה כיח  אז מע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלא

. יה ה חלק ע "א)בזהראת  קכ "ט רמה  אמר:(פ ' תר ,   למר האד רי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ח יו  תר   דרדי מא לה למזה ל נ.חייביא א עד , ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

א עליו י חאי ר מע ר י  עלז ני ותח  ני העלי ע יחד ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָוניר 
צר צהתק על נא יחד  קדיר קי א החבר א וכל  נ אלעזר  ור י   ל ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָה
רת את טב י תר   להבי נכל וכ ה ד רת יד על לע רר  יחד, ב"ה כזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָדל
בואי  חבר את  יע רר  אמ אחד וכל  הרש "י , לר רת נ נתקר  בזה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻה גלה ,
  אמ רחמי  מל תא יפק דא הר "י הבטחת מ מ ד  כ יבא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמ יח

.רצ ְִָיהי 
נ :נתחיל  ְְִִַ

אד ֹוננ ּו ּבעדנ ּו, טֹוב ימליץ  הּוא עינינּו, מאירת היא לנ ּו, מגן  ּתֹורתֹו
י ֹוחאי. ואמרּתם :ּבר 

מטהר  ּומי מ ּטהרין , אּתם  מי לפני יׂשראל, א ׁשריכם  עקיבא, ר ּבי אמר 
מקוה  מה הּׁשם , יׂשראל מקוה וא ֹומר , ׁשּבּׁשמים . אביכם אתכם ,

יׂשראל . את מטהר הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש אף הּטמאים, את מטהר

תצרי תב אאר  ,מאיה את מטהר מקוה  מה ,ה יראל "מקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יראל", את  מטהר הא ר  דההק  לפר הדואפר ה יק ברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

זי"ע : מקארי נחס ההר ר י  קדת  לההר א צריכי מקוה  לכ אי. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אינאמר : מקוה, לה ואי פרי בי עב ר מריא אד ני קצת  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

א רא,  לה א מר ואני  זהר, ללמד ציחלר אמר  מהרב מע י ר על  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
מ דת דלה מקוה  צרי מה  י ה ת , על  לט ל צרי אי ת ערב  ט ב   ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻי

טב  קס"ד)י   לה נחס אמרי זי"ע, מקארי נחס .(רי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

אזהלפי ,מאי ה את מטהר  מקוה מה  ,ה יראל מקוה  , לפר אפ ר  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
תב מ אחד בר  ה וההר  וה קוה   ה י ראל , את  מטהר הא ר ד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה

והארות הוספות
יעקב בספר יג. :לש נ זהתב,קהת ְְְְֲִִֶַַַָֹ

תראה, רא  ה א  עה זה רנ ד  ְְֵֶֶַַַָָָָָָ"מה
בא  די האמת  חכמת  להת ת  ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָוצרי

ִַָמיח ."
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מס לת זהר אמירת  י אמר, מה מבי אינ י על   א זהר י כל  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻלאמר
הב. ְֳֵַַָלטהרת

ה ד מקדמת רח  ער  עצמ ז"ל האר "י נ לר צינ י"ב)נא )אמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
 עלי נ' א מ'  ע עמיק לי לבד  קיאת  ר זהר "למד ה וי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹל הר"א

עמ ה הר ספר ו קרא  י בספר כל ,"י ר  האר"י י נ"א)בחי ע ד תב(הנד"מ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לבד  ה ה הר  מ פר י ע רה  י כל למר אחד בה  לעל  תְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
בה ל על    ת   י פס האר "י בחי ספר הבא וה הבנה,  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלי

וה , י ה '  א ד' י כל ד לל ה דליאחד  ספרחיד"א ער  ספרי (מערכת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ר נה היר) מי מ י האר"י הביא ה '  י ל  למר  בה  ל על   ת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
מ הגה "ק תב   וכצא מצתיהר, נתיב ספר ל"א)קאמרנא א ת א ' ביל  הרה ,(נתיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

רנמ הגה"ק   מזידט בותב  היר צבי להגה"ק הרב מצינ וכ ,  נהג  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הרב רנממקארי נחס  רס"ד)רי  עד  ח"א  הנמ"ח  נחס ג'(אמרי א ב ' למר  רי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

 א ואי אב ת, על יתי  ספר  ה בא  ה רא ה עה ע ד  וע , י כל  יְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
. להארי  מְְֲִַמק

הרב וה תב  בר  קאמר , מאי ידע  לא ה הר ספר  קרא ת היספר ד חיד"א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אצע מ"ד)מרה מאי (את ידע  לא  לד ל על מ מר ההר ספר "ל ד ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

 ספר תב   וכ ל מה ". דל   ה א  קריאת טעה   וא ה דליקאמר ,  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ב') את ס ע "ה  סימ ח "א אל  יח "ת וע ד ,  ספרי זה(מערכת  מעי תב  בר נא מקדמת , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

מיה מ לח ספר צמח  בע תמהר"י דליל  ה ד ע"ב)סדר  רי ל"א  ), ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

חיו  ע  ר קנטרס  להי פר הרמח "ל ע ד  וע] .ילח רי זכירה  א לה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ובשו "ת ע "ד, ע '   ח "ב  פלאג'י י דעניאח ע "ד].אפרקסא  סימ ְְְְִִִַַַַַַַַָָָ

מהזהרהרמ"קוכתב הה א האר העת מני  הזהר ספר  י רא ה פר ולזה  : ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ
 קי תע ה ל אלקית ה חה  יעי מ  רא ודר , פעיאהעליו אר  היה  , ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

  יב עלי  מ ע יו 'וכ רה  וסתרי  רזי היינ רה רזי מ ע  מהעת ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
הה א  מההר  ע למר ה הר , ספר  ה ה הח ר  ק רדביר(אתקרי מה את הרב  ע , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹֹ

ב') ,אבי .אלקי ֱִֵָֹ

ר יא  היק המקבל כתב  מה צמחראה  זי"ע)זצ"ליעקב   דה האר"י (מלמידי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לספר   מתהקרמה ניה,קל על מב ה  רחל זאת: חכמה  סקיע אינ לפי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
הד:יא. לבניוהשל"ה אמר מי וידע ל ְְִֶֶַַַָָָָָָ

 טע טע לא ה לה  חכמת   טע  טע ְֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹא
מימיו חטא מאמרת")יראת ב "ערה  תב(ועי וכ . ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ז "ל : הרע הר "א יצר אי וסד, רמז  סקיהע ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
. ה להת ר י"ח)יכל  ה', מלי על הר"א  .(ירש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

זוהרוביב . ע"ב)תיקוני ה' ד דרגא (בהקדמה  :

ה', ביראת ה'שביעא יראת ביה דאית  מא כל 
חסר ליה ה'לית את  יראו דכתיב הוא  הדא

תמינאה דרגא ליראיו... מחסור  אי כי קדושיו
דלית ומא ...אנפי בשת  ליה למהוי ה' ביראת

,מתניתי מארי אוקמוה אנפי בשת  בוודאי ביה
סיני. הר  על  אבותיו רגלי עמדו ש)שלא  עיי)

הזהר¬ −נחלי יגֲֵַַַ

א , מיח  אי ולזה , ה את  ועיניהממהרת מ כי לק "מנעי אז  ה ' ל אמר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
,"אינ י ניה על 'וכ בעסקמ מעה ת בה ליה היח  יאת    למר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הלה בחכמת  מ חהיגהזהר ני מעיר  אחד א י  סקיע ניה  ואי , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
,"אינ" ולכ ה למד, עסק  מ ועיר, עיר  כל רא י  קב ע מדר אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָי

היח את  ממהרי כימ "ניה" אי .י ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
י"ד)מליהגר"אבריוידע את,(י"ב , מכיח  יהר למזה  הכ ת  דל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

חבר א וג לדרת, ע ה  מה ל  על כר מקל הכיח מע , חבר א ,ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָחבר
מ ל קח מע א וזה ,חבר ל הב  חלק ל  מק ל ה כיח  אז מע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלא

. יה ה חלק ע "א)בזהראת  קכ "ט רמה  אמר:(פ ' תר ,   למר האד רי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ח יו  תר   דרדי מא לה למזה ל נ.חייביא א עד , ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ

א עליו י חאי ר מע ר י  עלז ני ותח  ני העלי ע יחד ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָוניר 
צר צהתק על נא יחד  קדיר קי א החבר א וכל  נ אלעזר  ור י   ל ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָה
רת את טב י תר   להבי נכל וכ ה ד רת יד על לע רר  יחד, ב"ה כזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָדל
בואי  חבר את  יע רר  אמ אחד וכל  הרש "י , לר רת נ נתקר  בזה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻה גלה ,
  אמ רחמי  מל תא יפק דא הר "י הבטחת מ מ ד  כ יבא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמ יח

.רצ ְִָיהי 
נ :נתחיל  ְְִִַ

אד ֹוננ ּו ּבעדנ ּו, טֹוב ימליץ  הּוא עינינּו, מאירת היא לנ ּו, מגן  ּתֹורתֹו
י ֹוחאי. ואמרּתם :ּבר 

מטהר  ּומי מ ּטהרין , אּתם  מי לפני יׂשראל, א ׁשריכם  עקיבא, ר ּבי אמר 
מקוה  מה הּׁשם , יׂשראל מקוה וא ֹומר , ׁשּבּׁשמים . אביכם אתכם ,

יׂשראל . את מטהר הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש אף הּטמאים, את מטהר

תצרי תב אאר  ,מאיה את מטהר מקוה  מה ,ה יראל "מקוה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יראל", את  מטהר הא ר  דההק  לפר הדואפר ה יק ברי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

זי"ע : מקארי נחס ההר ר י  קדת  לההר א צריכי מקוה  לכ אי. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אינאמר : מקוה, לה ואי פרי בי עב ר מריא אד ני קצת  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

א רא,  לה א מר ואני  זהר, ללמד ציחלר אמר  מהרב מע י ר על  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
מ דת דלה מקוה  צרי מה  י ה ת , על  לט ל צרי אי ת ערב  ט ב   ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻי

טב  קס"ד)י   לה נחס אמרי זי"ע, מקארי נחס .(רי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

אזהלפי ,מאי ה את מטהר  מקוה מה  ,ה יראל מקוה  , לפר אפ ר  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
תב מ אחד בר  ה וההר  וה קוה   ה י ראל , את  מטהר הא ר ד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה

והארות הוספות
יעקב בספר יג. :לש נ זהתב,קהת ְְְְֲִִֶַַַָֹ

תראה, רא  ה א  עה זה רנ ד  ְְֵֶֶַַַָָָָָָ"מה
בא  די האמת  חכמת  להת ת  ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָוצרי

ִַָמיח ."
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ארא)זהר מבא   וכ א ', עד  ל "ח  א  רת ב' רי :(חלק , ואמר יסי  ור י  ח א ר י  כ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
מדרגת   על  וה א  החכמה , סדת ל ערי ה תח הא י חאי , ר    מעְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הה ר  ואי  ההעלינת, האד ני הא יחאי,',מי ר מע רי עליו זה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ה'",נאמר : האד ני אל  ר זכ ל יראה נה עמי ל" בריג בר  הא מי  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

.עלינ ג  ת זכ מקארי נחס ר י  ברי  במ ועכו לפניו. להתראת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָצרי

לפרעד  עדנ אפר ט ב ימלי ה א ,עינינ מאירת  היא ,לנ מג  רת" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחאי" ר  ננחז "ל אד אמר ה ה  ב'), ע ד צ"ח   ולא (סנהדרי ייתי ע לא אמר  : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

היה מה רא ה י .נל א עד איחמי, ולא ייתי  [ר ה] אמר וכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיחמיני
זה . לעמ ד  לייכ  אי להבי  יכל ולא היח , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹימת

אנ ר י הב הכי הק את   לנ והכי זה  ל  ראה  זי"ע , יחאי ר  מע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  דמיה ה רת ל למה ולז ת  להקב"ה להתקר אחדי רגעי לי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיכ

ר חני. י  ג מי  אט צצת    כמ לז ת , לי יכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהי

 ריעלמד מבא מעב  ה יח, את מביא האלה  את קרב בר  על   א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
להפי צריכי  ה א אר  די היה ל י תר !!! זמ  אי .אט צצת יראל  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָע

הזה "ק. לד  ִֶַַאת

ה עכ ו על   מר הצה"ק ל  י מכ ב  לכ ז "ל)נקרא האר"י תה(נמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
נה: עי ְֲִִֵַָָאחרי

המכ ב  על ל  .גיל י ְִִֶַַַָָֻ

נאמנה, היּ וֹ ם"וּת דע  עד ז"ל האר"י מזּ מן היה א  ׁש עדין ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌
והנּ ה וכ וּ ', ׁש רׁש וֹ  על ז"ל האר "י  ׁש יטת את ׁש יּ בין מי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
א ז "ל, האר "י נׁש מת לע ּב וּ ר  זכיתי  יתּב ר העליוֹ ן ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּב רצוֹ ן
מּמ נּ י  גּ ם ׁש נשׂ גב עליוֹ ן ּב רצוֹ ן א לּ א הּט וֹ בים, מעשׂ י ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
ּב ּה  זכה  ׁש א זוּ  נפלאה לנׁש מה אנכי נבחר ּת י לּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעצמי
זה ּב ענין להארי א וּ כל וא היּ וֹ ם, עד  ּפ טירתוֹ  מעת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָאדם

ּב נפלאוֹ ת". לד ּב ר ּב זה דּ ר ּכ י ׁש אין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני
תרפ"א )( מ נת מכב  זי"ע  " ה "על מר. ְְְִִַַַַָָָָֻ

ה על אל  השי"ת ל  נבאית  הת ת ְְְִִִֶֶַַַַָָֻמכב 
רב"ויהי כי  ואב פה , ואני ,האי הבח  ימי  הלחמה  ני ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הקר עלת ויהי  ה ילה . קל צימק מ  ל הע אני וה ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
,יהרא על   חר רא יניה מרח אחד  ואי מי ני, לפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
לבקעה פלינ תיהגוי רל  רחי  יוהרא , יהרא לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצלי

עצמ ת. ל  לי  הי ו מאד ְְְְֲִֶַַָָֹדלה 

הזהר¬ −נחלי טוֲֵַַַ

אלי והה ידקל  לח  ,ימר רחמי  ל הע לכל ה נהיג י אל  אני  : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻ
כו החרב, ואחז י  ה ' רח  ול ייני גב רה . עצמה ל נתי ע ה  י החרב  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואחז 

ה רטי. לקניני רתי והחרב  ,ואינ  ממק על היטב וה ט י האי  תא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנעל

אלי ואמר  הדי,ה ' האב ת   אר החמה  אר אל לד מ  ל ול  רגל א : ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ליק  חרי תא י  ,האר אני  ל  ונברכ , ועצ דל  לחכ  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָואע
החרב ואת קיימא, ל י עה  האני בר  את רפא  למע ה ה, ה ר  כל   ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוחכ
ל אר  ביני יני  האת היא י ,דמא נפ כל עליה  ותמ ר  יד ח  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה ה 
,תמ  נאמ אי לי היה לא עד עה  עד י ,ידי על  מיתק הא בי ה  ברי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה
אר מחל ל מע ה  , ע מה  בליהח  ע   ועל  ה את, החרב   ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלמסר

.מהאר ויתבער  יתע  כ , ידי חר י  את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיראה

מי ני ואסר  עיני  למראה  היתה  והחרב  י, ה בר  לע ת  מהיט יראתי  י  ני  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
לאתת רתי  נתה כה  ה ה  נרא, מ חית דמת רזל, ל  טה  חרב   מְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
את בטח  והקט, ונחת א ר  מלאה  זיוו רק  אר  י " "אל  ד ה ה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹנצצת

. ל הע ָָָֻל

מטפס(ה)ואמר ל הע רי  לכל  ואקנה   י מי  לי: מאפס )אל  / ל(מה טהרה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
 ידע אז  י ה את , אר.החרב  ה ' נע  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אלי:עיני ואא ואמר עלי נ ב ה' עיניוהה  נא א ,תי אב אלקי  אל  אני  ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
 ני עלי , מאי י המצאתי אר הציא ת ל וראה לפני ע מד אה אר  קְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
סדרי   זמ  המ ל ועד הציאת, לגי   יציאת מ חילת  מרא יחד, ני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹותח
ואמח ואראה להתאר . ידי  למע ה ראי, מלאכ מר על א יב עד ,ת חְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהת
 גי מתע האר אי ל אר  והב  והענג ,א מ וכל  הנהדרה  הריאה  על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד

לה '. ואדה ְֶֶַָָעליה,

צא אז לא מא י  מיד  מ ל ונדה  ופחד, יראה  נעבד לפני לה ': אמרי  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
 רכי ה וארי  , ס עד מרא לפנינ ערכה  נע ל ללת  אכ וה ב , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהרע ת
מעי  כל  וע נפל   אי ט ב , וכל  ועד לנע לה הכינ ת  א ר  , למע ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
 חתה חכמת  ועל נהדרה , חכמה  ונמלאתי יחד. ני ותח ניהעלי  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻידי
. י מאת ני מ י ר ימי  י  י חכמה והספי הלכי   כלית . ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָה רטית

מי: ר לאמ לה ' פ ה  לער לי על  עלה  מ להאה  י תר חכמה נמלאתי  ה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
ה ', וחכמי ביאיה ברי את  לא מי, יפלא אר  לע בר ואי נידמ ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה

והרהרי  הבני, לא  ר ידה המת   ,ל מבי הבטיחאיני ה ' ה ה : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹֻ
 יחת את   עדי ואני  , בראי וה החכמי י למ פת להית  עד ודעת , חכמה  ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלי 

.מבי ִִֵֵאיני



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ יד

ארא)זהר מבא   וכ א ', עד  ל "ח  א  רת ב' רי :(חלק , ואמר יסי  ור י  ח א ר י  כ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
מדרגת   על  וה א  החכמה , סדת ל ערי ה תח הא י חאי , ר    מעְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הה ר  ואי  ההעלינת, האד ני הא יחאי,',מי ר מע רי עליו זה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ה'",נאמר : האד ני אל  ר זכ ל יראה נה עמי ל" בריג בר  הא מי  ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

.עלינ ג  ת זכ מקארי נחס ר י  ברי  במ ועכו לפניו. להתראת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָצרי

לפרעד  עדנ אפר ט ב ימלי ה א ,עינינ מאירת  היא ,לנ מג  רת" ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
יחאי" ר  ננחז "ל אד אמר ה ה  ב'), ע ד צ"ח   ולא (סנהדרי ייתי ע לא אמר  : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

היה מה רא ה י .נל א עד איחמי, ולא ייתי  [ר ה] אמר וכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיחמיני
זה . לעמ ד  לייכ  אי להבי  יכל ולא היח , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹימת

אנ ר י הב הכי הק את   לנ והכי זה  ל  ראה  זי"ע , יחאי ר  מע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  דמיה ה רת ל למה ולז ת  להקב"ה להתקר אחדי רגעי לי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיכ

ר חני. י  ג מי  אט צצת    כמ לז ת , לי יכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהי

 ריעלמד מבא מעב  ה יח, את מביא האלה  את קרב בר  על   א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
להפי צריכי  ה א אר  די היה ל י תר !!! זמ  אי .אט צצת יראל  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָע

הזה "ק. לד  ִֶַַאת

ה עכ ו על   מר הצה"ק ל  י מכ ב  לכ ז "ל)נקרא האר"י תה(נמת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
נה: עי ְֲִִֵַָָאחרי

המכ ב  על ל  .גיל י ְִִֶַַַָָֻ

נאמנה, היּ וֹ ם"וּת דע  עד ז"ל האר"י מזּ מן היה א  ׁש עדין ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌
והנּ ה וכ וּ ', ׁש רׁש וֹ  על ז"ל האר "י  ׁש יטת את ׁש יּ בין מי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
א ז "ל, האר "י נׁש מת לע ּב וּ ר  זכיתי  יתּב ר העליוֹ ן ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְּב רצוֹ ן
מּמ נּ י  גּ ם ׁש נשׂ גב עליוֹ ן ּב רצוֹ ן א לּ א הּט וֹ בים, מעשׂ י ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
ּב ּה  זכה  ׁש א זוּ  נפלאה לנׁש מה אנכי נבחר ּת י לּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעצמי
זה ּב ענין להארי א וּ כל וא היּ וֹ ם, עד  ּפ טירתוֹ  מעת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָאדם

ּב נפלאוֹ ת". לד ּב ר ּב זה דּ ר ּכ י ׁש אין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני
תרפ"א )( מ נת מכב  זי"ע  " ה "על מר. ְְְִִַַַַָָָָֻ

ה על אל  השי"ת ל  נבאית  הת ת ְְְִִִֶֶַַַַָָֻמכב 
רב"ויהי כי  ואב פה , ואני ,האי הבח  ימי  הלחמה  ני ת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הקר עלת ויהי  ה ילה . קל צימק מ  ל הע אני וה ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻ
,יהרא על   חר רא יניה מרח אחד  ואי מי ני, לפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
לבקעה פלינ תיהגוי רל  רחי  יוהרא , יהרא לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמצלי

עצמ ת. ל  לי  הי ו מאד ְְְְֲִֶַַָָֹדלה 

הזהר¬ −נחלי טוֲֵַַַ

אלי והה ידקל  לח  ,ימר רחמי  ל הע לכל ה נהיג י אל  אני  : ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻֻ
כו החרב, ואחז י  ה ' רח  ול ייני גב רה . עצמה ל נתי ע ה  י החרב  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹואחז 

ה רטי. לקניני רתי והחרב  ,ואינ  ממק על היטב וה ט י האי  תא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנעל

אלי ואמר  הדי,ה ' האב ת   אר החמה  אר אל לד מ  ל ול  רגל א : ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ליק  חרי תא י  ,האר אני  ל  ונברכ , ועצ דל  לחכ  ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָואע
החרב ואת קיימא, ל י עה  האני בר  את רפא  למע ה ה, ה ר  כל   ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָוחכ
ל אר  ביני יני  האת היא י ,דמא נפ כל עליה  ותמ ר  יד ח  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה ה 
,תמ  נאמ אי לי היה לא עד עה  עד י ,ידי על  מיתק הא בי ה  ברי ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה
אר מחל ל מע ה  , ע מה  בליהח  ע   ועל  ה את, החרב   ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלמסר

.מהאר ויתבער  יתע  כ , ידי חר י  את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיראה

מי ני ואסר  עיני  למראה  היתה  והחרב  י, ה בר  לע ת  מהיט יראתי  י  ני  ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ
לאתת רתי  נתה כה  ה ה  נרא, מ חית דמת רזל, ל  טה  חרב   מְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
את בטח  והקט, ונחת א ר  מלאה  זיוו רק  אר  י " "אל  ד ה ה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹנצצת

. ל הע ָָָֻל

מטפס(ה)ואמר ל הע רי  לכל  ואקנה   י מי  לי: מאפס )אל  / ל(מה טהרה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
 ידע אז  י ה את , אר.החרב  ה ' נע  ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אלי:עיני ואא ואמר עלי נ ב ה' עיניוהה  נא א ,תי אב אלקי  אל  אני  ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
 ני עלי , מאי י המצאתי אר הציא ת ל וראה לפני ע מד אה אר  קְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
סדרי   זמ  המ ל ועד הציאת, לגי   יציאת מ חילת  מרא יחד, ני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹותח
ואמח ואראה להתאר . ידי  למע ה ראי, מלאכ מר על א יב עד ,ת חְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהת
 גי מתע האר אי ל אר  והב  והענג ,א מ וכל  הנהדרה  הריאה  על ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד

לה '. ואדה ְֶֶַָָעליה,

צא אז לא מא י  מיד  מ ל ונדה  ופחד, יראה  נעבד לפני לה ': אמרי  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
 רכי ה וארי  , ס עד מרא לפנינ ערכה  נע ל ללת  אכ וה ב , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהרע ת
מעי  כל  וע נפל   אי ט ב , וכל  ועד לנע לה הכינ ת  א ר  , למע ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
 חתה חכמת  ועל נהדרה , חכמה  ונמלאתי יחד. ני ותח ניהעלי  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻידי
. י מאת ני מ י ר ימי  י  י חכמה והספי הלכי   כלית . ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָה רטית

מי: ר לאמ לה ' פ ה  לער לי על  עלה  מ להאה  י תר חכמה נמלאתי  ה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
ה ', וחכמי ביאיה ברי את  לא מי, יפלא אר  לע בר ואי נידמ ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה

והרהרי  הבני, לא  ר ידה המת   ,ל מבי הבטיחאיני ה ' ה ה : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָֹֻ
 יחת את   עדי ואני  , בראי וה החכמי י למ פת להית  עד ודעת , חכמה  ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלי 

.מבי ִִֵֵאיני



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ טז

בטראמר והנהאקראו עלי רה למעלהה ' גתוה חכמת ראה  ה : ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
אל מה  הה , עד אר הי אר   החכמי ל  על נתי (י)למעלה , ולא מי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

 נאמרי בריה מסק אינ ה ב אה , ברי הבנת  ח ר את  דאיב ולה  ? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻל
ל את להבי כל  ואז  ,דרגת מ רידא רצה הא ,גת מה קטנת   ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ

? תמ בריהְְִֵֶָ

בר .והחרי עניתי ולא  רח התאר ת  ומח י ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ה'אחרי את  אל י ה בתזה  וכל ו תי, ק על בר מע י  לא הה  עד הלא : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
גלל יהיה  מה   וא מיעד, הל  ואליה לבד, רחנת  מ לי יעה די ע ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוה
ואד  פני מ ליכני  הא ,לפני ואחטא כלי יתלל  ה געי  א מחלה  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאיזה 

עני ני ? א האת, ה בה ל  ֲִִֵֶַַַָָֹאת

ה'ובע הה)לי והחסד סלח י עי פ לכל  ,כלית על את בר  רא (הוה ה דל  מ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
חס אחטא, לא וא אחטא, וא נצח ת, מ י חס ירה לא י  הצחי , בכסאְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מאד. ו חי ו מעי לנצח, הימני יסר  לא  שתקדְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

מאתבמלאת נעדי וההבטח ת די ע ה לכל רב קב  הק ב י האה  מי ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
אר ה' לחפ ולהביא ,ל הע ני אל  לדר  אי  ול סק ה מצאתי ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹה ',

ה '(י)ה דיע על סרה בריוד מל , הריקי אד ני  י לטל להתאק יכל י ולא ני , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
ב ואני , ריאת ונגע ()ועל האה, האמללי על  מצטחק  מ ומח, ל ה וה ל  ע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ה ב . עד  ברי ה ְִֵֵַַַַָאלי

ה ני אז הרמה , מ דרגתי ארד  ואפיל היה  מה יהיה – ל י כרחהסמ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
את לה עיל  ול וחכמה  נבאה  דברי  ודעת ה גה לי  ל לה ', ח ה פילה   ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל
מאז דע י והג מ תי .  ע וה החכמה  לדרת  תלהעל האמללי להע ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻני 
מאד. ח ה  פ ה  יח  ופכי  התאקי, לא זה ל   ע ר חי  להדאיב לי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאסר 

ואא ויהי  לי קר  ואמר  ברי ועל  עלי יחק מי יב וראיתי מהעיני : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עז , כל לו חכ אחד יחד, קימתא יאנ ב ' ר אה אני  ואמר  ראה ? ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאה 
את מיל ,והחל טה ,טע החסר  וה ני  לד,  קט  מ וט קט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוה ני

.ל וה ְִֵַַָהר 

ה'ואמר סקי לי איזה לי  ואמר  יו את  ט ה ופח  יהיה. דל  טה זה : ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הה גה וה ב אה  החכמה אצרת ל ה הר י  ,אמנ ,צר ל  לי   בנימ ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָָלי

עד אמת, נביאי  ל  יביאי ה ל   י מהלכי לי ונת ה ', לי ענה י דעי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה' .וחכמי ְְֵַ

ה ':ו אמר  ארלי וראיתי עיני ונאתי קדמה , מזרחית  לר ח והט  רגל על ק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היה ועדיי הדל, לקמת מתוק עצמ את והוה  מ נתר אחת רגע  ה ז  ט ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָה

מאד. ונפלאתי דמ וכל  טע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹחסר 

הזהר¬ −נחלי יזֲֵַַַ

היהאחר  לאמר:זה  חזה אלי ה' האר,בר על  ואב  הימנית . צ על כב  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
 אימתנ מאד יר ילא יי ראה  אני ואמר : ר אה? אה מה  לי: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻואמר 

.מאד מ חת מראיה ה ':ונאבדי לי לכואמר צרה  ל כל   האהא ייה ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
וכל ,ל לתת תילאב נעי  אר   האר אל אביא אז  ,יח רח  ה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהפיח

."יד על  מ יתק זי"ע)(העק ְְִִִֶַַָיע די  " ה" על  מר ל   קד יד  תב מ נבאית התת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ני מי ל  רב  לא מסר פני  מבי היטב , א קטעי בב ' נת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
נמה השי"ת הביא כדי ולא .ינינ וחי זה , למנלע ב  ד ה האר "י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹנתל ל
את להאיר  כדי  ,ל  נצר  להע מני זאת עה  אא ,ל לע ז ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָֹנפלאה
הר חני, נ עיור מחמת  קיר ימג  ה אר  ,כימ ה הר ת  ל  רְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
נמת השי "ת הטיע  לפיכ . יה ח דרכי וה מת  החמר  ליטת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹמחמת
מיחדת צרה יתר , ה היר אפ ה ', עב דת  ערי  ה הרת ל  הגה את ינ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻר
רת ע רת ע ירדת אר , ז מאירה נמה ה ה . ה ר לאני ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה תאימה
האמי. אפ השי "ת עב דת  ר את י בל לה רת  כדי נלחת ,לְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלע
לה גת יע ה לא  כ ר לא ה', עב דת לדר י יר מדריכי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻֻי
סברת על ניה הדרכת ל ,  א לל. רה רזי  לה נת ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעלינת ,
ינר ל  הדרכת לא .בריה אמת על  קלה   ול ערב ת, ואי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבד,
יקדת. אמת  א ערת הה יתר, הב ת  ה על ת   לר ה יע  ,ד ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה
יד על והיע  ,ינ ר   הל נתיב  ל ה הא הרי  ,הדרכת לפי ל הה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכל
אמת, רת  רת ואי  ועל ה "ל, טעי ה ב ' מ ראה  פי  השי "ת, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקרבת
בר מי  ל הדרכת  י ה דל ההב ל  וזה ספקת. א סלת ל   מ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹללא
 רי ר לברר  מנה הפקת, ערפל הה עדי מי  לבי ,נ לגמר  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹה יע 

.טי לחל קימס ניְֲִִִַָֻ

בוהה ל  דרלאחר ורק ה בר ,  ל  רסנת לא ת ח זמ ל ,רי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לכל עז מאיר  , רת נגה עלה  עד , רא לזרח  החל מעט  מעט  ,טירתְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
 איול זה  לדר  רפאה  אי י ,רת עמיהט  וגמר נמנ כבר ה '. בר  יְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהמבק
סדתיו  עמקי  על קדי כבר  זי"ע . ד ה ינ ר רת ה א זה צרי אא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחריו,

זה . צד זה  והזרמי גיהח מל  על ה  בני  ואברכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחסידי

העלועכיו מלחמת לפני נה  ריע  הל  ה על  ל ה  להבי  לייכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
את לה יל  ה ליח היה  י דה ז הר למד לה להיד ניהר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלכל

יראל. ְִֵַָע

וראי יד ע  ני הר לכל הל ,ל הע מלחמת  לפני נה  רי ע זצ"ל  ה על  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
מכלל דל חלק י ראל , לל על חמה  דלה  זירה   לה ואמר  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָייב ת ,



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ טז

בטראמר והנהאקראו עלי רה למעלהה ' גתוה חכמת ראה  ה : ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
אל מה  הה , עד אר הי אר   החכמי ל  על נתי (י)למעלה , ולא מי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

 נאמרי בריה מסק אינ ה ב אה , ברי הבנת  ח ר את  דאיב ולה  ? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻל
ל את להבי כל  ואז  ,דרגת מ רידא רצה הא ,גת מה קטנת   ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ

? תמ בריהְְִֵֶָ

בר .והחרי עניתי ולא  רח התאר ת  ומח י ְְְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ה'אחרי את  אל י ה בתזה  וכל ו תי, ק על בר מע י  לא הה  עד הלא : ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
גלל יהיה  מה   וא מיעד, הל  ואליה לבד, רחנת  מ לי יעה די ע ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻוה
ואד  פני מ ליכני  הא ,לפני ואחטא כלי יתלל  ה געי  א מחלה  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאיזה 

עני ני ? א האת, ה בה ל  ֲִִֵֶַַַָָֹאת

ה'ובע הה)לי והחסד סלח י עי פ לכל  ,כלית על את בר  רא (הוה ה דל  מ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
חס אחטא, לא וא אחטא, וא נצח ת, מ י חס ירה לא י  הצחי , בכסאְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

מאד. ו חי ו מעי לנצח, הימני יסר  לא  שתקדְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

מאתבמלאת נעדי וההבטח ת די ע ה לכל רב קב  הק ב י האה  מי ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
אר ה' לחפ ולהביא ,ל הע ני אל  לדר  אי  ול סק ה מצאתי ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹה ',

ה '(י)ה דיע על סרה בריוד מל , הריקי אד ני  י לטל להתאק יכל י ולא ני , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
ב ואני , ריאת ונגע ()ועל האה, האמללי על  מצטחק  מ ומח, ל ה וה ל  ע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ה ב . עד  ברי ה ְִֵֵַַַַָאלי

ה ני אז הרמה , מ דרגתי ארד  ואפיל היה  מה יהיה – ל י כרחהסמ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
את לה עיל  ול וחכמה  נבאה  דברי  ודעת ה גה לי  ל לה ', ח ה פילה   ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָל
מאז דע י והג מ תי .  ע וה החכמה  לדרת  תלהעל האמללי להע ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻני 
מאד. ח ה  פ ה  יח  ופכי  התאקי, לא זה ל   ע ר חי  להדאיב לי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאסר 

ואא ויהי  לי קר  ואמר  ברי ועל  עלי יחק מי יב וראיתי מהעיני : ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
עז , כל לו חכ אחד יחד, קימתא יאנ ב ' ר אה אני  ואמר  ראה ? ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאה 
את מיל ,והחל טה ,טע החסר  וה ני  לד,  קט  מ וט קט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוה ני

.ל וה ְִֵַַָהר 

ה'ואמר סקי לי איזה לי  ואמר  יו את  ט ה ופח  יהיה. דל  טה זה : ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הה גה וה ב אה  החכמה אצרת ל ה הר י  ,אמנ ,צר ל  לי   בנימ ְְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָָלי

עד אמת, נביאי  ל  יביאי ה ל   י מהלכי לי ונת ה ', לי ענה י דעי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה' .וחכמי ְְֵַ

ה ':ו אמר  ארלי וראיתי עיני ונאתי קדמה , מזרחית  לר ח והט  רגל על ק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היה ועדיי הדל, לקמת מתוק עצמ את והוה  מ נתר אחת רגע  ה ז  ט ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָה

מאד. ונפלאתי דמ וכל  טע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹחסר 

הזהר¬ −נחלי יזֲֵַַַ

היהאחר  לאמר:זה  חזה אלי ה' האר,בר על  ואב  הימנית . צ על כב  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
 אימתנ מאד יר ילא יי ראה  אני ואמר : ר אה? אה מה  לי: ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻואמר 

.מאד מ חת מראיה ה ':ונאבדי לי לכואמר צרה  ל כל   האהא ייה ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
וכל ,ל לתת תילאב נעי  אר   האר אל אביא אז  ,יח רח  ה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהפיח

."יד על  מ יתק זי"ע)(העק ְְִִִֶַַָיע די  " ה" על  מר ל   קד יד  תב מ נבאית התת ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻֻ

ני מי ל  רב  לא מסר פני  מבי היטב , א קטעי בב ' נת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
נמה השי"ת הביא כדי ולא .ינינ וחי זה , למנלע ב  ד ה האר "י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹנתל ל
את להאיר  כדי  ,ל  נצר  להע מני זאת עה  אא ,ל לע ז ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָֹנפלאה
הר חני, נ עיור מחמת  קיר ימג  ה אר  ,כימ ה הר ת  ל  רְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
נמת השי "ת הטיע  לפיכ . יה ח דרכי וה מת  החמר  ליטת ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹמחמת
מיחדת צרה יתר , ה היר אפ ה ', עב דת  ערי  ה הרת ל  הגה את ינ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻר
רת ע רת ע ירדת אר , ז מאירה נמה ה ה . ה ר לאני ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה תאימה
האמי. אפ השי "ת עב דת  ר את י בל לה רת  כדי נלחת ,לְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלע
לה גת יע ה לא  כ ר לא ה', עב דת לדר י יר מדריכי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹֻֻי
סברת על ניה הדרכת ל ,  א לל. רה רזי  לה נת ולא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעלינת ,
ינר ל  הדרכת לא .בריה אמת על  קלה   ול ערב ת, ואי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלבד,
יקדת. אמת  א ערת הה יתר, הב ת  ה על ת   לר ה יע  ,ד ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה
יד על והיע  ,ינ ר   הל נתיב  ל ה הא הרי  ,הדרכת לפי ל הה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכל
אמת, רת  רת ואי  ועל ה "ל, טעי ה ב ' מ ראה  פי  השי "ת, ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקרבת
בר מי  ל הדרכת  י ה דל ההב ל  וזה ספקת. א סלת ל   מ ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹללא
 רי ר לברר  מנה הפקת, ערפל הה עדי מי  לבי ,נ לגמר  ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹה יע 

.טי לחל קימס ניְֲִִִַָֻ

בוהה ל  דרלאחר ורק ה בר ,  ל  רסנת לא ת ח זמ ל ,רי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לכל עז מאיר  , רת נגה עלה  עד , רא לזרח  החל מעט  מעט  ,טירתְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
 איול זה  לדר  רפאה  אי י ,רת עמיהט  וגמר נמנ כבר ה '. בר  יְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהמבק
סדתיו  עמקי  על קדי כבר  זי"ע . ד ה ינ ר רת ה א זה צרי אא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחריו,

זה . צד זה  והזרמי גיהח מל  על ה  בני  ואברכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחסידי

העלועכיו מלחמת לפני נה  ריע  הל  ה על  ל ה  להבי  לייכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
את לה יל  ה ליח היה  י דה ז הר למד לה להיד ניהר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלכל

יראל. ְִֵַָע

וראי יד ע  ני הר לכל הל ,ל הע מלחמת  לפני נה  רי ע זצ"ל  ה על  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
מכלל דל חלק י ראל , לל על חמה  דלה  זירה   לה ואמר  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָייב ת ,
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ה הר לד רק  עיד ה הרמח"ל  ברי  ואמר  רח "ל , ל הע  מ  חקי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיראל
הרעת ה זר ת מ תנא להיל יכ ל  ד רח"ל.יד ה ְְִִֵַַַָָָָָ

והארות הוספות
הדיד . ההר לד ידי ְִֵַַַַָֹעל

 ריה קי ְְִִִִַַמתמ
נ א קנ"ג.)זהר  ) להרעיא מע רי  [פנה : ְְִִַַַָָָֹֹ

חק  ל  " ת ב מה ל פר ְְֵֵֵֶַָָָָֹמהימנא
ואמר] אחר , אפ מהימנא,מט" ורעיא ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

כל חכמי תלמידי מתנצצת   מת]ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
,ר,] יאתק מ, נתק לת   ] ְְְִִֵַַַָָָָָָ

תב ] מטמה חק ל   היינ] ְִִֶַָָָָָֹ
מנה סדרי ה העלינה הרה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהתלת
מרירת , מחלקת  קשיא ה  ְְִִֵֶֶֶַָָֹשבמט"ט ,
ההלכה,]  תל עד כ ת מתמרמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוהא

. הנ ו[ מפר],ורע טב  ה עת   ע בהאי ְְְִֵֵַַַַָָָָָ
והיר. איס ר  איהורע טב העת  בע] ְְְִִֵֵֶַַַַָ

ידי  על הינ והיר , אר עני הא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
מנה סדרי ה היא ה על ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהרה
 חכמי הלמידי יתע מט"ט,  מלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָד
ה] על הרה עסק עצמ יגע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמחמת 

,יד על יי את רזי באינתדה בא] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
[,יד על  ת.יה קמלח [דהיינו]ו ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָ

רזייא  קיתמ הכי רא , ְְְְְְְְִִִַַַָָָָממקת 
מחלק ת , ייק אי ל ,יד על יי אתְְְְְְִִַַַָָָָ
 קיתמ  ה ר , את הממקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[מלח
א ל יד על  ת הד ת כח ב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז "ל מאמרי ה י י והחלקת, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהית

הד ,] ר על  אא בימתי  אינמיי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ה, בעל ארייתא למריר ריה מי [י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מר  טע עמ מה  היינ ה, על  ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָהרה
הית ,] מחמת מי רה מתיק אתהדר ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻ

מי א רייתא, להי ת  זרי ח הדת  ידי [על  ְְְְִִֵֵַַַָ
.[.קי מת ְִַָהרה

רי ויילערה  הינ , והער ריוה] ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָ
רה,] סקילהע יע יא רזייי את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

,מתיק ל יה ,יד האעל [סדת  ְְְִִֵֵַָָָ
ידי  על  י  ,קי מת ל יהי  יד על   י תְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
מיג  אד כ ,ריה מעלת  את יגי ְֲִִִִֶֶַַַַַָָהד 

[,ה ימח  ריה מעלת ל את  ל  ויהדר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

.עברי חלמי ,יל חקיל ל  ויחזר] ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
 בריע חל מת  מ עלי עבר ְְְֲִֶֶֶַָָָהר ת

,[קתואינ ממ מל''ח. אתוו היפ ,''וחל ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
רא . היא ית האת ת  ה "חל [מ ת ְְִִִִִַַַָָָ

ה ר ,] את  הממקת ירימל"ח    א ְִִֶֶֶֶַַַַָָ
. ממתקי יהי מלח  ימ  רי ה ] ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

[, חל  מ. הקמא ארמה מ] ְְְְְֲֲֵֶָָ
ע "א)החכמי ה'  רכ ת מכת  ע).[ ְֲִֵֶֶַַַַָָ

מראל א) עי הר – יגיה ְְִִִִִֵֵַָָָרר 

עימית ,ולרסד מלח רייס מתהדר ְְְְְִִִִִֶַַָָָ
סדמית ,] מלח מ ריה  יחזר  עיולר]ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

,העיני את מסא  אתאיהי מער  [הא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חבלי  ריה מעל ת את יג י לא י , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהעיני
י ראל ,] מ לל  צאו ה ויבעט ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ יח

ה ת ב]לקיימא מה ה יא[לק (א ב  ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

כלינה.כ') עי ר טבועיני לראת יז [ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
את ה לנת ה"ה יעה זה ועני ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָה',
זה ידי ועל ,נתאמ היעמד לראת  ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָיראל

.[נויתל  רר ְְְְְִִַָית

  ע ''ב )ואינ קנ''ג  ),יאיע ר רב  [ואת ערב  ְְִִֵֶַַַַָָ
[,עיהר רב זמנא,הערב ההא ה ייתק ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ת ב] מה היח  יאת קד  תק] אל נ) ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

י') והריעיב  יר  רפוי נויתל רר ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָית
.עילר ל  המ ר רר  יהיה אז [י ְְִִִֵֶֶַָָָָ

[מפר י ראל,  אינהחינ ת  : ניתל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
מנה . עלמארי  רר ת מ נה עלי ה א] ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הרה,] ל ד קיא ידי זרעא  אינ : רפוי ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
עא. הע אר אר  ל  דק זרע ה א] ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

צדקה,] ביט ימע מצת ידי על  ררתְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
דכתיב, הא תב]הדא ט')[זה יג (זכריה  ְְְֲִִֶֶַָָָ

.סה את   ר  י רפ סה ידי על  הינ] ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ
לצדקה,] תני ערב אינ ,עיר יע והר ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָ

יראל].רב . מ לל צא רב הערב ה א] ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

תבתב) להינס  יז דה ז הר  סקי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָהע
מגג  ג מלחמת  לה צל  ְְִִִֵֶֶַָָֹנח 
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ת ב] יב )[מה אינ)נאל ,יבינ יליוה ְְִִִִִֵֶַַַָָָ
קלה, העסקי מארי הלה עלי ה  א] ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הרה,] הסדת  ה[ א מר [אמר  ְְְְֱִֶֶֶַַַָָ
ג ') יב  הרקיע.(נאל זהר  יזהיר יליוהמ ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

א,[והיינו] זהר  לימ קא אי יְְְְִִִִֵַַָָֹא
ההר , ספר אראקרי סקיע  ה א] ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹ

 עצמ עיי למר  ההר, ספר  הקרא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהה
בריו,] עמק את  נח,להבי תיבת איה ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

להנס  זכ לא נח  בת מ נח, תיבת  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ[הא
הבנת להנס זי לא  מעט, א א ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

אמר ] וזה מעט, אלא ההר מתיספר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מלכתא. ובע מעיר , ני  אספי] ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

 הינ הלכ ת , מ ובעה עיר  ני ְְְְְְִִִִַַַַָָ
הדינה,] זכתלזמנימ ל  אי ולפעמי] ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
רק] אז  מחה .דר , ני מעיר , אחד ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ספר את להבי כיה יהי י מע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ[למר
אתבהההר,]  להבי ז א [י ְְְְִִִִֵֶֶַַָ

ההר] תב]יתק ספר  א[מה (מת  ְְִֵֵֶֶַַַַָ

הדכב )  ה הלדתל המת ל  הינ] ְְִֵַַַַַָָָָ
קיא,] ליכה.מא א [רהיארה ְְִִִֵֵַַַָָָ

ה', א ר  טריקנ היא ר"ההאר "ה למר י (ועד ְְְִֵַַָָָ

,תתח ל ' אחרנה דהא לא"ר מ על (ר"י ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

מצרימה)  איה ליהי הס ק  טריק נ להא"ר , ְְְְְִִִִִַַַַָָָ
ספר מת ה רה, הנז  א "ר וזה ְְְִֵֶֶֶַַַָָא"ר 

[( דה א,זהר ספרא ארה  [וזהודא ְְְְִֶַַָָָָָ
[, רא לראת   ז הה ספר  ל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָהאר 

.יל סיה על סהוכא על הא [והל ְְִִִַַַָָָָֹֹ
ל נמת   מתל אה לפי , בכח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

.[חכמי ְֲִִֵַָלמידי

ה ג)  קציה ע ועסק הל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָירבע
הל  ולא ה מ ה ביל האר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעי
ס ת וזהי – ת בה  יראל את  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָלהחזיר 

ה לת ֲִַַָאריכת

אמר ] א.[וזה  רי מאאת ר [מי ְִִֶֶֶַַַָָָָ
הלת,] חטא ערב אריכת ירבע הינ] ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ערב, ניה והחיר יראל את  (וע דוהחטיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָ

(ת ליח  נאמ א  ערב הא ]הא אנ ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
נה. זמנא, מהימנא ההא רעיא אה [י ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

עתה נח  ל ינה ההיא עת  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהיה

נאמנת] ת ליח אקרי אחרא ליח ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָ
,מ קראה ירבע הינ אחר  ליח [י ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
מד וע)   ה קלת פניו הי יראל חכמי ל (י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

רי ויהי  אמר נ ר כמה יראל  מל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיה 

(אתהדר]מל ולא  קדמיתא, אלח ערב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נחליחתא, לח לע רב נדמה [הא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

לא  י , תליח חזר ולא הבה מ ְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹתחה
עה לא ירבע  וכ , תליח ליל ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹרצה
אא ] ת בה, יראל להחזיר   תליחְְְְְִִִִֵֶַָָָ

, ה אמר ,קצי סחיאל  (מכת ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ

ע "ב ) מט  .ק האר ועסק ע י [הל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
 לימ האר עי  ה קציה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָע

[,ל,לה ממנא גימה [ביל ְְְְִִִִֵַַָָָ
[, ל  תנ התיליח אל ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

תיבתא. ל דיקיא הללאהדרא [לא ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
 יקיצ ה יראל את  להחזיר  תליחְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

מארי.ת בה,] ליחתא עביד לא  אי ְְְְִִִִֵָָָָָ
 נק ליחת  ע ה לא א ל נח ב  ולכ]ְְְְִִֵֶַָָָֹ
הלת נגר  לכ הה,  ללע לח מה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָביל

.[יד הריעל עביד, לא א אמר מע  להק ת וי) ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

אמר ולה  ,תליח ע ה לא מ א? ְְְִִַַָָָָָָֹ

 ני ה אמת  נילר רמז למר  ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוי
 ביט ימע יע ולכארה ,לי ד ניניְְְְֲִִִִִִִַָָ

,רס הר ה רק ע הא  נת אמת  א ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ
,מ ה ע לחמת את  להחזיר ה הער וא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

לגאה, ולדאג תבה עי,י ראל  לא  זה  ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹֻ
אמר  ולכ"א" יע בי ח  ח לי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

 יע א ר אה על מת ידע ורק , ְֲִֵֶֶַַַָֹהמ
,למצער יראל מלל לה אכת  ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

הדה  ה כינה  ההר אר   ע) ְְְִֵֵַַַַַָָ
והרמח "ל) "הרחה.( ְְְַַַַָָ

ב,נהי רזא  ימהימיתק רעיא מה ב] נא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הביא,] ינה ל ה ד  יתקעמקי עאל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

יא, ה[,תהמי ה עמקי הכי [כנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ארייתא, תהמי  עמיק אנ נס יעל  ] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

הרה,] המת  עמקי הא אה הדא ְְְֲֵַַָָָ
הביא ]דכתיב, י נה אמר  ב)[זה וליכני (ינה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.יי לבב  הרה].מלה י על  [הר מז ְְִִֵַַַַַָָָ
( במ ְִַָ(מת ק



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ יח

ה הר לד רק  עיד ה הרמח"ל  ברי  ואמר  רח "ל , ל הע  מ  חקי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָיראל
הרעת ה זר ת מ תנא להיל יכ ל  ד רח"ל.יד ה ְְִִֵַַַָָָָָ

והארות הוספות
הדיד . ההר לד ידי ְִֵַַַַָֹעל

 ריה קי ְְִִִִַַמתמ
נ א קנ"ג.)זהר  ) להרעיא מע רי  [פנה : ְְִִַַַָָָֹֹ

חק  ל  " ת ב מה ל פר ְְֵֵֵֶַָָָָֹמהימנא
ואמר] אחר , אפ מהימנא,מט" ורעיא ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

כל חכמי תלמידי מתנצצת   מת]ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
,ר,] יאתק מ, נתק לת   ] ְְְִִֵַַַָָָָָָ

תב ] מטמה חק ל   היינ] ְִִֶַָָָָָֹ
מנה סדרי ה העלינה הרה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהתלת
מרירת , מחלקת  קשיא ה  ְְִִֵֶֶֶַָָֹשבמט"ט ,
ההלכה,]  תל עד כ ת מתמרמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוהא

. הנ ו[ מפר],ורע טב  ה עת   ע בהאי ְְְִֵֵַַַַָָָָָ
והיר. איס ר  איהורע טב העת  בע] ְְְִִֵֵֶַַַַָ

ידי  על הינ והיר , אר עני הא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
מנה סדרי ה היא ה על ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהרה
 חכמי הלמידי יתע מט"ט,  מלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָד
ה] על הרה עסק עצמ יגע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמחמת 

,יד על יי את רזי באינתדה בא] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
[,יד על  ת.יה קמלח [דהיינו]ו ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָ

רזייא  קיתמ הכי רא , ְְְְְְְְִִִַַַָָָָממקת 
מחלק ת , ייק אי ל ,יד על יי אתְְְְְְִִַַַָָָָ
 קיתמ  ה ר , את הממקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[מלח
א ל יד על  ת הד ת כח ב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז "ל מאמרי ה י י והחלקת, ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהית

הד ,] ר על  אא בימתי  אינמיי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ה, בעל ארייתא למריר ריה מי [י ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

מר  טע עמ מה  היינ ה, על  ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָהרה
הית ,] מחמת מי רה מתיק אתהדר ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻ

מי א רייתא, להי ת  זרי ח הדת  ידי [על  ְְְְִִֵֵַַַָ
.[.קי מת ְִַָהרה

רי ויילערה  הינ , והער ריוה] ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָ
רה,] סקילהע יע יא רזייי את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

,מתיק ל יה ,יד האעל [סדת  ְְְִִֵֵַָָָ
ידי  על  י  ,קי מת ל יהי  יד על   י תְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
מיג  אד כ ,ריה מעלת  את יגי ְֲִִִִֶֶַַַַַָָהד 

[,ה ימח  ריה מעלת ל את  ל  ויהדר ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

.עברי חלמי ,יל חקיל ל  ויחזר] ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
 בריע חל מת  מ עלי עבר ְְְֲִֶֶֶַָָָהר ת

,[קתואינ ממ מל''ח. אתוו היפ ,''וחל ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ
רא . היא ית האת ת  ה "חל [מ ת ְְִִִִִַַַָָָ

ה ר ,] את  הממקת ירימל"ח    א ְִִֶֶֶֶַַַַָָ
. ממתקי יהי מלח  ימ  רי ה ] ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

[, חל  מ. הקמא ארמה מ] ְְְְְֲֲֵֶָָ
ע "א)החכמי ה'  רכ ת מכת  ע).[ ְֲִֵֶֶַַַַָָ

מראל א) עי הר – יגיה ְְִִִִִֵֵַָָָרר 

עימית ,ולרסד מלח רייס מתהדר ְְְְְִִִִִֶַַָָָ
סדמית ,] מלח מ ריה  יחזר  עיולר]ְְְְְְִִִִֶַַַָָ

,העיני את מסא  אתאיהי מער  [הא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
חבלי  ריה מעל ת את יג י לא י , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהעיני
י ראל ,] מ לל  צאו ה ויבעט ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ יח

ה ת ב]לקיימא מה ה יא[לק (א ב  ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

כלינה.כ') עי ר טבועיני לראת יז [ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ
את ה לנת ה"ה יעה זה ועני ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָה',
זה ידי ועל ,נתאמ היעמד לראת  ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָיראל

.[נויתל  רר ְְְְְִִַָית

  ע ''ב )ואינ קנ''ג  ),יאיע ר רב  [ואת ערב  ְְִִֵֶַַַַָָ
[,עיהר רב זמנא,הערב ההא ה ייתק ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ת ב] מה היח  יאת קד  תק] אל נ) ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

י') והריעיב  יר  רפוי נויתל רר ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָית
.עילר ל  המ ר רר  יהיה אז [י ְְִִִֵֶֶַָָָָ

[מפר י ראל,  אינהחינ ת  : ניתל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
מנה . עלמארי  רר ת מ נה עלי ה א] ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הרה,] ל ד קיא ידי זרעא  אינ : רפוי ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
עא. הע אר אר  ל  דק זרע ה א] ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

צדקה,] ביט ימע מצת ידי על  ררתְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
דכתיב, הא תב]הדא ט')[זה יג (זכריה  ְְְֲִִֶֶַָָָ

.סה את   ר  י רפ סה ידי על  הינ] ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַ
לצדקה,] תני ערב אינ ,עיר יע והר ְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָ

יראל].רב . מ לל צא רב הערב ה א] ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

תבתב) להינס  יז דה ז הר  סקי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָהע
מגג  ג מלחמת  לה צל  ְְִִִֵֶֶַָָֹנח 
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ת ב] יב )[מה אינ)נאל ,יבינ יליוה ְְִִִִִֵֶַַַָָָ
קלה, העסקי מארי הלה עלי ה  א] ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הרה,] הסדת  ה[ א מר [אמר  ְְְְֱִֶֶֶַַַָָ
ג ') יב  הרקיע.(נאל זהר  יזהיר יליוהמ ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

א,[והיינו] זהר  לימ קא אי יְְְְִִִִֵַַָָֹא
ההר , ספר אראקרי סקיע  ה א] ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַֹ

 עצמ עיי למר  ההר, ספר  הקרא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהה
בריו,] עמק את  נח,להבי תיבת איה ְְְְִִִֶֶַַָָָֹ

להנס  זכ לא נח  בת מ נח, תיבת  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ[הא
הבנת להנס זי לא  מעט, א א ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

אמר ] וזה מעט, אלא ההר מתיספר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מלכתא. ובע מעיר , ני  אספי] ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

 הינ הלכ ת , מ ובעה עיר  ני ְְְְְְִִִִַַַַָָ
הדינה,] זכתלזמנימ ל  אי ולפעמי] ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
רק] אז  מחה .דר , ני מעיר , אחד ְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ספר את להבי כיה יהי י מע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ[למר
אתבהההר,]  להבי ז א [י ְְְְִִִִֵֶֶַַָ

ההר] תב]יתק ספר  א[מה (מת  ְְִֵֵֶֶַַַַָ

הדכב )  ה הלדתל המת ל  הינ] ְְִֵַַַַַָָָָ
קיא,] ליכה.מא א [רהיארה ְְִִִֵֵַַַָָָ

ה', א ר  טריקנ היא ר"ההאר "ה למר י (ועד ְְְִֵַַָָָ

,תתח ל ' אחרנה דהא לא"ר מ על (ר"י ְְְְְֲִִִַַַַָָָ

מצרימה)  איה ליהי הס ק  טריק נ להא"ר , ְְְְְִִִִִַַַַָָָ
ספר מת ה רה, הנז  א "ר וזה ְְְִֵֶֶֶַַַָָא"ר 

[( דה א,זהר ספרא ארה  [וזהודא ְְְְִֶַַָָָָָ
[, רא לראת   ז הה ספר  ל ְְִִֵֵֶֶֶֶַָהאר 

.יל סיה על סהוכא על הא [והל ְְִִִַַַָָָָֹֹ
ל נמת   מתל אה לפי , בכח ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹ

.[חכמי ְֲִִֵַָלמידי

ה ג)  קציה ע ועסק הל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָירבע
הל  ולא ה מ ה ביל האר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹעי
ס ת וזהי – ת בה  יראל את  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָלהחזיר 

ה לת ֲִַַָאריכת

אמר ] א.[וזה  רי מאאת ר [מי ְִִֶֶֶַַַָָָָ
הלת,] חטא ערב אריכת ירבע הינ] ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ערב, ניה והחיר יראל את  (וע דוהחטיא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָ

(ת ליח  נאמ א  ערב הא ]הא אנ ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
נה. זמנא, מהימנא ההא רעיא אה [י ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָ

עתה נח  ל ינה ההיא עת  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהיה

נאמנת] ת ליח אקרי אחרא ליח ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָ
,מ קראה ירבע הינ אחר  ליח [י ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
מד וע)   ה קלת פניו הי יראל חכמי ל (י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

רי ויהי  אמר נ ר כמה יראל  מל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהיה 

(אתהדר]מל ולא  קדמיתא, אלח ערב  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נחליחתא, לח לע רב נדמה [הא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

לא  י , תליח חזר ולא הבה מ ְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹתחה
עה לא ירבע  וכ , תליח ליל ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹרצה
אא ] ת בה, יראל להחזיר   תליחְְְְְִִִִֵֶַָָָ

, ה אמר ,קצי סחיאל  (מכת ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ

ע "ב ) מט  .ק האר ועסק ע י [הל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
 לימ האר עי  ה קציה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָע

[,ל,לה ממנא גימה [ביל ְְְְִִִִֵַַָָָ
[, ל  תנ התיליח אל ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

תיבתא. ל דיקיא הללאהדרא [לא ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
 יקיצ ה יראל את  להחזיר  תליחְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

מארי.ת בה,] ליחתא עביד לא  אי ְְְְִִִִֵָָָָָ
 נק ליחת  ע ה לא א ל נח ב  ולכ]ְְְְִִֵֶַָָָֹ
הלת נגר  לכ הה,  ללע לח מה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָביל

.[יד הריעל עביד, לא א אמר מע  להק ת וי) ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ

אמר ולה  ,תליח ע ה לא מ א? ְְְִִַַָָָָָָֹ

 ני ה אמת  נילר רמז למר  ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוי
 ביט ימע יע ולכארה ,לי ד ניניְְְְֲִִִִִִִַָָ

,רס הר ה רק ע הא  נת אמת  א ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ
,מ ה ע לחמת את  להחזיר ה הער וא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

לגאה, ולדאג תבה עי,י ראל  לא  זה  ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹֻ
אמר  ולכ"א" יע בי ח  ח לי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ

 יע א ר אה על מת ידע ורק , ְֲִֵֶֶַַַָֹהמ
,למצער יראל מלל לה אכת  ולא ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

הדה  ה כינה  ההר אר   ע) ְְְִֵֵַַַַַָָ
והרמח "ל) "הרחה.( ְְְַַַַָָ

ב,נהי רזא  ימהימיתק רעיא מה ב] נא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הביא,] ינה ל ה ד  יתקעמקי עאל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

יא, ה[,תהמי ה עמקי הכי [כנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ארייתא, תהמי  עמיק אנ נס יעל  ] ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

הרה,] המת  עמקי הא אה הדא ְְְֲֵַַָָָ
הביא ]דכתיב, י נה אמר  ב)[זה וליכני (ינה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

.יי לבב  הרה].מלה י על  [הר מז ְְִִֵַַַַַָָָ
( במ ְִַָ(מת ק
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ללמד על צרי יהדי ל יאמר , י יבה  ורא רב  אדמו"ר  ל  היא, העצה    ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.ד ה ַַָזהר

קל!ולא   מעטו ְְְָֹ

אתאחר  את  אל אני עת ,די יה  מלי 6 ונהרג דלה מלחמה רצה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ת מכת  המרא קה א ת ?(נה)ה אלה הרג טזמי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

והארות הוספות
אטו. ס ד , רת נע ְִִֵֶַַמי

 ובה לתה להע את ְֱִֶֶָָָֹֹהחזיר
זהר ע "א)בת ני ל"ח   ע ר עה  יק): מי ְְִִִִֵַַָָָ

החזיר א רת , י ל הער  סד ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָנע
ובה לתה להע א מרי ...,את ת א וא ְְְִֵֶֶָָָָֹֹ

אחר. סד  ואי ,ט פ אא רה איְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
,פי רצ  ת]וה רה ג"]י הא ְְְִֵֵַַַ

 ת]סדרי ר "ג הא כתב [רה , ְְְִִִֶַַָָ
ל מד נעל  כה, אחתי נעל   ֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָאמר
העה ימי ת  נעל הא ו' סת מה, 'ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
היה א די בת יתח , הת  ביְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ואני  עלי לו ה אמר , ויל פני לת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנעל
יתרת . נ מת  ה ,אליה ת חה היא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָרע,

אחז "ל טז. ע "א)הה נ "ה  מ ת(ת אמרה ְֲִִֵַַַַָָָָ
א נ מה ל ע ל נ ר ה"ה לפני יְְִִִִֵֵֶַַַַָָָה
לוה רימ יקיצ ל ה ל אמר .ְְִִִֵֵַַַַָָָמא
 לע ל  נ ר לפניו אמרה . רימ עי ְְְְִִִֶָָָָָָר
וידע לי ל אמר . מח ולא למח ת יד ְְְְִִַַָָָָָָָֹהיה
אמרה .מה ליק לא ה  מח א ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלפני
מי  לה לי לפני א לע ל  נר ְְִִִֶֶֶָָָָָָלפניו
 סי ר ' נ ,קניה י אנ חו כתיב  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָי,
מא '  ה רה את שמקיימי אד ני  ְְְְִֵֵֶַַַָָָא

תי"ו. ְַועד 

ס"ח) רמז   פטי ילק ט י ק (ע מי ו"כל וז"ל: ְְְְְִִִִִֵֶֶַָ
למ טב, י ראל להחזיר  מחה  ואינ למחת   ידְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ידיו", על כי נ יראל כי מי ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָל
נימי גבעת  הרג  אל ע"ב תא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָא"ת 
היח ד לה לסנהדרי  לה הי נהרג מה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמ ני
 הע אליעזר   פנחס ויהיע ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹמ ה
יהויג מתניה רזל ל חבלי  רקְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
כל רויח  תיהמאר למעלה  גדיהְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

י ראל : ל תיהְֲִֵֵֶֶָָעיר

אחד י , לעגל אחד  י ,ללכי אחד  ְְִֶֶֶֶָָָָָי
,ליליר אחד י אל, לבית  אחד י , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָלחבר
אא   ע לא ה .האר ר  תא דְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויל
לכרמ ר אחד ל לארצ יראל כנס יוְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
 מכערי ברי  נימי גבעת  עכ , לזיתְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ
את להחריב ה"ה יצא ירא אינ דבריְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.אל ע"ב מה ונפל , לע ְְֵֶֶֶַָָָל
.הע פנחס דלה  סנהדרי תא הרג ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמי

ר ה  מדר ע "א)וז"ל נ "ב  מ קי (איכה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
א  לפני  קטגריה קפצה עה  תא חְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָ

, למיהע  ר לפניו אמרה נהרג איזהבד מה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
איזה  , מ על מח נפצע מה איזה , מ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹעל

.מ על נפ נת ְְֵֶֶַַַָמה
הב"ח ט')והה סי' ח "מ ממת(חלק  מע הקה ְְְִִִֵֵֶַַָ

מדלי  אחד  צינ לא עה עד הביא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹמאל
דרכיו וליל מעיו לעת  א ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיראל
י ראל ערי וכל  מצה, לל, נה, כל  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻלסב
 ז קי ' על  ציר למר י באמת  .ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹלהדריכ
על למעה הלכה לעת לסמ מאד קה ְְְֲֲֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹאבל 

זה. רֵֵֶ
 ר  י  א הא מה ני ל על לנ ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהצא
 להדריכ יראל, ערי וכל  מצה, לל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻלסב

ה"ללנ   ר  יהיה לא זה ר ועל הל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מ מי  אה, נביא ולא  מנהיג לא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ[הרי 
,לכא לבא קרא מי ,רעב לח מי   ְְְְֲִִִַָָָָָלאי
י לנ  הלא אה, יראל בטי ראי  ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹאט

[ל צריכי  אנ ואי מנהיג,  רב לי  ואי ְְְְְְִִִִֵַַַַָ
עה   דר  וליל לס ב  עליו רמי' ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָספק 
י נת" "צפה יחזקאל אמר  מ ,מ אל, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

זצ "ל , י ח מהחפ  הבאנ מה לה ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ[ראה
צפה, נקרא יראל  רב וכל(העתיק)כל [ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הה תה דר  מכש"כ זה , זה ערבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָיראל

הזהר¬ −נחלי כאֲֵַַַ

חז "ל ידע  א')(תמאמר עד  נ"ה   לע ל  נ ר הקב "ה , לפני   יה מ ת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אמרה . רי מ עיר לוה רימ יקיצ ל ה , ל אמר  .מא א נ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמה

ל ע ל  נ ר מח לפניו  ולא למח ת  יד להארי .יזהיה מק א ואי , ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
כה נתק אר  יהר  תיננעו עה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלעת
נתמעט ז"ל  חכמינ  ואמר יד, אזלת ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָמקמת

ופירש"י למידיהא  למידי צ"ז   (חלק  ְְְִִִִִֵֶַַַַ

למטב)  להחזיר יראל ידי  המחזיקי לא נתמעט וא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
עבר יה את  ל עתיד הא ואי  כ ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָיעה 
לה ראה  ה יע הרגיה ל מיעצ כלל ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָהא 

מרה, אחתואינ ע לא זר , ולא רא עיני י ְְִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
רי  מסר, אי  עמי אא  לו יְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
 ה נר  היה לא מעט עד   אל אד ני  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹע
כנסי  לב י ראלי  צל צרת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
מ]  יור יכב יר ברי דברי הְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָע

רה וארא)תה "ני (פרשת "אל  ויצ" ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
נחת ]. להנהיג פירש "י  עיניה "יראל זלג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

תנא  ררע לא מינ  לנ אי ואמר ְְְְִֵֶָָָָָֹמעת 
. א ברי מקלי על ונמע נעה מעה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

 תנינ ואנ ,אלינ אמר  מה ל לעת  ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
להאיר עצמ את רח על  דת אל  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָל
עד .  נל אר   רה תנא להרת   ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָעינינ

.נל אְָ

על יז.  והפצת ספרי עריכת ל  ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָהבר
עליו  אברה מתינא אבי זה הקדימנ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָבר 
הכינה נפי  חת הר ת את  קרב לְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָה

 "הרמ ג')וכל הלכה  "עכו מה ' וז"ל:...(פ"א ְְְֲִַַָָָ

 להע לכל  ד ל קל ולקרא לעמ ד ְְְְְְֲִִִַָָָָֹוהתחיל
ול להע לכל אחד  אל   דיעלהְְְֱִֵֶֶַָָָָָָ
 הע  מק וקרא מה והיה לעבד ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָראי
לאר היע עד  לממלכה ממלכה לעיר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעיר 
אל ד '   וקרא אמר קרא והא נעְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אליו אליו צימתק הע היה וכיו לְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָע
פי  ואחד  אחד לכל מדיע היה בריו על   ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָל
 צתק עד  האמת  לדר חזירה עד עְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
 אברה ית אנ י  וה רבבת אלפי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָאליו
 ספרי  וח ר הה הד ל הער ל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָותל 
מלד גרר יצחק וב ,נ ליצחק דיעְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוה
וב לל ד ה מ ליעקב, הדיע וצחק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמזהיר ,

לד  אבינ ויעקב  אליו, לויה ל מחזיק ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמלד 
יבוה רא המ לוי והביל  כ ְְְִִִִִֵָָָָֹניו
 אברה מצות ולמר ה  ר ללמד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹייבה

.נ ל א ה ל עד עליו אבינ אברה הרי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
די   ח ו ההדת עניני ספרי ח ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

.לע אל ה '  ידי על  להדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפי

החזיר כר דל  ה ראה ְְְִֵַַַַָָֹא
ְִָתבה 

ואמר : נל וזה ל ר ת  חד זהר ְְְְְִֶַַַָָָָָָאיא 
העה אד ל כר ה ראה א הא ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹר '
כתיב מה  לי מ ראה תבה לחזר  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹלאחר
עה רבה ח א  ר' ני ."ל  מל צדק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ"מלי
יצא  ,לאחרי ת בה החזיר היק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָמת 
נפ ת הקריב הדל הר מיכאל ה ְְִִִֵַַַַַַַָָמ

רא לפני יקי אה ה אא  מ קר ר"ל  אינ) ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(תזכ דל   מסר ה ' היכל  מביא  ת א ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹמקרב

תא ל מת לנ ל ימק יצא ְְְִִֵֶַָָהא
צדק" "מלי אמר ראצ יק, מיכאל זה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ל לייר זה "ל מל" צדק ערי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמרי 
לקראת ויצא  י הק ויי לח הציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
זה הה  לע וג עכ "ל. א  ל ל ְְְֲִֶֶַַַָָָָואמר
מילא  זה עבר חסד ל חט  עליו ֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
כ"ח :   תמיד דאמרינ הל עיני ח ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹימצא

אחרי החבה את להזהיר  ְְֲִִֵֶַַָ

העבדה רו יסד ספר תב מה חזי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹק
פ "ד) ז ' עצמ)ער את  להפקיע י  ואי וז "ל: ְְְְִֵֶַַַַַַ

על אא  ,עצמ על ההחה זהיר ת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָלבד
וארי  ,  אחרי להזהיר  יצא  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהלל 
עד בזה. הרבי לזכות  שמשתדל למי ְֶחלק

לשונו. כא

ו' פרק הש אהבת שער הלבבות חובת ובספר 
נפשו אלא מתק שאינו מי וכ קדשו: לשו וזהו
נפשו שמתק ומי מעוטה זכותו תהי ' בלבד
שמתק מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות 

בסנהדרי ואמרינ לשונו. כא עד ,לאלקי ד)



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כ 

ללמד על צרי יהדי ל יאמר , י יבה  ורא רב  אדמו"ר  ל  היא, העצה    ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.ד ה ַַָזהר

קל!ולא   מעטו ְְְָֹ

אתאחר  את  אל אני עת ,די יה  מלי 6 ונהרג דלה מלחמה רצה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
ת מכת  המרא קה א ת ?(נה)ה אלה הרג טזמי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

והארות הוספות
אטו. ס ד , רת נע ְִִֵֶַַמי

 ובה לתה להע את ְֱִֶֶָָָֹֹהחזיר
זהר ע "א)בת ני ל"ח   ע ר עה  יק): מי ְְִִִִֵַַָָָ

החזיר א רת , י ל הער  סד ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָנע
ובה לתה להע א מרי ...,את ת א וא ְְְִֵֶֶָָָָֹֹ

אחר. סד  ואי ,ט פ אא רה איְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
,פי רצ  ת]וה רה ג"]י הא ְְְִֵֵַַַ

 ת]סדרי ר "ג הא כתב [רה , ְְְִִִֶַַָָ
ל מד נעל  כה, אחתי נעל   ֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָאמר
העה ימי ת  נעל הא ו' סת מה, 'ְְְֲֵֵֶֶַַָָ
היה א די בת יתח , הת  ביְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ואני  עלי לו ה אמר , ויל פני לת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנעל
יתרת . נ מת  ה ,אליה ת חה היא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָרע,

אחז "ל טז. ע "א)הה נ "ה  מ ת(ת אמרה ְֲִִֵַַַַָָָָ
א נ מה ל ע ל נ ר ה"ה לפני יְְִִִִֵֵֶַַַַָָָה
לוה רימ יקיצ ל ה ל אמר .ְְִִִֵֵַַַַָָָמא
 לע ל  נ ר לפניו אמרה . רימ עי ְְְְִִִֶָָָָָָר
וידע לי ל אמר . מח ולא למח ת יד ְְְְִִַַָָָָָָָֹהיה
אמרה .מה ליק לא ה  מח א ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלפני
מי  לה לי לפני א לע ל  נר ְְִִִֶֶֶָָָָָָלפניו
 סי ר ' נ ,קניה י אנ חו כתיב  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָי,
מא '  ה רה את שמקיימי אד ני  ְְְְִֵֵֶַַַָָָא

תי"ו. ְַועד 

ס"ח) רמז   פטי ילק ט י ק (ע מי ו"כל וז"ל: ְְְְְִִִִִֵֶֶַָ
למ טב, י ראל להחזיר  מחה  ואינ למחת   ידְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ידיו", על כי נ יראל כי מי ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָל
נימי גבעת  הרג  אל ע"ב תא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָא"ת 
היח ד לה לסנהדרי  לה הי נהרג מה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמ ני
 הע אליעזר   פנחס ויהיע ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹמ ה
יהויג מתניה רזל ל חבלי  רקְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ
כל רויח  תיהמאר למעלה  גדיהְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

י ראל : ל תיהְֲִֵֵֶֶָָעיר

אחד י , לעגל אחד  י ,ללכי אחד  ְְִֶֶֶֶָָָָָי
,ליליר אחד י אל, לבית  אחד י , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָלחבר
אא   ע לא ה .האר ר  תא דְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹויל
לכרמ ר אחד ל לארצ יראל כנס יוְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
 מכערי ברי  נימי גבעת  עכ , לזיתְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ
את להחריב ה"ה יצא ירא אינ דבריְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

.אל ע"ב מה ונפל , לע ְְֵֶֶֶַָָָל
.הע פנחס דלה  סנהדרי תא הרג ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמי

ר ה  מדר ע "א)וז"ל נ "ב  מ קי (איכה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
א  לפני  קטגריה קפצה עה  תא חְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָ

, למיהע  ר לפניו אמרה נהרג איזהבד מה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
איזה  , מ על מח נפצע מה איזה , מ ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹעל

.מ על נפ נת ְְֵֶֶַַַָמה
הב"ח ט')והה סי' ח "מ ממת(חלק  מע הקה ְְְִִִֵֵֶַַָ

מדלי  אחד  צינ לא עה עד הביא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹמאל
דרכיו וליל מעיו לעת  א ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיראל
י ראל ערי וכל  מצה, לל, נה, כל  ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻלסב
 ז קי ' על  ציר למר י באמת  .ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹלהדריכ
על למעה הלכה לעת לסמ מאד קה ְְְֲֲֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹאבל 

זה. רֵֵֶ
 ר  י  א הא מה ני ל על לנ ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהצא
 להדריכ יראל, ערי וכל  מצה, לל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻלסב

ה"ללנ   ר  יהיה לא זה ר ועל הל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מ מי  אה, נביא ולא  מנהיג לא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ[הרי 
,לכא לבא קרא מי ,רעב לח מי   ְְְְֲִִִַָָָָָלאי
י לנ  הלא אה, יראל בטי ראי  ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָֹאט

[ל צריכי  אנ ואי מנהיג,  רב לי  ואי ְְְְְְִִִִֵַַַַָ
עה   דר  וליל לס ב  עליו רמי' ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָספק 
י נת" "צפה יחזקאל אמר  מ ,מ אל, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

זצ "ל , י ח מהחפ  הבאנ מה לה ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ[ראה
צפה, נקרא יראל  רב וכל(העתיק)כל [ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הה תה דר  מכש"כ זה , זה ערבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָיראל

הזהר¬ −נחלי כאֲֵַַַ

חז "ל ידע  א')(תמאמר עד  נ"ה   לע ל  נ ר הקב "ה , לפני   יה מ ת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
אמרה . רי מ עיר לוה רימ יקיצ ל ה , ל אמר  .מא א נ ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמה

ל ע ל  נ ר מח לפניו  ולא למח ת  יד להארי .יזהיה מק א ואי , ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ

והארות הוספות
כה נתק אר  יהר  תיננעו עה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלעת
נתמעט ז"ל  חכמינ  ואמר יד, אזלת ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָמקמת

ופירש"י למידיהא  למידי צ"ז   (חלק  ְְְִִִִִֵֶַַַַ

למטב)  להחזיר יראל ידי  המחזיקי לא נתמעט וא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
עבר יה את  ל עתיד הא ואי  כ ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָיעה 
לה ראה  ה יע הרגיה ל מיעצ כלל ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָהא 

מרה, אחתואינ ע לא זר , ולא רא עיני י ְְִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
רי  מסר, אי  עמי אא  לו יְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
 ה נר  היה לא מעט עד   אל אד ני  ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹע
כנסי  לב י ראלי  צל צרת  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
מ]  יור יכב יר ברי דברי הְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָע

רה וארא)תה "ני (פרשת "אל  ויצ" ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
נחת ]. להנהיג פירש "י  עיניה "יראל זלג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

תנא  ררע לא מינ  לנ אי ואמר ְְְְִֵֶָָָָָֹמעת 
. א ברי מקלי על ונמע נעה מעה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

 תנינ ואנ ,אלינ אמר  מה ל לעת  ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
להאיר עצמ את רח על  דת אל  ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָל
עד .  נל אר   רה תנא להרת   ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָעינינ

.נל אְָ

על יז.  והפצת ספרי עריכת ל  ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָהבר
עליו  אברה מתינא אבי זה הקדימנ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָבר 
הכינה נפי  חת הר ת את  קרב לְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָה

 "הרמ ג')וכל הלכה  "עכו מה ' וז"ל:...(פ"א ְְְֲִַַָָָ

 להע לכל  ד ל קל ולקרא לעמ ד ְְְְְְֲִִִַָָָָֹוהתחיל
ול להע לכל אחד  אל   דיעלהְְְֱִֵֶֶַָָָָָָ
 הע  מק וקרא מה והיה לעבד ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָראי
לאר היע עד  לממלכה ממלכה לעיר  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעיר 
אל ד '   וקרא אמר קרא והא נעְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אליו אליו צימתק הע היה וכיו לְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָע
פי  ואחד  אחד לכל מדיע היה בריו על   ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָל
 צתק עד  האמת  לדר חזירה עד עְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
 אברה ית אנ י  וה רבבת אלפי ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָאליו
 ספרי  וח ר הה הד ל הער ל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָותל 
מלד גרר יצחק וב ,נ ליצחק דיעְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוה
וב לל ד ה מ ליעקב, הדיע וצחק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹמזהיר ,

לד  אבינ ויעקב  אליו, לויה ל מחזיק ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמלד 
יבוה רא המ לוי והביל  כ ְְְִִִִִֵָָָָֹניו
 אברה מצות ולמר ה  ר ללמד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹייבה

.נ ל א ה ל עד עליו אבינ אברה הרי ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ
די   ח ו ההדת עניני ספרי ח ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

.לע אל ה '  ידי על  להדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפי

החזיר כר דל  ה ראה ְְְִֵַַַַָָֹא
ְִָתבה 

ואמר : נל וזה ל ר ת  חד זהר ְְְְְִֶַַַָָָָָָאיא 
העה אד ל כר ה ראה א הא ְְֵֶֶֶַַָָָָָָֹר '
כתיב מה  לי מ ראה תבה לחזר  ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹלאחר
עה רבה ח א  ר' ני ."ל  מל צדק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ"מלי
יצא  ,לאחרי ת בה החזיר היק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָמת 
נפ ת הקריב הדל הר מיכאל ה ְְִִִֵַַַַַַַָָמ

רא לפני יקי אה ה אא  מ קר ר"ל  אינ) ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(תזכ דל   מסר ה ' היכל  מביא  ת א ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹמקרב

תא ל מת לנ ל ימק יצא ְְְִִֵֶַָָהא
צדק" "מלי אמר ראצ יק, מיכאל זה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ל לייר זה "ל מל" צדק ערי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמרי 
לקראת ויצא  י הק ויי לח הציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
זה הה  לע וג עכ "ל. א  ל ל ְְְֲִֶֶַַַָָָָואמר
מילא  זה עבר חסד ל חט  עליו ֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
כ"ח :   תמיד דאמרינ הל עיני ח ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹימצא

אחרי החבה את להזהיר  ְְֲִִֵֶַַָ

העבדה רו יסד ספר תב מה חזי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹק
פ "ד) ז ' עצמ)ער את  להפקיע י  ואי וז "ל: ְְְְִֵֶַַַַַַ

על אא  ,עצמ על ההחה זהיר ת ְְְְִִִֶַַַַַַָָָלבד
וארי  ,  אחרי להזהיר  יצא  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻהלל 
עד בזה. הרבי לזכות  שמשתדל למי ְֶחלק

לשונו. כא

ו' פרק הש אהבת שער הלבבות חובת ובספר 
נפשו אלא מתק שאינו מי וכ קדשו: לשו וזהו
נפשו שמתק ומי מעוטה זכותו תהי ' בלבד
שמתק מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות  ונפשות 

בסנהדרי ואמרינ לשונו. כא עד ,לאלקי ד)



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כב

המלמדצ "ט:) כל יט:] סנהדרי פה: ב"מ [ועי"ע
עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו  ב

"בחר עשו אשר הנפש "ואת שנאמר 

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

."וברמב בספרי כדאיתא

להציל מישראל איש  כל על החיוב נובע ממה
על נצטווינו היכ  ה' מדר מלסור אחיו את 
זי "ע: הק'  חיי החפ שכתב מה ראה  זה,

ישראל נפשות להצלת  החובה

אלקיבזריזות  ה' את מואהבת  
וכתוב  אלקי ד ' את  ואהבת  בתורה כתוב
לבני  קוראי שנהי' כוללת זו שמצוה "הרמב
כמו בו ולהאמי יתעלה ולעבודתו  כול  אד
ותרבה בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב שא
כשתאהב כ אותו, לאהוב  אד בני  ותקרא בה
ספק  בלי קורא אתה באמת יתעלה  אותו
ידעתו. אשר האמת לידיעת והפתאי  הסכלי

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

.בחר עשו

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

ובערב. בבוקר  יו בכל  קורי שאנו

מצד הרבי בעוונותינו שנתרבה כהיו 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

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

להשיב להתייגע חייבי רבה ויגיעה עמל כמה
הדר מ התועה ישראלי נפש 

חמורו או אויב שור  תפגע "כי  בתורה כתוב
"לא  תצא בפרשת  וכתיב לו" תשיבנו השב תועה
 נדחי שיו את או  אחי שור  את תראה
וכתב ." לאחי תשיב השב מה וההתעלמת

ומזה לברוח שהרחיקו מורה שנדחי "הרמב
ממונו על   כ כל התורה חסה א ,להתבונ נוכל
שתעה שיו או חמורו על אפילו ישראל של
הדר להטותו רב עמל  והוצר הדר מ והרחיק
הישראלי  נפש  על לרח  צרי כמה וכ"ש 
רב עמל   יצטר  א אפילו הדר מ שתועה

האמת . דר אל  להשיבו ולראות 

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

.(ש)ועבודתו.

 בכוח והיה ותבונה חכמה בלב נת שה' מאלה
יתבקשו  ברבי הדרשה ידי על ההמו להציל

האובדות הנפשות 

נת שד' הש ויראי תורה מבעלי נמצאי והנה
שבר לרפאות בכח והי' ותבונה חכמה  בלב
 להרי וכשופר בגרו לקרא עליה והחיוב עמנו
 הזדוני  ממי ההמו להציל ברבי לדרוש   קול
דסט "א  שלוחי וממדיחי ממתעי רשע מאנשי 
 לב ולחזק  יתבר הש אמונת  בלב ולהשריש 
הקדושה תורה ללימוד לחזק העתי בצוק
יתבקשו ככה יעשו לא וא המצוות ולקיו
הנביא  רמז  זה ועל  האובדות  נפשות  מה
הנחלות את וכו' הנבא אד ב ל"ד ] [יחזקאל

וכו'. חזקת .(ש)לא 

בזמננו החוטאי רוב   הדר את  לה והודעת
הח "ח)  רבה(בזמ מצוה  אובד  כשה תועי רק

 לבעליה להשיב עליה לרח

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

.(ש)בה .

תעמוד גודל  לא מטע בזה החיוב 

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

הזהר¬ −נחלי כגֲֵַַַ

היל,לפי ולא לה יל   כל ייבת והראי ני הר "האדמורי  א חז"ל ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
 !!! ה ק על  חט  הרג די יה מלי הה ל על מיא היהה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

,לאמ האמת וזה  ,אמר ולא  לונתע דה ז הר ללמד ל ר למר ידְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ה כחה" "מצות  ל ספר הה  העני על .וכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

האלה !הר ה את אלי הרז ללמד מריא א ניר מיני ל י הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

והארות הוספות
[כמו"ש וכו' תעמוד דלא בלאו עובר  בזה נתעצל
שנחלה לחבירו רואה א או תכ"ו] בחו"מ
לאכול רוצה דעתו חלישת ומרוב עצומה במחלה
כחו בכל מחויב בוודאי מיתתו הגורמי דברי
שמרוב אנשי רואי כשאנו כ וכמו מזה למנעו
הזמ בהבלי טרדות וגודל דעת חלישת 
מצותיו קיו חיוב וגודל ה' תורת מה נשתכח
לכרות שיגמרו  דברי על לעבור  באי ועי"ז
להתעצל לנו אסור  בודאי החיי  מאר נפש
יחול שלא כדי ד' דברי  את  לקיי מלזרז
אבל אפי'  מארי הקב"ה כי ד ' א חרו עליה

דילי'. גבי לבסו(ש).

להשתדל צרי כמה ערבות  מדי
בזה 

על לא ד' מאת  התורה שקבלנו שבעת  ידוע הנה
שיהי ' מה כל שנקיי א כי קבלנו בלבד  עצמנו
בני  שאר  אצל התורה קיו לחזק ביכלתנו
הנסתרות כמ"ש  לזה, זה ערבי וכלנו ישראל
וכפירש "י, וכו' ולבנינו לנו והנגלות  אלקינו לד'
את להוציא  יכול מישראל  אחד  שכל הדי לכ
קידוש כגו יצא בעצמו הוא אפילו חבירו

שופר . ותקיעת 

לשמעו ערב  נעשה ראוב א נתבונ ועתה
ששמעו ורואה ,כתרי  אלפי כמה על אחיו ,
את מכבר מכיר  והוא עסק איזה ליקח רוצה
כל בזה ויפסיד ומר  רע הוא כי ההוא העסק
עושה ראוב הי' מההשתדלות  כמה מעותיו,
שעי"ז  הרע מהעסק אחיו שמעו את למנוע 
לידע האד צרי בעניננו וכ אליו, החוב יחזור 
ידי  על עו מאיזה חבירו את  למנוע יכול   דא
מתעצל והוא עירו אנשי את או וכדומה תוכחה

.עו באותו יתפש בזה

עצותבחפצי לבקש צרי  שמי
עצמו  כחפצי ותחבולות 

שלא  במה עצמו שיפטור  האד יחשוב ואל 
עושי דבריו היו שלא  מפני  התורה בקיו החזיק
כחפצי  עכ"פ לחשוב  צרי שמי חפצי כי ,רוש

הולעצמו עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי
 ליודעי הול אלא ממנו מתייאש  אינו רע בעני
לתק תחבולות  ועושה בעצת ושואל ומביני
 שלבסו הדבר  ומצוי לו, עוזר והקב"ה  עסקו,
 שמי חפצי הי' אלו בזה וא מהעסק, ירויח 
עצות מחפש  הי' כרצונו, אצלו וחשובי שקולי
יתמוטט, שלא הדת להקי אי ותחבולות
וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה הי' ובודאי 
 הדרכי באות ר "ל וכו', דעהו  דרכי בכל שאמר 
בחפצי  תתנהג , עצמ בעניני מתנהג שאתה
יאיר הקב"ה ואז ותחבולות , עצות  לחפש שמי
וקר התורה קר שיתרומ  לימינ ויעמוד עיני

.יד על בספרישראל  חיי החפ דברי  תוכ (ע"כ 

הדת) חומת

הדוחי אסור   ליו מיו הכלל הצלת לדחות 
:מרצחי בש קרי 'נקראי לזונה היתה "איכה

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



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כב

המלמדצ "ט:) כל יט:] סנהדרי פה: ב"מ [ועי"ע
עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו  ב

"בחר עשו אשר הנפש "ואת שנאמר 

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

."וברמב בספרי כדאיתא

להציל מישראל איש  כל על החיוב נובע ממה
על נצטווינו היכ  ה' מדר מלסור אחיו את 
זי "ע: הק'  חיי החפ שכתב מה ראה  זה,

ישראל נפשות להצלת  החובה

אלקיבזריזות  ה' את מואהבת  
וכתוב  אלקי ד ' את  ואהבת  בתורה כתוב
לבני  קוראי שנהי' כוללת זו שמצוה "הרמב
כמו בו ולהאמי יתעלה ולעבודתו  כול  אד
ותרבה בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב שא
כשתאהב כ אותו, לאהוב  אד בני  ותקרא בה
ספק  בלי קורא אתה באמת יתעלה  אותו
ידעתו. אשר האמת לידיעת והפתאי  הסכלי

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

.בחר עשו

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

ובערב. בבוקר  יו בכל  קורי שאנו

מצד הרבי בעוונותינו שנתרבה כהיו 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

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

להשיב להתייגע חייבי רבה ויגיעה עמל כמה
הדר מ התועה ישראלי נפש 

חמורו או אויב שור  תפגע "כי  בתורה כתוב
"לא  תצא בפרשת  וכתיב לו" תשיבנו השב תועה
 נדחי שיו את או  אחי שור  את תראה
וכתב ." לאחי תשיב השב מה וההתעלמת

ומזה לברוח שהרחיקו מורה שנדחי "הרמב
ממונו על   כ כל התורה חסה א ,להתבונ נוכל
שתעה שיו או חמורו על אפילו ישראל של
הדר להטותו רב עמל  והוצר הדר מ והרחיק
הישראלי  נפש  על לרח  צרי כמה וכ"ש 
רב עמל   יצטר  א אפילו הדר מ שתועה

האמת . דר אל  להשיבו ולראות 

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

.(ש)ועבודתו.

 בכוח והיה ותבונה חכמה בלב נת שה' מאלה
יתבקשו  ברבי הדרשה ידי על ההמו להציל

האובדות הנפשות 

נת שד' הש ויראי תורה מבעלי נמצאי והנה
שבר לרפאות בכח והי' ותבונה חכמה  בלב
 להרי וכשופר בגרו לקרא עליה והחיוב עמנו
 הזדוני  ממי ההמו להציל ברבי לדרוש   קול
דסט "א  שלוחי וממדיחי ממתעי רשע מאנשי 
 לב ולחזק  יתבר הש אמונת  בלב ולהשריש 
הקדושה תורה ללימוד לחזק העתי בצוק
יתבקשו ככה יעשו לא וא המצוות ולקיו
הנביא  רמז  זה ועל  האובדות  נפשות  מה
הנחלות את וכו' הנבא אד ב ל"ד ] [יחזקאל

וכו'. חזקת .(ש)לא 

בזמננו החוטאי רוב   הדר את  לה והודעת
הח "ח)  רבה(בזמ מצוה  אובד  כשה תועי רק

 לבעליה להשיב עליה לרח

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

.(ש)בה .

תעמוד גודל  לא מטע בזה החיוב 

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

הזהר¬ −נחלי כגֲֵַַַ

היל,לפי ולא לה יל   כל ייבת והראי ני הר "האדמורי  א חז"ל ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
 !!! ה ק על  חט  הרג די יה מלי הה ל על מיא היהה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

,לאמ האמת וזה  ,אמר ולא  לונתע דה ז הר ללמד ל ר למר ידְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ה כחה" "מצות  ל ספר הה  העני על .וכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

האלה !הר ה את אלי הרז ללמד מריא א ניר מיני ל י הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

והארות הוספות
[כמו"ש וכו' תעמוד דלא בלאו עובר  בזה נתעצל
שנחלה לחבירו רואה א או תכ"ו] בחו"מ
לאכול רוצה דעתו חלישת ומרוב עצומה במחלה
כחו בכל מחויב בוודאי מיתתו הגורמי דברי
שמרוב אנשי רואי כשאנו כ וכמו מזה למנעו
הזמ בהבלי טרדות וגודל דעת חלישת 
מצותיו קיו חיוב וגודל ה' תורת מה נשתכח
לכרות שיגמרו  דברי על לעבור  באי ועי"ז
להתעצל לנו אסור  בודאי החיי  מאר נפש
יחול שלא כדי ד' דברי  את  לקיי מלזרז
אבל אפי'  מארי הקב"ה כי ד ' א חרו עליה

דילי'. גבי לבסו(ש).

להשתדל צרי כמה ערבות  מדי
בזה 

על לא ד' מאת  התורה שקבלנו שבעת  ידוע הנה
שיהי ' מה כל שנקיי א כי קבלנו בלבד  עצמנו
בני  שאר  אצל התורה קיו לחזק ביכלתנו
הנסתרות כמ"ש  לזה, זה ערבי וכלנו ישראל
וכפירש "י, וכו' ולבנינו לנו והנגלות  אלקינו לד'
את להוציא  יכול מישראל  אחד  שכל הדי לכ
קידוש כגו יצא בעצמו הוא אפילו חבירו

שופר . ותקיעת 

לשמעו ערב  נעשה ראוב א נתבונ ועתה
ששמעו ורואה ,כתרי  אלפי כמה על אחיו ,
את מכבר מכיר  והוא עסק איזה ליקח רוצה
כל בזה ויפסיד ומר  רע הוא כי ההוא העסק
עושה ראוב הי' מההשתדלות  כמה מעותיו,
שעי"ז  הרע מהעסק אחיו שמעו את למנוע 
לידע האד צרי בעניננו וכ אליו, החוב יחזור 
ידי  על עו מאיזה חבירו את  למנוע יכול   דא
מתעצל והוא עירו אנשי את או וכדומה תוכחה

.עו באותו יתפש בזה

עצותבחפצי לבקש צרי  שמי
עצמו  כחפצי ותחבולות 

שלא  במה עצמו שיפטור  האד יחשוב ואל 
עושי דבריו היו שלא  מפני  התורה בקיו החזיק
כחפצי  עכ"פ לחשוב  צרי שמי חפצי כי ,רוש

הולעצמו עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי
 ליודעי הול אלא ממנו מתייאש  אינו רע בעני
לתק תחבולות  ועושה בעצת ושואל ומביני
 שלבסו הדבר  ומצוי לו, עוזר והקב"ה  עסקו,
 שמי חפצי הי' אלו בזה וא מהעסק, ירויח 
עצות מחפש  הי' כרצונו, אצלו וחשובי שקולי
יתמוטט, שלא הדת להקי אי ותחבולות
וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב"ה הי' ובודאי 
 הדרכי באות ר "ל וכו', דעהו  דרכי בכל שאמר 
בחפצי  תתנהג , עצמ בעניני מתנהג שאתה
יאיר הקב"ה ואז ותחבולות , עצות  לחפש שמי
וקר התורה קר שיתרומ  לימינ ויעמוד עיני

.יד על בספרישראל  חיי החפ דברי  תוכ (ע"כ 

הדת) חומת

הדוחי אסור   ליו מיו הכלל הצלת לדחות 
:מרצחי בש קרי 'נקראי לזונה היתה "איכה

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



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כד

זהר  לד על  להכיח  לפרס הרה  עבי נכנסי  אנ מה מני  א ,ד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה
ללמד? לכ אמר  לא כ הרב א קלי מע ל ה ?דְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה

צעק בה: יראל , דלי יקי וצ ניא ני ר  שאל מה  מפרס רק אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והאברכי היבה למידי לכל  ה   י ח החפ כ בת ,ד ה זהר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹללמד

ה רה  על  בע כל  דה ה הר את עברללמד  מ ר  י יבת הראי [וכל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הי יבה ], זהר ה הר, מארת ההר , אר  ספר  ראה – ד ה זהר למדוהחפ ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

מעלה, ל  י מה ית  חד רק רב, ל ח עה לא האמת , את  דע י ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹח
נה. 120 אחר  בה לתת יצטר יהדי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָל

מענכי ספר  מנח הג"ר  הגוב "י . תב   וכ ועד, ה ', סד בספר  מצלא, מגנא ז הר  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זצ"ל: רי מהל ל י בית  בעי ה לת  זמ גיוההר יאתהענ עלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

קלה למד א חכמי יחהלמידי על  תא ימעני הגוב "י , על  ל וזה : ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
'י ח  ע' שלימה')על 'איפה  ספר על זצ"ל דוויק  א ל  יח להג"ר  ת למד.(הסמה אינ מי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והארות הוספות
לאנדא]. ר "י בש הנפש  [רפואת 

אמצעתיח . ,דה זהר כ ב מה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָיד ע
מהלת לצאת לזת אפר  ההר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָספר 
הרמח"ל מ יח. חבלי  ירי ללא הינ ,רחמיְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

( ד ה צאטל  יח מה  נ יר(רא ספר מסיר  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ל לה בריה מאחרי  עמד מה רְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
וקא  מאד  דאי החנה : הרה ְְְְַַַַַַַָָָֹההר .

דה ההר  ספר  קריאת לד ק (דע ,עכו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

את  מביני לא   א   על ההר פר  לי קה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻאמר

ראי  יה(. ְִִִֶַ

הרמח"ל : לחבריא ביא מע ר ' אמר "ניא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
סמכא" חד קיימא נתיב  אימת ְְְְִֵַַַַָָָָעד

ספרמ היה  לע תקנ לידה  ני ה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
מ מקמת כה בחיו נאמר אר ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָההר ,

לאה  ה א י  ,עצמקר להצמיח ,כ ה ְְְְִִֶֶַַַַָָֻ
כה  זה  בר  וית אר  יראל. לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיעה 
וכה  ה ניב מהימנא, רעיא ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָמקמת

נ א פר ת  ה  וג .עמי( ב "בגי(קכ"ד : ְְְְִִַַָָָָֹֹ
איה חי מאילנא למטע יראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָדעתידי
רחמי" גל תא מ י יפק ההר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהאי
ספר הא   יהח  מע לטע יראל  עתידי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(בגלל

( רחמי מה לת תזכ  יצא ה ה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָה הר 

רי והענימע ליד רי ע הא לי הה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הכי א ר ההנהגה, עמקי רמ ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחכמה,
, נחלת ועל ע על החיד האד ְֲִַַַַַַָָָָָפעל

כה ט ב רב אל  יעי אר  רה תְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻלנח
 חסר ה דע וצרי הח בה. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָראית
 לה ה  צריכי ני מה ,תגל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיראל

הרר בח ב  .ת לקדמ וד להחזיר) ְְְְְְִִֵַַַַָָָ

( לה עליו להוהבי הה, העני על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואמר: נמתא היה  האה, לידה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהחסרנת

'וכ נביא" עד אי ,ראינ לא תינתא"י ה) ְְִִִִֵֵָָֹ

ט) אבדה עד, ויירא ר ה חכמה אמת י .ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
 מ" אמר לברכה נ זכר וחכמינ ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָמראל,
למהוי  חכמיא  ר ,קה ית ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָחרב

כו' א )ספרא" מ "ט  ה רר(ס טה והיה . ְְְְֵַַָָָָָ
יחר אלהי מתי "עד ואמר : זאת  על ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹֹמת ל

כו' י)צר" עד,  ) נכללי אה קיבפס . ְְִִִִֵֶָָָ
:והב מע הה, עני מאד ליד ְְְְְְִִֵֶַַַָֹסדת

עתה ונמצא יחאי ר מע ר י ריחת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
 אר ההר , נעה  דס הבה, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָעני
זר ,מתינ ר א יה ל  ְְְְִִִִִִַַָָָֻנכלל
לכל  ללית לבריחה זה נח ב  ואז .ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

 עד אא יראל, יצטר לא מיה ס ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אמר וזה יב )יציאה. נב, לא (יעיה "י : ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

לה י ,תלכ לא במנסה , תצא  זחְְְִִִֵֵֵֵָָֹ
יראל"... אל קי פכ מא ה '  ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָלפניכ

אחריווהאמת , נ אר ההר  ספר  רשב "י)י (אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מ רח נקרא  ת ק מי ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלברכה,
ל יצטר א עד אחרא, (אחריתהטרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

הזהר¬ −נחלי כהֲֵַַַ

( מינמצא ה עלת מה דיעוא יציאה. אא  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
הלה  הא י הא, דל עלת י והאמת  ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָזה.

מיח . ְִֵֵֶַָמחבלי

:א והעניא ,צריכי הי לא מיח חבלי י ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
 האד מ להפריד ריה הבר חט  מְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

החבלי צריכי הי  , ד ק (חבלי ההמא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

זהמתמיח) [את ] מראל  להפריד די ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ
 ואחר לעיל, ז ר לברח  כל די ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהלת,
 נ זכר חכמינ [מאמר סד וזה לצאת.  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָיחזר
מל עליה מעמיד הא ר דה ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלברכה
לטב" מחזיר המ קת ְְְִֵֶַַָָָָָָזרתיו

ב ) צז סנהדרי) האד עד דל: לל זה י , ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
 לת יכל אינ אחרא ה טרא גרת  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ת אר אחרא הטרא וצרי .ריה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָה
ולכ לעיל, זר יראל חת  קרה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָפ תה 

העת: י לה ְְִֵֶַָָֻצרי

דרלצאת  י ריחה , ר  הה הלת  מ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ראנה . אפר אי ְְִִִֶָָָָיציאה

רמה,ואחר  יד ה לת מ  מ צא  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ
.ח פת ת ארנה  ְְְְִִֶַַַָָָשהקלית

היה א לא ה המא, ה הר ה דק  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
החבלי ידי על אא לברח לה (חבלי אפ ר  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

"איא"מיח) היא ת בה זריח הי אז  , ְְִִִִִֶֶַָָָָָ
הריחה . היא וזאת  מקלט , ְְְִִִִַָָֹעיר

דיעדואס "רזה הת ב : אמר  מה דל ְֲִֶֶַַַַַָָָָ
ה' עד  בו 'וכ האה ברי ה ל  מצא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָל

'וכ "ל)אלהי ד,  ברי) ְְֱִֶָֹ

ול ע, חס לגזר אחרא  ה טרא הת ר ת י ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ
להתאחז  תעל לפי נמ י ראל, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָזרת 
מת רת.   ת על פי י מדרג ת , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז ,"זו פירת  מתרת  עלה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהה
היא  עד חק . אחר  חק יראל ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקי
    להתק חבת  והיא ל"אא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמעת

"מינ מתערי יני "איא סד, ,חלק (ז הר  ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

א ) סה  היא ג ' איא י יכלה, אינ אמת א ,ְֱִִִֵֶֶַָָָ
רחי ב  קימתד יראל ארה, ואז ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָחר ת.

הבה . ְְַָסד

ולכלה קת , זרתיו לה צרי היה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לאא  יע עד לספירה מפירה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמת ר
הבה  מתעררת  ארה י ,ח נר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹו

"א  בר  "לפני סד וה א (מלי ליראל. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

יח). טז,

יחאי ועל  ר  מע ורי מה  ריחת   ְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ
נעה  זאת  בריחה וכיו הזרה. ידי על  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהי
ועמד  קי הבה עני בר ה ה ההר , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָספר
ספר הדק :הינ אליו,  ז מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכל
הטרא  מ ויצא ל"א א" מיע בר ְְְְִִִִַַַַַָָָָָההר 
רעיא  זר  מיח, חבלי ל צרי ואי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאחרא,
למעלה  הבאתי עני נא , רת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמהימנא

ְִַָחה .

זמ אא ההר נת ה לא זה, ל  ע ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהה,
ה את ה ע ה הלא י ,תהע אחרי  ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹֹֻהר ה
ברח :ר ,זמ אא להצא צריכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאינ
אא  אינ  תע י הה, ההר סד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻיראל

י   סיחא מ מלא דרא המי, מא ס) ְְְְְְִִַַַָָָָָָ

ה יח) מל ל  ר ד. ְִֶֶֶַַָ

ההר ל ד ידי על  הזרת  ְְִִֵֵַַַַל 
הפסק  ְְִֵֶלי

הטר ג  נתרה בר ואי  י איד, ידעי  ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹוזאת
ד ל. מק אל  לו חס להיע יכ ל  היה  ְְִֶֶַַַַָָָָָָעד 
לכל יהיה ה', וירצה מנהק לקל דה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָואנ
קרב י חד ה' זה י לה. רפאה ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָיראל
דל , ת  והתחלנ הלד את ראינ ְְְְְִִִֶַַָָָָבר 
העצה וזאת  .רת לכבד עה אמר ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹאר 
 מר י איטליא, ני קד קהת לכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהעצה
בו אי  .נאיה טמנ ז מרת ל צל , רְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָצ
הבר רב י ,ליח ולא  זאת  על לפח לה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהיה
בית מנ אר  הדר  זה מאד. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָֹועצ
ר  מע רי  תב מה  ידענ בר  י ,נְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמדר
עד קנא  וצא רת ההר  ספר  ְֵֵֵֶַַַַַַַָָיחאי 
ולא  לטא ר סק לא קל האי  'עד  ְְְִִֵַַַָָָָֹא':
 ו למפסק', אריתא אצטרי לא א ְְְְְְְִִִַַַָָָֹועל 
 ייחד דח ימיא זמנא 'ל  מעט: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
 עצמנ  מנ  ועל  בהו'. סמ' יכיל לא ְְְְְִֵֵַַַַָָֹאריתא

לל. הפסק  ל יהיה א לד  ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹלקע

 חרנ בעה .[דרה ית [ל ט מ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזה
  כ י להי ת  לה לק לזה  ב התנ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאר
לא  מיה ל הערב, עד הקר מ מיד מדי ְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹל
לא  הה הד נאי, יניה ע וה . ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹיח
אי   ועל  יראל. ל  לת אא  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻיהיה
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זהר  לד על  להכיח  לפרס הרה  עבי נכנסי  אנ מה מני  א ,ד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה
ללמד? לכ אמר  לא כ הרב א קלי מע ל ה ?דְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה

צעק בה: יראל , דלי יקי וצ ניא ני ר  שאל מה  מפרס רק אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והאברכי היבה למידי לכל  ה   י ח החפ כ בת ,ד ה זהר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹללמד

ה רה  על  בע כל  דה ה הר את עברללמד  מ ר  י יבת הראי [וכל  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הי יבה ], זהר ה הר, מארת ההר , אר  ספר  ראה – ד ה זהר למדוהחפ ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

מעלה, ל  י מה ית  חד רק רב, ל ח עה לא האמת , את  דע י ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹח
נה. 120 אחר  בה לתת יצטר יהדי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָל

מענכי ספר  מנח הג"ר  הגוב "י . תב   וכ ועד, ה ', סד בספר  מצלא, מגנא ז הר  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זצ"ל: רי מהל ל י בית  בעי ה לת  זמ גיוההר יאתהענ עלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

קלה למד א חכמי יחהלמידי על  תא ימעני הגוב "י , על  ל וזה : ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
'י ח  ע' שלימה')על 'איפה  ספר על זצ"ל דוויק  א ל  יח להג"ר  ת למד.(הסמה אינ מי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והארות הוספות
לאנדא]. ר "י בש הנפש  [רפואת 

אמצעתיח . ,דה זהר כ ב מה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָיד ע
מהלת לצאת לזת אפר  ההר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָספר 
הרמח"ל מ יח. חבלי  ירי ללא הינ ,רחמיְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

( ד ה צאטל  יח מה  נ יר(רא ספר מסיר  ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ל לה בריה מאחרי  עמד מה רְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ
וקא  מאד  דאי החנה : הרה ְְְְַַַַַַַָָָֹההר .

דה ההר  ספר  קריאת לד ק (דע ,עכו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

את  מביני לא   א   על ההר פר  לי קה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻאמר

ראי  יה(. ְִִִֶַ

הרמח"ל : לחבריא ביא מע ר ' אמר "ניא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
סמכא" חד קיימא נתיב  אימת ְְְְִֵַַַַָָָָעד

ספרמ היה  לע תקנ לידה  ני ה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
מ מקמת כה בחיו נאמר אר ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָההר ,

לאה  ה א י  ,עצמקר להצמיח ,כ ה ְְְְִִֶֶַַַַָָֻ
כה  זה  בר  וית אר  יראל. לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיעה 
וכה  ה ניב מהימנא, רעיא ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָמקמת

נ א פר ת  ה  וג .עמי( ב "בגי(קכ"ד : ְְְְִִַַָָָָֹֹ
איה חי מאילנא למטע יראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָדעתידי
רחמי" גל תא מ י יפק ההר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהאי
ספר הא   יהח  מע לטע יראל  עתידי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(בגלל

( רחמי מה לת תזכ  יצא ה ה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָה הר 

רי והענימע ליד רי ע הא לי הה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הכי א ר ההנהגה, עמקי רמ ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהחכמה,
, נחלת ועל ע על החיד האד ְֲִַַַַַַָָָָָפעל

כה ט ב רב אל  יעי אר  רה תְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻלנח
 חסר ה דע וצרי הח בה. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָראית
 לה ה  צריכי ני מה ,תגל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיראל

הרר בח ב  .ת לקדמ וד להחזיר) ְְְְְְִִֵַַַַָָָ

( לה עליו להוהבי הה, העני על ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ואמר: נמתא היה  האה, לידה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהחסרנת

'וכ נביא" עד אי ,ראינ לא תינתא"י ה) ְְִִִִֵֵָָֹ

ט) אבדה עד, ויירא ר ה חכמה אמת י .ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָ
 מ" אמר לברכה נ זכר וחכמינ ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָמראל,
למהוי  חכמיא  ר ,קה ית ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָחרב

כו' א )ספרא" מ "ט  ה רר(ס טה והיה . ְְְְֵַַָָָָָ
יחר אלהי מתי "עד ואמר : זאת  על ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹֹמת ל

כו' י)צר" עד,  ) נכללי אה קיבפס . ְְִִִִֵֶָָָ
:והב מע הה, עני מאד ליד ְְְְְְִִֵֶַַַָֹסדת

עתה ונמצא יחאי ר מע ר י ריחת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
 אר ההר , נעה  דס הבה, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָעני
זר ,מתינ ר א יה ל  ְְְְִִִִִִַַָָָֻנכלל
לכל  ללית לבריחה זה נח ב  ואז .ניְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

 עד אא יראל, יצטר לא מיה ס ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אמר וזה יב )יציאה. נב, לא (יעיה "י : ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

לה י ,תלכ לא במנסה , תצא  זחְְְִִִֵֵֵֵָָֹ
יראל"... אל קי פכ מא ה '  ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָלפניכ

אחריווהאמת , נ אר ההר  ספר  רשב "י)י (אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

מ רח נקרא  ת ק מי ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלברכה,
ל יצטר א עד אחרא, (אחריתהטרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
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( מינמצא ה עלת מה דיעוא יציאה. אא  ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ
הלה  הא י הא, דל עלת י והאמת  ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָזה.

מיח . ְִֵֵֶַָמחבלי

:א והעניא ,צריכי הי לא מיח חבלי י ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
 האד מ להפריד ריה הבר חט  מְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

החבלי צריכי הי  , ד ק (חבלי ההמא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

זהמתמיח) [את ] מראל  להפריד די ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻ
 ואחר לעיל, ז ר לברח  כל די ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהלת,
 נ זכר חכמינ [מאמר סד וזה לצאת.  ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָיחזר
מל עליה מעמיד הא ר דה ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָלברכה
לטב" מחזיר המ קת ְְְִֵֶַַָָָָָָזרתיו

ב ) צז סנהדרי) האד עד דל: לל זה י , ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
 לת יכל אינ אחרא ה טרא גרת  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ת אר אחרא הטרא וצרי .ריה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָה
ולכ לעיל, זר יראל חת  קרה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָפ תה 

העת: י לה ְְִֵֶַָָֻצרי

דרלצאת  י ריחה , ר  הה הלת  מ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ראנה . אפר אי ְְִִִֶָָָָיציאה

רמה,ואחר  יד ה לת מ  מ צא  ְְְְִִֶַַַַַָָָָָ
.ח פת ת ארנה  ְְְְִִֶַַַָָָשהקלית

היה א לא ה המא, ה הר ה דק  ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
החבלי ידי על אא לברח לה (חבלי אפ ר  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

"איא"מיח) היא ת בה זריח הי אז  , ְְִִִִִֶֶַָָָָָ
הריחה . היא וזאת  מקלט , ְְְִִִִַָָֹעיר

דיעדואס "רזה הת ב : אמר  מה דל ְֲִֶֶַַַַַָָָָ
ה' עד  בו 'וכ האה ברי ה ל  מצא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָל

'וכ "ל)אלהי ד,  ברי) ְְֱִֶָֹ

ול ע, חס לגזר אחרא  ה טרא הת ר ת י ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ
להתאחז  תעל לפי נמ י ראל, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָזרת 
מת רת.   ת על פי י מדרג ת , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז ,"זו פירת  מתרת  עלה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהה
היא  עד חק . אחר  חק יראל ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקי
    להתק חבת  והיא ל"אא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמעת

"מינ מתערי יני "איא סד, ,חלק (ז הר  ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

א ) סה  היא ג ' איא י יכלה, אינ אמת א ,ְֱִִִֵֶֶַָָָ
רחי ב  קימתד יראל ארה, ואז ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָחר ת.

הבה . ְְַָסד

ולכלה קת , זרתיו לה צרי היה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לאא  יע עד לספירה מפירה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמת ר
הבה  מתעררת  ארה י ,ח נר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹו

"א  בר  "לפני סד וה א (מלי ליראל. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

יח). טז,

יחאי ועל  ר  מע ורי מה  ריחת   ְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ
נעה  זאת  בריחה וכיו הזרה. ידי על  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהי
ועמד  קי הבה עני בר ה ה ההר , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָספר
ספר הדק :הינ אליו,  ז מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכל
הטרא  מ ויצא ל"א א" מיע בר ְְְְִִִִַַַַַָָָָָההר 
רעיא  זר  מיח, חבלי ל צרי ואי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאחרא,
למעלה  הבאתי עני נא , רת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָמהימנא

ְִַָחה .

זמ אא ההר נת ה לא זה, ל  ע ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוהה,
ה את ה ע ה הלא י ,תהע אחרי  ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָֹֹֻהר ה
ברח :ר ,זמ אא להצא צריכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאינ
אא  אינ  תע י הה, ההר סד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻיראל

י   סיחא מ מלא דרא המי, מא ס) ְְְְְְִִַַַָָָָָָ

ה יח) מל ל  ר ד. ְִֶֶֶַַָ

ההר ל ד ידי על  הזרת  ְְִִֵֵַַַַל 
הפסק  ְְִֵֶלי

הטר ג  נתרה בר ואי  י איד, ידעי  ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹוזאת
ד ל. מק אל  לו חס להיע יכ ל  היה  ְְִֶֶַַַַָָָָָָעד 
לכל יהיה ה', וירצה מנהק לקל דה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָואנ
קרב י חד ה' זה י לה. רפאה ְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָיראל
דל , ת  והתחלנ הלד את ראינ ְְְְְִִִֶַַָָָָבר 
העצה וזאת  .רת לכבד עה אמר ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹאר 
 מר י איטליא, ני קד קהת לכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹהעצה
בו אי  .נאיה טמנ ז מרת ל צל , רְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָצ
הבר רב י ,ליח ולא  זאת  על לפח לה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהיה
בית מנ אר  הדר  זה מאד. ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָֹועצ
ר  מע רי  תב מה  ידענ בר  י ,נְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָמדר
עד קנא  וצא רת ההר  ספר  ְֵֵֵֶַַַַַַַָָיחאי 
ולא  לטא ר סק לא קל האי  'עד  ְְְִִֵַַַָָָָֹא':
 ו למפסק', אריתא אצטרי לא א ְְְְְְְִִִַַַָָָֹועל 
 ייחד דח ימיא זמנא 'ל  מעט: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
 עצמנ  מנ  ועל  בהו'. סמ' יכיל לא ְְְְְִֵֵַַַַָָֹאריתא

לל. הפסק  ל יהיה א לד  ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹֹלקע

 חרנ בעה .[דרה ית [ל ט מ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזה
  כ י להי ת  לה לק לזה  ב התנ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאר
לא  מיה ל הערב, עד הקר מ מיד מדי ְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹל
לא  הה הד נאי, יניה ע וה . ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹיח
אי   ועל  יראל. ל  לת אא  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻיהיה
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 ת העל דיח  די ח יעה  רב ערתיו סמרנה  ההר, ספר וחכמת  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹנס ר
 עצמ הא וההרג ת , היס ת  והלחמ ת, הזרת  יראל , ענ תא י ל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעל 
, הריגת על  וההרג , ת פלו  ת על  ביח העני מעלה  ל במליא לזה . רְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
,עליה מכר אי ריה י  אר .לחבר אד  י חטאי נקרא זה  ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכל

והכחה. יה   מ לנ יראלא י ע להלת ישראל גדולי  כל  של שליח רק ואני  ְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
שאמחז "ל,  מ ,אט ח ימ צצת  חפ  וע נב . איכה  רה  מדר סח , רמז ,  פטי ילק ט נה , (ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

כ "ה) זה.,מכב על  לו חס וית ע הא, נפ י לדעת  מג העליו דה וההר  ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ואמר  מתק מצוה, ע י א נמנה  מי האמת אלי את  לה' דנמי  כמ !!! ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מכיל א ד ה ה ",הרשב"י  לאכלי אא רה ננה  החיד"א "לא מפר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ח  רת ד ה ה הר על  אר ת ב'ניצצי  ע ד ס "ב )יט( תלא וקא , ר , ְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָ

והארות הוספות
, עצמ ביל אחד   יעה ולא , ב יח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאחד
מד :יתחיל זה בסדר  יראל. ל  ביל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאא
אר אחד מק אחד  יב  חרית  פת  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
ב' א  עד  ל קבע ע ר ילמד  ו לזה כְְִִֶַַַַָָָה
 מס הא ק מ ,עצמ הפר מ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָויח 
וכ .מ ויח  הליי א עד יתחיל , ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
.מי י בר  ,כביה צאת עד  וילכ יפְְְְִִֵֵַַַַָי
י"ח , מתל  ינ יהא ד ל עת  אחד  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָוכל
.לע הפסק מי  להפסיק י כל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹא
רגע  אפ הב', תחיל  עד דל יס ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

וה הרה. קל יסק לא ספראחד  הא ד  ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
 מדיל  ונמצינ  חד וזהר  ני ְְְְִִִִֵַַַָָההר ,
זה ה' חר  י  ידענ וזה זה. ל בע ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָכל
אל לח מה להית בפרט קת , זר ת ל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלבל

.לו חס הה ְְֵַַַָָָָהזרה

הה הבר את  יראל  חכמי  ליכי אל  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועה
קבע הייתי חילי איר אלמלא אני  י  , ו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאחרי
את יח  רת בד אבל . מק כל זה ְְֲִֶֶַָָָָָָבר
לטבה מה אי י לזכת, ל ויהיה האת  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהעצה
י  , תלע י כל ממק אחד  וכל  יראל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלכל 
זה מצליחי  ואנחנ לל . הא קה בר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלא
עני ונאי י ר סדרי לנ ועד לקל , ְְְְְְִִִִֵַַָָָָדה

עכ"ל.. הה, ִֶַַהד 

בראשית  פרשת הקדוש זוהר  ע "א)ועיי כ "ח  ד),
לעלמא  ווי ואומר צועק יוחאי בר שמעו שרבי
דלא  עייני  וסתימי ליבא אטימי דאינו

דאורייתא  ברזא  וכו'...מסתכלי עוזרי ולא

עמה  שנמצא רבנו למשה ולא בגלות ,לשכינה
לא  ולאד בתראה, בגלותא  איתמר  ובגינה וכו'...
ובמקדש עיי"ש , כנגדו, כולהו אלא עזר מצא

פירש  מדבש)מל במתוק לא ,(הובא שהקב"ה
בגלות , למשה עזר  שיהיו חכמי תלמידי מצא
 שאינ לפי כנגדו, ה כאלו נחשבי כול אלא
השכינה  לתיקו לסייע התורה בסודות  עוסקי

עיי "ש . עכ "ל,

הקדושיט. הזוהר  לשו ד וזה בשלח  (ח "ב

ע"ב) :ס"ב

קדא  יהב לא עד  חזי, א אמר, מע ְְִִִֵַַַָָָָָָֻר י
ני  אי י אבחי לי ראל , ארייתא הא  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָברי
ני  אי דלאו ח יבא אי בי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָמהימנ תא,
אבחי בה ארייתא. קיימי ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמהימנ תא,
אי וכל . אנ דא מר  מה . . ְְְְֲִִֶַַַָָָל
 לי  יר מהימנתא, ני דאי  כחאְְְְְְְִִִֵֵֵָָָ
מה דחס"ד , כתרא ימ ר הא,  ברי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָֻקד א
למע א ועל ,לחס המיחלי אמר  ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָדא
מהימנ תא, בני  מחי לא אי וכל .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאנ
אכריז  מנא דא. עאה כתרא  ייהמ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָאעי 

יג )ואמר , א (משלי ל וע תחסר. עי ר בט ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
החסיר . לא והמעיט הרה יהע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא

לתא, יראל לימא עתא ההא ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאנא,
כ יב, דאקימנא, מה  דלעי א, (שמות גוונא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָ

מי טו) עינת ערה י ו אילמה אבְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָו
קי א, אילנא ואת וגו'. מרי בעיְְְְְְִִִִִִַַָָָָָו
  ואת עלמא. סטרי  אר ע ,מי ח ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָתריסר 
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דלעיא. כגוונא וכא ,ענפי בעיְְְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

מעיקא  קיא, ט א  נטי עתא, ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָההיא
אתר ,י אנ זעיר  ילרי מליא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָסתימאה,
עאה דנהרא טא מההא .מי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָאקרי
הוה וכד לתא. מנא ונחית נגיד  הוה ְְְִִִַַַָָָָָָָָָָקי א,
ואקרי ,לידי לידי ר מת הוה ְְְְְְִִִִִִִַַָָָנחית ,

.האר על פר  ק דכיב הא הדא ְְְִִֶַַַַָָָָָלת א.

מברכא ולקטי, נפקי מהימנתא, ני  אי ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָל
סליק  הוה מנא, וההא . עלי קיא  ְְִִֵַַָָָָָָָָמא
 בי הא ,דעד גנא  סמי כל ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָריחי
טעמא  כל  ,לקמי וי לתא. ונחית ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָאתמ
למלא  מבר ,לי טעי הכי  בעי, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָדאיה

עאה. ִִַָָָקי א

לעיא, וידע מסל  והוה מעי, רמת כדיְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
עה. ר  אקר א ועל עאה, בחכמה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹואסכי
אתיהיבת לה מהימנתא, ני הו יְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָוא

ארחהא. למנע ,ב לאסלא  ְְְְְְְִִַַַָָָָָָא רייתא

כתיב מה מהימנ תא, בני  כחא לא ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָואי
,ה(יא ט.(במדבר מאי  .ולקט  הע ט ְְְָָָָָָ

ני  הו לא גי ,לגרמייה נסי הו ְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָטתא
 דכ א ברחי וטחנ .ה כתיב מה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמהימנ תא.

אטרח  מא .'וג ע "א)בדכה ס"ג האי.(ד ל ל ְְְַַַַָָָ
מהימנתא. ני  הו לא דאי ְְְְֲִֵֵֶָָָא א

ברי קדא בי מהימני לא אי א, ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָגוונא 
ל עאהא, ואי בארחי, לאסלא בעא ְְְְְְִִַָָָָָָָא

יממא  מז נא, בתר  ימא כל גרמייה ְְְְְְְַַַַָָָָָָָלאטרחא 
מא דנהמא . פא ידייה סליק לא למא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָולילי ,
מהימנתא. ני אי לאו גי האי. ל  ריְְְְְִִִֵֵַָָָ
בתא  ט ,ולקט הע ט הכא, ְְְִָָָָָָָָא
הא  הדא  , עלי לאטרחא בעא ,ְְְְְְֵַַַָָָָָָדגרמייה
לא  א, טרחא ל  תר  .ברחי  וטחנ ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָדכ יב,
 טע טעמ והיה דכ יב אא ,ידייה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָסליק
גי האי,  ל רי מא י יר. ולא  . מה ְְְִִִֶַַַַָָָָל ד

מהימנתא. ני  הו ְְְְֲֵֵָָלא

דאמרי, אי א .מה ל ד מאי  יסי, רי  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאמר
מה דאמרי, ואי א . מ תר מחא, ליְְְְְְְְִִִֵַַַָָ
אתחזר מנא,  א ,גווני לכה אתחזר ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָהד
,מה לד  אמר , יהדה רי  .גווני ְְְְִִִֶַַַַַָָָָלכ ה

דמחא. ְְְִִָָיניקא

מא וכי .לקט אכל לפי  אי אמר , יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָָר י

ייר , אכיל  מא קמעא, לקיט קמעא, ְְְְִִִִִִַַָָָָָאכיל
הרה יהע לא  כתיב והא ייר , ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹלקיט
אכלי אי לפ אא החסיר. לא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹוהמעיט
בגיני  ,לי אכיל הוה מא , אכל ממע .ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלקטי

. אכילת כתיב לא  ְֲִִָָָכ

 א עבא, נ ר אחיד מיירי. קא ְְְִֵַַַָָָָָמאי 
ואמר , ,חברי אתא  .דילי הא ואמר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָאמתא,
מה  לקמי קריב הא . דילי  עבא ְְְְִִִֵֶַַַָֹהאי
וכה ,בית אנפ ה ל אמר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלדינא,
עתא  וההא .וכ  אמר  ,די ביתי אְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָנפ
ייתי  ייכמ חד וכל  מחר, לקט מה, ל ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
מה, קמי ואתיי ,ולקט נפק למחר, ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹלג אי.
ההא  אי  .לי מדיד הוה מנא , קמי  ווייְִִֵֵַַָָָָָָָ
האי  דעב א, עמרא ההא אח  ,די ְְְְְְְֵַַַַַַָָָעב א
.יתי מ ונפ נפ לכל עמרא חד הא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמנא.
מיכלא  הה א  חסרא, וא כח  ,לדי ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמדיד
לכל עמרא וחד ,דילי מנא ההא ְְְְְְִֵַַַָָָָָדעבא,
הדא  הא, דדי עבא אמר .יתימ ונפ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנפ
עמר כתיב לקט אכל לפי אי דכתיב  ְְְְִִִִִֶָָָֹהא

.תיכנפ מסר  ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלל לת

הקודש: לשו תרגו

דה נת א עד  ראה, א אמר, מע ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹר י
ני   תא י הבחי ליראל, רה הא  רְְְְִִִֵֵֵָָָָ
אמנה ני  אינ עי ר תא לבי ְְְֱֱִֵֵֵֶָָָָָָהאמ נה
, ?ה הבחי בה רה. מדיע ְְְִִִֶַַַָָָָֹולא
ני  ה מצא תא וכל . אנ אמר מְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
 ר הא  ר  דה תא ר ֱֶַַָָָָָָָֹהאמ נה,
,לחס המיחלי אמר מ החס"ד , תר ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַל
ני  נמצא א תא וכל . אנ למע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹועל 
וה הה, העלי התר מה העביר ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמ נה,
זה, ל  וע חסר. עי ר בט ואמר , ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָהכריז

החסיר . לא והמעיט הרה יהע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא

דגמא  למה יראל   למנ ההיא עה ,נינְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ
ת ב , ארנ מ מעלה, טו)ל  ובא (שמות ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹ

 בעיו מי עינת ע רה י ו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹאילמה
ע ר ני  דה האיל והתחק .' וג מריְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
והתחק  ,להע צדדי  אר עה ,מיחְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מעלה. ל גמא והל ,ענפי בעיְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻ

הסר , מהעיק קד טל נט עה  תאְְִִֵַַַַָָָָָָָ
קרא  מק ,יאנ זעיר  ל  רא את  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹמ א
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 ת העל דיח  די ח יעה  רב ערתיו סמרנה  ההר, ספר וחכמת  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹנס ר
 עצמ הא וההרג ת , היס ת  והלחמ ת, הזרת  יראל , ענ תא י ל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָעל 
, הריגת על  וההרג , ת פלו  ת על  ביח העני מעלה  ל במליא לזה . רְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
,עליה מכר אי ריה י  אר .לחבר אד  י חטאי נקרא זה  ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכל

והכחה. יה   מ לנ יראלא י ע להלת ישראל גדולי  כל  של שליח רק ואני  ְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
שאמחז "ל,  מ ,אט ח ימ צצת  חפ  וע נב . איכה  רה  מדר סח , רמז ,  פטי ילק ט נה , (ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

כ "ה) זה.,מכב על  לו חס וית ע הא, נפ י לדעת  מג העליו דה וההר  ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
ואמר  מתק מצוה, ע י א נמנה  מי האמת אלי את  לה' דנמי  כמ !!! ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מכיל א ד ה ה ",הרשב"י  לאכלי אא רה ננה  החיד"א "לא מפר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ח  רת ד ה ה הר על  אר ת ב'ניצצי  ע ד ס "ב )יט( תלא וקא , ר , ְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָ

והארות הוספות
, עצמ ביל אחד   יעה ולא , ב יח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאחד
מד :יתחיל זה בסדר  יראל. ל  ביל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאא
אר אחד מק אחד  יב  חרית  פת  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר
ב' א  עד  ל קבע ע ר ילמד  ו לזה כְְִִֶַַַַָָָה
 מס הא ק מ ,עצמ הפר מ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָויח 
וכ .מ ויח  הליי א עד יתחיל , ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
.מי י בר  ,כביה צאת עד  וילכ יפְְְְִִֵֵַַַַָי
י"ח , מתל  ינ יהא ד ל עת  אחד  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָוכל
.לע הפסק מי  להפסיק י כל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹא
רגע  אפ הב', תחיל  עד דל יס ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹולא

וה הרה. קל יסק לא ספראחד  הא ד  ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
 מדיל  ונמצינ  חד וזהר  ני ְְְְִִִִֵַַַָָההר ,
זה ה' חר  י  ידענ וזה זה. ל בע ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָכל
אל לח מה להית בפרט קת , זר ת ל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלבל

.לו חס הה ְְֵַַַָָָָהזרה

הה הבר את  יראל  חכמי  ליכי אל  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָועה
קבע הייתי חילי איר אלמלא אני  י  , ו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאחרי
את יח  רת בד אבל . מק כל זה ְְֲִֶֶַָָָָָָבר
לטבה מה אי י לזכת, ל ויהיה האת  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהעצה
י  , תלע י כל ממק אחד  וכל  יראל , ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָלכל 
זה מצליחי  ואנחנ לל . הא קה בר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלא
עני ונאי י ר סדרי לנ ועד לקל , ְְְְְְִִִִֵַַָָָָדה

עכ"ל.. הה, ִֶַַהד 

בראשית  פרשת הקדוש זוהר  ע "א)ועיי כ "ח  ד),
לעלמא  ווי ואומר צועק יוחאי בר שמעו שרבי
דלא  עייני  וסתימי ליבא אטימי דאינו

דאורייתא  ברזא  וכו'...מסתכלי עוזרי ולא

עמה  שנמצא רבנו למשה ולא בגלות ,לשכינה
לא  ולאד בתראה, בגלותא  איתמר  ובגינה וכו'...
ובמקדש עיי"ש , כנגדו, כולהו אלא עזר מצא

פירש  מדבש)מל במתוק לא ,(הובא שהקב"ה
בגלות , למשה עזר  שיהיו חכמי תלמידי מצא
 שאינ לפי כנגדו, ה כאלו נחשבי כול אלא
השכינה  לתיקו לסייע התורה בסודות  עוסקי

עיי "ש . עכ "ל,

הקדושיט. הזוהר  לשו ד וזה בשלח  (ח "ב

ע"ב) :ס"ב

קדא  יהב לא עד  חזי, א אמר, מע ְְִִִֵַַַָָָָָָֻר י
ני  אי י אבחי לי ראל , ארייתא הא  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָברי
ני  אי דלאו ח יבא אי בי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָמהימנ תא,
אבחי בה ארייתא. קיימי ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמהימנ תא,
אי וכל . אנ דא מר  מה . . ְְְְֲִִֶַַַָָָל
 לי  יר מהימנתא, ני דאי  כחאְְְְְְְִִִֵֵֵָָָ
מה דחס"ד , כתרא ימ ר הא,  ברי ְְְְְְְִִִִֶֶָָָֻקד א
למע א ועל ,לחס המיחלי אמר  ְְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָדא
מהימנ תא, בני  מחי לא אי וכל .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאנ
אכריז  מנא דא. עאה כתרא  ייהמ ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָאעי 

יג )ואמר , א (משלי ל וע תחסר. עי ר בט ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
החסיר . לא והמעיט הרה יהע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא

לתא, יראל לימא עתא ההא ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאנא,
כ יב, דאקימנא, מה  דלעי א, (שמות גוונא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָ

מי טו) עינת ערה י ו אילמה אבְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָו
קי א, אילנא ואת וגו'. מרי בעיְְְְְְִִִִִִַַָָָָָו
  ואת עלמא. סטרי  אר ע ,מי ח ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָתריסר 
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דלעיא. כגוונא וכא ,ענפי בעיְְְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

מעיקא  קיא, ט א  נטי עתא, ְֲִִִִֵַַַַַָָָָָההיא
אתר ,י אנ זעיר  ילרי מליא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָסתימאה,
עאה דנהרא טא מההא .מי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָאקרי
הוה וכד לתא. מנא ונחית נגיד  הוה ְְְִִִַַַָָָָָָָָָָקי א,
ואקרי ,לידי לידי ר מת הוה ְְְְְְִִִִִִִַַָָָנחית ,

.האר על פר  ק דכיב הא הדא ְְְִִֶַַַַָָָָָלת א.

מברכא ולקטי, נפקי מהימנתא, ני  אי ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָל
סליק  הוה מנא, וההא . עלי קיא  ְְִִֵַַָָָָָָָָמא
 בי הא ,דעד גנא  סמי כל ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָריחי
טעמא  כל  ,לקמי וי לתא. ונחית ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָאתמ
למלא  מבר ,לי טעי הכי  בעי, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָדאיה

עאה. ִִַָָָקי א

לעיא, וידע מסל  והוה מעי, רמת כדיְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
עה. ר  אקר א ועל עאה, בחכמה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹואסכי
אתיהיבת לה מהימנתא, ני הו יְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָוא

ארחהא. למנע ,ב לאסלא  ְְְְְְְִִַַַָָָָָָא רייתא

כתיב מה מהימנ תא, בני  כחא לא ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָואי
,ה(יא ט.(במדבר מאי  .ולקט  הע ט ְְְָָָָָָ

ני  הו לא גי ,לגרמייה נסי הו ְְְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָטתא
 דכ א ברחי וטחנ .ה כתיב מה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָמהימנ תא.

אטרח  מא .'וג ע "א)בדכה ס"ג האי.(ד ל ל ְְְַַַַָָָ
מהימנתא. ני  הו לא דאי ְְְְֲִֵֵֶָָָא א

ברי קדא בי מהימני לא אי א, ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָגוונא 
ל עאהא, ואי בארחי, לאסלא בעא ְְְְְְִִַָָָָָָָא

יממא  מז נא, בתר  ימא כל גרמייה ְְְְְְְַַַַָָָָָָָלאטרחא 
מא דנהמא . פא ידייה סליק לא למא ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָולילי ,
מהימנתא. ני אי לאו גי האי. ל  ריְְְְְִִִֵֵַָָָ
בתא  ט ,ולקט הע ט הכא, ְְְִָָָָָָָָא
הא  הדא  , עלי לאטרחא בעא ,ְְְְְְֵַַַָָָָָָדגרמייה
לא  א, טרחא ל  תר  .ברחי  וטחנ ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָדכ יב,
 טע טעמ והיה דכ יב אא ,ידייה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָסליק
גי האי,  ל רי מא י יר. ולא  . מה ְְְִִִֶַַַַָָָָל ד

מהימנתא. ני  הו ְְְְֲֵֵָָלא

דאמרי, אי א .מה ל ד מאי  יסי, רי  ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאמר
מה דאמרי, ואי א . מ תר מחא, ליְְְְְְְְִִִֵַַַָָ
אתחזר מנא,  א ,גווני לכה אתחזר ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָהד
,מה לד  אמר , יהדה רי  .גווני ְְְְִִִֶַַַַַָָָָלכ ה

דמחא. ְְְִִָָיניקא

מא וכי .לקט אכל לפי  אי אמר , יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָָר י

ייר , אכיל  מא קמעא, לקיט קמעא, ְְְְִִִִִִַַָָָָָאכיל
הרה יהע לא  כתיב והא ייר , ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹלקיט
אכלי אי לפ אא החסיר. לא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָֹוהמעיט
בגיני  ,לי אכיל הוה מא , אכל ממע .ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלקטי

. אכילת כתיב לא  ְֲִִָָָכ

 א עבא, נ ר אחיד מיירי. קא ְְְִֵַַַָָָָָמאי 
ואמר , ,חברי אתא  .דילי הא ואמר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָאמתא,
מה  לקמי קריב הא . דילי  עבא ְְְְִִִֵֶַַַָֹהאי
וכה ,בית אנפ ה ל אמר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלדינא,
עתא  וההא .וכ  אמר  ,די ביתי אְְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָנפ
ייתי  ייכמ חד וכל  מחר, לקט מה, ל ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
מה, קמי ואתיי ,ולקט נפק למחר, ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹלג אי.
ההא  אי  .לי מדיד הוה מנא , קמי  ווייְִִֵֵַַָָָָָָָ
האי  דעב א, עמרא ההא אח  ,די ְְְְְְְֵַַַַַַָָָעב א
.יתי מ ונפ נפ לכל עמרא חד הא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמנא.
מיכלא  הה א  חסרא, וא כח  ,לדי ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמדיד
לכל עמרא וחד ,דילי מנא ההא ְְְְְְִֵַַַָָָָָדעבא,
הדא  הא, דדי עבא אמר .יתימ ונפ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנפ
עמר כתיב לקט אכל לפי אי דכתיב  ְְְְִִִִִֶָָָֹהא

.תיכנפ מסר  ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלל לת

הקודש: לשו תרגו

דה נת א עד  ראה, א אמר, מע ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹר י
ני   תא י הבחי ליראל, רה הא  רְְְְִִִֵֵֵָָָָ
אמנה ני  אינ עי ר תא לבי ְְְֱֱִֵֵֵֶָָָָָָהאמ נה
, ?ה הבחי בה רה. מדיע ְְְִִִֶַַַָָָָֹולא
ני  ה מצא תא וכל . אנ אמר מְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
 ר הא  ר  דה תא ר ֱֶַַָָָָָָָֹהאמ נה,
,לחס המיחלי אמר מ החס"ד , תר ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַל
ני  נמצא א תא וכל . אנ למע זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹועל 
וה הה, העלי התר מה העביר ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמ נה,
זה, ל  וע חסר. עי ר בט ואמר , ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָהכריז

החסיר . לא והמעיט הרה יהע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹֹלא

דגמא  למה יראל   למנ ההיא עה ,נינְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ
ת ב , ארנ מ מעלה, טו)ל  ובא (שמות ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹ

 בעיו מי עינת ע רה י ו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹאילמה
ע ר ני  דה האיל והתחק .' וג מריְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
והתחק  ,להע צדדי  אר עה ,מיחְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

מעלה. ל גמא והל ,ענפי בעיְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹֻ

הסר , מהעיק קד טל נט עה  תאְְִִֵַַַַָָָָָָָ
קרא  מק ,יאנ זעיר  ל  רא את  ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹמ א



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כח

היה מ טירחא], לי  לה לח מ כמ  ה [את ע י  תא כליא היְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה כל, לפקח  תחנ ר סגת  עמדה  זה  ,מי ה מ מיי רד   אינ לאפקי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ

 תא( לטרח   צריכי והי יירא הי א   א למר , ד כה, ודכ  רחי חנ נסבי (למר, הוו   ולכ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
לגרמייהו, ל נ.(הרמ"ז)שטותא  א עד ,ְַָ

מהימנתא וכתב ני הי א א הי  'וכ   לטח ה רחא בד  מדר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אריתא)  קיימי ולא  ההר ל – רה   מדיע ולא   מאמיני לח )א רחק ללכת  צריכי  הי , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

טירחא, לא ית תח  ליד י רד היה  יקיה  אי מה ,לה   ה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאת
,קלקלת מגה היה  ה לקל  לח ל ראיק עי הר הי  אתולכ ילה  וה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

הרע הא מי היק הא מי הציא האמת ה את   אכל אר  מה, ויתר  , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

והארות הוספות
היה קד עלי אר  ל טל תמא .מיְִֵֶֶַַָָָָ
נפרד היה ירד, כהיה למה, מ וירד ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָפע
ק  ת ב זה למה.  ונקר ,לידי לידיְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

.האר על ְֶַַָָֹפר 
 מברכי ,קטיול צאיי אמנה ני תא ְְְְְְֱִִִֵָָָָל
מעלה היה  מ  תוא , דה ה את ְֲֵֶֶַַַָָָָָָעליו
הרי  ,עד  ל מיה ל  ל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָריחת 
בכל לפניו,  תא  למ ה. וירד נמ  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָמ
את מבר , תא עט היה  רצה  ְֵֵֶֶַַָָָָָטע

.דה  לֶֶַַָה
למעלה, וידע מס ל והיה מעיו, ר מת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואז
ר נקרא  היה זה ועל העלי נה, חכמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמסל
רה ננה ולה אמנה, ני הי ואה ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָעה.

רכיה. ולדעת  ְְְְִֵֶַַַָָָָלהסל
נמ א  תוא?ה תב מה אמ נה, ני צא ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹ

יב) טת(במדבר ?ט ה מה .ולקט  הע טְְְֶַָָָָָ
אמנה. ני הי א  מ ,לעצמ קחיל ְְְְֱִִֵֶַָָָָֹהי
דכה  דכ א ברחי וטחנ ?ה ת ב ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹמה
לא  ה אא זה? לכל  תא הטריח  מי  .'ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹוג

אמנה. ני  ְֱֵָָהי
דר הא, מאמיני א  תא זה מְֲִִֶֶַַָָָֹ
להטריח ציר וה דרכיו, להסל צי ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹלא 
לא  אלי  ולילה, י  מז אחר  י ל  עצמ ְְֶַַַַַָָָָָֹאת 
זה? את לה גר מי  .לח ת ביד ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיעלה
ולקט  ט ,א  א אמנה. ני  אינ  ְְְֱִֵֵֶַָָָָָמ
עליו. להטריח  צי ור ,עצמ ל  טת  ט ְְְְְִִֶַַַַָָָָ
ה הרחה ל אחר .ברחי וטחנ ת ב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָזה
 טע טעמ והיה  ת ב אא , בידיה עלה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא 

זה? את   לה גר מי יתר. ולא ,מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹל ד
אמנה. ני  הי א  ְֱִֵֶָָֹמ

,מריא  י ?מה לד ה מה יסי, רי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מה ,מריא וי . מתר מ  נ ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָהיה
מתה ה א ,גוני לכה מתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָהד
 מה לד  אמר, יהדה רי . גוני ְְְְִִֶַַַַַָָָָָלכ ה

.מה ְִֶֶַַיניקת 

מי  וכי   לקט  אכל לפי אי אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָָר י
לקט יתר  אכל מי מעט, לקט מעט  ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַאכל 
והמעיט הר ה  יהע לא ת ב והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיתר?
.קטיל ,כליא תא לפי אא החסיר? ְְְְִִִִֶֶֶָָֹלא 
  מ .תא אכל  היה מי   אכל ְְִִֵֶַָָָָָמ מע 

. אכילת כת ב ֲִָָֹלא

ואמר אמה א עבד אד אחז  אמר ? ה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָמה
י! הא זה עבד ואמר : חבר א . ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָהא
נפ ת ה :לה אמר .לדי מה לפני ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹקרב
 אמר זה? ל בית נפת  וכה , ביתְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מחר , לקט מה:  לה אמר  עה  ת וא .ְְְִֶֶַָָָָָָָָֹוכ
לפני   בא ,ולקט  יצא למחר  אלי. יבא אחד ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹוכל
 א .תא מדד  והיה ,ה את  לפניו  מ ְְִֵֶֶַָָָָָָֹמ ה.
ל העמר  תא את  מצא  זה ל עבד  תֶֶֶֶֶֶֶָָָֹא
ונפ נפ לכל אחד עמר  הרי  הה,  ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעבד
מאכל תא חסר ונמצא  לזה מדד .ית ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמ
ונפ נפ לכל אחד  ועמר ,  ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבד
זה הא! זה ל העבד  פסק: אמר .ית ִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ
לללת עמר  וכתב . לקט אכל לפי אי ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹֻתב

.תיכנפ ְְִֵֶַַֹמסר 

הזהר¬ −נחלי כטֲֵַַַ

סד ת את לדעת  ה ה עיל לא ולה ,  לח הרעי  יה מע את  וגילה  תט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת
הנ"ל. החיד"א דברי ְְִֵַָה רה 

 אמ,אי רד ה ז הר למד  אמת , בת רת  הא ר ד ה אמי מי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
עלה מני להית וזכה ,מ טע זה  ימר הדה כינה א מת ק  מי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.רית  ה ל אמ נה  מ ני אינ עליו מגה  עצמ זה  ,ד ה זהר ללמד  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹר צה
וא ,לנפ ואי  ל אי הרה, סדת  להבי זכה ולא טע לא   ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוכראה

זה גל ל לו.חזר ורפא יב  אלי ה דר , דר  ע ת מה   וית  ויר יז ה, א , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

זמ ינידע לה צל לייכ  ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה  יראל   אר  אי ה ר, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
!!!אט ְִַָָמ צצת

ה קלרב מהגה "צ מע  לי  סר אלגאחד לי יה דה ספררי מחר  על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
.ד ה ה הר על   ַַַַַָָֻה

הע ל,הגה "צ על רצה  ימ "ש  היטלער לחמת  ראה זצ"ל  אלג לי יה דה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 
מ פחדערמ די ה ה ל את לאד להר ג  לה מיד ה דה  לארצנ יע  אד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

,ד ה הר תב י חאי   מע ור י  הית אמר ,  על  ח"ו . יונ  ט  זק ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹועד 
מל תא  יפק א י כלכספרא יהדי ל די  ד ה ל ההר   לתר התחיל  , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ה הר על  הרא ה פר לאר צא י ואמר  ,דה ההר  את וללמד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלהבי
מ פר  הרא  ר ה לאר צא י היה  וכ דלה , מ לה לרע  יהיה ד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָה
הצליח ולא  ימ "ש . היטלער  ל ה לחמה ונגמרה  מ לה להרע  ל היה אז  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹה הר,

ה דה . לארצנ להיע  ְְְְְִֵַַַַָָזממ

כמ ציר  ערבי   לי וחצי  אחד מעט  וי מא, לרחמי קיזק אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
כל דה ההר  את ילמד  א ,חיט אנ לכ ח"ו , די יה מלי 15 את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלחל
נצל ו אי אחת, נה  ההר  ל יגמר אחד ל   וכ ת, 15 עד ע ר  וי  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹי
 לייר החרדית עדה  " ה חברי ל  ניהר דלי  תב מ מ יח , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמחבלי
 מ יפק א ספרא ע "ה י חאי      מע ר י  הבטחת  תרפ"א  נת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָעיה "ק

רחמי. ְֲֵַָָגלתא

,סדרואכ לפי ד ה ה הר ספר  את  מס הע למי" ההר  "מפעל  אני  י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה לחמה נפסקה  מ  ה תא ה נה, חדי לי"ב  רכי בי "ב הדס המי,  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָה

– טבת ח "י  עד סלו [מל' ני ג' לפני טבת חד עה , יצקה  ע פרת (למסרל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(2008 דצמר 27  יתשס"ט בכסלו 2009)ל ' בינואר 18אחרי (ל ,לבית יאנ מלי  וחזר .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
בע ת. ה בר  קה  גל ת  היְְֶַָָָָָָָ

והארות הוספות
לאלפי כ. ה עד הצטר !ה עד מי.ְְֲִִִֵֵַַַָָָהצטרה ההר  מ פר  מדיְִִִֵֶַַַַֹה



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ כח

היה מ טירחא], לי  לה לח מ כמ  ה [את ע י  תא כליא היְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ה כל, לפקח  תחנ ר סגת  עמדה  זה  ,מי ה מ מיי רד   אינ לאפקי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻֻ

 תא( לטרח   צריכי והי יירא הי א   א למר , ד כה, ודכ  רחי חנ נסבי (למר, הוו   ולכ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
לגרמייהו, ל נ.(הרמ"ז)שטותא  א עד ,ְַָ

מהימנתא וכתב ני הי א א הי  'וכ   לטח ה רחא בד  מדר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אריתא)  קיימי ולא  ההר ל – רה   מדיע ולא   מאמיני לח )א רחק ללכת  צריכי  הי , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

טירחא, לא ית תח  ליד י רד היה  יקיה  אי מה ,לה   ה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאת
,קלקלת מגה היה  ה לקל  לח ל ראיק עי הר הי  אתולכ ילה  וה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

הרע הא מי היק הא מי הציא האמת ה את   אכל אר  מה, ויתר  , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

והארות הוספות
היה קד עלי אר  ל טל תמא .מיְִֵֶֶַַָָָָ
נפרד היה ירד, כהיה למה, מ וירד ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָפע
ק  ת ב זה למה.  ונקר ,לידי לידיְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

.האר על ְֶַַָָֹפר 
 מברכי ,קטיול צאיי אמנה ני תא ְְְְְְֱִִִֵָָָָל
מעלה היה  מ  תוא , דה ה את ְֲֵֶֶַַַָָָָָָעליו
הרי  ,עד  ל מיה ל  ל ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָריחת 
בכל לפניו,  תא  למ ה. וירד נמ  ְְְְְִִֶַַַָָָָָָמ
את מבר , תא עט היה  רצה  ְֵֵֶֶַַָָָָָטע

.דה  לֶֶַַָה
למעלה, וידע מס ל והיה מעיו, ר מת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואז
ר נקרא  היה זה ועל העלי נה, חכמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמסל
רה ננה ולה אמנה, ני הי ואה ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָעה.

רכיה. ולדעת  ְְְְִֵֶַַַָָָָלהסל
נמ א  תוא?ה תב מה אמ נה, ני צא ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹ

יב) טת(במדבר ?ט ה מה .ולקט  הע טְְְֶַָָָָָ
אמנה. ני הי א  מ ,לעצמ קחיל ְְְְֱִִֵֶַָָָָֹהי
דכה  דכ א ברחי וטחנ ?ה ת ב ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹמה
לא  ה אא זה? לכל  תא הטריח  מי  .'ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹוג

אמנה. ני  ְֱֵָָהי
דר הא, מאמיני א  תא זה מְֲִִֶֶַַָָָֹ
להטריח ציר וה דרכיו, להסל צי ר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹלא 
לא  אלי  ולילה, י  מז אחר  י ל  עצמ ְְֶַַַַַָָָָָֹאת 
זה? את לה גר מי  .לח ת ביד ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיעלה
ולקט  ט ,א  א אמנה. ני  אינ  ְְְֱִֵֵֶַָָָָָמ
עליו. להטריח  צי ור ,עצמ ל  טת  ט ְְְְְִִֶַַַַָָָָ
ה הרחה ל אחר .ברחי וטחנ ת ב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָזה
 טע טעמ והיה  ת ב אא , בידיה עלה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא 

זה? את   לה גר מי יתר. ולא ,מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹל ד
אמנה. ני  הי א  ְֱִֵֶָָֹמ

,מריא  י ?מה לד ה מה יסי, רי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מה ,מריא וי . מתר מ  נ ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָהיה
מתה ה א ,גוני לכה מתה ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָהד
 מה לד  אמר, יהדה רי . גוני ְְְְִִֶַַַַַָָָָָלכ ה

.מה ְִֶֶַַיניקת 

מי  וכי   לקט  אכל לפי אי אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַַָָָָָר י
לקט יתר  אכל מי מעט, לקט מעט  ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַאכל 
והמעיט הר ה  יהע לא ת ב והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיתר?
.קטיל ,כליא תא לפי אא החסיר? ְְְְִִִִֶֶֶָָֹלא 
  מ .תא אכל  היה מי   אכל ְְִִֵֶַָָָָָמ מע 

. אכילת כת ב ֲִָָֹלא

ואמר אמה א עבד אד אחז  אמר ? ה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָמה
י! הא זה עבד ואמר : חבר א . ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָהא
נפ ת ה :לה אמר .לדי מה לפני ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹקרב
 אמר זה? ל בית נפת  וכה , ביתְְְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מחר , לקט מה:  לה אמר  עה  ת וא .ְְְִֶֶַָָָָָָָָֹוכ
לפני   בא ,ולקט  יצא למחר  אלי. יבא אחד ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹוכל
 א .תא מדד  והיה ,ה את  לפניו  מ ְְִֵֶֶַָָָָָָֹמ ה.
ל העמר  תא את  מצא  זה ל עבד  תֶֶֶֶֶֶֶָָָֹא
ונפ נפ לכל אחד עמר  הרי  הה,  ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעבד
מאכל תא חסר ונמצא  לזה מדד .ית ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמ
ונפ נפ לכל אחד  ועמר ,  ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבד
זה הא! זה ל העבד  פסק: אמר .ית ִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ
לללת עמר  וכתב . לקט אכל לפי אי ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹֻתב

.תיכנפ ְְִֵֶַַֹמסר 

הזהר¬ −נחלי כטֲֵַַַ

סד ת את לדעת  ה ה עיל לא ולה ,  לח הרעי  יה מע את  וגילה  תט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת
הנ"ל. החיד"א דברי ְְִֵַָה רה 

 אמ,אי רד ה ז הר למד  אמת , בת רת  הא ר ד ה אמי מי ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
עלה מני להית וזכה ,מ טע זה  ימר הדה כינה א מת ק  מי , ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

.רית  ה ל אמ נה  מ ני אינ עליו מגה  עצמ זה  ,ד ה זהר ללמד  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹר צה
וא ,לנפ ואי  ל אי הרה, סדת  להבי זכה ולא טע לא   ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוכראה

זה גל ל לו.חזר ורפא יב  אלי ה דר , דר  ע ת מה   וית  ויר יז ה, א , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

זמ ינידע לה צל לייכ  ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה  יראל   אר  אי ה ר, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
!!!אט ְִַָָמ צצת

ה קלרב מהגה "צ מע  לי  סר אלגאחד לי יה דה ספררי מחר  על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
.ד ה ה הר על   ַַַַַָָֻה

הע ל,הגה "צ על רצה  ימ "ש  היטלער לחמת  ראה זצ"ל  אלג לי יה דה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 
מ פחדערמ די ה ה ל את לאד להר ג  לה מיד ה דה  לארצנ יע  אד ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

,ד ה הר תב י חאי   מע ור י  הית אמר ,  על  ח"ו . יונ  ט  זק ְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹועד 
מל תא  יפק א י כלכספרא יהדי ל די  ד ה ל ההר   לתר התחיל  , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ה הר על  הרא ה פר לאר צא י ואמר  ,דה ההר  את וללמד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלהבי
מ פר  הרא  ר ה לאר צא י היה  וכ דלה , מ לה לרע  יהיה ד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָה
הצליח ולא  ימ "ש . היטלער  ל ה לחמה ונגמרה  מ לה להרע  ל היה אז  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹה הר,

ה דה . לארצנ להיע  ְְְְְִֵַַַַָָזממ

כמ ציר  ערבי   לי וחצי  אחד מעט  וי מא, לרחמי קיזק אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
כל דה ההר  את ילמד  א ,חיט אנ לכ ח"ו , די יה מלי 15 את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלחל
נצל ו אי אחת, נה  ההר  ל יגמר אחד ל   וכ ת, 15 עד ע ר  וי  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹי
 לייר החרדית עדה  " ה חברי ל  ניהר דלי  תב מ מ יח , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמחבלי
 מ יפק א ספרא ע "ה י חאי      מע ר י  הבטחת  תרפ"א  נת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָעיה "ק

רחמי. ְֲֵַָָגלתא

,סדרואכ לפי ד ה ה הר ספר  את  מס הע למי" ההר  "מפעל  אני  י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה לחמה נפסקה  מ  ה תא ה נה, חדי לי"ב  רכי בי "ב הדס המי,  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָה

– טבת ח "י  עד סלו [מל' ני ג' לפני טבת חד עה , יצקה  ע פרת (למסרל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(2008 דצמר 27  יתשס"ט בכסלו 2009)ל ' בינואר 18אחרי (ל ,לבית יאנ מלי  וחזר .[ ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
בע ת. ה בר  קה  גל ת  היְְֶַָָָָָָָ

והארות הוספות
לאלפי כ. ה עד הצטר !ה עד מי.ְְֲִִִֵֵַַַָָָהצטרה ההר  מ פר  מדיְִִִֵֶַַַַֹה



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ ל 

"חד"אחר  ע תב , היה הערבי ב ע  רק ילי ה רב , מ בית  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
 יאנ ה  אצלנ עבד הא ב ע ת   ל ה וכל ,מ לבית  לה יע צריכי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהי
 ואחר  ה מי, לד דה ה הר את לסר הפסק, לי לעת מעת 2630  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלער
ה הר הפר  גמר  וג ,מהטילי מ ית ל את  היל ה דל  ה ס לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנדע 
ל למק קר ב  אחד טיל  רק [וה יע ה לחמה. נגמרה  מ  ה תא ד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

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

ע.וגד מאד לי ד ינ הי יצקה  עפרת  עי מלחמת  אתוראינ נינ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
,י לר תא קח לפני ע ד ההר , ספרי הדסת ידי  על   ר ,גלי ה י ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה

 יי ל ינ בר י דה ההר  הפצת סקי ע .כארק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

והארות הוספות
תנחומאכא. במדרש  כה)אמרו פרק  "ויבא (בשלח ,

חסמא  ב אליעזר  רבי ישראל",  ע וילח עמלק
איוב ידי  על הוא ומפורש  רשו זה מקרא אומר

ח)שנאמר וגו'(איוב בצה" בלא גומא "היגאה
לחיות לישראל אפשר אי   כ אפשר , שאי  כש
ולפי  תורה , בדברי מתעסקי כ  א אלא 
בא  השונא  לפיכ תורה , מדברי ישראל שפירשו
החטא  על אלא  בא השונא אי ולעול ,עליה

עמלק. ויבא נאמר לכ העבירה, ועל
 ידיה שרפו אלא  רפידי אי אומרי אחרי ...
את וכ ,עליה בא עמלק ולפיכ התורה, מ
 ידי רפיו ידי על  אלא  בא  השונא  שאי מוצא

שנאמר התורה, י"ב)מ ב' כהכי(ד"ה "ויהי
וכל ה' תורת את עזב  וכחזקתו רחבע מלכות
מל שישק "עלה ענשו ? ומה עמו" ישראל
ה' בית  אוצרות את ויקח  ירושלי על מצרי
את ויקח  לקח  הכל  ואת ,המל בית  אוצרות  ואת 

שלמה" עשה אשר הזהב מגני  י"ד)כל א '  מלכי).
ויחי פרשת  תנחומא י')ובמדרש ביי(פרק  "כבס ...

יי אי סותו"... ענבי ובד" יי מרוב לבושו"
שנאמר תורה, א)אלא  מיי(שיר דודי טובי "כי

מכא "מיי עיני "חכלילי " היי בית אל הביאני
מיינה לי לי חי אצלו הרבה שהתורה למד  את 
יהיו א התורה בזכות  שני ולב תורה, של

ילבינו כשלג כשני א)חטאיכ .(ישעיה
הקדוש  החיי יא)ובאור פסוק מט  פרק  ,(בראשית

ז "ל אומר  דר על  יתבאר   וגו' " ביי "כבס
בראשית) פרשת חדש יגלה(בזוהר שבו ד ' גלות כי 

מצות ישראל ביד שתהיה  צרי העצו הגואל
התורה רמז עסק ולזה  מבוא, יתעכב זה וזולת  ,

המל של  כוחו כי פירוש  וגו', כבס באומרו
התורה, עסק בחינת  הוא שמו, שילה המצופה
מה ועיי תורה, של ביינה ישראל שיתעסקו

ב)שפירשתי בית(שהש"ר אל  "הביאני בפסוק
שהוא  לבושו יהיה באמצעותה כי  ואמר  ,"היי

ללובשו. אליו נכו למלכות, כינוי
 א כי לומר , נתכוו  וגו' "ענבי ובד" ואומרו
בנו שאי פירוש  ,יי ימצא ולא הגאולה זמ יגיע
 ותוק עול  באמצעות  הגאולה תהיה תורה,
 כאומר לישראל , האומות  יצירו אשר  הגלות

צז :)ז"ל יהיה(סנהדרי ולא הנחת  ק כשיגיע כי
קשה  מל לה יעמיד  לגואל זכות  בישראל
כי  ,ענבי ובד אומרו והוא וכו',  כהמ
ויתבררו הנפשות  יזדככו היסורי באמצעות 
באמצעות שיתבררו  כדר הקדושה, ניצוצי
וזו נאה מלאכתו שזו אלא התורה, בחינת 
כי  "ענבי" ואומרו נאה, בלתי מלאכתו
בישול כגמר הכנתה תגמר היסורי באמצעות 
ישלטו לא כי רמז ג ,הענבי  שה הגפ פרי
או ענ או איל לזמור  ד לשפו האומות

.גרגרי פירוש ,ענבי אלא אשכול
למטה קטנה מדרגה לרמוז  "סותה", ואמר
ההכרחי, כיסוי לשו ירצה הסות כי מהסותא
בי יהיה גדול הפרש כי בזה והכוונה מסוה, לשו
אז  והמצוה, התורה באמצעות  הגאולה תהיה א
באמצעות תהיה לא ,עליו מלכות בגילוי יגלה

הזהר¬ −נחלי לאֲֵַַַ

רק בזכת ,הינ מל תא", יפק א "ספרא דה ה הר  ברי  מיתק זה , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מ ה , להבי נכל  כעת ,עלינ עברה  הט ה ה לת   מ יצא  ה פר  ל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מ י י בר  המח ק" ה"הר  את נ ינ א(הר המי"  ")מ קר ב אז  , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
חי  מאילנא למטע י ראל דעתידי  בגי" לעיל האמ רה  הר"י להבטחת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָנז ה

רחמי". גלתא מ י יפק ההר  ספר  האי  איהְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ע מרי ה גיאה  את נע ה לא  ורתי, ְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹ
הגה"צ קל ל מ ע רצ א ראי ני ְְְִִֶַַָָָָֹהר

זצ"ל !!! ה ַַַַַָֻעל

מא תב"ה לליוכ ייבת  בר כינְְְְְִִִֵֶָָ
 דרכיה ללכת יחד  מתאחדי די יה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאלפי

יע יהדי ל  ,דה הז הר  את  להפי זי "ע, ל ע דלי  ל נהל ל  ס ה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
 עתידי בגי" הבטיח:   ל ה עליו ינר מ ה  כמ ,דה הזהר ספר  ל  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָעל

ההר, ספר   איה חי , מאילנא " למטע" רחמי".יראל  ל תא  מ י יפק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

והארות הוספות
עני  בבחינת יהיה בישראל  תהיה אשר  הנקמה

וגו' ט')ורוכב ט' .(זכריה
על לציו ראשו בפירושו הקדוש החיי ובאור 

השירי ד)שיר ב הי(פרק  ית אל  ֱִִִֵֶַַָ"הביאני
יש  ביי כי דע וז"ל: פירש , אהבה", עלי ְְֲִַַָָודגל
 ה ביי אשר דברי ד' וכנגד ...דברי ארבעה
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד"ס ... בתורה
חדש בזוהר שכתוב מה כא שרמז  נראה
 הצדיקי ע הקב "ה שמשתעשע בשעשוע

עכ"ל. ,עד בג
סוטה ע "א)ובמסכת  כ"א  מכבה(ד עבירה ד"א ,

 רבי מי שנאמר  תורה  מכבה עבירה ואי מצוה
פירש : ש וברש "י האהבה. את לכבות  יוכלו לא 

דכתיב תורה זו  האהבה את ב)לכבות  (שיר

סוד. יי אהבה, עלי ודגלו היי בית אל הביאני
אבות  מסכת  על כ')ובתוי"ט משנה  ד כתב:(פרק  ,

חלק  כנגד  שהענבי פירשו המפרשי ורוב
וכ הנסתר  חלק  כנגד והיי שבתורה. הפשט

ל"ח .)אמרו סוד.(סנהדרי בגמטריא יי
השירי ד')ובשיר  ד' צאר (פרק  ויד  ְְִִֵַַָָ"מ דל

לטי  ל עליו ל י  גה אל לתלת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹני
מתיבתא... וריש פירש: יונת ובתרגו ,"ריִִַה

בית עמא  רחיצי עסק, דהוה דאורייתא ובאולפ
כל בידיהו אחדי כאילו בקרבא ומנצחי ישראל,
"שלטי  פירש : וברש "י ,דגיברי זיני מיני
ה' ובפסוק לישראל. מג שהתורה ,"הגבורי
 עי הר צב ה אמי עפרי ני די ְְְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָ"ני 
פריקי תרי פירש : יונת ובתרגו ,"יִַַ
בר ומשיח  דוד  בר  משיח   למפרק דעתידי
 ה פח  "עד ו' ובפסוק וכו'. ֶַַַָאפרי
ואל הר הר  אל לי א לליה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָונס
לי  אל המור": ב"צרור פירש  הב נה", ְְִַַָבעת 
ישראל לעשות סיני, הר זה המור  הר  אל 
מבריח מור שהקטרת כמו כי מור , מקוטרת 
פסקה סיני, הר ידי  על  כ ,רעי רוחות כל
אות ללב הלבונה", גבעת  "ואל ,זוהמת
כמו וזהו עכ"ל. לזכיות, החטאי כל ולהפו

לעיל, תנחומא במדרש  "ולב(ויחי)שכתוב
 חטאיכ יהיו א" התורה, בזכות "שני

ילבינו" כשלג א)כשני שזה(ישעיה עכ"ל. ,
לזכויות , שמהפ מאהבה לתשובה נית הכוח 
 שה תורה של יינה לימוד  ידי על כ כמו
 ומהפכי מאהבה, לתשובה זוכי התורה סודות

לזכויות . הכול



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ ל 

"חד"אחר  ע תב , היה הערבי ב ע  רק ילי ה רב , מ בית  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
 יאנ ה  אצלנ עבד הא ב ע ת   ל ה וכל ,מ לבית  לה יע צריכי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהי
 ואחר  ה מי, לד דה ה הר את לסר הפסק, לי לעת מעת 2630  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלער
ה הר הפר  גמר  וג ,מהטילי מ ית ל את  היל ה דל  ה ס לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנדע 
ל למק קר ב  אחד טיל  רק [וה יע ה לחמה. נגמרה  מ  ה תא ד ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

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

ע.וגד מאד לי ד ינ הי יצקה  עפרת  עי מלחמת  אתוראינ נינ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
,י לר תא קח לפני ע ד ההר , ספרי הדסת ידי  על   ר ,גלי ה י ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה

 יי ל ינ בר י דה ההר  הפצת סקי ע .כארק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

והארות הוספות
תנחומאכא. במדרש  כה)אמרו פרק  "ויבא (בשלח ,

חסמא  ב אליעזר  רבי ישראל",  ע וילח עמלק
איוב ידי  על הוא ומפורש  רשו זה מקרא אומר

ח)שנאמר וגו'(איוב בצה" בלא גומא "היגאה
לחיות לישראל אפשר אי   כ אפשר , שאי  כש
ולפי  תורה , בדברי מתעסקי כ  א אלא 
בא  השונא  לפיכ תורה , מדברי ישראל שפירשו
החטא  על אלא  בא השונא אי ולעול ,עליה

עמלק. ויבא נאמר לכ העבירה, ועל
 ידיה שרפו אלא  רפידי אי אומרי אחרי ...
את וכ ,עליה בא עמלק ולפיכ התורה, מ
 ידי רפיו ידי על  אלא  בא  השונא  שאי מוצא

שנאמר התורה, י"ב)מ ב' כהכי(ד"ה "ויהי
וכל ה' תורת את עזב  וכחזקתו רחבע מלכות
מל שישק "עלה ענשו ? ומה עמו" ישראל
ה' בית  אוצרות את ויקח  ירושלי על מצרי
את ויקח  לקח  הכל  ואת ,המל בית  אוצרות  ואת 

שלמה" עשה אשר הזהב מגני  י"ד)כל א '  מלכי).
ויחי פרשת  תנחומא י')ובמדרש ביי(פרק  "כבס ...

יי אי סותו"... ענבי ובד" יי מרוב לבושו"
שנאמר תורה, א)אלא  מיי(שיר דודי טובי "כי

מכא "מיי עיני "חכלילי " היי בית אל הביאני
מיינה לי לי חי אצלו הרבה שהתורה למד  את 
יהיו א התורה בזכות  שני ולב תורה, של

ילבינו כשלג כשני א)חטאיכ .(ישעיה
הקדוש  החיי יא)ובאור פסוק מט  פרק  ,(בראשית

ז "ל אומר  דר על  יתבאר   וגו' " ביי "כבס
בראשית) פרשת חדש יגלה(בזוהר שבו ד ' גלות כי 

מצות ישראל ביד שתהיה  צרי העצו הגואל
התורה רמז עסק ולזה  מבוא, יתעכב זה וזולת  ,

המל של  כוחו כי פירוש  וגו', כבס באומרו
התורה, עסק בחינת  הוא שמו, שילה המצופה
מה ועיי תורה, של ביינה ישראל שיתעסקו

ב)שפירשתי בית(שהש"ר אל  "הביאני בפסוק
שהוא  לבושו יהיה באמצעותה כי  ואמר  ,"היי

ללובשו. אליו נכו למלכות, כינוי
 א כי לומר , נתכוו  וגו' "ענבי ובד" ואומרו
בנו שאי פירוש  ,יי ימצא ולא הגאולה זמ יגיע
 ותוק עול  באמצעות  הגאולה תהיה תורה,
 כאומר לישראל , האומות  יצירו אשר  הגלות

צז :)ז"ל יהיה(סנהדרי ולא הנחת  ק כשיגיע כי
קשה  מל לה יעמיד  לגואל זכות  בישראל
כי  ,ענבי ובד אומרו והוא וכו',  כהמ
ויתבררו הנפשות  יזדככו היסורי באמצעות 
באמצעות שיתבררו  כדר הקדושה, ניצוצי
וזו נאה מלאכתו שזו אלא התורה, בחינת 
כי  "ענבי" ואומרו נאה, בלתי מלאכתו
בישול כגמר הכנתה תגמר היסורי באמצעות 
ישלטו לא כי רמז ג ,הענבי  שה הגפ פרי
או ענ או איל לזמור  ד לשפו האומות

.גרגרי פירוש ,ענבי אלא אשכול
למטה קטנה מדרגה לרמוז  "סותה", ואמר
ההכרחי, כיסוי לשו ירצה הסות כי מהסותא
בי יהיה גדול הפרש כי בזה והכוונה מסוה, לשו
אז  והמצוה, התורה באמצעות  הגאולה תהיה א
באמצעות תהיה לא ,עליו מלכות בגילוי יגלה

הזהר¬ −נחלי לאֲֵַַַ

רק בזכת ,הינ מל תא", יפק א "ספרא דה ה הר  ברי  מיתק זה , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מ ה , להבי נכל  כעת ,עלינ עברה  הט ה ה לת   מ יצא  ה פר  ל  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מ י י בר  המח ק" ה"הר  את נ ינ א(הר המי"  ")מ קר ב אז  , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
חי  מאילנא למטע י ראל דעתידי  בגי" לעיל האמ רה  הר"י להבטחת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָנז ה

רחמי". גלתא מ י יפק ההר  ספר  האי  איהְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ע מרי ה גיאה  את נע ה לא  ורתי, ְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹ
הגה"צ קל ל מ ע רצ א ראי ני ְְְִִֶַַָָָָֹהר

זצ"ל !!! ה ַַַַַָֻעל

מא תב"ה לליוכ ייבת  בר כינְְְְְִִִֵֶָָ
 דרכיה ללכת יחד  מתאחדי די יה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָאלפי

יע יהדי ל  ,דה הז הר  את  להפי זי "ע, ל ע דלי  ל נהל ל  ס ה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
 עתידי בגי" הבטיח:   ל ה עליו ינר מ ה  כמ ,דה הזהר ספר  ל  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָעל

ההר, ספר   איה חי , מאילנא " למטע" רחמי".יראל  ל תא  מ י יפק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

והארות הוספות
עני  בבחינת יהיה בישראל  תהיה אשר  הנקמה

וגו' ט')ורוכב ט' .(זכריה
על לציו ראשו בפירושו הקדוש החיי ובאור 

השירי ד)שיר ב הי(פרק  ית אל  ֱִִִֵֶַַָ"הביאני
יש  ביי כי דע וז"ל: פירש , אהבה", עלי ְְֲִַַָָודגל
 ה ביי אשר דברי ד' וכנגד ...דברי ארבעה
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד"ס ... בתורה
חדש בזוהר שכתוב מה כא שרמז  נראה
 הצדיקי ע הקב "ה שמשתעשע בשעשוע

עכ"ל. ,עד בג
סוטה ע "א)ובמסכת  כ"א  מכבה(ד עבירה ד"א ,

 רבי מי שנאמר  תורה  מכבה עבירה ואי מצוה
פירש : ש וברש "י האהבה. את לכבות  יוכלו לא 

דכתיב תורה זו  האהבה את ב)לכבות  (שיר

סוד. יי אהבה, עלי ודגלו היי בית אל הביאני
אבות  מסכת  על כ')ובתוי"ט משנה  ד כתב:(פרק  ,

חלק  כנגד  שהענבי פירשו המפרשי ורוב
וכ הנסתר  חלק  כנגד והיי שבתורה. הפשט

ל"ח .)אמרו סוד.(סנהדרי בגמטריא יי
השירי ד')ובשיר  ד' צאר (פרק  ויד  ְְִִֵַַָָ"מ דל

לטי  ל עליו ל י  גה אל לתלת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹני
מתיבתא... וריש פירש: יונת ובתרגו ,"ריִִַה

בית עמא  רחיצי עסק, דהוה דאורייתא ובאולפ
כל בידיהו אחדי כאילו בקרבא ומנצחי ישראל,
"שלטי  פירש : וברש "י ,דגיברי זיני מיני
ה' ובפסוק לישראל. מג שהתורה ,"הגבורי
 עי הר צב ה אמי עפרי ני די ְְְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָ"ני 
פריקי תרי פירש : יונת ובתרגו ,"יִַַ
בר ומשיח  דוד  בר  משיח   למפרק דעתידי
 ה פח  "עד ו' ובפסוק וכו'. ֶַַַָאפרי
ואל הר הר  אל לי א לליה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָונס
לי  אל המור": ב"צרור פירש  הב נה", ְְִַַָבעת 
ישראל לעשות סיני, הר זה המור  הר  אל 
מבריח מור שהקטרת כמו כי מור , מקוטרת 
פסקה סיני, הר ידי  על  כ ,רעי רוחות כל
אות ללב הלבונה", גבעת  "ואל ,זוהמת
כמו וזהו עכ"ל. לזכיות, החטאי כל ולהפו

לעיל, תנחומא במדרש  "ולב(ויחי)שכתוב
 חטאיכ יהיו א" התורה, בזכות "שני

ילבינו" כשלג א)כשני שזה(ישעיה עכ"ל. ,
לזכויות , שמהפ מאהבה לתשובה נית הכוח 
 שה תורה של יינה לימוד  ידי על כ כמו
 ומהפכי מאהבה, לתשובה זוכי התורה סודות

לזכויות . הכול



הזהר¬ −נחלי ֲֵַַַ לב

:ר יצא יד על  ההר, ספר  הא י הח מאיל לטע יראל עתידי  מ ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.רחמי הל ת ְֲִִַַָמ

הדעל ז הר  ילמד יראל וכל רה , ונתק ה אלה , למע ונתמסר  א  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
כ בואי  הא, ל לע ל וטב  ה ה , ל ע  ריא , ע ה  אה  וא , י ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָכל
יעיד   בעצמ ד כב ה יח  ,ריהמא כי ה מ להי ת זה רצ ויהי  ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻנאל ,
 הקריב ,מי ל לד נ ,יקרי  דייה ,  על  הע י". תזכ" – ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָעלינ
,ננפ לפדת לגר ,צרנלי ר ח נחת לעת ה דה, ה כינה  למע תיכְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמד

.ד ה זהר ת ה  י כל  ד ְְְִַַַַָָָול

"!הע גאת חלק י  ל העי!  תזכ"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ
ואמר :התא  ציק עפליטת ,ל בא צנק יראל ע ה יח ,  מל בא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

אחד ל יבח הה רת עיניו ה יח  מל נ ית האת  עת  ,מחי י ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהע
 יטוי פליאה  עיניה ירימ  ,ע אצ ויראה יד  ירי לפתע מעיו, לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻואחד
: מס יהדי על  אצע  תהפנ ויאמר,  לק את  ה יח מל ימיע אז ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֻחזה,
על ויה די יה די ל  על יראה  ."!הע גאת  חלק י ל ה עי!  תזכ"ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

. יאת  למע בעצמ הלואי  ד כב ה יח ,ריאה כי ה מ להי ת ז ה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ
הע י". תזכ" – עלינ ְְְִִִִֵַָָיעיד

ה כינהעל למע תיכק מ הקריב ,מי  ל ל ד נ , יקרי דייה ,  ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
נ  ק נז ה אחד נוכ ,ננפ לפדת  לגר ,צרנלי רח  נחת  לעת ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻה דה ,
 קראת" לתבסג  י אתגליא האי רא  "ז אה יחאי  ר  מע הר י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָנב את

" ,ויגאלנ יב א פיי מל יחנ מ וד  ,עינינ ותחזנה אלקינ,עזר ר " והדר " ְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
,עלינ  תמלכ בד יגה ,נמג רנצ ה' ר ח עליו ונחה  ,חלקינ חי  א ל זאת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹב כר 

,נ מל י עת  ,נ נפ ותגל ,ינ ל י מח אר ואז  את  לקל יחד אחד נ ונל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
 אמ  ימינ מהרה ה יח מל .ני ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ‰
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זוהרב של  זוהרחיים של  גחיים

ספר 
זהר  ׁש ל חיּ ים 

עיבל: הר  על ה ּקללה  ואת ּגר ּזים  הר על ה ּברכה  את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָונת ּתה 
ּבח ּיים... ְִַַַָָּובחר ּת

          
     

ה ּזה !!! ה ּקד ֹוׁש לּלּמּוד  מׁשּתֹוקק וז ּכה , טה ֹורה ׁשּנׁשמתֹו ׁשמי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדע
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זוהרב של  זוהרחיים של  גחיים

ספר 
זהר  ׁש ל חיּ ים 

עיבל: הר  על ה ּקללה  ואת ּגר ּזים  הר על ה ּברכה  את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָונת ּתה 
ּבח ּיים... ְִַַַָָּובחר ּת

          
     

ה ּזה !!! ה ּקד ֹוׁש לּלּמּוד  מׁשּתֹוקק וז ּכה , טה ֹורה ׁשּנׁשמתֹו ׁשמי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדע
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זוהרו של  חיים

         

   

      

         
        
          
         
         
          

            

    
על ּולהתח ּנן לבּכֹות צרי ה ּקדֹוׁש, ּזהר ללמד  ר ֹוצה  ׁשּלא ׁשמי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדע

רח"ל. עליו ׁשֹולט  רב  והערב  ּובּכלא ּבּׁשבי היא א ׁשר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנפ ׁשֹו
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זוהר של  ט חיים

תשס"ט לסליח ֹות ּדרׁשה  ְְִִִָָמּתֹו
ׁשליט"א מהאלמין אדמֹו"ר  מרן ְְִִֵַָָָָָמכ"ק
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קדׁש! ּבׁשּבת  ה ּתֹורה  לּמּוד  ׁשל העצּום  ּכח ֹו ּורא ּו ְְִֶֶֶַַָָָֹֹּבֹוא ּו
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הּמקּבל ּובּנסּתר ּבּנגלה הא ּדיר הּגאֹון מאת וח ּזּוק  ּברכה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמכ ּתב 

ּפרת" "מֹוׁשב ּדאתרא  מרא שליט"א יצחקי  מרּדכי אברהם  הרב   ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָֹ
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זוהריד של  חיים

         
          

           
         

        
        

        
          
          

          
          

         
         

         
           
        
          
         
          
          
          
          
        
           
           

      

         
          

        
        

          

זוהר של  טוחיים

          
  

          
         
          
          

          
         
        
       
         
        

           
         
         

          
          
          
         
           

     
         
          

          
         

     
        

       

  
      

        



זוהריד של  חיים

         
          

           
         

        
        

        
          
          

          
          

         
         

         
           
        
          
         
          
          
          
          
        
           
           

      

         
          

        
        

          

זוהר של  טוחיים

          
  

          
         
          
          

          
         
        
       
         
        

           
         
         

          
          
          
         
           

     
         
          

          
         

     
        

       

  
      

        





ם עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּׁשֵ

ֵסֶפר

ָטֳהַרת ַהזֹוַהר
ִליָט"א  ה ִמְכ"ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ָרׁשָ ּדְ

ית" ת"ו בעיה"ק "ַנְצֶרת ִעּלִ
ה ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ִמְדָרׁשָ

דֹוש יּמּוד ַהזֹוַהר ַהּקָ  ַעל ְיֵדי ִלּ
חּוָלק לתתק"ס קּוְנְטֵרִסים  ׁ ַהּמְ

ָכל יֹום ָויֹום יַע ְלֶאֶלף ִסּיּוִמים ּבְ ַנּגִ

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

כ"ה אדר ב' ְשַׁנת תשע"א לפ"ק



ּתֹוֵכן ָהִעְנָיִנים
ַעל ְיֵדי ִּליּמּוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַהְּמחּוָלק לתתק"ס קּוְנְטֵרִסים ַנִּגיַע ְלֶאֶלף ִסּיּוִמים ְּבָכל יֹום ָויֹום...............א
............................................................ יב ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָקָרא ִּבְׁשמֹות מֶׁשה ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי
ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִנְקְראּו "ִסיַני"............................................................................... ב
............................................................. ג מֶׁשה ַרֵּבינּו ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ָמְנעּו ֻּפְרָעֻנּיֹות ִמן ָהעֹוָלם
ְּכֶׁשאֹוְמִרים ְלׁשֹון ָהִאְּדָרא "ִאְתַעַטר" ִמַּיד ָּבא ָהַרְׁשִּב"י ְוּיֹוֵׁשב ֵּביֵנינּו.................................................... ד
........................................................... ד ְלִהְתַאֵחד ְּבִלימּוד ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה – ְוָכְך ִנְזֶּכה ִלְגאּוָלה ָהַאִמיִּתית
.................. ה ה' ִיְתָּבַרְך ְמַחֶּכה ָלנּו ֶׁשִּנְלַמד ֶאת ּתֹוַרת ָהַרְׁשִּב"י ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד ְּכֵדי ֶׁשָּיחּוׁש ְלָגֳאֵלנּו
ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהְּמחּוָלק ל-960 קּוְנְטֵרִסים 30 קּוְנְטֵרִסים ְּב-32 ֻקְפָסאֹות................................................ ה
.................................................... ו ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול, ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו, ְוָיִבין ָּכל ְיצּור, ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתֹו וכו' 
........................................................................................ ז ֹמֶׁשה הּוא ּגֹוֵאל ִראׁשֹון ְוהּוא ּגֹוֵאל ַאֲחרֹון
....... ז ּכֹוחֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ַהְמֻצֶּפה, ִׁשיֹלה ְׁשמֹו, הּוא ְּבִחיַנת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה
......................................................................................................... ח ַויִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה'
........................................................ יא ֵלְך כְּנֹוס ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ִתְׁשּתּו ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים
ָהאֹוֵכל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות יֹוֵצא ֵמְרׁשּות ַהְּקדּוָׁשה............................................................................. יב
ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ָּכְפרּו ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים ִּבְגַלל ֶׁשָאְכלּו ְוִנְתַּפְּטמּו ְּבַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ........................... יג ּׁשִ
........................................................... יד ִכיָנה ֲעַדִין ְּבָגלּות ַּבֲעוֹוֵנינּו ָּדָבר ַהֶּזה ֶהֱחִריב ֶאת ֵּביֵתינּו, ְוַהּׁשְ
ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָנָתן ַאְדֶלער זי"ע ְּבִמְלַחְמּתֹו ַהְּגדֹוָלה ְלָהִביא ָמִׁשיַח............................................ טו
ַהַּבַעל ֶׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזָי"ע ׁשֹוֵמַע ִּבְמִתיְבָּתא ְּדָרִקיַע ש"ִמְקֶוה" ְׁש'ִחיָטה ְוֵע'ירּוב ֵהם ְיסֹוֵדי ַהָּדת....... טו
ְבאֹותֹו ַהָּמקֹום ֶׁשָהָיה ַהְׁשִחיטֹות ֶׁשל ַהְּבֵהמֹות ָהָיה ַאַחר ָּכְך ַמֲחֵנה ַהַהָׁשָמָדה..................................... יט
.......................................................................................... כז ָהַרב מֹוִריד ֵחֶלב ְּדאֹוָרְייָתא ְּבִהְתַנְּדבּות
ֲאִכיַלת ֵחֶלב ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְכֹּפר ֶּבֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו ֵאֶצל ַׁשְּבַתי ְצִבי ִיַּמח ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו......... כז
ָהַרָּבנּות ְמַגֶּלה ַעל ִאְטִליז ְּבֵחיָפה ְׁשְלֶעֶרך 30 ָׁשָנה ָקנּו ַהָּבָׂשר ֵמָהַעְרִבים........................................... כח
......................................................... כח ַרב ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּבֹוֵדק 21 ָּבֵּתי ְׁשִחיָטה ְוֻכָּלם ְנֵבלֹות ּוְטֵרפֹות
......................................................................................................... ל ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ַּבֲעָׂשָרה ְלׁשֹונֹות 
ְך 571 - ָּברּוְך ָמְרְּדַכי ֶמייְזִליׁש ְׁשִּליָט"א.................................................................................. לא ִמְסָמ

"ְלַהְׁשִּבית ַעַצת ָהָמן ֲעָמֵלק ֲאֶׁשר ָקְרָך ְּבֶדֶרְך" ְּבִגיַמְטִרָּיא )2689( ְּכִמְנַין "ָאַמר ָרָבא ִמיַחַּייב ִאיִניׁש ִלְבסּוֵמי 
........................................................................ לג ְּבפּוַרָּיא ַעד ְּדֹלא ָיַדע ֵּבין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרְּדַכי"

ְּבַאְרצֹות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ַמִּציל ֶאת  ְזָי"ע  ִיְׂשָרֵאל  ַהֵּבית  ֶׁשִּנְתַּגּלּו -  ֳחָדִׁשים  ָבָׂשר - סֹודֹות  ַיֲאִכיֵלּנּו  ִמי 
ַהְּבִרית ֵמֲאִכיַלת ֵחֶלב ְּדאֹוָרְייָתא. ִמְכַּתב ֶׁשִּנְתַקֵּבל מהגה"צ ַרִּבי ֹמֶׁשה ֱאִליֶעֶזר פָאפֶער....................... לג
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ֵֶספר

הּזֹוהר ֳַַַָטהרת

˙"ו עּלי˙" "נˆר˙ בעיה"˜ ׁשליט"א מהאלמין אדמ"ר מכ"˜ ¦¦¤§©¨¦§¦§¨¥§©§§¦¨¨§ּדרׁשה
לפ"˜ ˙˘ע"א ב' אדר §¨£ז'

לאלף נּגיע קּונטרסים לתתק"ס הּמחּולק הּקדֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד ידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעל
ויֹום יֹום ּבכל ְִִָָסּיּומים

מהדרׁשה נבחרים ְְֲִִִֵַָָָָחלקים

.ּברּוכים ְִ©¨¦§¥

החסידּברׁשּות הרב ׁשליט"א ּדאתראהרב מרא ׁשליט"א ְִ¨©§¦¨¨©¤¨¦©¦§©§¨¤§¤§¦¨¨¨§©§¨
ּוברׁשּות עילית, נצרת §Ÿ©©¨¦¥¦©¨©©¨§¦¦¦¤§©¦¨§דהעיר

הּזה. הּקדֹוׁש הּקהל וכל הּקהּלה ראׁשי חׁשּובים ורּבנים , ©©§¨¨§©¨¦£¦¨¥©§¦¨§¨©¨¨©¨©¤

לעצמיהרב חׁשבּתי ּומּוסר, וחּזּוק ּברכה ּדברי ׁשאּגיד מּמּני ּבּקׁש ׁשליט"א ַָ§¦¨¦¥¦¤¦¤©¦¦§¥§¨¨§¦©¨©§¦§©§¦
ׁשּיֹוׁשבים ּכאלּו צּדיקים לאנׁשים מּוסר ּדברי לֹומר ראּוי אני ¦§¤¥¨¦¦©¦¨£©©¥§¦©¨¦£¦©האם

ּכסדרן? ּתמידים זֹוה"ק ולֹומדים ּגֹורסים עילית ¨§¦§¦¦§©¦§§¦§¦¦¤§©§בנצרת

לסרב.אבל לי קׁשה היה ּכ ּכל מּמּני מבקׁשים אם ֲָ¦§©§¦¦¤¦¨¨¨¨¨¨¦§¨¥

יׁשמעּו.על ּכן ּגם אנׁשים ּוׁשאר ּבקֹול, מּוסר ּדברי לעצמי ׁשאֹומר החלטּתי ּכן ַ¥¤§©§¦¤©§©§¦¦§¥¨§§¨£¨¦©¥¦§§

ע"ה,אנחנּו רּבינּו מׁשה ׁשל ולידתֹו ּפטירתֹו יֹום ב', אדר ּבז' ּכעת עֹומדים ְֲַ§¦¨¥§£¨§¦¨§¥¨¤Ÿ¤©¥
לׁשער אין רּבנּו מׁשה ׁשל ּביׂשראלּגדּוּלתֹו קם ולא מהּׂשגתנּו ּוגדֹולה §¨¤Ÿ¤©¥¥§©¥§¨¥©¨¨¥§Ÿ¨§¦§¨¥

הרׁשּב"י נׁשמת והּוא עֹוד. ע')הׁשּכתבּכמֹוּכמׁשה אֹופן :(אֹופּנים, §Ÿ¤§¦§©¨©§¦§¤¨©©§©¤£ªִֶַ

ּׁשּיתּקן מה מׁשה ּתניינאראה מּזמנא ׁשּלֹו ניצֹוץ ׁשהיה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ¨¨¤©¤§©¥©¦¦§¤©¤¨¨¦¤¦¦§¨¦§¨¨
כּו', להר מׁשה ¦§¦¤¨¦¨¨©¨¦¨¨¤§©§¤¦¨§ּדסליק

עּכ"ל.'' ¦§¤©¤§¦§¨¦§¨¨§¨¦¨¨©©



הזוהרב טהרת

זהרנתחיל הּתּקּוני קי"א)ּבדברי ׁשמעֹון:(ּדף רּבי ּבוּדאי[א]אמר חברים, : ְִַ§¦§¥©¦¥Ÿ©ַ¨©©¦¦§£¥¦§©©
עּמנּו להיֹות ותחּתֹונים ׁשעליֹונים עּמנּו, הסּכים הּוא ּברּו ¨¦§¦¦§©§¦§¤¤¨¦¦§¦¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
ידי על להתחּדׁש זה ּכל ׁשעתיד ּבֹו, התּגּלה ׁשּזה הּדֹור אׁשרי הּזה, ¥§©¥©§¦§¤¨¦¨¤¨©§¦¤¤©¥§©¤©¦©ּבחּבּור
ׁשּיהיה, ה"ּוא ּׁש"היה מ"ה הּכתּוב את לקּים האחרֹון, ּבּדֹור הּימים ּבסֹוף ¤§¦¤¨¨¤©¨©¤¥©§£©¨©¦¨©§¤Ÿמׁשה
אׁשרי מׁש"ה, ּבגימטרּיא ּלֹו ׁשּככ"ה העם אׁשרי ה'ׁשּגיח, ׁש'בּתֹו מ'ּמכֹון ¥§©¤Ÿ¨¦§©¦§¨¨¤¨¨¥§©©¦§¦§¦§¦ּובֹו
מּׁשּׁשים ּפחֹות ּדֹור ואין ּבא, ודֹור הל ּדֹור נאמר ׁשעליו אלהי"ו, ׁשיהו"ה ¦¦¦¨¥§¨§¥Ÿ¨¤¨¨¤¡©Ÿ¡¤¨̈העם
ּובכל ודֹור ּדֹור ּבכל היא והתּפּׁשטּותֹו ּדֹור, לאלף צּוה ּדבר נאמר ועליו ¨§¨¨§¦§©§¦§¤¤§¨¦¨¨©¡¤¨¨§¦רּבֹוא,
מהּפגם ּכּלם את להׁשלים רּבֹוא, ׁשּׁשים עד ּבּתֹורה, ׁשּמתעּסק וחכם ¨§©¥¨ª¤¦§©§¦¦¦©¨©¥©§¦¤¨¨§¦©צּדיק

ּכמֹוׁשּלהם, לכּלם, ׁשקּול ׁשהּוא מּפׁשעינּו, מחלל והּוא - הּדבר וסֹוד ¤¨¤§©¨¨§§Ÿ¨¦§¨¥¤¨§ª¨§
ׁשּׁשקּול מׁשה ּומיהּו? רּבֹוא, ׁשּׁשים ילדה אחת אּׁשה הּמׁשנה, ּבעלי ¨¤¤Ÿ¦¦¦¦¨§¨©©¨¦¨§¦©¥£©£¥¤ׁשּבארּוהּו

הל ּדֹור עליו נאמר זה ּומּׁשּום רּבֹוא, ּבא)ּכׁשּׁשים ודֹור(ודֹור העֹולם, לאֹותֹו , §¦¦¦¦¤¤¡©¨¨Ÿ¥ְָ§¨¨§
מּקדם. ּכמֹו יבא הּוא ע"א)ּבא כ"ה בראשית זוהר .(ועיין ¨¨Ÿ§¦Ÿ¤

ורּב מׁשה ּבׁשמֹות קרא הּוא ּברּו יֹוחאיהּקדֹוׁש ּבן ׁשמעֹון י ְְְִִִֶֶַַַָָָָ

"מׁשה"טרם ּבׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קראֹו רּבינּו, מׁשה ּדרּביׁשּנֹולד (ּפרקי ֶֶ¤©Ÿ¤©¥§¨©¨¨¦§Ÿ¤ְְִִֵַ

הרד"ל) ּבהּגהֹות ׁשם ועּין ל"ב, ּפרק הּקדֹוׁשאליעזר ּבּזהר איתא וכן ּדף. ג' (חלק ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָ§¥¦¨©Ÿ©©¨ֵֶַ

יֹוחאי:ס"א:) ּבן ׁשמעֹון רּבי קּודׁשאעל ּדברא יֹומא מן , ©©¦¦§¤©©¦¦§¤¨¦¨§¨¨§¨
עּמיּה. ואׁשּתכח הּוא, ּברי קּודׁשא קמי אזּדמן הוה עלמא, הּוא ּברי§¦¨§¨£¨¦§§©¨¥§¨§¦§¦§§©¦¥§§¨

. §¦¨¥¥¦§¥

"סיני" נקראּו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי רּבינּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹמׁשה

ּבּזהרלמׁשה ׁשּכתּוב ּכמֹו "סיני", קראּו מהימנא)רּבינּו ּברעיא צ"ח: ּדף ג' :(חלק ְֶֹ©¥¨§¦©§¤¨©Ÿ©ְְְְֵֵֶַַָָ

וכן סיני. קמי קאים מאן ואמרי ואמֹוראין ּתּנאין ּכּוּלהּו §¨¥§¦¦¥¨¦¨©¥§©§¦¨£©¦¨©§£חדּו
זהר. ס"ג:)ּבתּקּוני ּדף כ"ב (ּתּקּון §©¦¦§¤©¦©§¦¥Ÿ©ִַ

ותּתאין[א] עּלאין עּמנא, אסּתּכם הּוא ּברי קּודׁשא ּבוּדאי חברּיא ׁשמעֹון רּבי ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָאמר
ידא על לאתחּדׁשא האי ּכּולי ּדעתיד ביּה, אתּגלייא דהאי דרא זּכאה חּבּורא, ּבהאי ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָלמהוי
הימים בסוף משה ידי על להתחדש זה כל [שעתיד בתראה, בדרא יֹומּיא ּבסֹוף ְְְְֶַַָָָָָֹדמׁשה

שכתוב] מה [לקיים קרא לקיימא האחרון] ט)בדור א ּוביּה(קהלת ׁשּיהיה. ה'ּוא ּׁש'היה מ'ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ע"א) קיב יד)(דף לג ה'ׁשּגיח,(תהלים ׁש'בּתֹו טו)מ'ּמכֹון קמד ּלֹו(שם ׁשּככ"ה העם אׁשרי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

אּתמר ּדעליּה אלהי"ו, ׁשיהו"ה העם אׁשרי מׁש"ה, ד)ּבגימטרּיא א ודֹור(קהלת הֹול ּדֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
אּתמר ועליּה רּבֹוא, מּׁשּׁשים ּפחּות ּדֹור ולית ה)ּבא, קה ּדֹור,(תהלים לאלף צּוה ּדבר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

רּבֹוא, ׁשּתין עד ּבאֹורייתא, ּדמתעּסק וחכם צּדיק בכל ודרא, ּדרא בכל הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָואתּפׁשטּותיּה
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,[ב]נׁשיר ִָª¨§©©¦©¦©¦§¨£¦¤©£¨¦¤¥¥¨
ואמרּתם יֹוחאי: ּבר ׁשמעֹון רּבי לחי, ּכה ואמרּתם יֹוחאי. ּבר ¤§©£©¨©§¦¦©¨¤Ÿ¤§©£©¨©¥£אדֹוננּו

צּדיקאי: ׁשמעֹון רּבי לחי, ¨¦©§¦¦©¨¤Ÿּכה

העֹולם מן ּפרענּיֹות מנעּו יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי רּבינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻמׁשה

ּבעֹולם.על מּלבֹוא הּפרענּיֹות ׁשהעביר איתא רּבינּו ג)(וּיקמׁשה א, רּבה וכןרא , ַ¤©¥¦¨¤¤¡¦©ª§¨ª¦¨¨¨ְִַַָָ§¥
ּבחירֹו מׁשה לּולי להׁשמידם וּיאמר ּדכתיב ּבּפרץ, עמד מׁשה עליו ¦§¤¥¨¦§©§¤Ÿ©¦§¦¤¤©©¨¤¨¨©¡¤נאמר

ּבּפרץ. ב)עמד ו, רּבה ּדיגין(אסּתר נׁש ּבר ּבעלמא הוה לא ּבּזהר: איתא וכן , ¨©©¤¤ְֵֶַָ§¥¦¨©Ÿ©¨£¨§¨§¨©¨§¨¦
מהימנא. רעיא ּדאיהּו ּכמׁשה ּדריּה ק"ו.)על ּדף א' רּבי(חלק על ּבּזהר איתא וכן ©¨¥§¤§¦©£¨§¥§¨ֵֶַ§¥¦¨©Ÿ©©©¦

ׁשאמר: יֹוחאי ּבן ¨¦§©§¦¨§¨£©§¨§©¦¨¨©©§©¨¤©¤§¦ׁשמעֹון
א' חלק (זהר ¦§¥¨§©©Ÿ¨©¨¨§©©§Ÿ¦©¦¤§©§¨ֵֶַֹ

רכ"ה.) רׁשּותּדף וקּבל הּׂשטן קטרג אחד ׁשּפעם הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ּמסּוּפר ועֹוד - . ַ§§¨§©©¨¤©©¤¨¦§¥©¨¨§¦¥§
וראה הּביט ּבּבקר, הּיֹום ׁשהחׁשי זי"ע הרׁשּב"י וראה העֹולם, את ¨¨§¦¦¤Ÿ©©¦§¤¤¨¨§¦§©¨¨¨§¨¨¤¦§©§להחריב
ּבעֹולם ׁשמעֹון ׁשרּבי לֹו וּתאמר ּברּו להּקדֹוׁש ל לֹו אמר מ"ם, הּסמ"ך ¨¨§¦¦©¤©Ÿ§¨¨©§¥©¨¤¤§©¤את
מבּטל אני הֹול אּתה אין אם לֹו אמר ללכת, הסּכים ולא העֹולם, על ¥©§¦£¥¨©¥¦©¨¤¤¨¦§¦Ÿ§¨¨©¥¨ּומגן
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ואמר הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לפני הל מּיד לגמרי, אֹות§§©§¥¦©¨©¦§¥©¨¨§¨©©¨¨
ּולהּצילֹו? ּכּולֹו העֹולם על להגן יכֹול ׁשהרׁשּב"י ּבודאי יֹודע לא אּתה ¦©§¨¨©¥¨§¨¦§©©¤©©§©¥Ÿ¨©©מה?

¤¥©¦¨©©§¤¦¨¨¨¨£©¦§¨©©¥©§ְְַָועכׁשו
©§¨©§¥¨¦§¥¨§¨¥¨¥§¨¥

§¨§¦¦¦¨¦§¨¥¦§©§¦§©ְִֵָי'ׂשראל
הּקדֹוׁש רּבינּו ּכדּכתב ולכן, ּבאּגרֹותיו. זי"ע ¥¤©©§§¨©©¥©¨©©§©§¨§¦§¨§¨¥

ּבספר עצמֹו יטמין אחד [ּדֹורּכל ּבתראה ּדרא ּבדֹורנּו ּבמיחד הק' ¨¤¨©§¦©§§¥¤©©¦§ª¨§¥¨¨¨§¨¨
קנ"ג)אחרֹון]. ּדף ג' חלק ּדהּואּב(זהר ּכתב ©£§Ÿ©ֵֶַַֹ§©§¨§¥§¨¨©§¥©Ÿ©

יׂשראל ּכל את דיקּבצּו זי"ע הרמח"ל ּתּקן ולזה הּנֹורא. הּמּבּול מּפני ¥¨§¦¨¤§§¦§¨§©§©©¥¦¤¨§¨©©©¥§¦¦©¤ּׁשּמּציל
ּדוד קרן ּבצמיחת היׁשּועֹות ויצמחּו – הּגזרֹות ּכל יתּבּטלּו ּובזה זֹוה"ק ¦¨¤¤©¦§¦§©§§¦§¥§©¨§©§¦¤¨©§¦ללמֹוד

ּדרׁשּב"י)ּבמהרה זכּותא ּבספר .(ועּין ¦§¥¨ְְְְְִֵֵֶַַָ

דמּלה ורזא דלהֹון, מּפגימּו לכּלהּו ה)לאׁשלמא נג דאיהּו(ישעיה מּפׁשענּו, מחֹולל והּוא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָֻ
מׁשה ּומּנּו רּבֹוא, ׁשּׁשים ילדה אחת אּׁשה מתניתין מארי דאּוקמּוה ּכמה לכּלהּו, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשקיל

הֹול ּדֹור עליּה אּתמר ּדא ּובגין רּבֹוא, ּכׁשּׁשים ּבא)דׁשקיל ּבא(ודֹור ודֹור עלמא, לההּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּכמּלקדמין. ייתי ְְְִִִֵֵַאיהּו

את[ב] הקב"ה לנו נתן לא אלו לרשב"י התנאים אמרו פנחס: פרשת הקדוש בזהר
תורה. תצא ממנו פירוש וזה דיינו. הרשב"י את לנו נתן אלא התורה
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קצ"ח)ּבּכתב ּכלל סֹוף מ' וז"ל:(מערכת ַָ¦§¥¤¤ְֲֶֶַָ¦§¨¤¦¨©§¥
, §¥¨¨§ª¨¨¤¨¥§©§¦£¨¨¨§©

לעׂשֹות יׂשראל ּבית ּכל נֹוהגים זה ּביןּומּטעם ¦©©¤£¦¨¥¦§¨¥©£©©§©§¦©©¥
ּבׁשנה, אחת ּפעם סּיּום ועֹוׂשים אחת, מּס כת לֹוקח אחד ׁשּכל אדם, ּבני ¨¨§©©©©¦¦§©©¤¤©©¥¨¤¨¤¨¨¥§¨©ּכּמה

ללמֹוד ּביניהם ׁשחּלקּו חבּורֹות ׁשּיּטֹולוכן נֹותנת הּדין וׁשּורת , §¥£¤¦§¥¥¤¦§¥¤¦§¨§©©¦¤¤¤¦
עּכ"ל. ּכל, ¨¤¨§¤¨§©§¦¨©©©©©§©§¦©£¨¨

ׁשּלמדּו לּכּולם להם עֹולה ּברצֹונם, ּומתאחדים ּומׁשּתּתפים ּדּקֹות ּכּמה §¨¤¨§¤¨¤¨§¦¦£©§¦¦§©§¦©¨©¨¤אחד
נּוכל וכ הזֹוה"ק, ויתקייםּכל , ¨©©§¨©§¤©©©£¦¥©©£¨¦§¦§©¥

יׁשעיה הּנביא ּדברי כ"ב)ּבנּו ס' ּבדֹורנּו"(ּפרק ׁשאפילּו " ¨¦§¥©¨¦§©§¨ֶֶ©¨Ÿ¦§¤¨¤¤¤£¦§¥
ה ּכל ּׁשּס ּים האלף, לׂשר להחׁשב יּוכל – ּוּבהּנמּו רּבים)זֹוה"ק, ער) ©¨©§¥¨¥§©¨¨¤¤¦¥¨©©§¤¤¥ִֶֶַ

הּנעׂשית מצוה וכל ּדרּבים ּותפּלה ּדרּבים לתֹורה טֹובֹות מעלֹות וכּמה ¥£©©¨§¦¨§¦©§¨¦§¦©§¨§£©¨©§©ּ̈כתב:
ּולקיים ׁשמֹו וחֹוׁשבי ה' יראי עם להתחּבר אדם לכל ראּוי ּכן ּכי הּנה ¥©§§¥§§¥§¦¦¥©§¦§¨¨¨§¨¥¦¥¦¦©§ּברּבים,

ע"ה הּמל ּדוד ס"ג)מאמר קי"ט עּכ"ל.(ּתהילים ,"יראּו אׁשר לכל אני "חבר ©£¨¨¦©¤¤ְִִ¨¥¨¦§¨£¤§¥©©

ּבינינּו וּיֹוׁשב הרׁשּב"י ּבא מּיד "אתעטר" האּדרא לׁשֹון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשאֹומרים

רּביּכתב הּקדֹוׁש ׁשלהמקּובל זקנֹו ּבׁשםזיע"א ַָ©§¨©¨©¦©§¨¨£©§¨¨¨§¥¤©¦¨§¥
הרב "המקּובל ּבספרֹו הזי"ע, על " ©§¨¨©©§¨¨§©§¦§¨§¦§©©¨©©¦§¨

ע"ב) קכ"ג ּדף מׁשּפטים הּיֹום(ׁשּבפרׁשת עֹוד אפילּו קדׁשֹו: לׁשֹון וזה , ©©§§¨ְְִִֶַַָָָ§¤§¨§£¦©
מּבינינּו, רׁשּב"י ׁשּנפטר ¨§¦¨¥§¦§¦§¨¤©§¨¥¥¦¦§©©§¦¤©©אחר

¦§©©¨©¦¦§§ª¨§¤¤§©§¨§Ÿ§¥§©¨
מצוה. סעּודת לעׂשֹות ראּוי ּכן על מּזֹו, ּגדֹולה ׂשמחה יׁש האם ¨§¦©§£©¨¥©¦¨§¨§¦¥¦©עכל"ק.
ּבּקׁשתֹו. וּתעׂשה ּתפּלתֹו ּתתקּבל הרׁשּב"י ּבזכּות וּיתּפּלל יבּקׁש ּכאׁשר ¨¨©¤£©§¨¦§¥©§¦¦§©¨§¦¥©§¦§¥©§¤£©©§©§ּוּבוודאי

האמיּתית לגאּולה נזּכה וכ – הּזה הּקדֹוׁש ּבלימּוד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהתאחד

¨¦§¦¦¨©¨§¨©¥Ÿ¤¦§§¨ְַּוּבזֹוה"ק
רח"ל. ©©¨¨¤¦§¨¦§©¥©§¨¨©©¥¨

ּבדֹורנּו ׁשּזכינּו ה' ּוברּו . §¦¦§¦§©¥§¦§©¥§¦©¨©¤¨¤¨¦§¥
ללא לאֹות ללא העֹובד העֹולמי" הזֹוהר "מפעל עם יׂשראל ּכלל Ÿ§§Ÿ§¥¨¦¨¨©©¨§¦©¥¨§¦¨§¥©§¦§להתחּבר
הּׁשכינה הקים למען החֹובֹות ועֹול מּׂשא ׁשכמֹו על ולֹוקח רוח, ¨¦§©¦¨©©§©§¨©§¦©©¥§©¤§©מטרֹות

– ׁשּבּׁשמים לאבינּו ּולׂשּמח ¦§©§ª¨¤¨©©¥©¦©¨©¤¦¨§©¥©§¨§©הּקדֹוׁשה
©¦§¨©¤§©©§©§¦¨©§¨§©©§©§¥§©

אּכי"ר. , ¦§¨¥§¨§¨¥§©£¦¨¥§¨
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עא)ּובּזהר פא הּפסּוק(וּיקרא על אחדּכתּוב והלא , ְִַַַָֹ¨©©¨§§¤¨¦§¦¤©£Ÿ¤¨
אּלא יאמר ּכלֹומרלא , ŸŸ©¤¨§¤¨§©§¦§¨©¤¦§¥¦§¨¥

ׁשאמרּו ּכמֹו מעליהם ויסלקנּו ׁשּיׁשיבנּו מי אין ואז לח), רּבה ,(ּבראׁשית §©§§¨¥¦¤§¦¤§§©§¤¥£¥¤§¤¨§ְִֵַָ

לֹו הּנח אפרים עצּבים יז)חבּור ד ּפרק יאׁשמּו,(הֹוׁשע עּתה לּבם חלק אבל , ££©¦¤§¨¦©©ֵֶֶַ£¨¨©¦¨©¨¤§¨
- רח"ל. לאׁשמֹותם מסּתּכל הּקּב"ה אז ּבלּבֹותם חלּוקים הם ׁשאם ©©¨§©§¥©§¦¨¨©¨¨¦§¦£¥¦¤¨¨©©הּכוונה

זכֹור)ּוּבחיד"א לפרׁשת ּדרּוׁש בטן" "חדרי ּכתב:(ּבספרֹו §¦¨ְְְְְִֵֶַַָָָָ¨©§©§¦©¦©¨
עּכ"ל. §¦¤¤§¨¨§¨¦§¨¥¦§©§¨©©

ּבלב אחד ּכאיׁש הרׁשּב"י ּתֹורת את ׁשּנלמד לנּו מחּכה יתּבר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה'
לגאלנּו ׁשּיחּוׁש ּכדי ְְֳֵֵֶֶָָָאחד

הּׁשירים ח-י)ּבׁשיר ב, :(פ' ְִִִַ¦¦¥¤¨§©¥©¤¨¦§©¥
©©§¨¤¦¦§¦§Ÿ¤¨©¨¦¦¥¤

¥©©¨§¥©§¦©¦©£Ÿ¥¦¦©£©¦¨¨¦§¨©
צדקינּו מׁשיח ּפני לקּבל ונצא ּבֹואּו ¦¦¨©§¨¦¨¨¦§¦¨§¥¥§©¥§¥¨¦©¦§¥

ּברחמי גלּותא מן יפקּון ּדא ּבספרא – .(זֹוה"ק)ּברחמים §©£¦§¦§¨¨¦§¦¨¨§©£¥ַ

קפסאֹות, ּב-32 קּונטרסים 30 קּונטרסים ל-960 הּמחּולק הזֹוהר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻספר
ּכל את לסּים אחד ּבלב אחד ּכאיׁש יׂשראל ּכל יּוכלּו ּדּקֹות ּבכּמה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכ
ּומסּים הּכלל עם מצטרף ׁשּלֹומד, אחד וכל ּפעמים. אלפי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהזֹוה"ק

הזֹוה"ק ּכל סּים ּכאילּו ואחד אחד לכל ונחׁשב ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיחּדיו,

ד')!!!חז"לאמרּו ל"א ב' הּימים ּדברי (רׁש"י ְָ£©Ÿ¦§¨¨¤¨§§¥©¨ְִִִֵַַָ

הּקדֹוׁש ּובּזהר סב),- ּדף ּבׁשּלח (ּפרׁשת ©Ÿ©©¨ְַַַַָָ¨©§ª¨§§¥©¨
¤©£¤¨§¤©¨¨¨¦§¨¥©¥©¦§¦§¨¦¨©
¤§©§¨§¨©¨§¨¤§¨§©¤¦§§¥¨§¥¨§¥

- ¨¡¨§¨¤¦§¨©¨§¦§©¥¨¦§¦¦¨§¨©©§¨¤¨¦
. §©©©¨¤¦©§¦©©¨¦§¨§¥¤§¦¤¤¨

ויחי ּפרׁשת הּקדֹוׁש החּיים ּוּבאֹור יא)- ּכתב:(מט , §©©¦©¨¨¨©©§¦¨©¤Ÿ¤©¥¤¨
¤¤©¨¦©¤¨¦¤¦§©§¦§¨¥§¥¨¤¨¥©§¨¦

"סֹוד") ּגימטרּיה יין .(ּגם ¤¦§§¤§¦¦©¨¤¤¥¨¤¨ְִִִַַַָ

ּכלעל ּבאחדּות הּקדֹוׁש זֹוהר ּבלמדנּו הּגאּולה ונחיׁש ּבֹואּו ורעי אחי ּכן ַ¥©©§¥©§¨¦©§¨§¨§¥©©¨§©§¨
אֹופּנים:[32] ּכּמה ידי על ¦§¨¥©§¥©¨©¦¨¤¨¦©ª§¨¤¥¨

חלקים לתתק"ס ],(960)[הּמחּולק £¨¦¤©©©§¨£¨¦§¦§©§§¤¤¨
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[32] §¨§¤©©§¤¤¤¨¦¦¤¥§©©
¦§©§¦¤¨©©§¤§¤¤§¨§©§¨§©§
©§¨¤©©§¨¤¨¤¨§©¥©£¥¨¤¤¤¨§©

קׁשה], לא [ׁשּזה ©Ÿ§©¤¦¤¤Ÿ¨¤§¨§§§ª¨©£¨¦
מּגדל ע"ב], [קכ"ח ּתרּומה ּבפרׁשת הזֹוה"ק ּדברי הּובאּו [ּוכבר §¦§¨§¨§¦§¥©©§¨¨©§¨¦Ÿ¤

הרּבים"], "מזּכה [32]מעלת ©£©§©¤¨©¦§¨§¦¤©£¥§©§¦¤¨
ּפעמים [ג' ©©§©¤§¨¥¦§©§¨©£¥©§¦¨§¨¦

©©¨¤§©§¨§¦¤¦©©¤§§§¦§ּביֹום],
©¨§¨¦§§¨¥©¨¨§¨¦¤©§¨¦§§©¥

§¥¨¦©¦§¥§¨§©£¦¦§¨¦

חדא"להוי ּכניׁשתא ּבבחינת הּקדֹוׁש הּזהר ספר את המסּימים ׁשּכל ידּוע ֱֵֶ¨©¤¨©§©§¦¤¥¤©Ÿ©©¨¦§¦©§¦§¨£¨
ּבבחינת(זֹוה"ק) (ׁשירהם ַ¥¦§¦©¤¤©¨¥¨¨¨Ÿ¦§¥©¦¦ִ

ד) ד, יׂשראל,הּׁשירים ּכלל הּצלת ועֹומד ּתלּוי עליהם – , ִִַ£¥¤¨§¥©¨©§©¦§¨¥Ÿ¦§¥©¦¦
בב"א. הּגאּולה ּבאה ּומּיד אֹותם, ּוממּתקים הּגבּורֹות על ׁשֹולטים ¨§©¨¨©¦¨¦§©§§©©¦§¥§והם

ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור, ּכל ויבין ּפעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול, ּכל ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹוידע
מׁשלה ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ה' ּבאּפֹו. נׁשמה אׁשר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל

ו')הּנביאאמר ג' ּפרק הררי(חבּקּוק וּיתּפצצּו ּגֹוים וּיּתר ראה ארץ וימדד "עמד ַָ©¨¦ֲֶֶַ¨©©§Ÿ¤¤¤¨¨©©¥¦©¦§Ÿ§©§¥
לֹו". עֹולם הליכֹות עֹולם ּגבעֹות ׁשחּו אתעד המלּבים: ּפירּוש ©©¦§¨£¦¨¨©¥©©§¦¤

ּגלּויה, ּבהׁשּגחה נּס ית הנהגה להנהיג ויתעֹורר ההּוא העז ¦£¨§¨¨§©§¦¦¨¨§©¦§©§¥§¦§©Ÿ¨Ÿ£©¤ׁשּיעמד
הּוא. ׁשּלֹו עֹולם ׁשל מהלכֹו ׁשּכל להם הראה רׁש"י: ּפרׁש ¨¥¥©¦¤§¨¨¤¤¨©£¨¤¨¤

אינֹוּכל ואיׁש הּמדינֹות, ּבכל ּומהּומֹות נֹופלים ׁשּליטים ,מתהּפ העֹולם ָ¨¨¦§©¥©¦¦§¦§§¨©§¦§¦¥
זילנד, ּבניּו נֹוראה אדמה רעידת היה ׁשבּוע לפני יֹום, ילד מה §©¦§¨¨¨¨£©¦§¨¨©¨¥§¦¤¥©©¥יֹודע
ּביּפן אדמה רעידת היתה ׁשיׁשי ּובליל בסין, ּגם אדמה רעידת היה ©©§¨¨£©¦§¨§¨¦¦¥§¦§©¨¨£©¦§¨¨©¨©§והּׁשבּוע
וזז הזּדעזע העֹולם וכל ריכטר, ּבּס ּלם 9 ּבעֹולם, ׁשהיּו ּביֹותר הּקׁשֹות ¨§©£©§¦¨¨¨§¤§¦¨ª©¨¨¨¤¥§¨©¥ּבין
ּכּורים מארּבעה מּזהּום סּכנה יׁש ועֹוד הׁשּתּנה, הּׁשעֹון וגם מּמקֹומֹו ¦¨¨§©¥¦¦¨¨©¥§¨©§¦¨©©§§¦¨¦§ונּתר
חּיים החפץ ּדברי וידּוע ּבפחד, העֹולם וכל להתּפֹוצץ ׁשעֹומדים ¦©¤¨©¥§¦©¨§©©§¨¨¨§¥§¦§¦§¤¦£אטֹומים
ּכדי והּכל הׁשלימה, לגאּולה אֹותנּו ּולהכין יׂשראל, עם את לעֹורר ¥§Ÿ§¥¤©¦§¨¥§¨¦¨¦§¨©§¥¨§©Ÿ©¤ׁשהּכל

§¥©¨¨¦©¨§©§§¨¦¨§¦©¨§©§§Ÿ©
- Ÿ£¤§¨¨§©¡Ÿ¥¦§¨¥¤¤©§©Ÿ¨¨¨
ׁשנרצחּו קֹודׁש ׁשּבת ּבליל איתמר ּביּׁשּוב ׁשּקרה מה ׁשמענּו נֹוראה §§¦§¤¨©¥§¨¨¦¦§¨¨¤©§¨¨¨¨¨§ּוׁשמּועה

ר נפׁשֹות לדעתח"ל.5 ּומכרחים צריכים א ּתדמע, עין וכל יזּוע לב וכל §¨©§¦§¨¥¨©§¨©¦¦§©©§¦¦ª§¨¦¨©©
.ּכ על הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה ּכתּוב ¨©¨§©¨©¨©מה



הזוהר זטהרת

הּקדֹוׁש:ּכתב החּיים יא)ּבאֹור ּפסּוק מט ּפרק ויחי "אסרי(ּבפרׁשת הּפסּוק: על ַָ§©©¦©¨ְְִֶֶַַָָָ©©¨Ÿ§¦
עירה סּותה",[ג]לּגפן ענבים ּובדם לבׁשֹו ּבּיין ּכּבס אתנֹו ּבני ולּׂשרקה ©¤¤¦Ÿ§©¥¨§¦£Ÿ¦¥©©¦§ª§©£¨¦Ÿ

ולּׂשֹורקה, אמר: ּבימינּו ׁשּתהיה הּׁשם ּבעזר הּׁשניה ּגאּולה ּוכנגד ¨¥©§©¨¥¨§¤§¦¤¥©¤¥§¨¦§©¨§¤¤§¨§¤§וזל"ק:
ּדכתיב ה' יׁשרק אׁשר ּבעת ח')ּפירּוש י' ואקּבצם,...(זכריה להם אׁשרקה ¥§¥£¤¦§Ÿ¦§¦ְְַָ¤§§¨¨¤©£©§¥£¨

¤¨¦¨Ÿ§¥¤©¥Ÿ¨¦©¥¨ªª¨§¨§©¨¤Ÿ¦¨¥
אֹומרֹו והּוא מצרים], את ׁשּנער ּכמֹו וינערם ּפירּוש[וּיכניעם ¨¤©©§¦¥§§©©¥§¤¦¥¤¦§©¦§§§¦£¥

£¦§©¨¤Ÿ¦©§¦מּלבד

אחרֹון ּגֹואל והּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא ְֲִֵֵֶַֹמׁשה

הּקדֹוׁשּובהמׁש הזֹוהר ּדברי ידעּת הלא ּכי קכ)ּכתב... (ׁשמֹות ְְֵֶ¨©¦£Ÿ¨©§¨¦§¥©©©¨ְ¦Ÿ¤
©¥£¤¨©¤£¥¦§¨¨§¨¦¨¦

ט) א יקׁשה(קהּלת ולא , ¦§¨¦§¦ֶֶֹ©¤¨¨¤¦§¤Ÿ¤§Ÿ¦§¤
ּדוד ׁשל מּזרעֹו יהּודה מּׁשבט הּמׁשיח מל הלא ּבאֹומרך זה ּדבר ּבעיני§¥¤¨¨¤§§¨£Ÿ¤¤©¨¦©¦¥¤§¨¦©§¤¨¦

ּדכתיב הּמׁשיח מל עצמֹו ּדוד אֹומרים ויׁש ע"ה, כד)הּמל לז ועבּדי(יחזקאל ©¤¤§¥§¦¨¦©§¤¤©¨¦©¦§¦ְְֵֶ§©§¦
הּבא מׁשה, ׁשהּוא אֹומרים אנּו היא ּכן ואם ּכמׁשמעֹו, עליהם, מל ¨©¤Ÿ¤¦§¨©¥¥¦§¨§©§¤¥£¤¤¦ּ̈דוד

לוי... ¨§¦¤Ÿ©§¦©¦§¦©©¨¨¥¦¥¤¥¦מּׁשבט
¦§¥¦§¨¥¦¨¦¨£¨¦©£©¦§¤¨¦§Ÿ¤

וגּבֹור, וחכם ונביא ולוי וכהן מל ׁשהיה מדּבר ּבארץ ּתמצאּנּו ולזה ,§¨¤¦§¨¤§¤¤¦§¨¤¨¨¤¤§Ÿ¥§¥¦§¨¦§¨¨§¦
ׁשּבקדּׁשה, הענפים ּכל ּכֹולל ¤ª¨§¨¦¨Ÿ¦§©¤¨¨Ÿ§¦¤¦¨£¨¨¥¨¨¤ׁשהיה

©©§¤§Ÿ¤¤©§¤¤©¨¦©§¨¦§¦§¦Ÿ

הּתֹורה עסק ּבחינת הּוא ׁשמֹו, ׁשילה המצּפה, הּמל ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻּכֹוחֹו
ּתֹורה ׁשל ּביינה יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּיתעּסקּו

ז"לּכּבס אֹומרם ּדר על יתּבאר ּבראׁשית)- ּפרׁשת חדׁש (ּבזֹוהר ִֵ©©¦§¦§¨¥©¤¤§¨ְְִֵַַָָָָ¦
¨§¦¦¤¦¨¤©¥¤¨¨¦¤¦§¤§©¦§¨¥

¦§©¥¤©¨§©¤¦§©¥¦§¨¤¨©§§¦¥§
¨©¤¥©¦§§ª¤¦Ÿ§©¤¤©¤¦¥ּפירּוש

ׁשּפרׁשּו מה וּכעין ב'), ּבפסּוק(שהש"ר ¤¦§©§¦§¨¥§¥¨¤¨§§¥©¤¥§§¨
לּמלכּות, ּכּנּוי ׁשהּוא לבּוׁשֹו יהיה ּבאמצעּותּה ּכי ואמר , ¡¦©¦¤¥©©¦§¨©¦§¤§¨¨¦§¤§¤¦©©§

הקדוש[ג] הזוהר ע"א)דברי רל"ח אמר(ויחי יוסי עירה"רבי לּגפן המשיח"אסרי מלך זה ְִִֶֶַֹֹ
העמים, חילות על למשול העמים,שעתיד על הממונים מעלה שרי כוכביםועל עובדי

עליהם. להתגבר המשיח מלך ועתיד להתחזק, האומות של הכוח שהם ומזלות,



הזוהרח טהרת

ואֹומרֹו ללֹובׁשֹו... אליו לֹומרנכֹון נתכוון - וגֹו' ¨¥¨§§§§§©£¨¦§¦§©¥©¦¦©¦©
§©©§¨§Ÿ¦¨¥©¦¥¤¥¨¨¦§¤©§¨

ז"ל ּכאֹומרם , §¤§¨Ÿ§¤©¨£¤§¦¨ª§¦§¨¥§§¨
צז:) ¦£©¨©§§¥¨§¦§¤§¦Ÿ§¨§¤©¥©¦©¤§¦ְְִֶַ(סנהדרין

הּיּס ּורין ּבאמצעּות ּכי ¨¤¤¤¨¨§¨¨§§§§©£¨¦¦§¤§¨©¦¦
ּבחינת ּבאמצעּות ׁשיתּבררּו ּכדר הּקדּוׁשה ניצֹוצי ויתּבררּו הּנפׁשֹות ©¦§¨§¤§§©§¦§¤¤§¨§©¥¦§¨§¦§¨§©§©§¦יזּדּככּו

ואמר נאה... ּבלּתי מלאכּתֹו וזֹו נאה מלאכּתֹו ׁשּזֹו אּלא Ÿ©¨§¨¨¦§¦§©§§¨¨§©§¤¨¤¨©הּתֹורה,
§©©¨¨¨¤¦¤§¥¨¦§¤¥¦¦§¤©§¨§¤§¨©¨
§©¦§¨¨¦¨¤§¦©§¤§§¦¦§¤§¤§¨©§¨¨£¤

ט') ט' :(זכריה ¦§¤§¦§¨¥¦§¤¦§¦©¨¦§¥§ְְַָ

ה' עבד מׁשה מֹות אחרי ֲִֵֶֶֶַַֹויהי

ּתמּורהואיתא א')ּבמּס כת ט"ז :(ּדף ְִָ§©¤¤§¨ַ¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦§©
ׁשּיׁש ספקֹות ּכל מּמּני ׁשאל ליהֹוׁשע לֹו אמר Ÿ¤©¥§©¥¤¨©¦ª©§©¦¤¦¨§¥¤¥
ּכתבּת ּכ לא אחר, למקֹום והלכּתי אחת ׁשעה הנחתי ּכלּום רּבי, לֹו אמר ,̈ל¨©©¦§¦©§¦¨¨©©§¨©§¦§¨©¥Ÿ¨¨¨§¨

האהל, מּתֹו ימיׁש לא נער נּון ּבן יהֹוׁשע ּומׁשרתֹו ¤ª©¤©©Ÿ¨¦¦¨Ÿ¤¦©¨©Ÿ§§¨§¦ּבי
§ª©§¦§©§¦¤§Ÿ¥£¨§§¤©¥§¥

, §¨§¨¦§¨¥§¨§¨©©¨¨©¨¦¤§¨
ׁשּנאמר ּבּמלחמה, וטֹורדן וגֹו'.[ד]ל ה' וּיאמר ¥§§¨©¦§¨¨¤¤¡©©¦©£¥Ÿ¤¤¤©Ÿ¤§

ודקּדּוקיּבמתניתין ׁשוֹות ּוגזרֹות וחמּורין קלין מאֹות ּוׁשבע אלף ּתנא, ְְִִַ¨¨¤¤§©¥©¦©§¦§¥¨§¦§¥
על אף אּבהּו רּבי אמר מׁשה ׁשל אבלֹו ּבימי נׁשּתּכחּו ©©¨©¦©©¨¤Ÿ¤§¤¥¦§©§¦¦§סֹופרים
קנז, ּבן עתניאל וּילּכדּה ׁשּנאמר ּפלּפּולֹו מּתֹו קנז ּבן עתניאל החזירן ּכן ©§¤¥¦§¨¨§§¦©©¡¤¤§¦¦©§¤¥¦§¨¨¦§¤¥¦ּפי

ּכלב. ¥¨¦©אחי

אסורות[ד] ממאכלות ומצילם ישראל את מוכיח משה נשמת הדור דהצדיק לרמז יש
ה'", עבד מׁשה מֹות אחרי "ויהי נכשלים– ושלום חס מיד המוכיח הצדיק נסתלק כאשר ְֲִֵֶֶֶַַֹ

על ולהוכיח לצוות בישראל רב כל של תפקידו וזהו וניקור. שחיטה הלכות יודעים ולא
ּגֹוים" ּתדּוׁש ּבאף ארץ ּתצעד "ּבזעם הפסוק על טוב שם הבעל שאמר כמו ג'זה (חבקוק ְְְִִֶַַַַָָ

"תצעדי"ב) הדברים אלו בתיקון כלומר מקוואות, עירובין זביחה תיבות ראשי בזע"ם ,
עּמ ליׁשע "יצאת י"ג: פסוק אחריו כתוב ומה אומות, שבעה לגרש רש"י ופירש ְֵֶַַָָָארץ",
ה', מלחמות וילחם המשיח המלך יתגלה אז כי שם: המלבים וביאר "מׁשיח את ְְִֵֶֶַליׁשע
המשיח. מלך ויושיע יצלח תיכף זאת יתקנו שכאשר מכאן לומדים עכ"ל. יושיעהו, וה'



הזוהר טטהרת

לעׂשֹותאנּו יכֹולים אנחנּו "ואין חֹודׁש: ּדראׁש מּוסף ּבתפּלת אֹומרים ָ§¦¦§¦©¨§Ÿ¤§¥£©§§¦©£
עליו. ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול ּבּבית ּבחירת ּבבית ¥§¦¨¨§¦¨§¦¤¨©§¨©¦©©¤¨¦§¥§¥חֹובֹותינּו

ׁשחיטה, הלכֹות ה' על מרּמז הי"ד ׁשל ה' "הּיד" " ©¨¤¦§©§¨§¦§¨¤©¨¤§ª¨©¦§§¦¨
למּטה, ועפר למעלה עפר ּכּס ּוים וב' הּסּכין, ּבדיקֹות י"ב על מרּמז (ּביצה"יד" ¨§ª¨©§¦©©¦¦ª¨¨§©§¨§¨¨§©¨ֵָ

ע"ב) ז' ועפרּדף למּטה עפר ׁשּיּתן צרי הּׁשֹוחט רב אמר זירא רּבי ּדאמר , ַ§¨©©¦¥¨¨©©©¥¨¦¤¦¥¨¨§©¨§¨¨
מלּמד בעפר אלא נאמר לא עפר ּבעפר וכּס הּו ּדמֹו את וׁשפ ׁשּנאמר ¥©§¨¨¤¨¤©¡¤Ÿ¨¨¨¨¤¨¦§¨¤©¨§©¡¤¤¨§©§למעלה
ּוכמֹו אפרים, מּטה ועּין למעלה, ועפר למטה עפר ׁשּיּתן צרי §¦©§¤¤©¥©§¨§©§¨¨§¨©§¨¨¥¦¤¦¨¥©¤ׁשהּׁשֹוחט

ּתמּורה ּבמּסכת דאיתא מה על צדק" "זבחי ּבספר א')ׁשּכתּוב ט"ז ׁשּבימי(ּדף : ¤¨§¥¤¦§¥¤¤©©§¦¨§©¤¤§¨ַ¤¦¥
מג' ּכן ּגם הם וניקּור ּוׁשחיטה הלכֹות, אלפים ג' נׁשּתּכחּו מׁשה ׁשל ¥©¥¦§¨¦§¨©¦¨£§©§¦¤Ÿ¤§¤אבלֹו
אנּו לכן הלכֹות ספיקי הרּבה ּכ ּכל ּבהם יׁש זה ּומּפני ׁשנׁשתכחּו, ¨¥¨¨£¥¥§¥§©¨¨¤¨¥¤¥§¦§©§¦¤¦¨£אלפים

אמר לכן אּלּו. ּבענינים ׁשאלֹות הרּבה ּכ ּכל ובשו"ת ּבחז"ל ¥§¦©¨¥¨¥¦¨§¦§¥§¥§©¨¨©£©¦§מֹוצאים
אּלּו, הלכֹות על ׁשעברּו ידי ּׁשעל ּדברי, ּפי ועל - . ©¨¤©§¥¤¨§©¦§¥¦§©§¨§¦§¨¤§©¦¦§¥

הם ׁשּנׁשּכחּו ׁשמההלכֹות ׁשּכתב, צדק" "זבחי יׁשהּספר ולכן , ©¥¤¦§¥¤¤¤¨©¤§©©¨¤¦§§¥§¦¨§¦§¨¥¥
להרֹוג רצּו לּמה לפרׁש אפׁשר אּלּו, הלכֹות על ּותׁשּובֹות ׁשאלֹות הרּבה ּכ £©¨¨¨¥¨§¨§¤¥¨£©§¥§¥§©¨ּ̈כל
רצה ולא וניקּור ׁשחיטה על אֹותֹו ּׁשּׁשאלּו מּפני נּון], ּבן יהֹוׁשע [את ¨¨ª©¦¦§¥¤¨£©§¦¨§¦§Ÿ§¤אֹותֹו
יׂשראל ׁשּבני תאוה ּבבׂשר ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹותֹו, להרֹוג רצּו ּכן על להם, ¥¨§¦¥§¤¨£©¨¨§¨¤§£©¨¥©¤¨¦©§להּתיר

מׁשה אל [ה]צעקּו ¨©¤Ÿ¤¦©£¦¥¨¨§©©¨¥§¦¨§ª¨¨©

זי"עּוכבר החיד"א "חדריּפרׁש (ּבספרֹו ְָ¦¥©¦¨§¨¦¨Ÿ¤§¤¦©§¦¨¤¨¨ְְְִֵַ

,ּבטן") ֶָ§¦¤¥¦§Ÿ¤¨¨¨¨¦§¤©¦§¨¥©§¥
©§¨¤¤¤¡¦¤©¦§¨¥©£¨£§©¨©¦§¥
©©§¨¨©¦§¨¦Ÿ§©¥§¦©£¥¦¤§©§¤©¨¨¨
¨©¨¨§¨¨¦¨©¤©§Ÿ©¤¨¨§¨¨§©©¦§¨©Ÿ©
§©§¦¤¥©¦§¨©§¦§¥©©¦©ª§¨§©©£¤

¤§¨¨§¦§¨©£¨

בשר".[ה] יאכילנו "מי בספר באריכות יצחקראה תולדות כט)ספר פסוק י פרק .(במדבר
יהודי ונעשה נתגייר העולם מהאומות שהוא שיתרו הפוך, שהעולם לומר הנונין, הפיכת
ויעקב יצחק אברהם בני וישראל עמהם, שילך ממנו בקשו שישראל עד כך וכל כשר,
חרה ה' ואף בשר, יאכילנו מי ואומרים בוכים תאוה ומתאוים ה', באזני רע מתאוננים
והיית שכתוב וזה פורעניות שלש והם ה', מהר ויסעו וגם מאד, רבה מכה בעם ויך בעם
שכן וכל ה' את ירא גר שהוא יתרו ישראל שיאמרו השם, יראת לענין והוא לעינים לנו

ויעקב: יצחק אברהם בני אנחנו



הזוהרי טהרת

הּקדֹוׁשים.אנחנּו הּפּורים ימי לקּבלת והכנה הּפּורים חג לפני ׁשבּוע ּכעת ְֲַ¨¥¨©¦§¥©©¦©£¨¨§©¨©§¥©¦©§¦
הּפּורים? חג אֹותנּו מלּמד מה לדעת ¦©©¨¥©§©©©¨¦¦§צריכים

חּליןאמרּו ּבמּסכת ב')חז"ל קלט ׁשּנאמר::(ּדף , ְָ£©§©¤¤ª¦ַŸ¤¦©¨¦©¦¤¤¡©
ּבׂשר",[ו]"ּבׁשּגם העץ",הּוא "המן ׁשּנאמר: , §©¨¨¨¨¨¦©¨¦©¦¤¤¡©£¦¨¥

מּנין הּתֹורה מן מרּדכי אסּתיר", הסּתר "ואנכי ׁשּנאמר: מּנין, הּתֹורה מן ¦©¦¨©¦©§§¨¦§©¥§©¦Ÿ¨§©¡¤¤¦©¦¨©¦¥§¤אסּתר
ּדכיא "מירא ּומתרּגמינן ּדרֹור" "מר הּוא[ז]ּדכתיב: ּבׁשּגם ּפרׁש: ּוברׁש"י - ." ¦§¦¨§§©§§¦¨¥¨©§¨§©¦¥¥§©©

וכּבׁשּגם- ׁשנה, ועׂשרים מאה ימיו והיּו ׁשם, ּוכתיב מׁשה, ּכמֹו ּבגימטרּיא §©¨§¦©§¦¨§Ÿ¤§¦¨§¨¨¨¥¨§¤§¦¨¨§¨
לבא עתיד ּכלֹומר מׁשה, חּיי ימי מּניןּבׁשּגםהיּו ימיו: וכן הּנֹולדים מן מׁשה, ¨§¥©¥Ÿ¤§©¨¦¨Ÿ§©¨Ÿ¤¦©¨¦§¥¨¨¦©¦

אסּתיר, הסּתר - אסּתר למעׂשה העץ: על יתלה - העץ המן המן: למעׂשה -§©£¥¨¨£¦¨¥¦§¤©¨¥§©£¥¤§¥©§¥©§¦
לגדּלת - מּנין ורעֹות: רּבֹות צרֹות ּומצאּוהּו ּפנים הסּתר יהיה אסּתר ©ª§¦¦©¦¨§©¨¨§¦¨¥§©¤§¦¥§¤¥¦ּבימי
הּגדֹולה: ּכנסת ואנׁשי לּצּדיקים לבׂשמים ראׁש ליּה ּוקרי - ּדרֹור מר ¨§©¤¤§¥§©§¦¦©©¦¨§¦Ÿ¥¦¨§¨©§§̈מרּדכי:
חז"ל ּדברי את הביא שי, אמרי ּוּבספר - והדּסים]. ּבׂשמים נקראּו ©£¥§¦¤¦¥©¥§¦¤¥§¦©£©¦¨§¨§¦¦¦©©¤[ׁשהּצּדיקים

המן?הּׁשֹואלים: ׁשל הענין הּתֹורה ּבכל מרּומז היכן ? ©£¦¨¨¦©¨¦©¦¥¨§¨§¨©¨¨¦§¨¤¨¨
ּבפסּוק מרּומז ׁשהּוא הׁשיבּו ּכ Ÿ¡¦§¦§¦¦¦¤£¥¨¦£¨§¨§¤¦¥¨©§ועל

ׁשל לענין ּבראׁשית ּבפרׁשת הּפסּוק ׁשל השייכּות מה וׁשֹואל: . ¦¤¨©§¨§¥©©©§¤©¨§¨¨©§¥¦§¦§¨¤
ּומבאר: - ¤¤©¤¤¤¥©§¦§¤¥¦¨§¦¦¥¨§¨̈המן?

¦§¨§¨©§¥¨¤¨§©§¦¤¤¨¥¥¨¥©
©§¨¨¨¥¤§¦¤¤¦¨¤¥§¦¨¥¤§©§¥
¤©¥§¦¤¨©§©¥¤¨¥¦§¨¨§©¨¥©¥¦©§¥

©¤¥§¨¨§¦¦¨©¨¨§¦¦¦
ׁשּיּוכל ּכדי ּבמאכלֹות להכׁשילם המן עצת היה וזה ע"כ. §¦§¦¡Ÿ¦¤§¤¨¨£©¨¨§©§¦¨§©£¨§¥¤©
הייתה הּס עּודֹות ׁשּכל ּבבל מל נבּוכדנאּצר ׁשעׂשה ּכמֹו ח"ו, עליהם ¨§¨§©¨¤¤¨¤¤©¤§©§¨¨¤§¤¥£§¦לׁשלֹוט

ּבׂשר עם ּוגבינה ּבחלב ּתבֹות[ח]ּבׂשר ראׁשי ב"ג ,הּמל ּפתבג ,)(וזהּו ¨¨§¨¨§¦¨¦¨¨ְְֵֵֶֶֶַַַָ¨¨§¦¨
אחרא, הּס טרא ׁשל הּטמא ׂשר לׁשלחן רמז הּמל ׁשלחן ׁשלחנֹו להיֹות ¨£©¨§¦©¤¥¨©©¨§ª§¨ª§¨©¤¤¤¤§ª§¦¥§ּכדי

אּמֹו ּבחלב ּגדי ּבסֹוד למעלה הזֹוה[ט]להאחיזֹו ׁשּפרׁש ּכמֹו ולגרם, למעלה ר §©©¦§©§¨§§¦©£¥¦§¤¥¥©©§©§¨§¦§Ÿ

לתקן[ו] זה שלו המהות שהוא כלומר בשר, הוא - משה, גימטריה "בשגם" רמז: כאן יש
המאכלים. כשרות הבשר, ענין את

רבה[ז] אסתר במדרש כמבואר העליון, פועל ומשה הפועלים הן ואסתר (ענףשמרדכי

ע"ב) צ"ב ב"ק הגר"א בשם .יוסף
את[ח] ּבחלב ּבׂשר ענין על ׁשּמצּין ּפעמים ב' ּבהּגהֹותיו פ"ז סימן ּביֹו"ד הּגר"א ּכתב ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוכן

וב'). א' עמוד קכה (דף משפטים פרשת ַַֹהּזהר
למטעמים.[ט] אצלהם נחשב וזה בחלב, בשר אוכלים שבשכנותינו שהישמעאלים וידוע
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ענין את לתּקן מכרחים ולזה הּמקּדׁש, ּבית את ּולהחריב לחיצֹונים ©§¦¤¥©§¦¨§ª¤¨§¨§¦©¥¤¦§©§¦¦©¨¦£אחיזה
ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר [ּכמבאר בב"א. הּמקּדׁש ּבית לבנין לזּכֹות ּכדי ©¨¨¨©©Ÿ¨©Ÿ§©¨§¦©¥¨§¦§§¦¥§¨£©©הּמאכלֹות

וע"ב)מׁשּפטים ע"א קכ"ה ּגֹורם(ּדף ּכׁשר ׁשאינֹו אֹוכל ׁשּלאכֹול מּכאן רֹואים - . ¦§¨¦ַ¦¦¨¤¤¡¥¤¥¨¥¥
הּוא[י]לרעה ּכי לאּבדי ּבּקׁש אׁשר המן ארּור אֹומרים ולכן - ּביֹותר. הּגדֹולה §¨¨©§¨§¥§¨¥§¦¨¨¨£¤¦¥§©§¦¦

לגזֹור הּכח את לֹו היה ּכ ידי ועל אסּורֹות, ּבמאכלֹות יׂשראל ּבני את §¦©Ÿ©¤¨¨¨¥§©§£¨£©§¥¨§¦¥§¤¦¡¤האכיל
קׁשֹות גזירֹות היהּודים י"ב)על .(מגּלה ©©§¦§¥¨ְִָ

ימים ׁשלׁשת ּתׁשּתּו ואל ּתאכלּו ואל היהּודים ּכל את ּכנֹוס ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹל

תר"ע)ּבּב"חוכתּוב סי' וזל"ק,(או"ח ְָ©©§¦¨§¨¦©©§¥¨§¦¤¤¡
¦§¨©¥¦§©£¥¤©£§©¥¤©¦¤¤¡

ּתׁשּובה[יא] ּוכׁשעׂשּו , ¥£¦¨§¦¨¤¦§¦§¨¦§¥¤¦§¤¨§¨

להתחזק עלינו מוטל כן ועל רח"ל, להרע כוחם את להם שנותן מה זה לא אם יודע ומי
ישראל". "וגבר הקדושה כח להגביר כדי המאכלים בטהרת מאוד

צּדיקים[י] אֹור ּבספר ּכתב אסּורֹות: מאכלֹות האֹוכל על הּקבר ּבחּבּוט הענׁש (ּפרקוידּוע ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

קדׁשֹו:י"ט) לׁשֹון וזה נזהר, היה ולא הּזה ּבעֹולם ּבמאכלים מדקּדק היה ׁשּלא מי ּכי ּדע ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ענׁשֹו ז"ל. מחכמינּו אּלא ּבּתֹורה מפרׁש אּסּור אינֹו ואפּלּו להּתר, אּסּור ּבין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהבחין
עד ואׁש, ּברזל ׁשל ּבׁשרביטֹו ּבטנֹו על ּומּכה הּקבר חּבּוט על הממּנה ּבא מֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָֻׁשּלאחר
ּבלע לֹו ואֹומרים אֹותֹו, ּומּכים ּפניו על אֹותֹו מהּפכין ואז ּפרׁשנּדא, ויֹוצא נבקעת ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּכרסֹו

ּׁשהֹוצאת ּבׂשרמה ּבאּסּור ּובפרט ּומדכוותיּה, הּזה הּקׁשה מּדין ויּצילנּו יׁשמרנּו הּׁשם , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לׁשֹונֹו. ּכאן עד חמּור, עֹון ׁשהּוא ְְֶַָָָָָּבחלב

ּכי זי"ע: מּבעלז רקח אהרן רּבי האלקי הרה"ק ּבׁשם ּׁשמעּתי מה ּבּדרׁשה אמרּתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּוכבר
ׁשֹוחטים ׁשהיּו אסּורֹות מאכלֹות ׁשאכלּו ידי על ּבא ימ"ש הּגרמני הרׁשע ׁשל ּכחֹו ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּכל
הּסּכינים הׁשחיזּו ׁשּלא מּפני מּדה ּכנגד ּבמּדה והיה הּגרמני, עמלק נֹולד ּומּזה ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹקּלים
ּבכחֹו היה זה ידי ועל עמלק ׁשל ׂשר ׁשהּוא ּדבר הּבעל ׁשל החרב את הׁשחיז ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹּכדבעי,

יהּו מיליֹוני רח"ל,לׁשחט דים ְְְִִִֵֹ
ּכׁשהיה קראקא ּבעיר - ּוטרפֹות ּבנבלֹות ׁשנים עׂשרֹות יהּודים אלפי עׂשרֹות הכׁשילּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
זצוק"ל ׁשּפירא נטע נתן רּבי המקּבל הּקדֹוׁש הּגאֹון עמּקֹות" "מגּלה ּבעל הּקדֹוׁש ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻהרב
נטע נתן ר' הּצּדיק הּגאֹון ּבתקּופת ׁשהתרחׁש מסעיר מארע - קראקא ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאב
ּתּקּון נתן עמּקֹות" "מגּלה ּבעל הּקדֹוׁש והרב זצ"ל, עמּקֹות" "מגּלה ּבעל זצ"ל ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻֻׁשּפירא

ּתׁשּובה. להּבעלי ְְֲֵַַָָּגדֹול
הזוה"ק:[יא] ּדברי נֹוראים ׁשּלאא.וכּמה מּפני הּוא הּזה ּבעֹולם האדם ּׁשּסֹובל מה ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אסּורֹות ּבמאכלֹות מ"ב)נזהר ּדף ח"ג הּקדֹוׁש לרׁשּותב..(זהר ונכנס הּקדּׁשה מרׁשּות יֹוצא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻ
אחרא מ"ב)הּסטרא ּדף ח"ג הּקדֹוׁש החּייםג..(זהר ּבצרֹור יתּדּבקּו לא ּכי לנפׁשם ואֹוי להם אֹוי ְְְְְְְֳִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּגֹועלֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי מגעל, ּכאדם מיתתֹו לאחר אֹותֹו ודנין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכלל
מ"א)הּבא ּדף ח"ג הּקדֹוׁש הּטמאהד..(זהר ורּוח ורּוחֹו, נפׁשֹו וגֹועל אחרא ּבּסטרא נפׁשֹו מדּבק ְְְְְְְְֳִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
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ואל תאכלּו ואל היהּודים ּכל את ּכנֹוס ל" אסּתר: ׁשאמרה ּכמֹו נפׁשֹותם ©§§Ÿ©§¦§©¨¤§¥¥§¤¨§¨¤§¨§©¦עיּנּו
הּנס. עיקר את לזּכֹור טֹוב ויֹום למׁשּתה קבעּום לפיכ ימים". ׁשלׁשת ¥©©¦¤§¦§¥§¦§¨§¨¦§¦¨¤Ÿ§§¦תׁשּתּו

אֹומרים ¤¨¥§¦§¦¦§©§¦¦¦§©©§§¨¨¦§¥¨§ולכן
¨¨¤¦§©§¦§¦¤§¦Ÿ¦¨§§©£¨£§¨¤

חז"ל ואמרּו . ¨©§©©©¤¤¦§¤¤§¥ŸŸ©Ÿ¤¤¥¨¥§¨§£©
מּמאכלֹות ׁשּׁשמרּו זה ּבזכּות ורק ּבמאכלֹות. להּזהר ּכדי זרעֹונים, רק ¨£©¦§¨¤¤§¦©§¨£©§¥¨¦§¥§¦§¥©¨§¨¤ׁשאכלה
ּכׁשר ׁשאינֹו אֹוכל ׁשּׁשּום "יהּודי", להם קראּו ולכן היהּודים, ניצלּו - ¥¨¥¤¥¤¦§¤¨§¨¥¨§¦§©§¦£אסּורֹות

לפיהם. נכנס ¤¦§©§¦Ÿלא

הּקדֹוׁשה מרׁשּות יֹוצא אסּורֹות מאכלֹות ְְֲֲֵֵֵַַָָָהאֹוכל

ּכתּובּבזֹוהר מא:)הקדֹוׁש אֹותֹו(וּיקרא ּדנים אסּורֹות מאכלֹות ׁשאֹוכל זה ְַ©¨¨ְִַָ¤¤¥©£¨£¨¦
הּזה ּבעֹולם אֹותֹו מגעיל הּקּב"ה ּכי מכֹוער, ּכאדם ׁשנה ¤©¨¨¦§©¨¨©¦©§¨¨§¨¨§ל-120

ׁשם ּכתּוב עֹוד - הּבא. זה(מב.)ּובעֹולם ּכל הּבא ּבעֹולם סֹובל ׁשאדם זה ּכל ¨¨©¨¨¨¨¤¤¨¨¥¨¨©¨¨¤
להעלֹות ּבכדי ּנֹורא זה ּכי עּכ"ל, אסּורֹות ּבמאכלֹות זהיר היה לא ׁשהּוא £©§¥§¦¨¤¦©©£¨£©§¦¨¨¨Ÿ¤©§¦ּבגלל

ׁשם ּכתּוב עֹוד - האסּורֹות. הּמאכלֹות ׁשל האיסּורים חֹומר את הּדעת (מא:)על ©©©©¤¤©¦¦¤©©£¨¨£¨¨
ליצלן רחמנא אחרא לסטרא נמׁש צּלֹו האסּורֹות הּמאכלֹות אכילת ידי ¨§¦¨¨§©¨£©¨§¦§¨§¦¦£¨¨£©©©¦£¥§©¤ׁשעל
יֹותר לֹו ּׁשאין יֹודע והּוא טּומאה, רּוח עליו וׁשֹורה מגעיל, להיֹות הֹופ ¥¥¤©¥§¨§©¨¨¤§¦§©§¦¥§והּוא
ׁשל לחלקֹו להּגיע יצליחּו לא ּפעם אף ּכי להם ואֹוי יׂשראל, ּבאלֹוקי ¤§¤§©¦©§¦§©Ÿ©©©¦¤¨§¥¨§¦¥¡¤¤¥חלק

ׁשם ּכתּוב עֹוד - וׁשלֹום. חס הּוא(מב.)הּקּב"ה אסּורֹות מאכלֹות אֹוכל ּכׁשהּוא ©¨¨©§¨¨¨§¤¥©£¨£
והּכוונה עּכ"ל, הטּומאה לרׁשּות ליצלן רחמנא ונכנס הּקדּוׁשה מרׁשּות ¨¨©©§©©¨§©§¦¨§¦¨¨§©©§¦§¨§©§¥¥יֹוצא
על ׁשּכתּוב ּכפי אחרא לסטרא מּופנים ׁשּלֹו והּמצוֹות הּתֹורה ׁשּכל היא לכ§¨¦¤¨©¨§©¦§¤§¦§¦§¨©£¨§¦¤¨©

הקדֹוׁשים. ּבּס פרים ּבאריכּות ּ̈כ©£¦©§¨¦©§¦

רּביהגאֹון לעׂשֹותהקדֹוש עת ּבספרֹו מביא (ח"אזי"ע ַָ©¨©¦¦¥¨¨©¤¥¦§¦§¥©£
אסּורֹות) ּמאכלֹות מערכת צב חמּורׁשאלה אסּורֹות הּמאכלֹות ׁשל העבירה ְֲֲֲֵֶֶַַָָ©©¥¨¤©©£¨£¨

והּוא ּבמלקֹות, וחייבים ּכּזית, ּבכל ּתעׂשה לא על ׁשעֹוברים מּזה חּוץ §§©§¦¨©§¦©§¨§¤£©Ÿ©¦§¤¤¦¥מאֹוד,
מפּוטם ּגּופֹו ּכי ּגדֹול, ואסֹון ּגדֹולה רעה לעצמֹו ּגֹורם ּגם הּוא רׁשע, ¨§¦¨¨§¨§¨¨§©§¥©¨¨¨§¦נקרא
מסתאבת. נׁשמתֹו זֹו ּובדר הּכח, את לֹו נֹותן נקי ׁשאינֹו האֹוכל ּכי ¤¤¨§¦¨§¦¤¤§©Ÿ©¤¥¦¨¥¤¥¨¦¦§ּבאיסּור,

עליו מ"ב)ׁשֹורה ּדף ח"ג הּקדֹוׁש רעהה..(זהר חּיה ּפני קכ"ה)נעׂשה ּדף ח"ב הּקדֹוׁש יֹוצאו..(זהר ְֲֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אחרא הּסטרא לרׁשּות ונכנס הּקדּׁשה מ"ב)מרׁשּות ּדף ח"ג הּקדֹוׁש ואֹויז..(זהר להם אֹוי ְְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכי מגעל, ּכאדם מיתתֹו לאחר אֹותֹו ודנין ּכלל החּיים ּבצרֹור יתּדּבקּו לא ּכי ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָֹֹלנפׁשם
הּבא ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ּגֹועלֹו הּוא ּברּו מ"א)הּקדֹוׁש ּדף ח"ג הּקדֹוׁש נפׁשֹוח..(זהר מדּבק ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו ׁשֹורה הּטמאה ורּוח ורּוחֹו, נפׁשֹו וגֹועל אחרא מ"ב)ּבּסטרא ּדף ח"ג הּקדֹוׁש .(זהר ְְְְְְֳִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
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עבירה ּגֹוררת ועבירה הּיהדּות,- מצוֹות את לקּיים לֹו קׁשה ּכ אחר ּומּמילא , §©¥¨¤¤©¥¨¦¥¨©©¨¨¤§©¥¤¦§©©£
ּולעבדֹו יתּבר הּׁשם את ּולאהֹוב לירא האמיּתית הּדר את מּמּנּו מֹונע §¨§©¨§¦¥©¤¤§¨¦§¦¦©¨¤¤©¤¤¦©¥¤§וזה
חלקים יׁשנם - אסּורֹות. ּבמאכלֹות מזלזלים הם זאת ּובכל ּובתמים, ¦¨£¨§¤£¨£©§¦§§©§¥Ÿ¨§¦¨§¤¡¤ּבאמת
ׁשאצלם אחרים ויׁשנם הּכׁשרּות, ּכללי ּפי על ּכלל מתנהל אינֹו ּביתם ¨§¤¤¦¥£¨§¤§§©©¥¨§¦©¨§¥©§¦¥¨¥¨¤ׁשּכל
ּבעיניהם, מאֹוד קּלה היא העבירה א הּכׁשרּות, ּכללי ּכל ּפי על מנּוהל ¤¥¥§¥¨©¦¨¥©¨©§©©¥¨§¨¦©¨§¦©©הּבית
הּבא מּכל ואֹוכלים לעצמם מקילים הם ּברּכבת אֹו ּבאנּיה נֹוסעים ¨©¨¦¦§§¨§©§¦¦¥¥¤¤©§¨¦¢¨¦§¥¤§ּוכׁשהם
להּׁשם יצעקּו והם צרה לעת יּגיעּו ּכׁשהם - מטמטם. לּבם ּומּמילא ¥©§£§¦¥§¨¨¥§¦©¥¤§¥§©¦¨¦¨¥¦©§ליד,
את ּומׁשקצים הּמטּמאים אּלּו ואֹותם להם? יׁשמע יתּבר הּׁשם אי אז יתּבר¦§¨©¨¥©¥¦§¨©¦§©¨¤§¨¥©§©§¦§©§¦¤
הּׁשם אֹומר עליהם ּוטרפֹות נבלֹות ּבאכילת נפׁשם את מפּטמים ּכׁשהם ¥©¥¤¥£¥§¥§©¦£©¨§©¤¦§©§¥¤§¨§©נפׁשם,

עּכ"ל. לי, ׁשייכים אינכם אּתם אּתם עּמי לא - יתּבר¦§¨©Ÿ©¦©¤©¤¥§¤©¨¦¦©©

ונתּפּטמּו ׁשאכלּו ּבגלל הּמתים ּבתחּית ּכפרּו איׁש אלף ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּׁשבעים
את והרג מל עליהם ּובא מהּדת ׁשּיצאּו עד אסּורֹות ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבמאכלֹות

רח"ל ָֻּכּלם

ּפּגּול,וידּוע ּבׂשר ׁשהאכילּו הּקּלים הּׁשֹוחטים ידי ׁשעל ְַָ¤©§¥©£¦©©¦¤¤¡¦§©¦¨§¦©¨§¥¤
"ּדברי ּותׁשּובֹות ּבׁשאלֹות ּכּמבאר רח"ל, ©£¦¦§¨§¦©§Ÿ¨¦§¥§¦§¥

ז')חּיים" סימן א' חלק ּדעה הּלב(יֹורה ׁשּמטמטם אסּורֹות ּכמאכלֹות עברה ׁשאין ©¦ִֵֵֶֶָָ¤¥£¥¨§©£¨£¤§©§¥©¥
הרּבים ּובעֹונֹותינּו ¦§¨©¨©¦§¨¤¥§©§¦¨¦©¨¥£©¦¥§§¦©הּיׂשראלי,

§¤¤Ÿ©¤¨§§¦§©§¦§¥§¥©§¥©¦©©¦
להבֹות החֹוצבים ּדבריו (עיי"ש §¨§£¥¤¥¨©¤¤¤§¦©¨¨ְְֲִַַָָ

אפרים"אׁש) מחנה ּב"דגל מּובא וכן זצ"ל), מהרמּב"ם מכּתב עקב ׁש(ּפרׁשת ֵ§¥¨§¤¤©£¤¤§©¦ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ¤¦§¦
¤¤¦¨§¦§¦©©¥¦¦§©¤¨§§¦§©§§©£¨£

ׁשמערמת וידּוע רח"ל. ©¤¨§¥©©¨£¥¤¤¤§¨©¤ª¨§¨©¤§¨§©
ּבכל ורּבנים ׁשֹוחטים מעמיד רק ויחיד, יחיד ּכל לפּתֹות ׁשּלא מ"ם ¨§¦¨©§¦£¦£©©¦¨§¦¨¨©§Ÿ¤¤¨©הּס מ"ך

ּברׁשּתֹו הּכל זה ידי ועל ּדיליּה מּס טרא ּכֹותב[יב]מקֹום הרמּב"ם - ׁשּזה. (ּכפי ¨¦¦§¨¦¥§©§¥¤©Ÿ§¦§¨©§©¥ְִֶֶ

יתרֹו ּפרׁשת ּפענח ּוּבצפנת "ּומלּתם" ד"ה עקב ּפרׁשת אפרים מחנה ּדגל הקדֹוׁש ּבספר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָמּובא

ׁשּלהם) הרב ּבׁשם ׁשמעּתי ד"ה ׁשּלֹוס"ד הּׂשכל אסּורֹות מּמאכלֹות נזהר ׁשאינֹו ׁשּזה ְְִֵֶֶַַָָָ¤¤¤¥¦§¨¦©£¨£©¥¤¤
והּוא ליצלן, רחמנא לּכפירה חלילה ּכ ידי על מּגיע והּוא לטּומאה נמׁש¦§¨§§¨§©¦©©§¥¨¨¦¨¦§¦¨©§¨¨¦§¨§

עכל"ק. אסֹונֹות, עצמֹו על מביא והּוא הּדֹור, מחכמי מּוסר מקּבל £§©©¦¥§©¥§©¥¨¥©§¥אינֹו

דברי[יב] את הביא שמיני פרשת זי"ע מנשה מנחם חכם מהצדיק חיים" "אהבת ובספר
אכילת מחמת לבוא התרגשו נוראות שגזירות זי"ע פתיה יהודה חכם הקדוש הצדיק

רח"ל. טריפות
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ּבעוֹונינּו ּבגלּות עדין והּׁשכינה ּביתינּו, את החריב הּזה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדבר

להיֹותאחים הּדבר קׁשה ּכּמה לכל ּכּידּוע הּכׁשרּות, חֹומת ּבענין - יקרים ִַ§¨¦§¦§©©©©§©¨©§¨©¨¨¤©¨¨¦§
ּבאכילה ּׁשּנכׁשל מי ׁשל האיסּור חמּור וכּמה אסּורֹות, מּמאכלֹות ¨¦£©©§¦¤¦¤¦¨¨¨©§£¨£©¦¦̈זהיר

ה"י. ¨£אסּורה,

הּים:אנּו ׁשירת את יֹום ּבכל ּבתפּלה אֹומרים ָ§¦¦§¦¨§¨¤¦©©¨©©§¦§¨¥¤©¨©§¨
" £¤¨¨§¦§©¦©¦§¨¨¤©©£¦§Ÿ¤©§

ׁשחיטה,מרּמז:- הלכֹות ּבדיקֹות' ּולמּטה,י"ב למעלה ©¨§ª¨¦§§¦¨§¦§¦¤¨¨§©§¨§©¨
ז:) ּדף ּׁש(ּביצה טרפֹות,מרּמז יאכלּו ׁשּלא ּבמצרים נזהרים היּו ׁשּיׂשראל ידי על ֵַָ§ª¨¤©§¥¤¦§¨¥¨¦§¨¦§¦§©¦¤ŸŸ§§¥

מׁשה ידי על היה הּנס ּותחּלת - מּמצרים. יׂשראל נגאלּו ּבמדרׁש, ¤Ÿ¥§©¨¨¥©©¦§¦©§¦¦¥¨§¦£§¦©§¦§¨§§כמבֹואר
נעׂשה ׁשהּיד הּגדֹולה" ב"הּיד מרּמז זה ּבתיה, ׁשל ידה ׁשנׁשתרבבה ע"ה, ¤£©¨©¤¨§©¨©¨ª§¤¨§©¤¨¨§§§©§¦§¥©רּבינּו
ּבא לא ּגֹויה ׁשל החלב ׁשאפילּו אּס ּור ּבמאכל נכׁשל לא רּבינּו ּומׁשה ¨Ÿ¤©¥Ÿ¦§¨§©£¨¦¤£¦¤¨¨¤¨Ÿ¨§ּגדֹולה,
ידי ועל זי"ע. החיד"א ׁשאמר ּכמֹו נתכוה זה ּומּפני לפיו חּוץ רק ּפיו ּבתֹו§¦©§¦¦§¥¤¦§©¤§¤¨©©¦¨§¨§©§¥
עבּדֹו", ּובמׁשה בה' וּיאמינּו ה' את העם ל"וּיראּו להּגיע יכלּו נכׁשלּו ׁשּלא §©¤Ÿ¦§§¨§§©¦©©¦§¨¨¤©©£¦§Ÿ¤¤זה
לאמּונה להּגיע יכֹולים היּו לא אסּורֹות מאכלֹות ידי על נטמאּו ח"ו אם ¨¡¤©¦©§¦§¨Ÿ£¨£©¥§©§§¦¦¦ּכי
אּסּור, ממאכל מינקּותֹו ׁשּנזהר ׁשבקדּוׁשתֹו עבּדֹו" "ּובמׁשה וזהּו ¦¨©¦§©¦¨§¦¤¨§§§§©¤Ÿ§¤§Ÿּ̈כזאת.

יׂשראל. ּכלל על האמּונה את המׁשי¦§¦¤¨¡¨©§¨¦§¨¥

ועכׁשוּכתב וזל"ק: האחרֹון ּבדף ּפסח ׁשל הּגדה על מׁשה" מּטה "ּברית ּבספר ַָ§¥¤§¦©¤Ÿ¤©©¨¨¤¤©§©¨©£§©§¨
חזקּתם ¦©£¤£¥¥¤¦¡¤¤¨¨¤©¥§©§¦¨¨©§¤©§¦¤ׁשאיתרע

ּכּמה נמצא וכאׁשר , Ÿ¦§¨§¨¥§©§¦¨§¨£©¦©£¥§©£¤¦§¨©¨
וכּו'. מּלהׂשּתרע, היריעה קצר ּכי הּס פר על להעלֹות אין אׁשר §©¥¨§¦§¦¨¦§©©¨¦¤¥©©£©§¥¤£¦§¦קלקּולים

¦§¨¦§¦©©§¨¦¥£©©§¨©¨¨¦§Ÿ©§©§¥¥£©
¤¥¨¤¦§©§¥¥¨§©§§¦¨¨§©£¦¦§§¨

ּבּדבר מּותמה ׁשּיהיה §©©¤©£¦¦§¥§¥©£¤¦§¨¥¦¤¦§¤§¨©¨¨
מנהג ּבוּדאי הּזה ּבּדבר ויקל מּיֹומים יֹום ּומה ּבגֹוברין ּגבר מה ¨§¦©©§¤©¨¨©¥¨§¦©¦©¦§§¤¤©©§ולֹומר
ואל ּבׂשר לאכֹול לנּו יּתן מי לאמר ּדבריהם את ׁשּׁשֹוחטים ּבידם ©§¨¨¡¤¨¥¦¦Ÿ¥¤¥§¦¤¦£¤¨¨§¤¥£אבֹותיהם

וּיׁשטחּו לב)ּתקרי יא יׂשראל(ּבּמדּבר ׁשל ׂשֹונאיהם נתחּיבּו ׁשהיה וּיׁשחטּו, אּלא ¦§¥©¦§§ְִַָ¤¨©¦§£¤¨¨¦§©§§¥¤¤¦§¨¥
ואינם חטאּו ואבֹותינּו נחירה ּבׂשר הינּו ּתאוה ּבׂשר לאכֹול ׁשּבּקׁשּו על ¨¥§§¨¥£©¨¦§©§§©¨£©©§¡¤§¦¤©¨¨§ּכליה
לנּו ואֹוי ח"ו ּבעֹונם נלּכדים להיֹות טֹובים לא ּכמעׂשיהם נעׂשה אם ¨§¨£©¦¨§¦§¦¦Ÿ¤¥£©§¤£©¦§©£©ואנחנּו

הּתֹוכחה: מּיֹום לנּו ואֹוי הּדין ¦©§©¦¥©§¤¨¥§¨¥©¦¨§¦©¦מּיֹום
§©¥©¤¨©¨¥©Ÿ¤¨§¨©£¦©¨¨§Ÿ¨§
¤¨£§©§¨§©¦§¨§¥¦§¤¦¨¨¦§¨§¥¨§¥¨©Ÿ
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עיי"ש וכּו', ©§¦¨©§¦¨ª§¨¦§§ª§¨§¤¤§
ּגדֹול. ¨¦£©ּבאריכּות

מׁשיח להביא הּגדֹולה ּבמלחמּתֹו זי"ע אדלער נתן רּבי הּקדֹוׁש ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָהּצּדיק

אדלערידּוע נתן רּבי הּקדֹוׁש ׁשהּצּדיק הּנׁשר ּדר ּבספר ׁשּכתב [מה[יג]מה ַָ©¤¨©§¥¤¤¤©¤¤¤©©¦©¨©¦¨¨©§¤©
אפרים מחנה ּדגל ּבספר ראה זי"ע, טֹוב ׁשם הּבעל עקב)ׁשאמר ,(ּפרׁשת ¤¨©©©©¥§¥§¥¤¤¤©£¤¤§©¦ֵֶַָָ

הּמׁשיח ּביאת עּכּוב ׁשעּקר ׁשּכתבּו: טֹוב ׁשם הּבעל ּתלמידי ספרי ּבׁשאר ©¦¨©©¦¦©¦¤§¨¤¥©©©¥¦§©¥§¦¨§¦§ועֹוד
ּוטרפֹות ּבנבילֹות יׂשראל עם את ׁשּמאכילים הּׁשחיטה ּבגלל הּוא ּבא ¥§¥§¦¥¨§¦©¤¦¦£©¤¨¦§©©§¦¨¥¤ׁשאינֹו

" אמר מּמׁש], ּומּיד ּתכף יבא זאת יתּקנּו ©§¦¨Ÿ¨Ÿ¥¤¦©©¨¨©¨¨¨¦©Ÿ§©§¦§ואם
ׁשּמׁשיח אז אמרּו הּקדֹוׁשים ׁשהּצּדיקים הּגאּולה, ׁשנת ּכּידּוע ׁשהיה " ©¤¤¤¨¨©¨©§©©§¨¤©©¦¦©§¦¨§¨¤¨¦©
רח"ל. ּוטרפֹות ּבנבילֹות יׂשראל את ׁשּמאכילים הּׁשחיטה ּבגלל יבא, ©©¥§¥§¦¥¨§¦¤¦¦£©¤¨¦§©©§¦Ÿ¨©©§ּבוּדאי

" מּספר מּמקצת ׁשם ׁשּכתב מה ואעתיק ּתבֹות- [ראׁשי ניחינּו" §©£¦©¤¨©¨¦¦§¨¦¥¤¨¨¦¨¥¥©¥§¥
וז"ל:ׂשראל' ּבדֹורנּו לדעת מהּנֹוגע 'ּגֹולה] ¦§¨¥©¨¥©¥©¨©©§¥§¨¨©§¤§©§¦
Ÿ¤¥¦§¤§§§ª¨¦§¦§¨¨¨©§¤¨¨¦§Ÿ
©£¦§§©§§§§¥§©§¦©¨©¦§¨©£¨¤¨©

£¦§¦§©©§¤¦§¤§§¦§¨¥¦¦¨§¨
ובס' ¨¦©©©¨¤¤¡¦¨¨§¦©¨¦§§¨¦§Ÿ©
הּדין לעלמא הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם הּבעל ירידת סֹוד היה וזה ּכתב: אברהם ¥¨¨§¨§¨©¥©©©©¦§¨¨¤§©¨¨¨§©©§¦ּברּכת

ּב" ּזה על ּתבֹות:ורמז ראׁשי אר"ץ, ּתצעד 'קואֹות.'רּובין'ביחה" §¤¤©¤§©©¦§©©¤¨¥¥§¦¨¥¦¦§¨

ׁש"מקוה" ּדרקיע ּבמתיבּתא ׁשֹומע זי"ע הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּבעל
עליהם עֹומד ׁשהעֹולם הּדת יסֹודי הם וע'ירּוב ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁש'חיטה

יֹוׁשבים��ע�י היּו לברכה זכרֹונֹו טֹוב ׁשם ּבעל יׂשראל הרּבי ׁשּתלמידי ְִַָ¤©§¦¥©©¦¦§¨¥©©¥¦§¦§¨¨¨§¦
צרי הּדֹור ּומנהיג ׁשראׁש העּקרי הּדבר איזהּו ּומתווּכחים ¦¨©¦§©Ÿ¤¦¨¦¨¨¨©¤¥¦§©§¦©©§ּביחד
ׁשּיהיה הּזביחה על להׁשּגיח הּוא ׁשהעּקר אמרּו מהם יׁש - עליו. ¤§¦¤¨¦§©©©¦§©§¨¦¨¤§¨¤¥¥¨¨©¦§©§להׁשּגיח
מאכלֹות וׁשלֹום חס ּכי לזה הׁשייכים ענינים ׁשאר ּבכל וכן ׁשמים, ירא ¨£©¨§©¦¤¨¦§©©¦¨§¦¨§¨§¥§¦©¨¥§©הׁשֹו"ב
ׁשּבת הלכֹות ּכי העּקר הּוא ערּובין ׁשאמרּו ויׁש - הּלב. את מטמטמים ¨©§¦¦¨¦¨¦¥§¨¤¥§¥©¤¦§§©§¦£אסּורים

ּבׂשערה הּתלּויים א')ּכהררים עּמּוד י' ּדף אמרּו(חגיגה ויׁש - ּמאד. חמּור והאּס ּור ©£¨¦©§¦§©£¨ֲִַַָ§¨¦¨§Ÿ§¥¨§

אב"ד[יג] זצ"ל צדק כהן אדלער נתן רבי האלוקי המקובל הקדוש מהגאון
על ופירושים הגהות נתן רבי משנת מחבר בעל יצ"ו דמיין ופראנקפורט באסקאוויץ
ושאלות התורה על הלכה וחידושי אגדה אמת תורת וספר משנה, סדרי ששה

שו"ע. ד"ח על ותשובות



הזוהרטז טהרת

יסֹוד אם ּכי חׁשׁש, ׂשּום ּבלי ּכׁשרה ּתהיה ׁשהּמקוה להׁשּגיח העּקר היא §¦¦©£¦§¨¥§¤§¦¤§¦©¤©¦§©§¨¦¨¦¤§¦מקוה
רחמנא הרע על להתּגּבר ּמאד לֹו קׁשה ּכׁשרּות ּבלי וׁשלֹום חס הּוא האדם ¨¨£©©¨©¥©§¦§Ÿ§¤¨§©¦§¨§©¨¨¨¨§¦ּבנין
לברכה זכרֹונֹו טֹוב ׁשם ּבעל יׂשראל הרב מרן להם אמר זה ואחר - ¨¨§¦§¦¥©©¥¨§¦©¨¨¨¤¨©¨¤©©§¨§¦ליצלן.

ּדרקיע ּבּמתיבּתא ּכן ּגם ּפלּפלּו הּזאת ּבעת ּכי לי ּתיתי הּלׁשֹון, איזה[יד]ּבזה ¨¤©¨¥¥¦¦§¥©Ÿ¦§§©¥©§¦§¨§¨¦©¥¤
ּבמקרא הּוא והּס ימן - ּוּכמר. ּכמר ואמרּו עּקר ג')מהם ּתצעד(חבּקּוק ּבזע"ם ¥¤¦¨§¨§§©§©§©¦¨§¦§¨ֲַ§©©¦§©

הטבילה:[יד] ענין גודל על השמים מן לקדושתשובה השמים מן שהשיבו ובתשובות
שאל אשר זללה"ה ומקרבלי ממרויש הלוי יעקב רבינו החסיד הרב קמאי מרבנן אחד
והשיבו קרי, בעל טבילת ענין על הקדושים שמות והזכרת ותפלה התבודדות ידי על

הלשון: בזה השמים מן תפלה,לו זו אומר הוי אלקיכם" ה' את טמא"ועבדתם אפשר
לטומאה מאונס היוצא טומאה דומה אינו טומאות, שארי תאמר ואם קרבן, ומקריב

מגופו, היוצאת לטומאה מחוץ, הבאה טומאה דומה אינה מדעת, ועזראהיוצאת
תפלת היתה אם כי הגלות אריכות גורם הזה הדבר ותקן. ראה הקודש ברוח כשתקן,

רבים. ימים זה תפלתם נשמע היה כבר כתיקונה היהישראל אילו דע הירושלמי: ועל
נשנית עזרא תקנת קודם ואמר בו חזר הרי ועוד ידיהם, מצאו לא המדרש בבית עמהם

זו, כברמשנה כתיקונה ישראל תפלת היתה אם כי הגלות אריכות גורם זה ה הדבר
רבים ימים זה תפלתם נשמע הםהי' טובים ומעשים התורה ולימוד הגלות סבלות אך ,

לישראל. העומדים
הגואל: ביאת את ימהרו מקום בכל ציבור שליחי יטהרו עודאם לו השיבו זה ואחר

יטהרו אם אך אפשר, אי יחד ישראל כל לטהר הפרגוד מאחורי שמענו הלשון: בזה
טהורה ומנחה לשמי מוגש מקום ובכל הגואל, ביאת את ימהרו מקום בכל ציבור שליחי

אלה כל ראותי אחרי - וברכתיך. אליך הנזכראבא התשובה אם כסלו י"ט ג' ליל שאלתי
טוב או תועלת בהם ויש הקודש מרוח נאצלו והדברים ה' מאת פי אל באו לעיל
עתיקים ודברים ה' דברי המה באמת כי תדע לו: השיבו זה ועל ולהעלימם. להסתירם
עוד לו השיבו שעה ואחר הבוקר, אור עד וחכינו בשורה יום והיום אמרן יומן ועתיק

הלשון הכהןבזה אל שמוע לבלתי בזדון יעשה אשר והאיש הכהן): עזרא לומר, העומד(רצה
לשון כאן עד תלך, אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי והנה ההוא, האיש ומת שם לשרת

ח"ה)התשובה. סוף ברדב"ז הובא ה', סימן השמים, מן ותשובות .(שאלות



הזוהר יזטהרת

"זביחה[טו]ארץ ּתבֹות "ערּובין[טז]ראׁשי - "מקוה[יז], - [יח], ¨¤¨¥¥§¦¨¥¦¦§¤¨¥¤¥§
ׁשם ּבבעל הּוא וכן בליקּוטים, אהרן ּבית ואתחּנן, ּפרׁשת אברהם ּברכֹות (ספר ¨¨¤©©ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

יתרֹו) ּפרׁשת עה"ת .טֹוב ְִַָָ

י"ב)[טו] פסוק ג' פרק חבקוק חבקוק(ספר רש"י ראה ּגֹוים. ּתדּוׁש ּבאף ארץ ּתצעד (פרקּבזעם ְְְִִֶַַַַָָ
י"ב) פסוק לשונו:ג' עכו"ם.וזה שבעה לגרש - ארץ": תצעד שם"בזעם דוד ובמצודות

הארץפירוש: יושבי רמסת - ארץ .תצעד
רשות[טז] הוא היחיד ורשות אחרא, הסטרא דפירודא מעלמא הוא הרבים דרשות ידוע

ישראל, כנסת דקדושה סטרא עולם א')הבורא עמוד ס"ט (דף זהר בתיקוני לחם(ראה דרשות ,
מ"ם, הסמ"ך הוא המות, המלאך הוא אחרא והסטרא ע'), דרוש תורה לשמחת שלמה
של מלחמה תכסיסי וכל האלסעילער, ונעשה חכם ונעשה בריטעיל לעבוד זמן לו ואין
יהיה לא שהבשר דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים שוחטים שמעמיד הוא, מ"ם הסמ"ך
שוחטים מעמיד רק ויחיד, יחיד כל לפתות שלא מ"ם הסמ"ך שמערמת וידוע כשר,
שכתב מה וראה - רח"ל. ברשתו, הכל זה ידי ועל דיליה מסיטרא מקום בכל ורבנים

יוסף" יעקב "תולדות העולה)בעל בד"ה נשא קדשו:(פרשת לשון הרעוזה היצר התחכם עתה
נכשלים רבים אשר יחיד רק ויחיד, יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות לילך יצטרך שלא
נלכדו וכולם לרבים טריפות המאכיל דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא בו,

עיי"ש.ברשתו אפיקורסים, ונעשים הדת על מעבירם זה ידי הדבריועל שכתוב כמו
בשו"ת ז')חיים סי' א' חלק ש(יו"ד קהילותכותב הרבה קלים, שהיו שוחטים ידי על

היהדות דרך את ועזבו בגרמניה, באריכות)רח"להתקלקלו שם (עיין

זהר[יז] בתיקוני א')ראה עמוד ס"ט לשונו:(דף שב"תוזה יר"א שבתותי(ובה),בראשית
דחיל, ברי"ת,תהא יר"א תורה, ברשויר"א ליה יעול דלא דברית, נטירו דצריך כמה

דשבת, נטירו נש בר צריך דא כגוונא ברשותנוכראה, ויעול היחיד מרשות לאפקא דלא
שכינתא איהי היחיד רשות וא"והרבים, ק"א יו"ד עשרה וגבהו יקו"ק, ואינון ד' רחבו ,

דשבעיןק"א, כללא ואיהו סמא"ל, דאיהו אחר דאל סם זנונים, אשת נחש הרבים רשות
איהו,אומין שבת חלול ובעלה זונה, חללה ואיהי היחיד, מרשות דאפיק מאן דא ובגין

לבית, מבית מטלטלין וביה דאמצעיתא, עמודא איהו ערוב - סקילה. חייב הרבים לרשות
ותתאה, עלאה שכינה דאדאינון תיראו, ומקדשי תשמרו שבתותי את אתמר ועלייהו

שבת, אות יו"ד ברית)מקדש דיליה,(דא קדושה דאיהי זוגיה, בבת ליה לנטרא דצריך
ברכה, דא ויברך אותו, ויקדש השביעי יום את אלקי"ם ויברך אתמר דעלה דיליה, ברכה
זמני תרי אמרי והוו כלה, לקדמות קדמאי נפקי הוו תרוייהו ולגבי קדושה, דא ויקדש

לשונו. כאן עד כלה, וקול חתן קול זמנא בההוא כלה, באי כלה באי
משאמלויא זי"ע עהרענרייך זלמן שלמה רבי הקדוש לחםהצדיק דרשות ותשובות שאלות (בעל

שעשינו:שלמה) העירוב ושלום חס יפריעו שלא נפש במסירות ואחד אחד כל יתאמץ וכן
טוב, היותר צד על השם בביאורברוך לעשותוהארכתי וכוונתו העירוב של הרבה הטובה

דקדושה סטרא עולם הבורא רשות הוא היחיד רשות הרבים בספריםמרשות כמבואר



הזוהריח טהרת

עיין רבים, לשון הוא אלקים שם כי וירא בפרשת כתב ז"ל דרש"י והוספתי הקדושים,
יחיד, לשון הוא הוא ברוך הוי"ה ושם אלוקים, אותי התעו כאשר ויהי בפסוק (וחוץשם

שבת) מסכת רוקח במעשה עיין אותיות, יו"ד במילוי עשרה גבוה אותיות ד' רחבו היחיד רשות הוא הוי"ה שם ,מזה
לרחמים, מדין ונתהפך היחיד רשות הרבים מרשות נעשה עירוב אלוקיםוכשעושין משם

וצרה, יגון מכל להשמר לנו יעמוד זה וזכות לרחמים, הדין ונמתק הוא, ברוך להוי"ה
אמן. בימינו במהרה ורחמים ישועה בדבר להושע ונזכה טובה, בפרנסה קרנינו ויתרומם

ע') דרוש תורה לשמחת שלמה לחם ישראל(דרשות אוהב הקדוש ובספר - מסעי). לשון(פרשת וזה
במקום שהוא לאכילה שבקדושה דבר לכל ידים נטילת המע"ה שלמה תיקן ולזה קדשו:
עיקר הוא אז השינה בעת בלילה ובפרט שבקדושה דברים ולשארי הזאת, בעת קרבן
על כשנותנים אמנם הכוחות. התפשטות שהם בהידים ליצלן רחמנא להם אחיזה זמן
יודי"ן ט' מספר הוא מי"ם גם אחיזתן. מסירים בזה חסדים בחי' שהם מים הידים
לשורשן הכוחות ומדביקים מחזירים המים ידי ועל ב"ן. מ"ה, ס"ג, ע"ב, הק' משמות

קודש ידיכם שאו וזהו בקודש. ב)הרמה קלד, וכנ"ל.(תהלים קודש לבחי' להעלותן היינו
נשא ידיהו רום סוד כן גם י)וזהו ג, ובזה(חבקוק - קדישא. חכמה בחי' כן גם הוא רו"ם כי

על היה העולמות בריאת כי מדעת. אבידה בבחינת נקרא והוא ידים נטילת סוד נתבאר
בעודו באמת אותו ולעבוד ה' בעבודת ימיו כל הישראלי איש יתעצם למען זה דעת
בחסדו. והמטיב הטוב מהאל זה על נצחי שכר ויקבל הכוחות אלו ולהעלות חיותו בחיים
עילאה מאתר נחצבה הראשון אדם של נשמתו כי מדעת. שלא אבידה סוד הוא והעירוב
כל אז ורע טוב הדעת מעץ האכילה מעשה אותו לידו בא וכאשר קדישא, וזיהרא
וכן כולם. ישראל נשמות כלולים היו הראשון באדם כי ורע בטוב נתערבו הנשמות

רחמ חטאים לידי ובא חומרו תשוקת ותוקף לבו תאוות אחר הולך ליצלןכשהאדם נא
ע"ד מדעת שלא אבידה בבחינת וזהו ושלום. חס ברע טוב כן גם מערב זה ידי על אז

ג.) כן(סוטה דעת על לא כי גם שטות. רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם אין
ולבל סלה בטוב רק ולבחור לעבדו אם כי העולם את שמו וברוך הוא ברוך הבורא ברא
לכל מפשעיהם כי ליצלן רחמנא אדם בני מעשה ידי על להחיצונים אחיזה שום יהיה
אחיזה יש לזה שמביאם לומר רצה רעות המחשבות ידי על לומר רצה חטאתם
למקורן להעלותן וצריך המחשבה מעולם שבאו בהכוחות ליצלן רחמנא להחיצונים

יודי"ן. במילוי הוי"ה הוא הק' ע"ב שם בסוד שהוא המחשבה לעולם ולשורשן
לעירוב חוץ והמוציא קודש לשבת עירובין הנפלאה בחכמתו המע"ה שלמה תיקן ולזה
וחוץ והטוב, הקדושה רשות הוא לעירוב מבפנים כי אחר. לרשות מרשות מוציא הוא

ליצלן רחמנא סט"א רשות הוא לגמרי.להעירוב אחיזתן ויתפרש יופרד העירוב ידי ועל
כלל ברע טוב מעורב אינו ואז לבד קודש אך ידוישאר מבחי' נמשך אחיזתן עיקר כי

השמאל נכלל ועי"ז רי"ו. ע"ב הוא עירו"ב וסוד רי"ו. מספר שהוא גבור"ה בחי' השמאלי
רי"ו גם עליון. החסד ושורש מקור הוא יודי"ן במילוי הוי"ה ע"ב הק' שם כי בהימין

מפסוקי היוצא המפורש ע"ב שם והנורא הקדוש בהשם ישנו כא)אותיות יט יד, (שמות

ויט" ויבא וחסד"ויסע טוב כולו נשאר השלום עליו המלך שלמה בימי ואז - זה. והבן
ולזה וטובה במילואה קדישא הסיהרא היתה ואז הקודש ועבודתו חכמתו ידי על מזוכך

למאומה שלמה בימי נחשב כסף כ)אין ט, ב' פינחס.(דח"י בפרשת למעלה ועלוכמבואר



הזוהר יטטהרת

ּכ אחר היה הּבהמֹות ׁשל הׁשחיטֹות ׁשהיה הּמקֹום ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאֹותֹו
ההׁשמדה ֲֵַַַָָָמחנה

ׁשעברוהּדברים ההיסטֹוריה ּבדּפי היטב, ּׁשּמתּבֹונן למי ּביֹותר, מבהילים ְְִַָ©§¦¦§¥§¦¤¦§¥¥¥§©¥©¦§§¨¤¨©
הּׁשֹואה, מלחמת ּבעת ¤¦¤¨©©¨§¤¨©¤¤§¦¥§¥©עּמינּו

נעשה זה ידי על קוד"ש לבחינת לשורשו הכל והעלה בחכמתו בזה שעשה התיקון ידי
ולהכנס"י העולמות לכל טיבו וכל חדו כל להמשיך העולמות בכל ותענוג וחדוה שמחה

אני גם לבי ישמח לבך חכם אם בני ואמרה קול בת יצתה ולזה ותתא. זה.לעילא והבן
ישראל אוהב ובספר השבועות)- לומר,(לחג יש קדשו: לשון סודוזה הוא העירוב סוד כי

אחיזה יהיה לבל אדנ"י. הוי"ה יחוד בסוד תתאין בעלמין עילאין עלמין וקישור יחוד
רה"ר. תורת תשתכח שלא כדי שיור. צריכה רבים של עיר ולזה ליצלן. רחמנא לחיצונים
העירוב וסוד ליצלן. רחמנא לחיצונים אחיזה שיש מקום הוא רה"ר כי והיינו כדפירש"י.

ליצלן רחמנא לחיצונים אחיזה יהיה לבל הקדושה. ולייחד לקשר זההוא כל עם אמנם .
כשישנו אמנם לעירוב. שיור צריכים ולזה לאחיזתם. לעירוב בחוץ מקום לישאר צריך
ארץ החיים חפץ לארץ מרמזת שבא"י רצועה כל הנה כי שיור. א"צ דיורין חמשים
אותיות ה' בסוד עילאה ה' סוד דבינה בעלמא שיש וכמו הק'. המלוכה סוד הקדושה
סוד הזה השבועות חג בסוד והוא בינה, שערי חמשים והם מעשר כלול וכ"א מנצפ"ך.
תתאה. ה' סוד הק' המלוכה בסוד שערים חמשים ישנו ככה חן. ליודעי כידוע הנו"ן שער
אחיזת יהיה לבל הנו"ן. באלו הנו"ן. אלו באלה. אלה יואגדו ולקשרם לייחדם וצריך
ולסוד משלה בכל מלכותו שיהיה רק ושלום חס הק' בהמלוכה ליצלן רחמנא החיצונים
מקום שיהיה כדי דיורין. נו"ן בה שהיה ביהודה שהיתה חדשה כעיר לעירוב שיור צריך זה

לשונו. כאן עד זה, והבן הקדושים העליונים בינה שערי נ' של הק' עודלהשראת (וראה

זה) בענין א' ענף ב' שורש שבת של סדורו עוד ועיין יתרו, פרשת חיים מים .באר
בהעלותך[יח] פרשת חיים מים באר הקדוש בספר ח)ראה :(פרק

עולם של יחודו היחיד רשות אל הרבים מרשות לברוח קודש שבת בערב לטבול צריך
לבו אל לעלות האדם צריך ואז קודש השבת הארת יתחיל אשר בעת קודש שבת בערב
בא כנזכר. תשב לבחינת ולבוא החול ממעשה נפש במר להתבייש האמור הבשת בחינת
של אש אכלה אש להיות אש ברשפי לטבול צריך אשר להראות חמין במים הרחיצה

הרע, מרשותהיצר לברוח קודש שבת בערב לטבול צריך שאדם הטבילה עיקר הוא וזה
סביב אכלה להבה באש עולם של יחודו היחיד רשות אל הואהרבים זה חיוב כן ועל .

לטבול עוד צריך זה אחרי ואך בגפ"ת. לברכה זכרונם חכמינו ופסקי נביאים מדברי
טומאה מכל המטהרים המים שהם ז"ל. האר"י הרב בדברי המבואר סאה בארבעים

הלבל טבילת על רמז והכל בהן. טובלת שהנדה במים טומאות מיני מכל הגוף את טהר
ז"ל ברמב"ם שאיתא כמו העיקר שהוא הדעת מקואות)במי הלכות בזה(בסוף הארכנו כאשר

שבת של סידורו ג')בחיבורנו ענף הראשון כל(שורש כי יותר חיוב הוא החמין טבילת אבל .



הזוהרכ טהרת

©§¥£Ÿ§¥¦§©£¦¤§©¦§¨¥¦¦©£©§
¨¦¦¨¤¤©¥§¥¦§¨¥§©£¤©©¨¨§¦
§©¨¤¨¨©§¦¤©§¥¨¨©©¨©£¥

וזה[יט] ּבהמֹות', 'הֹובלת ּכיּתּוב היה ההׁשמדה רכבֹות ׁשעל וכּידּוע ©©§¨¨§©¨©¤©§©©©§¨¨¨¨¦©Ÿ§¥§¤
ׁשנים, מאֹותם הּכּתּוב מּדה)היה ּכנגד מּדה מּמׁש ּכאן רֹואים ה"י.(ואנּו ¨¨©¦¥¨¨¦ְְִִִֶֶַָָָָָ

הרבוהּגאֹון והדרֹו הּדֹור ּפאר ׁשּבדֹורנּו הּמיחד המקּובל הּצּדיק ְַָ©©¦©§¨©§ª¨¤§¥§¥©©£¨¨©©§¨¥
האנׁשיםׁשליט"א ּכל ּכי אמר ּובּנעימים, ּבּטֹוב ימיו יארי ה' , §¦¨©£¦¨¨©©§¦¦¨©¦¨¨£¨¦

של מלכו המלך אל בא הנער ובזה כנאמר. וטהר באש תעבירו באש יבוא אשר דבר
הזה עולם בחינות מכל למעלה קדמתה קדם לבחינת ועולה ה' קדושת אור לקבל עולם
בחינת שבת שכולו ליום הרומז קודש שבת והוא הבא עולם הנקרא התשובה למקום

זכויות. נעשין וזדונות האחור על ומכסה מכפר הקדם ואז הבא. פרשתעולם חיים מים (באר

ח) פרק - .בהעלותך
זהר תיקוני עוד א')ראה עמוד ס' מהימנא(דף רעיא ב'), עמוד רס"ד דף מהימנא(השמטות רעיא ,

א') עמוד רמ"ב דף פנחס פרשת זהר(במדבר תיקוני א'), עמוד כ' זהר(דף ב')תיקוני עמוד ס"ו (דף

ושלום.[יט] חס מּכליה יׂשראל עם את להּציל הּגדֹולה ּבמלחמּתם הּקדֹוׁשים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּצּדיקים
לבּטלֹו: ונּסה אֹוׁשויץ ׁשל הּנֹוראה הּגזרה ראה הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהּבעל

ורּבנּו מֹורנּו הּקדֹוׁש הּצּדיק ׁשּכתב טֹובמכּתב ׁשם ּבעל יׂשראל הק'רּבי הרב לחברֹו זי"ע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ
מטלוסטמ' מהבעש"טמרּדכי מכּתבים ּבכּמה ּכתב ּכ - נסּתר" הּצּדיק גילו ["ּבן זי"ע ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ

אליו] קעב]זי"ע [ּדף הּקדׁש -(יג)ּבאּגרת "הּתמים" ּבספר [נדּפס :[183 [נו' ס' מכּתב , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
לׁשֹונֹו: וזה רביעית] חֹוברת - תרצ"ו ׁשנת ּתּמּוז לחדׁש י"ב ּבוארׁשא לאֹור ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹיצא

ראה ג' ליֹום אֹור אֹוׁשּפיצין,ב"ה, טי"ת ת"ק ¿◌ְִִ

מ' ה˜' הרב מטלוסטלחברי מרּדכי ַ◌ֲ◌ֵ◌ƒ◌ָ◌ַ◌ְְַָ

ׁשמֹו)למע"˘ לבֹוא(למען האחדּתכף מן הּׁשנים וטבים הּקהּלה, על טבים א ּדברים אני ראה ּכי ¿◌ַ◌ַ◌¿◌ֵ◌ֶ◌ָ◌¦¤£¦§¨¦¦©©§¦¨§¦©§©¦¦¨¤¨

ליראיו", ה' "וסד סד, מּמרנּוונמּתי˜ ל הּידּועים הּכ˙בים אּת ּתּקח לפה ּתבא ׁשּתכף חז˜ ּבטחני §©§¦§¦¥¨¦§¦¨¨¤¥¤¨§Ÿ¦©¦§©§¨¦©§¦§¦¥

חבר לי. הם נחּוˆים ּכי נ"ע נאמנה.ה˜' ּבאהבה מטלוסט.דו"˘ טוב ˘ם בעל כאן.יׂשראל עד ¦§¦¥¦£¤§¿◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌¡◌ָ◌ָ◌¦§¨¥

למקום ממקום בגלות נדדו זי"ע זושא ורבי אלימלך ר' רבי הקדושים שהאחים ידוע וכן
לעבור, נתנם לא מ"ם הסמ"ך ושם אושביץ, זו לאושפצין שהגיעו עד ישראל את לתקן
מאכלות בעון אחרא הסטרא של האחיזה גדולה כמה עד מכאן רואים חזרה. וחזרו
ורבי אלימלך רבי טוב, שם הבעל מרן כדוגמת הקדושים הצדיקים שגדולי עד אסורות,
הקילקול את לתקן בידם עלתה לא זי"ע מצאנז חיים והדברי אדלער נתן ורבי זושא,
מיליון מששה יותר של הנורא האבידה וכל רח"ל הגזירה נגזרה התיקון ובלי הנורא
נוראות וגזירות ואלמנות יתומים רח"ל כמה בזמנינו רואים ועוד זה, בגלל קרתה יהודים
שזיכה יתברך להשם ותודה אסורות. מאכלות של הנורא החטא בגלל זה וכל ומשונות,
חלב ניקור שחיטה על אסורות, ומאכלות כשרות עניני על ספרים 400 לעשות ידינו על



הזוהרכב טהרת

ּבפסּוק ׁשּכתּוב הּקלּפה ּכנגד ל)ּבקדּוׁשה, כב (ׁשמֹות ¦§¨§¤¤©§¦¨¤¨§¨ְ¨¨§¨¤§¥¨Ÿ
פ"ו), מ"ט ׁשער חּיים עץ ּגימטרּיה.(ועין המן" "ארּור ּגיסא ּומאיד - Ÿ¥ְִֵַַַַ¥¦¨¦¨¨¨¨¦©§¦¨

"ּבׂשר", ס ׁשהּוא תק"ב, ּבגימטרּיא 502 ּגימטרּיה מרּדכי", ּברּו" ¨¨©¤¨¦§©¦§¨¦§©¦©§§¨¨¥§502–וכן

ומדתו "כלב" נקרא הוא עמלק דקליפת להוסיף [ויש להבין. וקל תק"ב, גימטריא כן
= 503 תיבות ד' עם בגימטריה וחצוף" פנים עז "כלב המילים וחשב פנים, ועז חצוף
נרמז ובזה עמלק. כוח זה טרף, בבשר נכשלים ושלום חס שכאשר ,503 הכולל עם בשר

המשנה דברי סוטה)גם ולהזהיר(סוף להינצל מוכרחים זאת ולתקן הכלב, כפני הדור פני ,
הכשרות]. על הרבים את

עמלק" גוים ש"ראשית ידוע, זה כ)והנה כד, באל(במדבר אחיזה לו ויש הרשע, עשו מזרע ,
אחר" "אל כמנין – ר"מ גימטריא הוא "עמלק" כי יד)אחר, לד, כן(שמות גם שהוא ,

הוי'" "רוח הוא בקדושה וכנגדו ר"מ, כט)גימטריא יא, קליפות(שופטים שתי כנגד והנה .
בסוד חמור של הקליפה על יתגבר דהוא דוד, בן משיח בקדושה יש וחמור, (זכריהשור

ט) הכתובט, שאמר כמו "שור", איקרי יוסף בן ומשיח החמור", על ורוכב "עני לג,: (דברים

לו".יז) הדר שורו "בכור :
בזוהר איתא ע"ב)והנה ק"א דף רות, חדש וזוהר ב', עמוד קכ"ד דף ג' חלק הקליפות(עיין שתי מבין כי ,

כי "צפע", הנקראת אחת קליפה יצא וחמור, שור מקליפות דהיינו לעיל, הנזכרות
צפע" יצא נחש כט)"משורש יד, אנו(ישעיה צריכין ולכן ר"מ, – "עמלק" גימטריא ו"צפע" ,

עפץ במי תורה בספר א')לכתוב עמוד י"ט דף גיטין אתוון,(עיין בהיפוך "צפע" אותיות שהוא
עפצין. במי תורה הספר כותבין שאנו מה צפע, של הקליפה מכניעין אנו ובזה

הראשונות קליפות שלש שהן – שור חמור, נחש, תיבות: ראשי הוא ונחש
רבותינו אמרו ולכן "צרעת". גימטריא "חמור" "שור" וקליפות אומות. שבשבעים

לברכה ד)זכרונם פ"כ, רבה דיבר(בראשית שהנחש ולפי צרעת, היא דנחש סלעין הני
בצרעת. נלקה הרע, לשון

עשו הרשעה, ולילית סמא"ל הוא שלו שהשר עשו, בן אליפז, בן צפו קליפת והנה
לעיל שכתבתי כמו וליטא פולין בארץ גדול חורבן הנעלם)בקטרוגם והנה ולקחו(בד"ה ,

בשר, מצד העור גבי על בקדושה שנכתבים תורה הספרי הרבים בעוונותינו השונאים
במי דוקא ונכתב השערות, מצד שהוא דוכסוסטוס, גבי על ולא תק"ב, גימטריא שהוא

לברכה זכרונם רבותינו אמרו ולכן עמלק. קליפת נגד שהוא עמודעפץ, י"ח דף זרה (עבודה

נשרף.א') לחוד והקלף פורחות אותיות תרדיון, בן חנינא רבי עם שנשרף תורה בספר
והקלף פרחו, שאותיותיהן תורה, ספרי אלפים כמה נשרפים היו פולין בגזירות וכן
כי בקדושה, אחיזה שום להם אין זה שמכח יודעים, אינם והשונאים נשרף. והעפץ

ציותה ל)התורה כב, אבל(שמות אסור, הוא באכילה – תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר
שנשרפו ואחר בקדושה, אחיזה להם היה ובזה וטריפה, נבילה עור גבי על לכתוב מותר
וחמור שור כח ויפריח לעיל, הנזכרות הקליפות כח נתמעטו היום מאותו – תורה הספרי
מעלה של והמקדש יוסף, בן ומשיח דוד בן משיח משיחין: תרין שיבואו שבקדושה,

למטה. ירד



הזוהר כגטהרת

ּברּו" ׁשל הּנׂשּגבה לּבחינה לעלֹות אפׁשר ּבׂשר אכילת ידי ׁשעל ¨¤¨¨§¦©¨¦§©£©¨§¤¨¨©¦£¥§©¤§©הינּו
אנּו זה ּומּפני המן". "ארּור – ּתחּתית לׁשאֹול לרדת חלילה ואפׁשר ¨¤¥§¦¨¨¨¦§©§¦¤̈¤¨¦¨¨§¤§©§§̈מרּדכי",
רח"ל, רעה לתרּבּות יֹוצאים ואברכים ּבחּורים הרּבה ּכ ׁשּכל הּיֹום ¨¨§©§¦§¦¥§©§¦©¥§©¨¨¤©¦רֹואים

דּפרקא באגרא עי"ש)ּכמבֹואר ועֹוד, קכ"א, ידי(אֹות ׁשעל הּדברים ּבאּור - . ©§¨§©§¨§¦§¨ְ¥©§¨¦¤©§¥
הּנּצֹוצֹות, ּכל את ּולתּקן מעלה, מעלה לעלֹות זֹוכים ּומהּדר, ּכׁשר ּבׂשר ¦©¨¤¥©§¨£©¨§©£©¦¨ª§¥¨¨¨©¦£אכילת
עד הּכל, מקלקלים טרפה ּבׂשר אֹוכלים חלילה ואם מרּדכי", ּברּו" ©Ÿ©¦§§©§¨¥§¨¨¦§¨¦¨¦§©§§¨¨©¦§ּבחינת
ּביֹום ּביין ּומתּבסמים ׁשּׁשֹותים ידי ועל - המן". "ארּור לבחינת §¦©§¦§©§¦¦¤¥§©§¨¨¨©¦§¦¦¦©¤ׁשּמּגיעים
הּוא ּומי ּכׁשרים, מאכלֹות לאכֹול זֹוכה אׁשר האיׁש הּוא מי מגּלים ¦¦¥§¨£©¡¤¤¤£¦¨¦¦©§¦©הּפּורים,
ּכי סֹוד", יצא יין "נכנס ּבסֹוד ּובּפיגּולים, אסּורים ּבמאכלֹות נכׁשל ¦¨¨¦©©§¦§¦¦§¦£¨£©§¨§¦¨¦¨¤ׁשחלילה
ׁשּׁשתה ידי ועל אסּורֹות מּמאכלֹות נזהר ׁשהּוא מסּים אדם על נראה ¨¨¤¥§©§£¨£©¦¨§¦¤¨ª§¨¨©¨§¦¦¨§¦לפעמים
נפׁשֹו את ּומגאל אסּורֹות מּמאכלֹות נזהר אינֹו ׁשהּוא ונֹודע ריחֹו הבאיׁש §©¤¥©§£¨£©¦¨§¦¥¤©§¥¦§¦¦©יין

ׁשחּי הענין וזה המןּבּפיגּולים. ארּור ּבין ידע ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי אדם ב §¦¦§¤¨¦§¨¤©¨¨¨¦§¥§©¨©§Ÿ¨©¥¨¨¨
נפלאים והּדברים מרּדכי, [כא]לברּו. §¨¨§§©§©§¨¦¦§¨¦

ּפעמיםהּנה 172 מזּכר הּקדֹוׁש להּזהר[כב]ּבזהר צריכים הּמׁשיח, ּביאת ׁשּלפני ִֵ§Ÿ©©¨ª§¨§¨¦¤¦§¥¦©©¨¦©§¦¦§¦¨¥
ּבּזהר ּפעמים הרּבה ּכ ּכל ׁשּמזּכר אחד ענין עֹוד ואין רב ©ª§¨¨¨©§¥§¨¦©Ÿ¤¨¤©§¦¥§©¤¤¨¥מהערב
הרּבנים רֹוב ּדמׁשיחא ׁשּבעיקבתא ידּוע הּקדֹוׁש הּבעׁש"ט ּומּתלמידי ¦¨©¨¨¦§¦¨§§¦§¤©¨¨©§£©©©¦§©¦¨©הּקדֹוׁש,
לחמּׁשים אחת ּפעם ּבגלּגּול רּבינּו מׁשה ּבא זה ּומּפני ה"י. רב, מערב ¦¦£©©©©©§¦§¥©¤Ÿ¨¤¥§¦©¤¤¥§¦יהיּו

חז"ל ואמרּו ע"ב)ׁשנה. צ"ו ּברק"(סנהדרין ּבבני ּתֹורה למדּו המן ׁשל ּבניו "מּבני ¨¨§¨§£©ְְִֶַ¦§¥¨¨¤¨¨¨§¨¦§¥§©
ונדּבקּו ׁשהתגיירּו לׁשבח, לפרׁש ׁשאפׁשר ּכמֹו ּבּמדּבר: חן מצא ּבספר §§¦§§©§¦§©§¦¥¨§¨§¤¤§¨§¦©¥¨¨¤¥§¥¥ּובאר
ונכנסּו חדרּו הּתֹורה לֹומדי ּבתֹו ׁשּגם לגנאי, לפרׁש אפׁשר ּגם §§¦§§¨¨©¥§§©¤©§¦¥¨§¨§¤©¨§©ּבקדּוׁשה,

ה"י. ¦¥¨£עמלקים,

כה)ּובּפסּוקים ּפרק ּבן(ּבּמדּבר אלעזר ּבן ּפינחס וכּו' ּבּמּגפה הּמתים "וּיהיּו ְְִִֶֶַַָ©¦§©¥¦©©¥¨§¦§¨¤¤§¨¨¤
קנאתי את ּבקנאֹו יׂשראל ּבני מעל חמתי את הׁשיב הּכהן ¦¨§¦¤§©§¥¨§¦¥§©¥¦¨£¤¦¥¥Ÿ©Ÿ£©אהרן

הלאו[כא] את בעצמו שיקיים כלומר דלא, עד לבסומי איניש חייב לפרש: אפשר ועוד
בגמרא שאמרו כמו יין ידי על אפשר וזה איש, מפני תגורו בתרא)דלא קשה(בבא פחד ,

זוה"ק שהלומד הסוד תורת שזה מפיגו, תורה של יינה לפרש עוד [אפשר מפיגו, יין
שיש מרדכי, לברוך המן ארור בין ידע ואז, דקדושה], ועזות ואומץ שמים יראת מקבל

ארור הוא ובאמת כמרדכי ועלהנראה מרדכי, ברוך הוא ובאמת כהמן הנראה ויש המן,
האמת, את ויאמר איש מפני ירא לא היין .(מח"ב)ידי

ואם[כב] הגאולה, מעכבים והם העקב, בזמן המציקים שהם לרמז עקב – גימטריה 172
שייך מי האמת כל את ומגלים – ליעקב אמת לתתן זוכים ה' יראת כלומר – לי' זוכים

האמת. מצדיקי הוא ומי רב לערב
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על נפׁשֹו את מסר ׁשּפנחס הינּו ּבקנאתי" יׂשראל ּבני את כּליתי ולא ©§©¤©¨¨§¦¤§©¦¨§¦§¥¨§¦¥§¤¦¦¦Ÿ§¨§ּבתֹוכם
נעצר ּפנחס ידי על ּדוקא מּדּוע הּמפרׁשים ּומקׁשים - הּמּגפה. את לעצר ©¡¤¨§¦¥§©¨§©©©¦§¨§©¦§©¨¥©©¤Ÿ£©¨§מנת
עברֹות עֹובר יׂשראל ׁשּכלל אי ראה שהרבש"ע הּוא ּבכ והּבאּור ¥£¥¥¨§¦©§¤¥¨¨¨§¥©§¨¥©©הּמּגפה,
זה קנאתי, את ּבקנאֹו נפׁשֹו את מסר ּופינחס מחּו, ולא ׁשתקּו הּנׂשיאים ¤¦¨§¦¤§©§§©¤©¨¨§¦¨Ÿ§§¨¦¦§©¨§וכל
מּצבים ׁשּיׁש מּכאן מּוכח הּמּגפה. את עצר ּכ ידי ועל להקב"ה רּוח נחת ¦¨©¥¤¨¦¨¨¥©©¤©¨¨¥§©§©©©©ּ̈גרם
לקּום צרי מקֹום מּכל מֹוחים, ואינם ׁשֹותקים הּנׂשיאים ׁשּכל יׂשראל ¨¦¨¨¨¦¦¨¥§¦§¦¦§©¨¤¥¨§¦©§¦ּבכלל

ּבּדֹור. ׁשּיׁש הּפירצֹות על ּומחאה זעקה קֹול ּולעֹורר הּנפׁש, את ©¥¤§¦©©¨¨§¨¨§¥§¤¤©¤Ÿ§¦§ולמסר

עלידּוע נֹוראה ּגזרה ׁשּיׁש וראה לגרמניה, נסע הּקדֹוׁש שהּבעׁש"ט הּמעׂשה ַָ©©£¤§©©¤©¨¨©§¤§©§¨§¨¨¤¥§¥̈¨¨©
מּׁשּום הּגזרה, את לבּטל עּמֹו ּביחד ׁשּיבֹוא לתלמידֹו וקרא ¦̈¥§©¤¥©§¦©©§¨¤¦§©§¨¨§¦§©היהּודים,
היה ׁשּׂשם אּוׁשפצין ׁשּנקרא הּמקֹום על הּגזרה וראּו האחד, מן הּׁשנים ¨¨¨¤¦§§¨§¦¤¨©©̈¥§©¨§¨¤¨¦¦©§©¦טֹובים

'אֹוׁשויץ' ההׁשמדה למחנה ּכ היה[כג]אחר ההׁשמדה רּכבֹות ׁשעל וכּידּוע . ©©¨§©£¤©©§¨¨§¦§©¨©¤©©§©©§¨¨¨¨
ּדרׁשֹות ּובספר - ה"י. ׁשנים, מאֹותם הּכּתּוב היה וזה ּבׂשר', 'הֹובלת ¨§¤¥§¦¨¨¥¦©¨¨¤§¨¨©¨¦ּכּתּוב
זי"ע, מבעלזא אהרן רּבי הּקדֹוׁש מהּצּדיק מביא ׁשליט"א שווייצער ¨§¨§¤¦Ÿ£©¦©¨©¦©©¥¦¥¨¦§¨§©הּגר"ש

¨£©§¨¤¥§©¨§©¦¦¨§¤©¨¨¨¤¨©¨¤ׁשאמר:
£¤¨£¦©¦¦¤¨£¨¥©¤§¨¦§¨¨§¦¨§¤¤
¦¨¦§¥¤Ÿ¦§¦©©¦¦¦§¨¥¦§¦¤©¤¤¤©©©¨¨

. ¤©¤£¨¥§©§¥¤¨¨§Ÿ¦§¦§¥§¦¨©

אנׁשיםעֹוד ּכּמה אליו התחננּו הּׁשֹואה ׁשּבׁשנֹות הּנ"ל: הּצּדיק על ¦¨£¨©¨¥§©§¦¨©§¦¤©©¦©©©¨§ּמסּופר
ּבגלל ּבאה הּצרה ׁשּכל ואמר הּנֹוראה, הּגזרה את לבּטל ׁשּיתאּמץ ©§¦¨¨¨¨©¨¤©¨§¨¨©̈¥§©¤¥©§¥©§¦¤§¦ּובקׁשּו

ּבעצמֹו עמלק קלּפת הּוא הּגרמני והרׁשע הּטרפה, ּוכמֹו[כד]הּׁשחיטה , ©§¦¨©§¥¨§¨¨¨©¤§¨¦§¦©£¨¥§©§§
ּכתּוב עמלק ט-יא)ׁשּבמלחמת יז ּפרק לנּו(ׁשמֹות ּבחר יהֹוׁשע אל מׁשה וּיאמר ¤§¦§¤¤£¨¥¨ְֶֶ©Ÿ¤¤¤§ª©§©¨

האלהים ּומּטה הּגבעה ראׁש על נּצב אנכי מחר ּבעמלק הּלחם וצא ¦Ÿ¦¦¨©Ÿ©¦§¨©¥¨¡Ÿ¨¨¨¥¨£©¥¨¦¥§¦¨£אנׁשים
וחּור אהרן ּומׁשה ּבעמלק להּלחם מׁשה לֹו אמר ּכאׁשר יהֹוׁשע וּיעׂש §ª©©£¤¨©¤§¦¨¥©£¨¥¤©£Ÿ§©©©¦¨§ּבידי.

כל[כג] את וטיהרו הלכו זי"ע זושא ר' ורבי אלימלך רבי הקדושים האחים וכידוע
עליהם ואיים רח"ל השטן עליהם נגלה ושם לאושוויץ, שהגיעו עד היהודים מקומות
פחדו ומזה שלהם, לחסידים העולם כל את יהפוך אז – מכאן יחדלו לא שאם

אמת. של חסיד באמת מי יודע ומי מ"ם, הסמ"ם של שליחים יהיו שלהם שהחסידים
עושה[כד] שהיה זי"ע, מוצפי סלמן רבי האלוקי המקובל הקדוש הצדיק על ומסופר

אחת ופעם הנוראה הגזירה את לבטל כדי צדיקים קברי אצל ויחודים ותיקונים תפילות
כמה בעל נחש השמים מן לו הראו אימנו, רחל בקבר ולכוון להתפלל הרבה כאשר
ימ"ש שהרשע לו אמר הגדולים המקובלים אחד את וכששאל להורגו, שרצה ראשים

בנפשו. יסתכן קשה,ושלא מאוד קליפה הוא
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הּגבעה. ראׁש ¨©¦¨¤£©§¥¨§¦©¨§¨¤¦¨¤£©¨¨§¨§¦©Ÿ̈עלּו
§¨©£¨¥¦¥¤§¥¦©¦§¤¤©¨¦©§¨©¥¤¨¤¨§©£Ÿ

והיּו §¨§§¨¨¦¤¤¨¦¤¤¨©§¦¨¨¡¨©Ÿ©¨¤§¨
צּדיקים: ג' ©¨¦¨¨¨§¦£§¦§§©§¦¤§Ÿ¤§©£Ÿ¦¦©ׁ̈שם

©¨¦©¦¦§¥§©¥¤©§¥¨§¦§¨§©¤¨
ּבידֹו. עלתה לא ולכן הּׁשליׁשי. הּצּדיק נמצא ולא ¤¤¥§Ÿ¦§¨©©¦©§¦¦§¨¥Ÿ¨§¨§¨

ׁשהםּובדֹורנּו ׁשחׁשבּו מההכׁשרים ּבאחד ּכזה, מעׂשה ראינּו ּכן ּגם אנּו ְֵ¨©¥¨¦©£¥¨¤§¤¨¥©¤§¥¦¤¨§¤¥
החרדית העדה וזהּו ּביֹותר, את[כה]הּטֹובים אסרה הרּבנּות ואפילּו , ©¦§¥§¤¨¥¨©£¥¦©£¦¨©¨¨§¨¤

ּדבר. הסּתר ה' ּוכבֹוד וכּו', הכׁשר מאֹותֹו ¨¨¥§©§§¥§¤¥¨¨̈הּבׂשר

הייתיואסּפר אמריקה, ּבגלּות ׁשהּותי ּבעת עּמי ׁשהיה מבהיל מעׂשה עּתה ֲֵַַ©¨©£¥©§¦¤¨¨¦¦§¥§¦§¨©¤¦¨¨¦¦
ואמרּו מֹונית, הזמנּתי מּׁשם ׁשּיצאתי ּולאחר ממחה, רֹופא אצל §¨§¦¦§©§¦¨¦¦¨¨¤©©§¤§ª¥¤¥ׁ̈שם
ליל ּבדעּתי חׁשבּתי עּזים ּגׁשמים ׁשּירדּו והגם ׁשעה, חצי עֹוד ׁשּיבֹוא ¥¥¦§©§¦§©¨¦©¦¨§§¨¤©£©¨¨¦£¨¤¦לי

התורה:[כה] כ"ב)אמרה ד' פרק אלקיו(ויקרא ה' מצֹות מּכל אחת ועׂשה יחטא נׂשיא אׁשר :ְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ
הדור שאשרי אשרי, מלשון אשר בגמרא ואמרו ואׁשם, ּבׁשגגה תעׂשינה לא ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹאׁשר
צריך אחד כל לכן טעויותיו, על ברבים ומודה חטאיו על קרבן מביא שלו שהנשיא
ויודה יתוודה בגללו רבים נכשלו ואם עליו, המלעיגים מפני יבוש ולא טבעו על להתגבר
את כותב ואני ברבים, האמת את לומר מוכרח אני כן על לו. ורפא ושב טעותו, על
שלהם הכשרות את ופרסמתי הדפסתי שנה מארבעים יותר לפני שבעבר מפני שמם,
עלי וסמכו עותקים, מיליון כחצי נדפס הזה והספר א-ב, חלק ישעיה נפש ספרי בתוף
אשר המכשול את לתקן ואזכה ולוואי האמת, את לומר אני מחויב טוב, הכשר שזה

באמת. לתקן שרוצה בישראל גדול לכל ולהסביר להוכיח מוכן ואני ידי. על נגרם
הגאון הרב כאשר לסובלם] יכול הנייר שאין דברים הרבה לי נודע [ועוד כעת, לי נודע
מכתב שפירסם בירושלים, ישראל בית בשכונת ומו"ץ רב שליט"א שווימער דוד רבי
החרדית העדה של בהשחיטה שיש מה הנוראים המכשולים את עמודים בחמש
שטרנבוך משה רבי הגה"צ את להרוג רצו [וכן אותו להרוג עליו ואיימו בירושלים,
ובתוך עיה"ק, ירושלים בכל גדולות מודעות והיה טריפה שהם הכריסים על כשאמר
ידי על נשלט והכל תיכף, זה את הורידו הם כי אחת מודעה אפילו נראה לא שעתיים
יש שנים 8 שכבר השוחטים לכל ידוע הכרסים, של טריפות ועל – עמלק של שותפם
בגלל ולבסוף כשר, שהכל חדש מכתב יכתוב לא אם הכרסים] נקיבת של הזאת הבעיה
של הדעת שאין פרסומים פרסמו [והם שקר, של בפרסומים רצה ולא דעתו על שעמד
אם רק כסף לו שמשלמים אומרת זאת ממשמרתו. אותו העבירו סובלתן] שמים ירא
טוב אומרת שהמשנה כמו ושותפיו לעמלק רק שייכת כזה וכשרות כשר!!! שהכל יגיד

עמלק. של שותפו פ"ב)שבטבחים של(קידושין הבעיות כל את באמת להבין שרוצה ומי .
הכל. ויתבהר הכשרות, על שכתבתי ספרים מאות בארבע יעיין כיום השחיטה
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ׁשעה וׂשֹוחחנּו יהּודי, ּפגׁשּתי הּדר ּובאמצע ּדּקֹות, עׂשר ׁשל מהל ¨¨§©§¦§¦§©¨¤¤©©§¤§©¤¤¤¨£©¤¤ּ̈ברגל
ביעסטרצקי לרב ּבאּו מהּמדינה ׁשּׁשליחים לי וסּפר ׁשּירד, הּׁשֹוטף ּבּגׁשם ©¨¨¨¦§©¥¦¦§¤¦¥¦§̈©¤¥©¤¤©¦£©וחצי
הּבׂשר, ׁשל ההברחֹות את לתּפס יכֹולים לא ׁשהם לֹו ואמרּו זצ"ל, ¨¨©¤©§©©¤Ÿ§¦¦§Ÿ¥¤§¨§©©©§¦מּצפת
ׁשּבׂשר לֹו ואמרּו זאת, לעׂשֹות אי יֹודעים חכמה להם ׁשּיׁש הרּבנים ¨¨¤§¨§Ÿ£©¥¦§¨§¨¤¨¥¤¦¨©¨©§ואּולי
ּבעיֹות ׁשני יֹוצר וזה מהערבים, מּגיעים המהּדרים ההכׁשרים ׁשל חֹותמת ¨§¥§¥¤§¦§©¨¥¦¦©¦¨ª§©¦¥§¤©¤¤¤¦עם
הׁשּגחה ואין ּבריא ׁשאינֹו אֹוכל הּבהמֹות את מאכילים ׁשהם אחד ¨¨§©¥§¦¨¥¤¥¥§©¤¦¦£©¥¤¨¤¦¦¦§רצינּיים,
אינם ׁשהם ּבעיה ועֹוד הּבריאּות. עם ּבעיה ויׁש האֹוכל, על ¨¥¥¤¨¨§§¦§©¦¨¨§¥§¥¨©¦©§¦וויטראנית
הכׁשר עם ּבׂשר ׁשּתפסּו ּפלילים ּתיקים 300 להם ויׁש הּמּסים, את ¥§¤¦¨¨§¨¤¦¦§¦¦¤¨¥§¦¦©¤¦§©§מׁשּלמים
אּתֹו ולמדּו אֹותֹו ׁשּלקחּו מאמעריקא יהּודי אֹותֹו וסּפר מהערבים, ¦§¨§§¨¤¨¦¤©§¦§¥¦§¦§©¨¥©¦©¤ׁשּמּגיע
מהערבים הּבׂשר את מגניב מי לגּלֹות אי ּבילּוש ּדרכי חדׁשים ׁשלׁשה ּבמׁש§¤¤§Ÿ¨¢¨¦©§¥¦¥§©¦©§¦¤©¨¨¥¨©§¦
הּגיע מּכן ּולאחר זה. עבּור ּתׁשלּום ּדֹולר מליֹון ּכחצי ּגדֹול ס לֹו ©¦¦¥¦©©§¤£§©¨§¦¦£©¨©¦§¦§והבטיחּו
ׁשם ׁשהיה ּגדֹול מפעל קרקעי ּתת סֹודי מקֹום ּבאיזה ׁשם וראה ראמלה ¨¨¨¤¨¨§¦¦©§©©¦¨¤¥§¨¨¨§©©©©§ליד
ּכל ׁשל ּפלֹומּבֹות עם ׁשֹונה, הכׁשר סּוג עם מּדף ּכל מסּודרים, מּדפים ¨¤§§¦¤¥§¤¦¨©¨¦©§¦©©£המֹון
קילֹו מאֹות ׁשלׁש צריכים "אנחנּו טלפֹונים: מקּבלים ּופקידים ההכׁשרים, ¦¥Ÿ§¦¦§§©£¦¤¤¦§©§¦¦§¦¥§¤©¥סּוגי
הּפלֹומּבֹות עליהם וׂשמים ּפּגּולים ּבׂשר ולֹוקחים ּפלֹוני", הכׁשר עם §§©¤¥£¦¨§¦¦©§¦§§¦§¥§¤¦¨ּ̈בׂשר
זה את להראֹות ּוכׁשּבא ׂשקּיֹות, ּכעׂשר עּמֹו ולקח זה, את ּומׁשוקים ¤¤§©§¨¤§¦©¤¤§¦©¨§¤¤¦§©§¤ׁשל....
ּכּמה עּמֹו ולקח ּבחּוץ, הּׂשּקּיֹות את והּניח ׁשּלהם לּמׂשרד נכנס ¨©¦©¨§©¦©©¤©¦¦§¤¨¤¨§¦©©§¦¦¦¨£©©לאחראיים,
ׁשהם ראה ּבחזרה הּׂשּקּיֹות ׁשאר את לקחת ּוכׁשּיצא להם, להראֹות ¥¤¨¨̈¨£©¦©©¨§¤©©¨¨¨¤§¤¨§©§¨§ªּדגמאֹות
תעׂשיית ׁשל מהאחראים אחד אליו והּגיע ּגּנבים? יׁש ּכאן ּגם ואמר ©¦©¤¦¨£©¨¥¨¤¨¥©¦¦§¦¨©¥¨©©¨§§¤¤נעלמּו,
ארץ את עֹוזב אינ אם לֹו, ואמר לראׁשֹו קרֹוב אקּדח והרים הּטרף, ¤¤¤¥§¥¦©¨§Ÿ§¨¨§¤¦¥§¥¨©¨¨©הּבׂשר

הּברית. לארצֹות ּוברח ,ּבראׁש ּדמ ¦§©§©§©¨§Ÿ§§¨¥¨§¦יׂשראל

טרפֹותּוכבר ׁשּתפסּו אי מקרים 2000 ּבער ּפרסמּו ּכבר ׁשּבעּתֹונים ידּוע ְָ¨©¤¨¦¦§¨¦§§§¥¤¦§¦¥¤¨§§¥
הרב..., ׁשל הכׁשר לגּבי ּפעם אֹותי ׁשאל ואחד - מהּדרים. הכׁשרים ©¨¤¥§¤¥©§©©¦©¨¨¤§¦¨ª§¦¥§¤¦עם
ׁשעֹובד ׁשמׁש מּבית יהּודי ּפגׁשּתי ׁשּפעם לֹו סּפרּתי אז ּומהּדר, טֹוב זה ¥¤¤¤¥¦¦§¦§©¨©©¤¦§©¦¨¨ª§¤¦©האם
ּבׂשר, ׁשל קֹונטיינרים מּגיע מפעל ׁשּבאֹותֹו לי וסּפר ּבׂשר, ׁשל ּגדֹול ¨¨¤¦¤¥§©¦©¨§¦§¤¦¥¦§¨¨¤¨¨§¦§ּבמפעל
ׁשעבר ּבׂשר וגם הכׁשר ּבלי ּבׂשר וגם ּגלאט, ואינֹו ּגלאט הכׁשרים מיני ּכל ©¨¤¨¨©§¥§¤¦§¨¨©§©§¥§©§¦¥§¤¥¦¨¦עם
הּבׂשר ּומּמילא נתקלקל האנּיה על הפריזער ּפעמים הרּבה וגם – הּתארי ¨¨©¨¥¦¥§©§¦¨¦¢¨©¤¦§©¦¨§¥§©©§¦£©©¤את
ּבׂשר מֹוצא הּוא אם הּבׂשר, איכּות את לבּדֹוק הוטרינר ּוכׁשּמּגיע מסריח ¨¨¥¦¨¨©¥¤§¦¨¦§§©©¦©¤§©¦§©¨§ּכבר

ׁשה ּולאחר ּבחּוץ, לאׁשּפה זה את וזֹורק מיחד ּדיֹו זה על ׁשֹופ הּוא ּואמקלקל §ª§¨¥©¤§§ª¨§¥¤¤¨©§¨©§©©¤
ועֹוׂשים כימּיים, חֹומרים עם זה את ּומׁשּפרים הּבׂשר את ּבחזרה לֹוקחים הֹול¥§¦©£¨̈¤©¨¨§©§¦¤¤¦¨¦¦¦¦§¦
ועֹוד - ה"י. אבֹות. ּבית לאיזה זה את ּומׁשוקים "דליׁשעס", מיחד אכל §¨¥¤¥§¤¤¦§©§¤¦§¨Ÿ¤§ª¤¦מּזה
להם לדרֹוׁש ׁשנה 15 לפני ׁשלמה להיכל ׁשהלכּתי עּמי, היה מבהיל ¤¨§¦¨¨¥§¦ŸŸ§¨¥§¦§©¨¤¦¦¨¨¦§©¥£©מעׂשה
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טֹובים מנּקרים ּכּמה אֹותם ׁשאלּתי הּדרׁשה ּולאחר ּכׁשרּות, הלכֹותעל (ׁשּיֹודעים ©©§§©©©§¨¨¨©§¦¨©¨§©§¦¦ְְִִֶ

ּפרטיה) ּבכל אּתםנּקּור מנּקרים וכּמה אֹותם וׁשאלּתי ׁשנים, לי ואמרּו לכם, יׁש , ְְִֶָָָ¥¨¤§¨§¦§©¦§¨©§¦¨§©¨§©§¦©¤
ה"י. ּבכרת, זה ונּקּור ,500 ּבער לי וענּו ¥¨§¤¦§¤¥§¦¨§¦¦§צריכים,

ּבהתנּדבּות ּדאֹורייתא חלב מֹוריד ְְְְְִִֵֶַַָָָהרב

ּבערּבבית ּבחיפה ּגר והיה ׁשנה ׁשמֹונים ּבן ּבער הּוא ׁשּכּיֹום רב ּגר ׁשמׁש ְֵ¤¤¨©¤©§¥¤¤§¦¨¨§¨¨¨§¥¨§¥¤
ׁשּלנּו ּתֹורה ּבתלמּוד ּבחיפה ׁשנה וחמׁש חמּׁשים לפני ׁשנה. ¨¤¨§©§¨¥§¨¨¥¨§¦¦£¥§¦¨¨¦¦£חמּׁשים

זמן. ּבאֹותֹו ּבחיפה הּגדֹולים מהרּבנים היה הּוא אצלֹו, ©§§¨¥§¦§©¦¨©¨¥¨¨§¤¦§©̈למדּתי

לֹולפני וסּפרּתי לׁשלֹומֹו ׁשאלּתי ּבטלפֹון, אּתֹו דּברּתי ,ּבער ׁשנים ׁשלֹוׁש ְִֵ¨¨¦§¥¤¦©§¦¦©¤¤¨©§¦¦§§¦©§¦
ּכדי ּתֹו וכּדֹומה, לאֹור מֹוציא ׁשאני הּספרים על ׁשּלי, העבֹודה ¥§¤©§¨¦¦£¤¦¨§©©¦¤¨£¨©על
"נּקּור", על לֹומר לֹו יׁש מה אֹותֹו ׁשאלּתי הּכׁשרּות, לנֹוׂשא ּגם הּגענּו ¦©©¥©¦§©¨§©©¥§©§©¦¦ּדּבּור
חלב והֹוריד אטליזים לכּמה ׁשבּוע ּכל הל ּבחיפה רב ׁשּכׁשהיה לי, סּפר וכ§©¦¥¦¤§¤¨¨©§¥¨¨©¨¨©§©¨¦§¦¦§¦¥¤
,לכ ּפנאי לו היה לא ּכי הֹוריד לא ׁשּמּדרּבנן החלב א מהּבהמֹות, ¨§©§Ÿ¦¦Ÿ¨¨Ÿ¨¨©§¦¤¤¥©©¥§©¥¨§©§ּדאֹוריתא
ׁשאר עם מה ׁשאלּתי, לא. אמר, האטליזים, ּבכל ּכ עׂשה האם ¨§¦©¦§©¨Ÿ©¨¦¦§¦©¨§¨¨¨¦©¦§©ׁ̈שאלּתי
זאת עׂשה עצמֹו הּוא ׁשּיֹוריד, נּקּור ויֹודע ׁשּיכֹול מי לי, אמר Ÿ¨¨§©¦¤¦©¥§¨¤¦¦©¨¦¦§¦©האטליזים

לכּלם. להּגיע יכל ולא ¨Ÿ¨©§©¦©§ª§§©§¦§ּבהתנּדבּות

אצל ׁשראינּו ּכמֹו יׂשראל ּבאלקי לכּפר האדם את מביא חלב ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאכילת
וזכרֹו. ׁשמֹו יּמח צבי ְְְְְִִִַַַׁשּבתי

ׁשּׁשּבתיּובנֹוסף אי - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין מּבית עדּות ּגבּית נביא לזה ְָ¨¤¨¦§¦©¥¦¥¦©¨¤¦¨©¦¥¤©§©
ועׂשהצבי §¦¨©¦§¨§¤¡¦¨¥¤©§¨¤¦¦¨¥§¨¨
הּברכה זה ׁשּמּובאעל ּכמֹו , ©¤©§¨¨¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨©¦©¦§¤¨

ּוּכתבים מאמרים קבּוצת והיא זצ"ל מעמּדין יעקב לרּבנּו הּקנאֹות ּתֹורת ¦¨§¦¨£©©§¦§©©¦§¤¥Ÿ£©¥©§¨§©©¤¥§ּבספר
צּלּום ּבּדפּוס ונדּפס תקי"ב. ּבאמסטערדאם נדּפס סֹודֹו, ּומתי צבי ׁשּבתי ¦§©¨§¦§©§¤§§©§©§¦¥§¦§©§©¤¤נגד
ּבירּוׁשלים עדּות קּבלת טפס וז"ל: מקֹור, הֹוצאת ע"י תשל"א ¦©¨¦¥©¨©¤Ÿ§©¨¦©¨¦ּבירּוׁשלים
הּכֹולל החכם לקדמנא ואתא הוינא, ּכחדא ּדינא ּבי ּתלתא ּבמֹותב ¥©¨¨¤¨§§©§¨¨§¨¥£¨£©¨¦¥¨¨§¨§תוב"ב:

עדּות ּבתֹורת והעיד ספרּדי איׁש חביב מׁשה בלה"ק:(ּבלׁשֹונֹו)מהור"ר וז"ל , Ÿ¤¨¦¦§¨©¦§¥¦§©¥ְִ

וחברֹון, ּבירּוׁשלים חכמים ּתלמידי ּבין הּדבר ׁשּמפרסם מעיד ©§©¤§¤§¦©¨¦¦¨£¥¦§©¥¨¨©¨§ª§¤¦¥¦£אני
§¦Ÿ¤¤¥¦¨¤¡¦¥¤§¨©£¨¨¦¦§¨¥©¦¨
¨¤§©§¦¤©§¨¨¤§¤¡¦¨§¥¤£¦©¤©©¨¨§¨¨

ּדבר ׁשמעּתי וגם , ©£¦©¥¤§©ª§¨¨©¨©¦©¦§©¨©§¦¨¨
ּתׁשּובה, עׂשה ּכ ואחר זה ּדבר ּכן ּגם ׁשעׂשה ּגדֹול ּתֹורה ּבעל אחד מאדם ¨§¨¨¨©©§¤¨¨¥©¨¨¤¨¨©©¨¤¨¨¥¤זה
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היּו ּבׁשֹואה מרּדכיׁשניספּו ׁשל מּדֹורֹו היּו ׁשהם מּׁשמֹו ׁשמעּתי [עֹוד ּגלּגּולים, ¤¦§§¨¨¦§¦¨©§¦¦§¤¥¨¦¤¨§§©
ׁשל מּס עּודתֹו ׁשּנהנּו מּפני רח"ל ּכעת נאספּו לכן ּבסעּודה ׁשם ואכלּו ¤¨§¦¡¤¤¥§¦©©¥¨§¤¤¥¨¨§¦¨§¨§¦©©הּצּדיק

ׁשּלהם הּתּקּון היה וזה רׁשע, צּדיק)אֹותֹו אֹותֹו ׁשל דיּבּורֹו נגד יצאּו הּקטן(ורּבים ואני ¨¨§¤¨¨©¦¤¨¤ְְִִִֶֶֶַַָ©£¦©¨¨
וזכרֹו, ׁשמֹו יּמח 'היטלר' רׁשע ׁשאֹותֹו ׁשּכּידּוע לדבריו, ראיה ¨¨§¦§§©¦¤§¦¨¨¤©¨©¤¨¨§¦¨¨§¦̈אביא

, ©§¦§Ÿ§¤©©§©§¨£¤¤£¨¦¦Ÿ¨§Ÿ¥
לֹו היה ׁשּלא וכּמה הּגז, ּבּתי לפי ּבדּיּוק החׁשּבֹון – באנציקלֹופדיה ּכתּוב ּכ]¨¨§¤§¦§¤§¨©¤§§¦§¦¨¥©©§©¨¤Ÿ¨¨
וכּס ה יהּודים 1600 לער לׁשם והכניס ּגדֹול ּבֹור חֹופר היה הּגז ּבבּתי ¨¦§¦§¤¥§¨§¦§¦§¨¥¨¨¨©¥¨§̈מקֹום
וזהּו זה] את סּפרּו ּבחּיים ּולהּׁשאר להינצל ׁשּזכּו אנׁשים ּכּמה ויׁש ¤§¤¤§¦¦©©¥¨¦§¥¨¦§¨¤¦¨£¨©¥§¨אֹותם,
ׁשּגם לאחׁשוורֹוׁש, – הרׁשע הּמן ּׁשּׁשקל ׁשקלים אלפים עׂשרת ּכנגד ©¤¥§©©§¨¨¨¨¨©¨¤¦¨§¦¨£¤¤£¤¤§¨¥מרּומז
ׁשאיתא ּכמֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל מּסעּודתֹו ׁשּנהנּו - סיּבה מאֹותֹו ּכליה נתחייבּו ¨¦¤§¨¨¤¨§¦¡¤¤¨¦¥¨¨§§©§¦̈אז

מגּלה :(יב.)ּבּגמרא ©§¨¨§¦¨¦§¥©¦§©§§¥¤¤¦§¨¥¤§©
§¨¨¨©¨¤¦§©¤¨§¦§¥¤¤¡¦§¨¤

ע"כ. , ¨¨¨©¥¦§©¦§©¦§§¤§¤§¦¦§§§¦§
£¨¨¨¦§¥§¤¤£¤¤§¥¨¨§¥§©§¨©¨§¥

בהרחבה) מזה נדבר .(ובהמשך

מגּלהאיתא ע"ב)ּבּגמרא ידע(ז' ּדלא עד ּבפּורּיא לבסּומי אדם "חּיב : ִָ©§¨¨§¦¨©¨¨¨¦§¥§©¨©§Ÿ¨©
יין, ׁשּיׁשּתה ידי ׁשעל הּוא והענין מרּדכי". לברּו המן ארּור ¦©¤§¦¤¥§©¤¨§¦¨§©§§¨¨§¨¨¨¥ּבין
האמּתית הּדעת – הּדעת לרּוחנּיּות ּולהּכנס הּדעת, מּגׁשמּיּות לצאת ¦¦£¨©©©©©©¦¨§¥¨¦§©©©¦§©¦¥¨¤§¦יזּכה

להּלן. ¨©§¥¨§¦§ויתּבאר

הּיׁשרּכתּוב קב קב)ּבספר האבֹות:(ּפרק ׁשחיּו הּׁשנים מנין ּבּגימטרּיה ָ§¥¤©©¨¨ֶֶ¨¨©¦©§¦¨¦§¨©¨¦¤¨¨¨
עֹולה ׁשהם[כ]ּביחד ©§¨¨¦§¨§©£Ÿ§©©¨§¦©§¦¨¨¨¤¥

לבש הצדיק דמרדכי דהא לפרש ואפשר כנודע. דקליפה עשו מחנה 400 כנגד שהם ודם,
לתקן כדי חכמה].את"שק", בראשית באריכות [ראה 400 גימטריה הנ"ל,"שק" ענין

וזהו[כ] עי"ן, אות אל"ף אות מן נעשה הראשון אדם חטא דמכח לעיל, כתבנו והנה
אלוף" מפריד "נרגן ולכן באל"ף, – "אור" להיות צריך שהיה עור", "כתנות (משליבתיבות

כח) מקובליםטז, ספרי בכמה זה ענין כמבואר טז.), דף דוד, בית מאמר ח"א, של"ה והאבות(עיין ,
תיבות ראשי שהן – ערבית מנחה, שחרית, תפילות: שלש ידי על זה ופגם חטא תיקנו

ידוע והנה ב')"שמע". עמוד קמ"ז דף י', תיקון בסופו, זוהר ותיקוני א', עמוד קס"ז דף א', חלק זוהר ,(עיין
ישמעאל, קליפת הוא וחמור וחמור, שור קליפות: שתי גברו הראשון אדם חטא שמכח

אדום, קליפת הוא תק"בושור גימטריא הן "ישמעאל" "אדום", השניםותיבות כמנין ,
יעקב שנים, ק"פ – יצחק שנים, קע"ה חי היה אברהם כי הזה, בעולם חיים האבות שהיו
בקדושה הן האבות כי שנים, תק"ב יהיו – יחד צרפם – וקמ"ז וק"פ קע"ה שנים, קמ"ז –

הסוד וזהו הקליפה. ל)נגד כב, גם(שמות הוא "בשר" כי תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר
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תכ"ה ׁשּבׁשנת ׁשמעּתי ¤©¦§¤§©©¦§©§©¨¦©§¦¤¦§©¨©ּגם
הרב הּכֹולל מהחכם ׁשמעּתי עֹוד ור"מ...... אב"ד ¨¦¨©§¦¥¤¨¨©¥¨©©§¨¨¦§¨¦§©

הּכֹולל החכם הּגדֹול מרּבֹו ׁשּׁשמע תוב"ב, ירּוׁשלים בעיה"ק ¥©¨¨¤¨©©¥©¨¤¦©¨§¦§©§§ּדספרדים
ׁשמֹומהור"ר יּמח צבי לׁשּבתאי מבּזה הייתי לא מּתחּלה אֹומר, Ÿ¤§©§¦¥¦§¦¨Ÿ¨¦¦§©¤§©§©§¦¦©§

ׁשל יד ּכתב ׁשראיתי אחר רק ּבֹו, מאמין הייתי ׁשּלא ּפי על אף ©§©¤¨©§¦¦¨¤©©©¦£©¦¦¨Ÿ¤¦©©§¦§וזכרֹו,
ּבֹו, מאמין ׁשהיה לאחד לכאן ׁשּכתב §¦¦©§§¦§¤¨©§¨¨¤¨¤¨¨©£¦§¨©¤©§

זה אחר ּככתיבתֹו, הּקדֹוׁש ׁשם ׁשּכתב ּדהינּו , £¦¡Ÿ¥¤©§©§¦§©§¤¨©¥©¨¦§¦¨©©¤
ויֹום. יֹום ּבכל אֹותֹו מחרים ¨¨§¦§©¦£אני

הּבׂשר קנּו ׁשנה 30 ׁשלערך ּבחיפה אטליז על מגּלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהרּבנּות
ְִֵַָמהערבים

עֹומדתּבער מׂשאית ׁשראה וסּפר לרּבנּות אחד איׁש הּגיע ׁשנה 25 לפני ְֵֶ¦§¥¨¨¦¦©¦¤¨§©¨§¦¥¤¨¨©¨¦¤¤
הנעׂשה אחר לעקב המׁשי הּוא מהערבים, ּבׂשר ּומעבירה ¤£©£©©Ÿ£©¦§¦¦§©¨¥¨¨¨¦£©§©ּבּגבּול
את חקרּו הרּבנּות - ּבחיפה. ּכׁשר לאטליז הּנ"ל הּבׂשר את ׁשמֹוליכים ¤§¨¨©¨¨¥§¥¨¦§¦§©©¨¨©¤¦¦§¨¨§וראה
את ּבעּתֹון ּכתבּו לכן ,ּכ עֹוׂשים ׁשנה ׁשלֹוׁשים ּכבר ּכי ּגילּו ואכן ¤¦¨§¨¥¨¨¦¨¨¦§¨§¦¦¥¨§¨¨©הּדבר
- ּתׁשּובה. ולעׂשֹות הּכלים את להכׁשיר ּכּלם ועל ׁשהתּגּלתה הּנֹורא ¨§£©§¦¥©¤¦§©§¨ª©§¨§©§¦¤¨©¤£©©הּמעׂשה
יֹותר לאכֹול לא עצמם על קּבלּו ּכּלם ּכמעט הּדרׁשה את ׁשּגמרּתי ¥¡¤ª¨¦§©©§¨Ÿ©§¦¨¨§©¤¦§©¨¤©©§ּולאחר
יראי מׁשּגיחים צריכים ּומּמׁש אֹוכל, הּוא ּבאמת מה יֹודע ּומי - ּבהמה. ¥§¦¦¦§©¦¦§¨©¥¤¡¤©©¥¦¨¥§©§ּבׂשר

ואּולי. האי וכּוּלי - עצמה ּובחנּות להֹובלה ועד מהּׁשחיטה ּבאמת ©§©¥§¨§©¨§¨¨§©§¨¦§©¥¤¡¤¦©ׁ̈שמים

ּוטרפֹות נבלֹות וכּלם ׁשחיטה ּבּתי 21 ּבֹודק יׂשראל מארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻרב

ּפגׁשּתילפני ׁשם הּברית, ּבארצֹות קֹול לפּתּוח רֹופא אצל הייתי ׁשנים, 26 ְִֵ¨¦¨¦¦¥¤¥§¦©§©§©§¦¨¨©§¦
ּפרלֹוביץ ראּובן ר' זצ"ל, פיינׁשטיין מׁשה ר' ׁשל רחֹובּתלמיד ,12 (עוועניּו ©§¦¤Ÿ¤©§§§¥©©§¥¤§¦ְְֶֶ

ּדּברנּו43) חכמים ּתלמידי ׁשל ּכדרּכם ּבמֹונסי. המנּקר היה הּזה §©¦¦¨£¥¦§©¤¨§©§¦§§¥©§©¨¨¤©¦§©©הּתלמיד
הּס פרים על לֹו סּפרּתי הּׁשחיטה, לנֹוׂשא הּגענּו ּדּבּור ּכדי ּתֹו לּמּוד, ¦¨§©©¦§©¦¨¦§©¥§§©¦¦¥§¦¥§§ּבנֹוׂשאי
האּלּו הּספרים את טֹוב טֹוב מּכיר אני "ּכן, לי ואמר לאֹור ¥¨¦¨§©¤¦©¦£¥¦©¨§§¦¥¤ׁשהֹוצאתי
נמצא לא עֹוד ׁשּבאמריקה ל ּתדע לי: ואמר הרּבה", זה עם ¨§¦Ÿ¨¦¤©§¤§©¥¦©¨§¥§©¤¦¦§©©§¦§והׁשּתּמׁשּתי
הּוא ׁשעכׁשו לי סּפר עֹוד - נּקּור. הלכֹות ויֹודע מּכיר ׁשם ׁשהּקצב ¨§©¤¦¥¦¦§¦©¥§¦©¨¨©©¤¦§¦אטליז
אֹותֹו ׁשּׁשלחּו יׂשראל מארץ רב ׁשם ּופגׁש רחמסטריווקא ׁשל מהּמקוה §¨¤¥¨§¦¤¤¥©¨©¨¨§¦§§¤§©¤¤§¦©¥©¦©מּגיע
יׂשראל, לארץ מּׁשם ׁשּׁשֹולחים הּכבד את לבּדֹוק לאמריקה מהרּבנּות ¥¨§¦¤¤§¨¦¦§¤¥¨©¤§¦¨¦¤©§¨©¨¥¦¨©̈הרּבנים

נּקּור ּבלי ּכבד אכלּו עּתה עד ּכי להם נֹודע עכׁשו עם[כו]ּכי ׁשהל לי ואמר . ¦©§¨©¨¤¦©©¨¨§¨¥§¦¦§¨©¦¤¨©¦

לאור:[כו] שיצא המסמכים מן אחד
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ּוטרפֹות. נבלֹות מּמׁש היּו 21 ּומּתֹוכם ּבׂשר ׁשם ׁשּׁשֹוחטים מפעלים ל-23 ¥§¥§¨©¨¨¦¨¨¨¦£¤¦¨§¦§©̈הרב
צר אין לי אמר רב! אֹותֹו עם ּפגיׁשה לי ּתסּדר מּמ ּבבּקׁשה לֹו: ¤Ÿ¥¦©¨©¦¨¦§¦¥©§§¦¨¨©§¦§©̈אמרּתי
ּומּיד לּמקוה, והלכּתי ּכ עׂשיתי אֹותֹו, ּתפּגׁש ׁשם לּמקוה עכׁשו ל ,ּבכ§¨¥©§¨©¦§¤¨¦§Ÿ¨¦¦¨§¨©§¦©¦§¤¦©
ׁשאלּתי יׂשראל, מארץ ׁשהּגיע הרב הּוא מי והבנּתי ראיתי לׁשם ¦§©¨¥¨§¦¤¤¥©¦¦¤©¨¦¦§©¥§¦¦¨¨§¦§©¦¤§ּכׁשהּגעּתי
ׁשלֹום לֹו נתּתי ּכן! לי אמר ּפלֹוני? מעיר יׂשראל מארץ הרב האּתה ¨¦©¨¥¦©¨¦§¦¥¥¨§¦¤¤¥©¨¨©©אֹותֹו:
על ׁשחּברּתי חּבּורי את ראית האם אֹותֹו: ׁשאלּתי ׁשלֹום, לי החזיר ©¦§©¦¤©¦¤¨¦¨¦©¦§©¨¨¦¦§¤§והּוא
ולמדּתי הּס פרים ּכל את מּכיר אני אכן לי: אמר ?לעיר ׁשּׁשלחּתי ¦§©¨§¦¨§©¨¤¦©¦£¥¨¦©¨§¦§¦§©¨¤¨¦§©הּׁשחיטה

הּברית ּבארצֹות הנּקּור מּצב - 671 ְְְִִַַַַָמסמך
צדק ּדין ּבית ּבמהרה. אלינּו ויבֹוא ּבתׁשּובה ׁשּנחזר לנּו מחּכה צדקנּו מׁשיח יקרים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיהּודים

לסמ ׁשאפׁשר ממחה מנּקר ּבתֹור נּקּור על סמיכה לקּבל ׁשרֹוצים אּלּו ׁשּכל החליט ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמירּוׁשלים

ולפני ׁשּליט"א מלאכי מרּדכי רּבי הּגאֹון הרב הּגאֹונים הרּבנים לפני לבחינה לעמֹוד עליהם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָעליו,

ׁשּלהם. הּסמיכה הבד"צ יּתנּו ידם ּבחתימת איׁשּורם ואחרי ׁשליט"א מייזליׁש ּברּו רּבי הּגאֹון ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָהרב

ּבריזל זלמן ׁשּביׂשראל הּדל ה˜' §¦§¨§©¥¨§¦§¤©©¤§¦§ידידכם

ּברּבנּות ׁשּׁשּמׁש ּבעת תרצ"ו, ׁשנת סאטמער ּבעיר הֹופיע הּלזה ּתֹורני אדמֹו"רירחֹון כ"ק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מּסאטמער יֹואל רּבנּו והֹופיעהגה"ק ׁשווארץזצ"ללה"ה. ׁשמּואל מֹוהר"ר הרה"ג ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַ

ולא זי"ע מסאטמער הּקדֹוׁש רּבנּו אצל ּבית ּבן והיה זצ"ל, אריה הּקֹול ׁשל ּבנֹו ּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹזצ"ל
זצ"ל. רּבנּו הסּכמת ּבלּתי ּבעיר ּגדֹול אֹו קטן ּדבר ׁשּום ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָעׂשה

י"ט: סימן מאיּסּורא לאפרּוׁשי - ששנ"ה ב' ּגּליֹון ו' ׁשנת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלקט
הּכבד ׁשעל הּׁשמנּונית ּכי נּקּור ּבעניני להׁשּגיח הּפקּודים על להעֹומדים ּולהּגלֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָלהתוּדע
ּתלּויה ׁשהמרה צד ּדבאֹותֹו נּקּור: ּבספרי ׁשּמבאר מה ּדמלבד ּגמּור חלב מּדין אּסּור ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּוא
מחלב ׁשם ונצמד נׁשרׁש עֹוד ׁשאסּור, ׁשּבקיבה הּיתר ׁשל חלב הּוא ׁשם הּדבּוק חלב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבּה
הּכֹותב ּכי וּיען ר"ל, ּכרת וענּוׁש ׁשאסּור ּפרּוסה ׁשּקֹורין הּׂשמלה ׁשהּוא הּכֹוסֹות ּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשעל
אפילּו הּכבד ּבׁשמנּונית אּסּור ׁשּום ׁשּיׁש הרּגיׁשּו ולא חלּו ולא מׁשּגיחים איזה עם ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּדּבר
ׁשהּוא ּכמֹות מחּבר והּכבד הראה מהּדקֹות לֹוקחֹות ׁשהּנׁשים ּדׁשכיחא ּומילתא הא' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּטעם
הּזאת הּמכׁשלה להסיר זה על ּולהזהיר לעֹורר צרי ּכן על ּגמירי, ּדיני עלמא ּכּוּלי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹולאו
מן ׁשבהריאֹות ׁשּׁשכיח ּבמה להּפסד ׁשּקרֹוב מה על להזהיר צרי עֹוד יׂשראל. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּקרב
ׁשלצד א' ּוקרּום קרּומים ב' ׁשם ויׁש פלעקין ׁשּקֹורין הּכבד מהחצר ׁשם נׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּקֹות
ּכי מחמת ּבזה, מכׁשֹול לידי לבֹוא יכֹולין ּובקל עליו הּמּנח הּקרב חלב מּׁשּום אסּור ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּכבד
מאחז"ל לקּים הּמׁשּגיחין על חֹוב ּכן על ּגמירי, ּדיני עלמא ּכּוּלא ולאו מיּלתא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשכיחא

מתּקן. ׁשאינֹו ּדבר ידֹו מּתחת מֹוציא ׁשאינֹו חבר על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻחזקה
מחמת לבׁשלֹו ׁשּלא הנּקּור ּבספרי ׁשּמבאר לעּבער ווייסע הּנקרא הּלבן הּכבד ּבענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּגם
ּדם, חּוטי איזה נׁשאר ּדאם לצלֹותֹו ּכ ואחר ּתחּלה לנקרֹו אם ּכי ּבּה הּמרּבין הּדם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֻחּוטי
מֹוכרין טּבחים הרּבה והּנה ּבידֹו, הרׁשּות לבּׁשלֹו ׁשרֹוצה מי ּכ ואחר ׁשאב מׁשאב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹנּורא
על לבּׁשּול, צלי ּבין להבחין הֹודעה ּובלּתי נּקּור ׁשּום ּבלי פרעזיל אֹו גראׁשיצל ּבׁשם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹזאת

זה. על להׁשּגיח ּפקיחא עינא עיניהם ׁשּיּתנּו הּמׁשּגיחים על החּיּוב ּבזה ּגם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכן
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אמר הּזה, ּבּנֹוׁשא אּת לדּבר להמׁשי רֹוצה אני לֹו: אמרּתי מּתֹוכם. ©¨¤©¥©§¦¥©§¦§©§¤¦£¦§©¨¨¦¥§©הרּבה
לזמן קרֹוב עד מּמׁש ּכׁשעה, ׁשם ויׁשבנּו הּמדרׁש לבית נכנסנּו ּבסדר! ©§¦¨©¨©¨¨§¨§©¨§¨§¦©¥§§©§¦¤¥§¦לי
ּבידי היה הּקֹול לפּתּוח רֹופא אצל לכן קדם והייתי היֹות נרֹות, ¦¨§¨¨©©¦§¥¤¥¥¨¤Ÿ¦¦¨§¡¥©¨§©הדלקת
הרב: לי סּפר וכ - הּׂשיחה. ּכל את להקליט יכלּתי וכ הקלטה ©¨¦¥¦¨§¨¦©¨¤¦§©§¦§Ÿ¨¨§¨¨§©¦§©מכׁשיר
היינּו הּׁשבי"ט, ׁשּו"ת מחּבר ׁשליט"א, ׁשטרן טיבֹורט הּגאֹון עם יחד ¦¨¦¨©¥©§¨¦§§¤§§¦¨©¦©©¦§©¨"הלכּתי
נא סּפר לֹו אמרּתי - ּוטרפֹות. נבלֹות מהם ׁש-21 וראינּו ׁשחיטה ּבּתי ¨¥©¦§©¨¥§¥§¤¥¤¦¨§¨¦§¥¨ב-23
נבלֹות ׁשהם ׁשאמרּת ּכ ּכדי עד מפעלים ה-21 ּבכל הּמכׁשֹול היה מה ¥§¥¤¨§©¨¤¨¥§©¦¨§¦©¨§§¦©¨¨©¦לי
אכּפת מה לי אמר אחת? ּבׁשעה ּבהמֹות 60 ׁשֹוחט אחד ׁשֹוחט ּכי האם ©§¦©¦©¨©©¨¨§¥§¥¨¤¥¦¦©¥§ּוטרפֹות
ולא חּפׂשּתי ּכׁשרים חלפים לראֹות רציתי אני אחת, ּבׁשעה ׁשֹוחטים ּכּמה Ÿ§¦§©¦¦¥§¦¨©§¦¦¦¨¦£©©¨¨§¦£¨©¦לי

ב-21 מצאתימצאתי לי: סּפר כן ּכמֹו לרפּואה! ּכׁשר אחד חלף הּׁשחיטה ּבּתי ¨¨¦¨¥©§¦¨©¨¤¨¨¥¦§¨§¥¦¥¦¨¨¦
לבּדֹוק לי ונתן הּקדֹוׁשה סאטמר קהלת מחסידי הּקּנאים מחׁשּובי ׁשֹוחט §¦¦©¨§¨§©¤©©¦§¥¦£¥¦¨©©¥£¥¥¤¥איזה
החצּפה: ּכל עם הּׁשֹוחט לי ענה ּפגימֹות! ּכאן יׁש לֹו: אמרּתי הּסּכין, ¨§ª©¨¦¥©¦¨¨¦§¨¥¦§©¨¦©©¤את
ּדוקא לֹו ועניתי נבהלּתי לא יׂשראל"!!! לארץ ל ׁשמֹו, יּמח מׁשּגע ¨§©¦¦¨§¦§©§¦ª¨¦©§¥§¤¤¦§¨¥Ÿ§¦¦"ציֹוני
על עכׁשו ּתּגיד מה אז הציֹונית מהּמדינה ּכסף לֹוקח ואיני ּבריסק חסיד ©¨§©¦©©¨¦¦©¨¦§©¥¤¤©¥¦¥§§¦§¦¨¦£אני
ּבארץ ּגר אּתה ּכי ׁשמֹו יּמח "ציֹוני ּפעם: ׁשּוב לי ענה הּפגּום? ¤¤§¨¨©¦§©¦¦¦©©¦¨¨¨©¨©©החלף
ׁשאלּתי ּדֹומה. ּבאפן הגיב הּוא וגם נֹוסף לׁשֹוחט ללכת המׁשכּתי ¦§©¨¤¤Ÿ§¦¥©§¨¥§¤¤¨¦§©§¦¥¨§¦יׂשראל"!!!
והּכבדים הּלׁשֹונֹות ּכל לי: ענה עכׁשו? ּדוקא יׂשראל מארץ הּגעּת מּדּוע ¦¥§©§§©¨¦¨¨¨§©¨§©¥¨§¦¤¤¥¨§©¦©©אֹותֹו

ּבנּו ּתמכּו ּגם הם ּכי ּכׁשר ׁשּזה וסמכנּו מאמריקה מקּבלים ּכסף)אנחנּו לנּו ,(נתנּו £©§§©§¦¥©¤¦¨§¨©§¤¤¨¥¦¥©¨§¨ְֶֶָָ

מנּקר אינֹו ׁשהּכבד ּכּנ"ל] ּבעּתֹון מפרסם [ׁשהיה ּבעיר הּקֹול ׁשּיצא עכׁשו א©©§¨¤¨¨©¨¦¤¨¨§ª§¨¨¦©©¤©¨¥¥§ª¨
את לתּקן ּבאתי ׁשּכבר ועכׁשו הּכבד ׁשל הנּקּור ענין את לתּקן אֹותי ¤¥©§¦¨¨§¤¨§©§¥¨©¤¦©©§¦¤¥©§¦§ׁ̈שלחּו

ּוטרפֹות. נבלֹות מהם ׁשהרּבה ּומצאתי הּׁשחיטֹות את ּגם ּבדקּתי ¥§¥§¤¥¥§©¤¦¨¨¦§©¤©¦§©¨¥¨©הּכבד

ּבהמֹות,עֹוד 6 לׁשחֹוט הֹול ּוכׁשהּוא ׁשֹוחט, וגם רב ּגם הּוא ּכי לי ¥§§¦¥¤§¥©§©©¦¦¥¦סּפר
לׁשעה ּבהמֹות 60 ׁשֹוחטים וכאן ּומׁשּגיחים ׁשֹוחטים אנׁשים 45 ¨¨§¥§¦£¨§¦¦§©¦£¦¨£¦§עֹומדים
ּפלאמּבירער .4 חּוץ, ּבֹודק .3 ּפנים, ּבֹודק .2 ׁשֹוחט, .1 אנׁשים: 4 רק ¤¦§¨§¥¦§¥¥¦¨£©¥§ויׁש

אכמ"ל. א לסּפר, הרּבה עֹוד יׁש - החֹותמֹות]. את ©¥©§¥§©¥¨©¤¨©[הּׂשם

לׁשֹונֹות ּבעׂשרה מׁשּמׁש ְְֲִֵַַָָּכי

אמריקה.הרב ממׁשלת מּטעם ּבאמריקה הּכׁשרּות ועד ראׁש היה רּוּבין ׁשלֹום ַָ¨¦¨¨Ÿ©©©©§§©¤¦¨¦©©¤§¤¤©¤¦¨
ּכׁשר ּבׂשר הּלׁשֹונֹות ּכּמּות לפי :ּכ ּכֹותב ׁשם מכּתב לי ׁשלח ¤¨©©§©©¦§¨¥¨©§¦¦©¨§והּוא
רׁשּום ּבֹו מסמ לי וצרף לׁשֹונֹות, 10 להיֹות ּבהמה לכל צרי לא"י ¨¨§¦¦¥¥§§§¦¨¥§¨§¦¨§¦§¤ׁשּׁשֹולחים
לברכה זכרֹונם מחכמינּו ידּוע אמר: צחּות ּבדר - ׁשּׁשלחּו. הּלׁשֹונֹות ¨¨§¦¨§¦¥¨£¥©¨©¨©¤¤§§¨¤§©©ּכּמּות

"קּוה" ּבאמריקה, ואּלּו לׁשֹונֹות" ּבד' מׁשּמׁש ּבעׂשרה(ּפרה)"ּכי מׁשּמׁש ¦§©¥§§§¦§©¤¦¨ָָ§©¥©£¨¨



הזוהר לאטהרת

לׁשֹונֹות... ּב-27 מׁשּמׁש "קּוה" יׂשראל ּבארץ ּכאן מֹוסיף, ואני §§¥©§¥¨§¦¤¤§¨¦¦£©§לׁשֹונֹות...
ׁשהּבׂשר ׁשּתפסּו מחנּיֹות הכׁשרים הסרת על ּבעּתֹונּות ּכֹותבים ּכּמה ¨¨©¤§¨¤ª£¥¦¥§¤©¨£©¦¨¦§¨©¦¤§ּכׁשרֹואים
האם אֹוכלים, ׁשאנחנּו מה זה ּולדאבֹונינּו ׁשחֹור. ּבׂשר מהערבים ּבא ¦©¦§§©£¤©¤¥£©§¨¨¨¦§©¨¥¨¤¨¤ׁשּלהם
רח"ל. ואלמנֹות? יתֹומים על הרּבנים מועד מכּתבים ּבאים יֹום ׁשּכל חּדּוׁש ¨§©§¦§©¦¨©¨©©¦¦¨§¦¦¨¨¤¦¤זה

שליט"א מייזליש מרדכי ברוך - 571 ְִָמסמ
הרב

המצותב"ה, חג את לחוג לי נזדמן לפ"ג תשמ"ג ה' שנת הפסח בחג
יארק. נוא ברוקלין בעיר בארצה"ב

נואביום היללס בבעדפארד אשר קאשוי קרית בק"ק ביקרתי דחוה"מ א'
שליט"א בלום רפאל מוהר"ר המפורסם הצדיק הגאון אצל יארק
הרבה שליט"א קאשוי אבדק"ק הגה"צ לי והראה יע"א, קאשוי אבדק"ק
ועוד פארק ובארא שבוויליאמסבורג חרדיים באיטליזים שקנו בשר חתיכות
הנורא המחזה על ונשתוממתי לאכילה, ומוכן והודח נמלח מנוקר בחזקת
הדרוש למען שביקרתי הארצות בכל כהנה ראיתי לא וכמעט לעיני שנתגלה
ניקור בענין מרובה הזנחה שמצאתי במקומות וגם הניקור, במצב והחיקור
חלבים שמצאתי והיות כזה, הניקור בענין ירוד המצב הי לא בכולם החלב
בעיני שראיתי מה לאחת אחת כאן אפרטם כן על החתיכות, אותן על שונים

קאשוי: בקרית תשמ"ג פסח דחוה"מ א ביום אז

לאכילה:מצאתי מוכן שנמכר הבשר על

שא. ממש הכליות מחלב טענדערליין דיקע על חלב התורההרבה מן אסור
כמה ראיתי ב. עליו. מונח היה הקרב מחלב וגם רח"ל, בכרת ועונשו

ניקור בספרי הנקרא גדולות עליו(ובא"י)חתיכות והיה קאלנער טריפה
שלא לי"ג י"ב צלע שבין הבשר מצאתי ג. התורה. מן שאסור חלב ומתחתיו

הי"ג הצלע קצה מצאתי ה. חלב. שם והיה מנוקר מצאתי(הסחוס)היה ו. .
החזה חתיכות)סחוסי מהקרום(מכמה קצת שנשאר מצאתי ז. כראוי. הוסר שלא

היותרת הכבד)שעל קרומים(לצד מחמש שהוא הכסלים קרום נשאר ח. .
השפונדר שעל חלב ט. בחז"ל. הקרום)המוזכר הריפאלע(שתחת שעל חלב י. .

צלעות של סחוסים יב. הצלעות. שבין דכפלי חוטי יא. בשפע. עליו מצאתי
י"ב ניקור)י"א היותרת(בלי לבין הריפאלע שבין הקרב חלב יג. אורחות. (עיין
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שלאחיים) מצאתי טו. הטרפש. שתחת השטח בכל הצלעות שעל שומן יד. .
האדום מבשר היוצא העב הקרום .(הריפאלע)הוסר

שבהםהיוצא השוה הצד בראותי מאוד עד מזעזעים הדברים כי הנ"ל מכל
בקיאים אינם לפני שהראו בשר חתיכות בניקור שעסקו הקצבים כי
כל לבד הקרום להוריד הוא שעושים ומה כדבעי, הניקור ואומנות בהלכות

המזלג על יעלה שיריים)אשר מניחים בזה ועוד(וגם והכרס הכסלים חלב אבל ,
הנ"ל. כל וכן משאירים הכליות חלב וגם כמעט, מנקרים לא ועוד

אנא

כבחמורהומה בקלה מדקדקים חרדים אנשים בראותי הלב יכאב מאוד
איסור של אחד בשער לפגוע שלא היתר שערי מצ"ט ומתרחקים
חזקה תקותי - מאוד. החמור חלב באיסור יודעים בלי בשגגה נכשלים

להעמיד לעשות שביכולתכם מה כל שתעשו
אחד דור המקובל הדרך הוא שהוא הקדמונים בימים שנהגו כמו
מסיני כן שקיבל רבע"ה משה עד והתנאים והאמוראים לראשונים עד דור
איסור בפרט אסורות ממאכלות הרבים הצלת זכות - דהוא. כל שינוי בלי

החמור רח"ל)חלב בכרת מכח(שעונשו הדבר את להוציא שתוכלו לכם יעמוד
לכל ותזכו ידיכם במעשי שכינה ותשרה תילה על הדת להעמיד הפועל אל
וזרעיכם אתם ומנהיגיו העם לשופטי במדרשים המוזכר והיעודים הבטחות
זצ"ל, אבוהב מהר"י בשם פי"ב שעה"ק בר"ח כמבואר עולם עד זרעיכם וזרע
האמיתית לגאולה במהרה כולנו נזכה אסורות ממאכלות פרישת ובזכות

בב"א. צדקינו משיח בביאת

ובטחוןהכו"ח צער מתוך

מייזלישברוך מרדכי

נאהמנקר חיים אברהם מוהר"ר המפורסם הצדיק הגאון חתן בפ"ת ראשי
קבלה קבלתי ועוד. השלחן קצות תורה שיעורי ספרי בעמ"ח זצ"ל
מאת שנים וחמש ארבעים לפני עוד והפנים והקדמי אחורי חלקי ניקור על
זצ"ל קלפוס צבי ר' הגה"צ בן קלפוס ראובן ר' הרב המומחים המנקרים



הזוהר לגטהרת

מראשי קבלתם וקבלו למדו שהם זצ"ל מייזליש ציון בן אברהם ר' ומהרב
אלטער הר"ר הצדיק הרב ומאת זצ"ל ברוורמן ברוך הר"ר הצדיקים המנקרים
ראשי בתור שימשו שהם עיה"ק בירושלים תרפ"ג בשנת זצ"ל מנדלסון
הקדוש והגאון זי"ע סלנט שמואל רבי מרן הגה"ק של בזמנם עוד המנקרים

זצ"ל. דיסקין לייב יהושע רבי מרן רשכבה"ג

         
            

   

בׂשר יאכילּנּו ֲִִֵַָָמי

ונאכלה. בׂשר ּלנּו ּתנה לאמר עלי יבּכּו ּכי הּזה העם לכל לתת ּבׂשר לי ¨¥Ÿ§¨¨¨¨§Ÿ¥©¨§¦¦¤©¨¨¨§¥¨¨¨¦¦©¥"מאין

אּת ּככה ואם מּמּני. כבד ּכי הּזה העם ּכל את לׂשאת לבּדי אנכי אּוכל §©¨¨¦§¦¤¦¥¨¦¤©¨¨¨¤¥¨¦©§¦©¨Ÿא

ּברעתי" אראה ואל ּבעיני חן מצאתי אם הרג נא הרגני ּלי פרק(עׂשה במדבר Ÿ¤¦¨§¥¦¨¨Ÿ¦¨¨¦¥§¥¤§©¤§¤§¨¨¦

יג-טו) יא

˙ˆּבאר יׂשראל ּבני אחינּו א˙ מּציל זי"ע יׂשראל הּבי˙ - ׁשּנ˙ּגּלּו חדׁשים ˙דס¢¨¦¤¦§©©¥¦§¨¥§¨©¦¤©¥§¥¦§¨¥§©§

אליעזר מׁשה רּבי מהגה"ˆ ׁשּנ˙˜ּבל מכּתב ּדאריי˙א. חלב מאכיל˙ ¤¤¦¡¤Ÿ¦©¥©§¦¤©§¦¨§¨§¤¥©¦£¥¦§©הּברי˙

ּבר˜. ּבני טׁשארט˜ּוב סעליׁש מדרׁש ּבי˙ ואב"ד רב ׁשּליט"א ©§¥§§§¨§¦¤©§¦¥¦¥©§©¨¦§¤¨ּפאפער

מחּותניּדברים הּצּדיק ּדברי לקּים ּכדי ּבמהירּות נכּתבים להּלן הּמּובאים ְִָ©¨¦§©¨¦§¨¦¦§¦§¥§©¥¦§¥©©¦¥¨¦
מעּליא ּונהֹורא ּגּופא ּבבריאּות ׁשּליט"א מהאלמין האדמֹו"ר ¨§©§¨§¨¦§¦¨¦§¦§¨¥§©¨§§ּכ"ק
עין ּבלי ּברּורים וכּלם אהּובים ּכּוּלם חלציו, יֹוצאי מּכל לרֹוב ונחת ¦©¦§¦§¨ª§¦£¨¨¨£¥§¨¦¨©©¨בס"ד

וכּו'. §©̈הרע

ּברק.מׁשה ּבני טׁשארטקּוב, סעליׁש מדרׁש ּבית ואב"ד רב ּפאפער, אליעזר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

מלאכיהעליתי ּגבריאל מרּדכי הּגאֹון הרב לּמחּבר הּׁשּיכים ענינים ּכאן עד ֱִֵֶ©¨¦§¨¦©©¨¦©§©¥¨©©¨¨§§©©§¦¥©§¨¦
©©זצ"ל.
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ׁשעּוריםמּקדמא למדֹו ּבעת ויֹותר ׁשנים עׂשרה ּכחמׁש עברּו טּובא ימים ּדנא ְִַָ§¨¨¦¨¨§§¨¥¤§¥¨¦§¥§¥¨§¦¦
ּומעׂשה מּסיני, למׁשה הלכה למעׂשה, והלכה הּדין ּדּיּוק עם ¥£©©¦¦¤Ÿ§¨¨£¥£©§¨¨£©¦©¦¦¨§¦§ּכסדרם

הּׁשלֹום. עליו רּבנּו מׁשה עד איׁש מּפי איׁש ¨©¨¨¥©¤Ÿ©¦¦¦¦©רב

אפׁשרּכּידּוע אי אּלּו "ּודברים לׁשֹונֹו: וזה טרפֹות, ּבהלכֹות הרמ"א מּדברי ַַָ¦¦§¥¨©¨§¦§§¥§¤§§¨¦¥¦¤§¨
על ׁשהיא הּמעׂשה נּס יֹון לפי אּלא לּמּוד ידי על הּכתב ּדר ©¦¤¤£©©¨¦¦§¨¤¦¥§©¨§©¤¤Ÿ§¦ללמד
הּקדֹוׁש. לׁשֹונֹו ּדברי מּתֹו ּכאן עד מּמׁש", ּבראּיה איׁש מּפי איׁש לּמּוד ¨©§¥§¦¦¨©¨©¨¦§¦¦¦¦¦¦¥§ידי

הוהמענין וכן ּפעמים ּכּמה הּנ"ל הּגאֹון רב לי סּפר ענין ּבאֹותֹו לענין ְִֵַ§¦§¨§¦§©¦¥¦©©¨©©©¨§¨¦§¥£¨
הֹודעה קּבלּתי ּפסח לפני ׁשבּועֹות ּכּמה ּכלׁשֹונֹו: מּמׁש ¨¨¦§©¦©¤¥§¦¨¨©§¦¨©¤£©©הּמעׂשה
הּקדׁש עיר לירּוׁשלים נסעּתי לי, קֹורא זצלל"ה יׂשראל הּבית הּקדֹוׁש ¤Ÿ©¦¦©¨¦¦§©¨¦¥¥¨§¦¥©¨©¦©©¤ׁשהּצּדיק

ּבתּקיפּות: לי אמר ׁשלֹום, ּדריׁשת ואחרי ּבחביבּות, אֹותי ©¥¨©¦©§¦©¨¨©¦§¥£©§¦£©¦¥¦§וקּבל
©£¤¦¨§¦§¦§¥¦¥¤¤¦§¨§¨§©¥£¦

הרי רּבי, אמרּתי, §¤¦©§¨§©¥¤¨¦§¨©©©¥¨©§¦©¦£¥
חמצם. למּכֹור אלי ּבאים אנׁשים ואלפי אביב ּבּתל ּכרב אני ּומׁשּמׁש ּבא, ¨§¤§¦©¥¦¨¦¨£¥§©§¦¨¥§©§¦£¥©§¨©¤ּפסח

לי, ¨§¨§¤¥¦¨£¦§¤¦¨©¥§©¥¥¨§¦¦©̈אמר
הוה וכן , §©¥©©¨¨©¥¨©§¦©Ÿ§¨©§¦§¦§¥¨§§¥©¨
ה' ּוברּו ¤¨£¨©§¦¨§¥¤§Ÿ¨§¥§¦¨¦§Ÿ¨¨
חלב ׁשל הניקּור ּבענין ׁשּתּקנּתי הּתּקּונים הּברית ארצֹות ּבכל והתּפרסם ¤¥¤¦©©§¦§¦§©¦¤¦¦©¦§©¨£¨§¥§©§¦§©̈ידּוע
הפסיקּו ּומצוֹות ּתֹורה ׁשֹומרי יהּודים אלפים ׁשעׂשרֹות [וידּוע ¦§¦§¦¨¥§¦§¦¨£§©¤©©§¨§¨§ּדאֹורייתא.
החלב מאכילי נגד ּבמחאה יצאּו הּצּדיקים הּגאֹונים וגם ּבהמה, ּבׂשר ¤¥©¥¦©©¤¤¨¨§¦§¨¦¦©©¦§©©§¨¥§¨¨¡¤לאכֹול
ּבׂשר לאכֹול חסידיו לכל אסר מקלויזנבּורג אדמֹו"ר מרן ׁשּכ"ק וידּוע –§¨©¤§¨¨¨©§¦§§§§¨©§¨£¦¨¤¡¨¨
הּמׁשיח, ּביאת עד ּכׁשר ּבׂשר יהיה ׁשּלא אמר זי"ע, מקאשוי והאדמֹו"ר ©¦¨©©¦©¥¨¨¨¤§¦Ÿ¤©¨¨§§©¨§¨¥§ּבהמה,
ולהבחל"ח ּבהמה, ּבׂשר לאכֹול לאכֹול לא ּכתב חסדיו לכל ¨¥§¨¨¡¤¡¤Ÿ©¨¨¦©¨§¨§¦§ּובמכּתבֹו
ועֹוד ּבהמה, ּבׂשר לאכֹול לא לחסידיו אמר ּגם מאנסי מוויזניץ §¨¥§¨¨¡¤Ÿ¨¦£©©¨©¦§¨¦§¦§§©̈האדמֹו"ר

ּבספרּכׁש ונדּפס ּכּידּוע, כּוּלם את להרֹוג ורצּו זה, על עֹוררּו צּדיקים לׁשים ¦§Ÿ¦©¦¦§©¤§¨©£¤¨©¨©§¦§¨§¥¤
ּבאריכּות]. חלקים ו' הּׁשֹוחטים ¦£©¦¨£¦£©קֹול

שליט"א מקאשוי אדמו"ר לכ"ק מכתב

תש"נב"ה אדר חודש לפניהם" תשים אשר המשפטים "ואלה לסדר ד' יום
יארק. נוא ברוקלין לפ"ק

הלכהאל בעמק עובר לבינה, ואם לחכמה אב והתבונה, החכמה מקור
ה"ה דאומתא, מדברא דעמא רבא מזויינה, כגבור חלציו המצויינה,
רשכבה"ג האמיתי הגאון הרב יתלונן, שדי בצל בלבנון, אדיר הגדול האשל
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בחבוריו ולדרים, לארץ מאיר ארץ קצווי בכל המפורסם הדור מופת
קאשוי אבדק"ק בלום רפאל מו"ה תפארתו שמו קדושת כבוד היקרים,

והגליל. שליט"א

ולהציעאחרי לבוא עוז בנפשי הרהבתי וקדושו גאונו הדרת מול השתחואה
לבבי. עם אשר את שליט"א גאונו הדרת מול

כמואני הקודש] ללשון תרגום מובא [כאן אידיש, בלשון המכתב את כותב
מאמרים. שני לקיים אוכל ובזה בטלפון, אתכם שדברתי

וכו'.א. למחות "בידו" שיש כל

וכו'.ב. קולך" הרים כשופר תחשך אל בגרון "קרא הנביא מאמר

וגורםהאמת, דבר הבעל עובד – הנביא מאמר את לקיים הולך שאני בשעה
כמו לדבר, בכלל יכול ואיני לדבר, אוכל שלא עניינים מיני כל
ללכת צריך [ואני ל"ע. לדבר כלל יכול איני האחרונים חודשים שבכמה
איני ב"ה, לדבר כבר יכול ואני לי, עוזר וכשהקב"ה קול] פיתוח של לרופא
לי, ענו ולא פעמים הרבה כבר שהתקשרתי היות בטלפון, אתכם לדבר יכול
כדי בטלפון, לדבר אוכל שלא אותי מעכבים השמים מן שאולי וחשבתי

לדורות. ישאר זה ואז זאת שאכתוב

שליט"א,הענין רב הקאשוי לכ"ק ורק אך נוגע זה עכשיו, כותב שאני
שיחיו. ולנכדיו ולילדיו

שמצבאיני מזמן ידוע שהדבר בגלל השחיטה, ממצב עכשיו לכתוב הולך
ממש כשהיה, אינו כבר ברצוניהשחיטה רק .

וילדיו ובעצמו בכבודו שליט"א רב שהקאשוי העופות מעניין רק לכתוב
ומצפצף. פה פוצה ואין שנה, אחר שנה זאת אוכלים ונכדיו

מהעירכבר אנשים כמה עוד ועם שליט"א, הילדים עם פעמים כמה דברתי
השחיטה. מצב בענין קאשוי,

הינומופיע בדיעבד מותר שהוא דבר שכל – ובשו"ע בש"ס פעמים כמה
לכתחילה, אואסור תקי"ז, אולי חוה"מ, ה' או"ח שו"ע ט', או ח' דף נדה (עיין

מספיק הזמן [אין ע"א, או ע' סימן משה דרכי וביו"ד בב"י, רנ"ח או רנ"ו וסי' נ"א, סימן תקי"ח,

ואסור) כלכתחילה, דינו דיעבד הוי כן, לעשות דרגיל דהיכא המקורות] בדיוק .לציין

פיינשטיןובדיוק משה ר' מהרה"ג ווארט לשמוע לי נזדמן השבוע
כמה עמו שם והיו בסקרענטען השחיטה לבית שהלך זצ"ל,
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אחד ותלמיד השחיטה, בענייני להלכה שאלות כמה שם והיה מתלמידיו,
זה הרי - משה לר' ואמר שאלות, בו שהיה הבשר את שמשליכים ראה
להיות רוצה מי משה ר' לו וענה זה, את משליכים ומדוע בדיעבד, כשר

בדיעבד?. יהודי

א')חדשההשמלה בחולין(בסימן הגמרא את ע"א)מביא אומר(כח "רבי :
כא)"" י"ב חולין].(דברים מס' סוף [ועיין וכו"'.

ב')אשרובמטה סעיף ואין(שם משים, מבלי מקומות יש וז"ל: בא"ד
תואר, פרי בשם שם עוד וכו' תוכחה,

מהר,איני ששוחטים בשעה לקרות שעלולים הבעיות כל את למנות רוצה
שוחטים כאשר שכן וכל לשעה, עופות 400 רק שוחטים אם אפילו
כשירה תהיה שהשחיטה שהלוואי לומר ברצוני רק ויותר, לשעה עופות 600
בדיעבד כשר היה זה ואם מרובה, והפסד הדחק שעת של בצירוף בדיעבד
מתעוררים שבוודאי מצבים יש אבל הזה, המכתב כל את כותב הייתי לא
בגלל עליהם נפש בשאט שעוברים שחיטה, הלכות חמשה מדיני שאלות
ושנה שעבר כיון זירא ר' של הכלל את לנו יש והרי פרנסה, של שיקולים

" של האחריות ממני שירד כדי זאת לכתוב ובחובתי כהיתר, לו נעשית
האחריות את זרקתי הזה המכתב ידי ועל גבי, על שמונח "
את ואני העולם, בכל נשמעים שדבריו שליט"א, אדמו"ר כ"ק של גבו על

הצלתי. נפשי

שיחיו,והדבר ילדיו עם שליט"א רב הקאשוי שכ"ק כשמש, אצלי ברור
דקדוקיה בכל תהיה מצווה ושכל עניין, בכל מדקדקים שהם
מאתרוג מדבר ומי תפילין, כמו מסיני למשה בהלכה בפרט ופרטיה,
לכל זמן ויש המהודר, את לבחור כדי אתרוגים הרבה כך כל לכם שמביאים
לעשות נותן ואינו דבר, הבעל יושב אזי לשחיטה מגיע כשזה אבל ענין,
שהרי בטענה – האדם את להפיל איך שלו הפטנטים את יש דבר לבעל דבר,
זה מזה, יותר לעשות יכול אני מה ובודק, השחיטה בשעת עומד בעצמי אני
כמו להיכשל, שלא אחת עצה רק ויש מספיק, מלהיות רחוק לדאבונינו הרי

כותב: טובה" "שמירה בעל שהמחבר
.
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חז"לוהדבר מאמר מקיים היה רב הקאשוי מילדי אחד שאם אצלי ברור
שוחט" והיה "

היו אם חוץ עוף. בשר אפילו בשר מכניסים היו לא קאשוי העיר כל בעצמו,
ההלכות. כל עם שצריך, כמו מהודרת שחיטה בית מקימים

לכ"קאיני אסביר אני אי"ה הזמן וכשיבוא המידה, על יתר להאריך רוצה
בפנים. פנים

לאויש שחיטה בית לקנות אפשר שליט"א, קאשוי לבני קלה עצה בידי
לאכול שרוצה אחד וכל בזול, מאד זאת לקבל ואפשר מהעיר, רחוק

.$2000 ישלם כשירה משחיטה

וידועהגמרא במשפחה, ושניים בעיר אחד יזכו המשיח שלביאת אומרת
הגדולים מהגורמים אחד הוא השחיטה שעניין הקדושים מהספרים
עם צדקינו משיח פני לקבל רוצים אנו ואיך הגאולה, את שמעכבים ביותר

כזו? ועוד)שחיטה הגש"פ על משה מטה ברית הנשר, דרך בספר .(ראה

פרשתוידוע תש"ד בשנת שערים, מאה בביהמ"ד אמר זי"ע רב שהבעלזער
לדאבונינו הגדול החורבן את עברו ישראל שכלל אחרי ויקרא,

משיח(השואה) ביאת לקראת הדור את ולהכין הילדים את לחנך צריכים ,
שצריך זעירא, בא' ויקרא כתוב ולכן שיגיע, בעת נתבייש שלא צדקינו,

הקטנים. הילדים את לחנך

אלוואמר וכשרות, המשפחה, טהרת עליהם, להקפיד שצריכים עניינים שני
עבורם. להתאמץ שצריכים היסודות

ילדינו,איזה את שוחטים אנו כך ידי שעל שחיטה? כזה אם לנו יש פנים
לזה וכי צדקינו? משיח פני לקבל לילך יכולים אנו פנים כאלו עם וכי

רבותינו? לנו שהכניסו מה זה הקדושים? רבותינו התכוונו

השחיטההחת"ס וכי התורה", מן אסור "חדש אותנו לימד הקדוש
אינו השחיטה, בשעת העוף את אוחז והגוי העוף את ששוחטים

חדש? דבר

חדש?והמהירות, אינו זמן, במעט עופות הרבה כך כל ששוחטים

ציוויתך!!!הרי כאשר בתורה כתוב

עושים!אין היו שזקנינו כמו לעשות רק זה, עם להתמודד איך עצה בידינו
צריך והשוחט ובזריזות, במעומד ולשחוט ביד, העוף את לאחוז -

עושה. שהוא למה מספיק גיבוי לו שיהיה
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כמואני מהודר שחיטה בית להקים בידכם ולסייע אליכם לבוא מסכים
הקודמים. הדורות אצל שראינו

מכלוה' דגלו תחת היושבים כל את להציל הרמה תורתו כבוד בעזר יהיה
וצריך ז"ל, וברמב"ם ברמב"ן כמבואר אכילה בענין ובפרט מכשול,

איסור. ספק או איסור מאכילת מאוד נזהר להיות האדם

מהרהומאוה לשמוע ונזכה פורים, שמחת ביתו ולכל לכ"ק אנכי
ידידו שלום בזה ואומר וירושלים ציון ומנחמות טובות בשורות

הנאמן. אוהבו

גראסהק' יהודה שלום

יצ"ואבדק"ק האלמין

פאקסנ.ב. כך אחר שלחתי כן גם שבועות, כמה לפני נפשות פקוח בענין נחוץ מכתב שלחתי

זה. על תשובה קבלתי לא ועדיין התשובה על הסבר

הנ"ל

הּנסּתרּומּובא הּצּדיק להמקּוּבל חּיים" "אהבת זי"ע[כז]ּבספר מנּׁשה חכם רּבי ָ§¥¤©£©©¦§©§¨©©¦©¦§¨©¦¨¨§©¤§¨
הּצּדיקים אחד ּבׁשם ׁשהביא "ׁשמיני" את-ּבפרׁשת ׁשּׁשֹומר ׁשמי §¨¨©§¦¦¤¥¦§¥¤¨©©¦¦¤¦¤¥¤

ּולעניּות הּטבע. מּדר למעלה נס לֹו ׁשיעׂשה מּוכרח אסּורֹות מּמאכלֹות ¦©§©¤©¤¤¦¨§©§¥¤¨¥¤©§£¨£©¦§©עצמֹו
הּטבע ּכדר מּלאכל יצרֹו את ׁשּכפה מּדה ּכנגד מּדה ׁשּזֹוהי ּברּור זה ©¤©¤¤§Ÿ¡¤¦§¦¤¨¨¤¨¦¤¤§¨¦¦¤¨¤¦§©ּדעּתי

ּבפניו. הּטבע מכֹופף השי"ת ּ̈כ©¤¦§¥©¤©§¨¨

"אמרנּו ריהּבּגימטרּיהלמעלה ּוּבגימט ְַָ§©§¨¨¨¨©¦©§¦¨¨¨§§©§¦§§¦¨¨¨
.[502 - תק"ב הּקדֹוׁשים האבֹות ׁשל ׁשנֹותיהם ¦§©¨¨¤¤¥§¨¦§©¦[ּגימטרּיה

השו"עּובזה ּדברי לפרׁש ב')אפׁשר תרצה סימן חּיים :(אֹורח ֶָ¤§¨§¨¥¦§¥ִִַַָ©¨¦¦¦§¥
אֹומרים ויש הגה : §©¨©§Ÿ¨©¥¨¨¨§¨¨§§©¨¨§¤§¦

מּלּמּודֹו יֹותר ׁשּיׁשּתה אּלא ּכ ּכל להׁשּתּכר צרי ּבֹו)ּדאין ּומּתֹו(ּכל וּייׁשן, §¥¨¦§¦§©¥¨¨¤¨¤¦§¤¥¦¦ָ§¦¨¦
מרּדכי לברּו המן ארּור ּבין יֹודע אינֹו ׁשתיית(מהרי"ל)ׁשּייׁשן ידי ּׁשעל - . ¤¦¨¥¥©¥¨¨¨§¨¨§§©ֲִַ¤©§¥§¦©

רֹואים ואז סֹוד, יצא יין נכנס חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו האמּתי הּדעת מתּגּלה ¦¨§¨¨¦©©§¦©£§¨¤§¦¦£¨©©©¤©§¦¦©©הּיין
האמת, ּומגּלים עליו, הּמלעיגים מּפני יבֹוׁש ולא לקיים וזֹוכים לאמּתֹו ¤¡¨¦©§¨¨¦¦§©©¥§¦¥Ÿ§¥©§¦§¦£©¤¡̈האמת

הל"ו[כז] ראׁש ׁשהּוא – עליו אמר – זי"ע ׁשרעּבי מרּדכי רּבי האלֹוקי המקּוּבל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהערה,
מנחם ׁשחכם – מהּׁשמים צּדיקים לכּמה ּגילּו הּנֹוראה הּׁשֹואה ּובּזמן – נסּתרים ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָצּדיקים
יגיע ׁשּלא יׂשראל ארץ על יגן הּמיחדֹות בתפילתֹו צּדיקים] ּכּמה עֹוד [עם זי"ע ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻמנּׁשה

זי"ע צדקה יהּודה רּבי אליו והלכּו ה"י. הּׁשֹואה יֹוסף)לׁשם ּפֹורת יׁשיבת עד(ראׁש ּגאֹונים ועֹוד ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹ
ּבּׁשמים. כֹוחֹו ּגדֹול ּכּמה עד רֹואים ּומּכאן יּגלּו. ׁשּלא ּובתנאי – להסּכים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּׁשהצר



הזוהר לטטהרת

לא ׁשאם נחּוץ וזה רב הערב אנׁשי ׁשלּוחיו הם ּומי האמּתי ההמן הּוא Ÿ¦¤¨¤§©¤¤¨¥§©¨§¥¦¦¦£¨¨¨©¦מי
ׁשאמר האירני ּכדגמת רח"ל חיצֹוני המן ׁשֹולח הּקּב"ה ח"ו ההמן את ©¨¤¦¨¦¨©§ª§©¨¦¦¨¨©¥¨¨©¨¨©¤¦©§מּגּלים
הזֹוהר ׁשהּוא ּתֹורה ׁשל יינּה ׁשתּית ידי על ועֹוד האמּתי. המן ׁשהּוא עצמֹו ©©¤¨¤¨¥©¦§¥§©§¦¦£¨¨¨¤§©©על

תזריע ּפרׁשת ּבזֹוהר ּכדאמרּו מֹורא ּבלא האמת את לֹומר זֹוכים (מ"והּקדֹוׁש ©¨¦©¤¨¡¤§Ÿ¨¦§¨§§©¨¨©©§¦©
לאוע"א) וּדאי ּגּבאי, אתיתּון חד דעיטא ּבקיטרא נׁש, בר ההּוא לֹון אמר :¨©©©¨§¦§¨§¥¨©£¦©¨©¨¨

מּכּלא דחלין דלא יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבבי ּדדּיּוריהֹון מאיּנּון אּלא ¨Ÿ¦¦£©¨§¨©§¦¦¦¥§¥¦§¦¥¨¤©אּתּון
¤§¥©©©¥¤¨©©¨¥¤¤¤§¦¨¤¨©¨¥[ּביאּור:

אי .[ ¤¨¥¨¤¦¨§¥©¦¦§¤¨¤Ÿ£¦¥©Ÿ¦
[ּביאּור: באתּגלייא. מּלייכּו אי בכּו, יקטרגּו אבתראי דאתיין ©¨¦¥¨§©§¦§§©¦¥§§§©§¨§©£¨§©§©̈בני

¤¨¦©£©¦§§¦¨¤©§¦¦¤¦¥¨¨¦§¥¤§¨
אֹורייתא ליּה אמרּו [ §Ÿ§©¤§©§¤¦¨¦¨©¤¥£¨¦§¦¨§¥©§¨

ּדכּתיב, הּוא, א)הכי אמריה(משלי ּבעיר ׁשערים ּבפתחי ּתקרא הֹומּיֹות ּבראׁש ¨¦¦§¦§Ÿ¦¦§¨§¦§¥§¨¦¨¦£¨¤¨
קמי ּבכּס ּופא נׁשּתכח הא ,מּקּמ ּדחלי אנן ּדאֹורייתא במּלי אי ּומה ¥¨¨¦§©§§¦¨¨¨¦¥£©¨£¨§©§¥¦§¦©¥Ÿתאמר.

[ּביאּור: צחּותא. בעי דאֹורייתא אּלא עֹוד, ולא הּוא. ברי §¨¥¨¨¥¨¨§©§¨¤ª§¨§¦§Ÿקדׁשא
א) (מׁשלי ©¨¨¦¤¨ְִֵ§ŸŸ¦¦§¨§¦§¥§¨¦¨¦

£¨¤¨Ÿ¥¨¦§¦§¥¨¨£¦¦¨¤£¥¦¨¥§¨
¦§¥©¨¨§Ÿ¤¨¤©¨§¦¨©§©
¤¦§¤¨¨§¨§Ÿ©£¦§¨¨¨¨¦§©¥¤¡¤

ׁשמעֹון רּבי ׁשל מדרׁשֹו ּבבית נמצאים הם הזֹוהר לֹומדי וכל .[ ©¨§¨§¨§¥©©¥¦§¨¦§¥¦§¨¤©¦¦§
את ואֹומרים ּבעֹולם ּברּיה מפחדים ולא ׁשמים יראת ּומקּבלים יֹוחאי ¤¦§§¨¨¨¦§¦£©§Ÿ§¦©¨©§¦¦§©§¦¨©ּבר

הּגדֹולה האׁש מּפני ּפחדּו ולא סיני הר על עמדּו ׁשרגליו ּומי ּגם[כח]האמת, ¨¡¤¦¤©§¨¨§©©¦©§Ÿ¨£¦§¥¨¥©§¨©
ותֹורתֹו. יתּבר הּׁשם על נפׁשם למסֹור מּוכנים ¨§©¨§¦¥©©¨§©§¦¦¨©הּיֹום

ּבהעלת[כח] קנב.)ּובזהר ּבטּורא(ּדף קיימי ּדהוּו אינּון האמת ּבחכמת לעֹוסקים קרי ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
עּלאהּדסיני. ּדמלּכא עבדי חּכימין לׁשֹונֹו: העליון],וזה מלך של עבדים שהם [החכמים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּדסיני ּבטּורא ּדקיימּו סיני],איּנּון הר על שעמדו ּבנׁשמתא,[אותם אּלא מסּתּכלי לא ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
] וכּו' מּמׁש אֹורייתא ּדכּלא עּקרא עיקרּדאיהי שהיא התורה בנשמת אלא מסתכלים אינם ְְְְִִִַַָָָָָֹ

רזי שהם פנימיות, יש התורה בגופי וגם שבסיפורים שיודעים כלומר ממש, התורה כל
ומצוה], מצוה בכל לכוון שצריך והכוונות אמרהתורה ּבצדֹו, [ונכּתב לׁשֹונֹו. ּכאן ְְְְִִַַַָָעד

סיניּמעּתיק: הר על עמדּו לא הּתֹורה סֹודֹות יֹודעים ׁשאינם אֹותם דאתי,מׁשמע ּולזמנא .[ ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
דאֹורייתא. דנׁשמתא ּבנׁשמתא לאסּתּכלא להסתכלזמינין עתידים הם לבוא [ולעתיד ְְְְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָ

ברוך הקדוש עתיד המתים תחיית אחר כי התורה, של הנשמה של בנשמה ולהתבונן
מה נעלמים, בסודות חדשה תורה לדרוש מהותה.]הוא לידע הזה בזמן אפשר שאי

מדבש) מתוק מהפירוש .(הביאור



הזוהרמ טהרת

ּוּכמּובאּובגלל עק"ב, [ּבּגימטרּיה ּפעמים 172 אֹותנּו ּומזהיר מביא הזֹוה"ק זה ְִַ¤©©¥¦©§¦¨§¨¦©¦©§¦¨§¨
חּיים ¦¤¦©©©¤¥§§¨¦¨¦§¦¨§§¦§§¦©¥§ּבעץ

מן להתרחק ּבעקב], לנׁש ׁשּדרּכם ועֹוד , ¨¥¥¤¦§§¨¦§¦¨§¤©§¨¦§Ÿ©£¥§¦§©¥¦
רב, ¥¨¨¨¤¤¥¨¨©¦§¤©¤¤̈הערב

הרׁשע,ּובּספר אחׁשורֹוׁש ׁשל ּכּונתֹו את לבאר, מרחיב הּמאיר (ׁשמֹותאֹור ֵֶַ©¥¦©§¦§¨¥¤©¨¨¤£©§¥¨¨¨ְ

אסּתר) וז"ל:מגּלת ְְִֵֶַ¦§¥¦§©¨¦§©¦§¤¨¤¤¥
¨¤£¦¨¨§¦¦§©¥¦§©¥§©¦§¤¨¤£¨§©£¨¨

ּומדּוייק ע"כ. §¦§©¥§©§¦¨§©£¨£§¥¤¤©©§¨
אין אסּורֹות מאכלֹות ׁשעל ה"י.ּבלׁשֹונֹו ¦§¤©©£¨£¥£¨§©£¨¨

ּפנים והסּתרת הּגאּולה, ימי על הּקדֹוׁשים ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָהאמֹוראים

קל"ּכתב מּׂשּומֹו יחיה מי "אֹוי כ"ג)הּספֹורנֹו: כ"ד ׁשאמרּו(ּבּמדּבר ּכענין – ַָ©§§¦¦§¤¦¥ְִַָ§¦§¨¤¨§
לברכה זכרֹונם ע"ב)חכמינּו, צ"ח הּקדֹוׁשים:(ּבסנהדרין האמֹוראים אמרּו : £¨¥¦§¨¦§¨¨ְְְִֶַ¨§¨£¨¦©§¦

חפצים אנּו ואין ׁשּיבֹוא ּבדֹור הּמׁשיח יבֹוא ּכלֹומר - אחמיניה" ולא ¦¥£¨¥§¨¤§©¦¨©¨©§¥¦§©Ÿ§¥¥"ייתי
היּו ׁשּלא ּפרׁשּתי ּוכבר מּלראֹותֹו, ׁשּנפסיד אף על ּדֹור, ּבאֹותֹו ¨Ÿ¤¦§©¥¨§§¦¦¦§©¤©©§¥¨¦§להּמצא
הּמֹוחֹות ּבלּבּול קדׁשם ּברּוח ראּו אּלא הּגּוף, מּיּסּורי יראים האּלּו ©§¦¨§¨©§¨¨¤©¥¦¦¦¥§¥¨¦§©הּקדֹוׁשים
ּבהם יהיה ׁשּלא ידעּו, קדּׁשתם ּולרב ּדמׁשיחא, ּבעקבא ׁשּיהיה עינים, ¤¨¤§¦Ÿ§ª¨¨¨§¤Ÿ§¨¦§¦¨§¦§¤§¦¤¦©¥§©©§והסמיּות
לּצרה! וי - קל" מּׂשּומֹו יחיה מי "אֹוי הּכתּוב: ׁשאמר וזה זאת, לסּבל ¨¨©©¥¦¤§¦¦¨©©¨¤¤§Ÿ©¦§ŸŸּכח
מּפני להם! וי - הּמׁשיח ּביאת ּבדֹור ׁשּיחיּו אּלּו הּזה... ּבּדֹור ׁשּיחיּו ¥§¦¤¨©©¦¨©©¦§§¦¤¥¤©©§¦¤¥§לאּלּו

יתּבר הּׁשם ּכבֹוד מּׁשּום רק להּגאל זכּות אף להם ּתהיה ©¨§¦¥©§¦©¥¨¦§§©¤¨¤§¦Ÿ¤ׁשּלא

ׁשהּואעֹוד הּספֹורנֹו, ׁשּכתב ּדר על קל" מּׂשּומֹו יחיה "מי לפרׁש: ¤§§©©¨¤¤¤©¥¦¤§¦¦¥¨§¨§¤אפׁשר
הּדֹור ׁשל הּמּצב ׁשפלּות ׁשראּו - אחמיניה" ולא "ייתי ׁשאמרּו ©¤¨©©§¦¨¤¥¦§©Ÿ§¥¥§¨¤¨§¦§ּכענין

מתרץ, זה ועל נגאלים? יׂשראל זכּות ּבאיזֹו ּכן ואם ּדכתיב:האחרֹון, הּוא הדא ¨©£§¦¥§¥§¦§¨¥¦§¨¦§©¤§¨¥£¨¦§¦
...יתּבר ׁשמֹו ּכבֹוד ּבׁשביל ,יתּבר הּוא ּגדֹול ּכי הּוא" רב ּכי לעוֹוני ©¨§¦§§¦§¦©¨§¦¨¦©¦¦£©¨§©¨§"וסלחּת

יׂשראל ּכׁשּיצאּו ּבתחּלה ּכי ּכּונתֹו ּבבאּור לי ונראה זי"ע: ּפתּיה הרב הגה"צ ואֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּוממׁשי
וּיעמדּו וּינעּו העם "וּירא נאמר: ּכ ואחר ההר ּבתחּתית מתיּצבים היּו האלקים ְְְְְְְְֱֱִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻלקראת
ׁשהיּו מהעם מקצת והיה וימּותּו. הּזאת הּגדֹולה האׁש ּתאכלם ּפן יראים היּו ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמרחק",

הּׁשכינה לקראת ּוׂשמחים אפילּוׂשׂשים מרחֹוק לעמד הראׁשֹון מּמקֹומם לזּוז רצּו ולא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹ
מּמׁש, ימּותּו הּנזּכראם ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה הּוא ּדסיני",ועליהם ּבטּורא ּדקיימּו "איּנּון ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

זֹוכים הם ולכן סֹוף, ועד מּתחּלה ּדסיני ּבטּורא עמדּו אּלא מרחֹוק ועמדּו נעּו ולא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכלֹומר
עּתה ּגם עֹוׂשים הם ּכן מרחֹוק, ועמדּו העם עם נעּו אׁשר הּנׁשמֹות ואֹותן האמת. ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָלחכמת

הּזאת. הּגדֹולה האׁש ּתאכלם ּפן מּיראתם האמת, לחכמת מרחֹוק ועֹומדים ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנסים



הזוהר מאטהרת

ׁשנאמר: יא)ּוּכמֹו מח פרק ּוכבֹודי(ישעיה יחל אי ּכי אעׂשה למעני "למעני §¤¤¡©§©£¦§©£¦¤¡¤¦¥¥¨§¦
אּתן". לא ¥¤Ÿ¥©§לאחר

יזּכה ּבלּבֹו ה' ׁשּיראת זה רק הּמׁשיח, ּבביאת ּכן מצרים ּביציאת ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּכמֹו
הּזֹוכים ּבין ְִִֵַלהיֹות

לעתידאיתא ּגם ּבּמדרׁש: ּכן ּגם ּומבאר עדּיֹות, ּדמּס כת הראב"ד ּבפרּוׁש ִָ§¥§©¤¤¥ª§Ÿ¨©¥©¦§¨©¤¨¦
ראּויים ׁשאינם אנׁשים ויהיּו ּבמצרים, ׁשהיה ּכמֹו חׁש מּכת ¦§¨¥¤¦¨£§¦§¦©§¦§¨¨¤§¤Ÿ©©¤§¦ּתהיה
ׁשם ויהיה הּזה, ּבּמדּבר ׁשנית יׂשראל את יֹוליכּו וגם הּטֹובה ּבגדל ¨¤§¦§¤©¨§¦©¦¥¥¨§¦¤¦©§¨©¤Ÿ§§¦לראֹות
לחׁשב יׂשראל איׁש ּכל על ּכן על חלילה. יּדחה – ראּוי ׁשאינֹו ּומי Ÿ£©¥¨§¦¦¨©¥©¨¦¨¤¨¦¨¥¤¦¥©הּברּור,
ּבעוֹונֹות הּוא מלא אחד ּכל ּבאמת הרי ּכי עֹומד, הּוא מּצב ּבאיזה £©¥¨¨¤¨¤¡¤¥£¦¥¨©¤¥§§©§ּבנפׁשֹו
אחד וכל ,יתּבר הּׁשם לפני יֹותר חׁשּובה ּתנּועה איזֹו יֹודע איׁש ואין ¨¤¨§©¨§¦¥©¥§¦¥¨£¨§¥©¥¦¥§¦¨§ּופׁשעים
הּׁשם ּכׁשיעזֹור ההֹולכין, ּבין ויהיה הּוא יזּכה האם יֹודע מי לירא, ̈צרי¦¦¨¦¥©©¦¦§¤§¦§¤¥©§¦§¤©£©¥
הּנחמֹות וכל צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבל וילכּו הּׁשלמה, הּגאּולה ותהיה ,יתּבר¦§¨©§¦§¤©§¨©§¥¨§¥§§©¥§¥§¦©¦§¥§¨©¤¨
ּתתקּיימנה, לברכה, זכרֹונם חכמינּו, ּובדברי הּקדֹוׁשה ּבּתֹורה ¨§¥©§¦¨¨§¦¨§¦¥¨£¥§¦§¨§©¨©Ÿ̈§©הּמפרׁשֹות
ה', עליו וירחם ּבמצֹות, ּולהרּבֹות ּביראה ה' את לעבֹוד עצמֹו על ¨¨¥©¦§¦§§©§¨§¦§¤£©§©©¥©¦ויקּבל
ויתּקן צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבל ׁשּיזּכּו אּלּו מאֹותן הּזֹוכים, ּבין להיֹות ¥©¦¥§¦©¦§¥§¥©§§¦¤¥¨¥¦©¥§¦¤§¦¤ׁשּיזּכה

הּגאּולה. קדם עֹוד ׁשלמה ּתׁשּובה לעׂשֹות ק"נ)הּכל עּמּוד תשט"ז, .(חד"ת ©Ÿ©£§¨§¥¨Ÿ¤©§¨ַ

רב הערב יטעּו ׁשּלא ּכדי ׁשנה, לחמּׁשים אחת ּבגלּגּול ּבא רּבנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמׁשה
יׂשראל ְִֵֶָאת

ּבראׁשיתּבּספר חי זֹוהר צ"ו)הּקדֹוׁש ד' הּספר ּבדּפי ע"א כ"ה ּבדף הזֹוהר מהּגאֹון(על ֵֶַ©¨©©§¥¦ְְֵֵֶַַַַַַ¥©¨
ׁשל הרע חלק היה רב "ׁשהערב לׁשֹונֹו: וזה זי"ע, מקמארנא ¤©¨¤¥¨¨©¤¤¨¤§¤§¨§©¨¦¨©הּקדֹוׁש
בדעת אחוז ע"ה רבנו דמשה כתוב, הפסוקים שער האר"י [ובכתבי ¤Ÿמׁשה,
לתקנם שיכול חשב ולכן דקליפה, בדעת רב הערב וכנגדם דקדושה
ודֹור ּדֹור ּבכל יקּום עצמֹו ּומׁשה לתּקנם... רצה ּומׁשה לקדושה] ¨¨§¨§©¤Ÿ¤¨¨§©§¨Ÿולהעלותם
וראׁשים הּדֹור רֹוב ועּתה רב... ערב ּבין ּבתראה ּדרא אּלּו ּבימים ּגם ¦¨§©¨©§©¤¤¥¨¨§©¨¨¥¦¨§©¥§©§¦§ויתּגלּגל
ׁשּלא ׁשנה, לחמּׁשים אחת - ּובגלּגּול ּבעּבּור ּבא ּומׁשה רב, ערב הם Ÿ¤¨§¦§¦§©©©£¦¦¨¨¤Ÿ©¤¤¥¤¨¤ׁשּלהם
הּקדֹוׁשה. לׁשֹונֹו ּכאן עד ׁשֹונֹות... לדרכים יׂשראל את רב ערב ראׁשי ¨§©§¨©¦¨§¦¥¨§¦¤©¤¤¥¨§©יטעּו
הארץ וּתּמלא רב מהערב יהיּו ואתר אתר ּבכל ּדהראׁשים נׂשא ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר ּכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ(מבאר

ודּיני רּמאים יׂשראל על יׁשלטּון הּגלּות ּדּבסֹוף תצא ּפרׁשת הּקדֹוׁש מהּזהר וׁשם מּפניהם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹחמס

ׁשם) עּין רב וערב .ׁשקר ְֵֶֶֶֶַַָ
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יׂשראל���� את יטעּו וׁשּלא רב, מהערב ׁשּלהם הראׁשים עם הּדֹור רֹוב ְַָ©¦¨¨¦¤¨¤¥¨¤¤©§¤Ÿ©§¤¦§¨¥
החדׁשה ּבּדר ׁשּתל ּדרּכֹו, לפי הּיֹועצ מן הּזהר מקלקלֹות, ¨¨£©¤¤©¥¥¤§©¦§§©©¦¥¨¦¨§ª§¦¨§¦ּבדרכים
ׁשעׂשה ּכמֹו ,הֹול ּבחׁש ּכסיל ׁשל ּבסכלּיּות והּמצוֹות הּתפּלה ּכל את ¨¨¤§¥¤Ÿ©¦§¤¦§¦§§¦©§¨¦§©¨¤©§לבּזֹות
ּדֹור, ּבכל וכן ּכלענה, מרֹורֹות ּבדרכים העֹולם ּכל את ׁשהטעה והארּור, ¨§¥§¨£©§§¦¨§¦¨¨¨¤¨§¦¤¨¨§¥¨©הּטמא
יׂשראל ורּבי האר"י מרן ּכמֹו ודֹור ּדֹור ּבכל רּבנּו מׁשה להתּגלּגל הּוצר ¥¨§¦¦©§¨¨§§¨§¥©¤Ÿ¥§©§¦§¨§¤§ּולזה
ׁשּלהם ראׁשים עם רב ערב יטעּו ׁשּלא צּדיקּיא, ּדֹור ּבכל וכן טֹוב ׁשם ¤¨¤¦¨¦©¤¤§©Ÿ¤¨©¦©¨§¥§¥©©ּבעל

מבאר זה וכל יׂשראל ואתחּנן)את ּפרׁשת ז"ל להאר"י ּתֹורה ּבעינים(ּבלּקּוטי לּמעּין ¤¦§¨¥§¨¤§Ÿ¨ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ©§©¥§¥©¦
לׁשֹונֹו. ּכאן עד קי"ג)מאירֹות, ד' ּבראׁשית חי .(זֹוהר §¦©¨§ְִֵַַ

ּתנחּומאאיתא ג)ּבמדרׁש סימן ּבחּקֹותי :(ּפרׁשת ִָ§¦§¨©§¨ְִַַָָָֻ©¦¤§¨¨¥¦¥
ׁשּגזרֹותיו[כט] , ¦§¨¥©§¨©¨¨©£¦£¥¤¤¤©¤§¥¨

של[כט] מיוחד שורשישופרניוזתחקיר אודות חדשים-ישנים פרטים מגלה
להיטלר ביותר הקרובה הברית בעלת היתה שאיראן מסתבר, האירנית. האנטישמיות
ימח היטלר אדולף היהודים לצורר סגדו ממש ואזרחיה השניה, העולם מלחמת בתקופת
את גם להשמיד הנאצים את לשכנע כדי הכל את לעשות ניסו אז של האיראנים שמו.

לאיראנים... זרה לא בכלל מסתבר השואה, ישראל. שבארץ היהודים
אותנו לשלוח רצו האירנים רק שלא לנו שמזכיר שופרניוז, של המעניין התחקיר

מהמערב "ידידינו" גם אלה לאלאלאסקה, שאלאסקה היתה שהבעיה אלא "עבדים", בתור (אמנם

הנאצית) מגרמניה בפליטים מדובר שהיה למרות יהודים, אליה שיגיעו .הסכימה
של ההיסטורי שמה שינוי שעצם גם שמסתבר אלא בלבד, זו ל"איראן"לא הגיע"פרס"

הנאציז ההסטוריוןבהשראת של ספרו ע"פ לשמצה. הידועה הנאצית הגזע ותאוריית ם
כך כל פאהלאבי, שאח רזה הנאצים, בתקופת הפרסי השאה בלאק, אדווין האמריקאי
משתייכים הפרסים את ראה שהוא הארי, הגזע ומעליונות הגזע, מתאוריית התלהב

של שמה את שינה ולכן ל"איראןאליו, אלא:פרס אינו בפרסית שמשמעותו שם ,"
הארי!" "הגזע

נושאים בבל יהודי התיכון. במזרח הנאצית הפעילות כל של המוקד היתה אז של אירן
שבהם ,1941 השבועות בחג אנטישמיות פרעות אותם מה"פארהוד", קשה צלקת עימם
בעיראק. הנאצי ההפיכה נסיון בזמן ממונם, את ושללו בגדאד ביהודי הערבים טבחו
דוכא, שהמרד ולאחר מאיראן, יצאו התקופה באותה שקרה למה ההוראות שכל מסתבר

לאירן. - מתכנניו נמלטו
של המקיף שלשופרניוזהתחקיר אירן של זהותה על נוספים רבים פרטים מגלה ,

באירן הידידותי המשטר שלמעשה לנו ומזכיר חומייני,היום, של המהפכה ע"י ב-1979 (שחוסל

האנטישמיים) לשורשיה אירן את אתשהחזירה והקימו לאירן פלשו שהבריטים לאחר רק הוקם
הזה. המשטר

של המופתי של המוסלמיות הנאציות האס-אס דיוויזיות שלושת את מזכיר גם התחקיר
לברלין)ירושלים מכן ולאחר לאירן, נגד(שנמלט הזוועתיים מעשיהם בשל לשמצה שנודעו
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שהיו המוסלמים הרוצחים 30,000 מתוך בוסניה. באיזור בעיקר השואה, בתקופת יהודים
באיראן. בגלוי שגוייסו נאצים-איראניים, של שלמות יחידות היו אלה, בדיוויזיות

לאיראנים... חדש אינו כלל השואה נושא אכן לראות, שאפשר כפי
ברחבי שלטים לתלות אותם הביאה לנאצים, האיראנים של המדהימה ההערצה
מצהירים שבהם השנייה, העולם ומלחמת השואה בתקופת טהרן, של השווקים
הארץ: על אבל אדונכם, הוא א-ללה "בשמים אירן: של האנטישמיים השיעיים מוסלמים

היטלר גיליתי(ימ"ש).אדולף באינטרנט שביצעתי מהירה מבדיקה אגב,
נאציות מפלגות 3 היו שבאיראן בעולם, הפאשיסיטיות המפלגות לראותברשימת (אפשר

הכיתוב שמותן)NAZYאת פעילות.ליד עדיין הנאמר פי על מהן ששתיים הדגל, את תשוו
הנאצים של הדגל עם איראן" של סוציאליסטית הנאציונל "המפלגה ...של

ט).וע א, (קהלת שייעשה" הוא - שנעשה ומה שיהיה, הוא - שהיה "מה נאמר, זה ל
דווקא נמצאים ישראל, לעם ההיסטורי השונא עמלק ששורשי לנו, מגלה אסתר מגילת

פחותבפרס לא רצה חז"ל עפ"י הפרסי אחשוורוש וגם פרסי, היה העמלקי המן כזכור, .
בעולם היהודים כל את לחסל מספריםמהמן חז"ל כן כמו ע"א. י"ד מגילה בגמרא והחריץ התל משל (ר'

הורו שהפרסים המקדש, בית בניית המשך לבקשת עד התכוון הוא המלכות" חצי "עד המלכה לאסתר שכשאמר

מזה) חוץ - הכל לעשות מוכן היה שאחשוורוש משום תקופה, באותה בנייתו את .להפסיק
חוסל לא המן של זרעו אך נתלו, המן של בניו עשרת ממשיךאמנם עמלק שזרע (וכמובן

צדק) גואל ביאת עד ברק"להתקיים בבני תורה למדו המן של בניו ש"מבני וכמו סנהדרין, (מסכת

ע"ב) צ"ו מספריםדף חז"ל להתקיים. המשיכו הסתם, מן שלו, אחרים צאצאים גם כך ,
את הסתירו תקופה שבאותה מהעמלקים שרבים אסתר, מגילת על השונים במדרשים

היהודים כאוהבי עצמם את ועשו ליהודים "ורביםשנאתם על חז"ל בדברי מובא שזה (כמדומני

מתיהדים") הארץ ראשםמעמי את הרימו הסתם ומן יותר, עוד אנטישמים בסתר נשארו אך ,
הדרך. בהמשך

הנוכחי איראן לנשיא התייחסות בעבר היתה יעקב" "ירנן שבקובץ לציין מעניין אגב,
עם-ישראל אם הימים, באחרית לקום שעתיד אומרים שחז"ל המן כאותו אחמדי-ניז'אד

תשובה. יעשה לא
האירני: אחמדינג'אדהגרעין אירן נשיא

אקספרס: אינואלסקה אלסקה ל.. היהודים את להגלות השבוע אירן נשיא שנתן הרעיון
ב...וושינגטון ודוקא השואה בימי הוצע הוא חדש.

שנשא חגיגי בנאום בבטן. דברים לשמור נוהג אינו שהוא יאמר אירן נשיא של לזכותו
ציונות'' ללא ''עולם הכותרת תחת אוקטובר בחדש בטהרן שנערכה ועידה במסגרת

המפה''. מעל למחוק צריך ישראל ''את בפשטות: האיש הצהיר
בא טירון, פוליטיקאי של מביכה פה בפליטת שמדובר שחשב מי היה בתחילה אם
האחרונים בחדשים שאמר. למה בדיוק מתכוון שהוא לכולם והראה אחמדינג'אד מחמוד
לדידו ועולם. עם קבל האנטישמים הגיגיו את ושוב שוב ומשמיע אירן נשיא חוזר
בנשק להשמד עתידה ישראל מדינת מלבם, בדו שהיהודים מיתוס אלא אינה השואה
לבין המערבי העולם בין ובאה הקרבה התרבויות מלחמת במסגרת אירני גרעיני
כלשונו העולם'' של ההרים פסגות בכל ''לשלוט הוא שיעודה האסלאמית האימפריה
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ּכהמן ׁשּנאמר[ל]קׁשֹות ּתׁשּובה, עֹוׂשין ּכ ּומּתֹו ּבהן, ּומׁשּתעּבד נט), :(יׁשעיהּו ¨§¨¨¦§©§¥¨¤¦¨¦§¨¤¤¡©ְְַָ

ּגֹואל", לצּיֹון ּובא ׁשעה ּבאֹותּה ּבֹו נֹוססה ה' רּוח צר ּכנהר יבא ע"כ."ּכי ¦¨Ÿ§¨¨©©§¨§¨¨¨¨§¦¥

§¦§§©¦©¦©¨¤¤¤¨¨©¨¦¡¤¨ְֵּוּבדֹורינּו
"המן" וגם[לא][ּוׁשמֹו – נכּדֹו ׁשהּוא לבד אמר ּכ §¤§©¥§¨¨¨¨©§©¤¤§§©

[ּכ ּבאירנית הּכׁשרּות,ׁשמֹו ּבענין ּביֹותר להתחּזק אנחנּו צריכים ּכן על §§¦©¦¨©¥§¦¦£©§§¦§©¥§¥§¦§©©©§
ׁשהּוא. צד ּבכל אסּורֹות מּמאכלֹות ¤©¨§£¨£©¦¥¨¦§ּולהּזהר

את שישרדו למעטים שכונתו להניח יש – היהודים את ואילו מטהרן השליט של
האירני לנשיא בדיוק? לאן אחר. למקום לשלוח יש - המתוכננת האירנית האפוקליפסה
לאוסטריה, לגרמניה, לשלוח אפשר היהודים את מבחינתו מקוריות. הצעות של שפע יש
היא המזוקן הפרסי של העדכנית הצעתו שעבר לשבוע נכון לארה''ב. ואולי לקנדה

ל...אלסקה. דוקא היהודים את לשלוח
יומא[ל] אגדות בחידושי מהרש"א ע"א)ועיין שכולם(פ"ו וגו', בעלתי אנכי כי הפסוק על

עיי"ש. למוטב, ומחזירן כהמן מלך הקב"ה שיעמיד ידי על בתשובה יחזרו
בין[לא] אמר הוא שליט"א, דהן שמעון הרב כבוד של וארא, פרשת המוקלט בשיעור

של כשמו בגימטריה עולה ששמו אירן, נשיא את כשהזכיר הדברים, הצוררשאר
הרשע. המן העתיקה, מפרס העמלקי

הזו, לגימטריה הרב כבוד הגיע חשבון איזה לפי להבין קצת לי קשה שהיה היא האמת
הנכון. החישוב את שהבנתי שייתכן לי נראה בס"ד אבל

של איראןשמו הואנשיא מכירים שאנחנו כפי אחמדינג'אד., שזהמחמוד מסתבר אבל
שלו... השם בדיוק לא

בפרסית: כך נכתב איראן נשיא של המהשם ד האותדדז היא באדום המסומנת האות , ַַֽֽֿֿֿ
משתמשת אמנם הפרסית השפה הפרסי. הנשיא של שמו בהגיית הבלבול את שגורמת
מהגייתם שונה בפרסית האותיות של ההגייה אך הערבי, בית באלף שנים מאות מזה
ה"א. האות כהגיית הפרסים ידי על נעשית הערבי, בית באלף "ח" האות הגיית בערבית.

ח'א האות הגיית רפויה)רק כ' בערבית(כמו כמו נהגית להגייההערבית נוספים פרטים שרוצה (מי

באינציקלופדיה). לבדוק יוכל הפרסית מאגב,הפונטית הערבי,האות לא"ב פרסית תוספת היא
כמו כ-ז', נהגית בתורוהיא האיראני הנשיא של שמו את הוגים הפרסים לכן בצרפתית.

נז'אד" אהמדי )."מהמוד
כפי אותו, הוגים שהאירנים כפי האירני, הנשיא של הפרטי ששמו לראות אפשר כעת

בתקשורת. נכתב שהוא מכפי שונה כשנולד, לו קראו שהוריו
ההתחלתיים, ה"מה" את תשאירו "מהמוד", הוא האירני הנשיא של הפרטי שמו כן אם

:כלומר 50 ותקבלו השניה ה-מ' את תוסיפו ש"נ'ו'+ד'=י', מצאתם והנה הואמהמוד, "
...המןבדיוק

האירני: הגמד של השני השם לגבי מישהו, של חידוש חודשים מספר לפני קראתי אגב,
"אהמדי" השם למעשה נז'אד". למשפחתאהמדי נצר הוא משמעותו מזכיראהמד," וזה

של משפחתו שם את "המןמאוד במגילה: כמתואר האגגי, המדתא בן ג)"המן .(אסתר

 محمود احمدی نژاد
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הזוהר מהטהרת

אצל�מ��י ׁשהיה מעׂשה ְִַָ¨¥§§¦¨©£¥¤¨¨¥¤©¥©£Ÿ
ּומּצד מסּויימת, טֹובה לֹו עׂשה מּמקֹורביו ׁשאחד ¦©§¦¤¤¨¦§¨¨¨¨¨§¤¤¦©
ויׁשּתּדל ּבּקׁשה איזה מּמּנּו ׁשּיבּקׁש - אהרן הּבית לֹו אמר הּטֹוב, הּכרת ¥©§¦§¨¨©¤¥¤¦¥©§¤Ÿ£©¥©©¨©©¨©¦חּיּוב
יּכׁשל ׁשּלא - עבּורֹו יפעל אהרן ׁשהּבית הּוא ׁשחפץ לֹו ואמר עבּורֹו, ¥¨¦Ÿ¦§©£¤Ÿ£©¥©¤¥¨¤©¨§£§¦לפעֹול

אסּורֹות. ¤¨¨¨¤¤©¨§¨£¨¨£Ÿ£©¥©©¡¤£¨£©§ּבמאכלֹות
ואם זה, על ולבּכֹות להתּפּלל צרי אחד ּכל [ּובאמת ¦©¦§£¤¡¤¨¤¨¨¦§¦§©¥§¦§©¤§¦
חס צרה מּכל להּנצל נזּכה ּכׁשר אכילת ׁשל זה ּובזכּות לי] מי לי אני ©¨¨¨¦¥¨¦§¤§¦¥¨©¦£¤¤§¦¦¦¦¦£¥אין

אמן. ׁשלימה לגאּולה נזּכה ּובמהרה ¥¨¨¥§¨§¦¤§¦¨¥§¦¨§וׁשלֹום

מׁשהּבפקראנּו אל וּיקרא הּׁשבּוע ׁשל-רׁשת ּגדלּותֹו ּכל ׁשעם זעירא, א' ָָ§¨¨©©¨©©¦§¨¤Ÿ¤§¦¨¤¦¨©§¤
לכלּום. עצמֹו החׁשיב ולא עצמֹו והנמיך הקטין ע"ה רּבנּו §¦§©¦§¤Ÿ¤©¥¦§¦§¦§¦©§§Ÿמׁשה

רגילוכתּוב אלף לכּתב ע"ה רּבנּו למׁשה אמר הּקּב"ה ׁשהרי והּוא-ּבמדרׁש ְָ§¦§©¤£¥©¨¨¨©§Ÿ¤©¥¦§Ÿ¨¤¨¦§
זעירא אלף ּכתב מצחֹו-מּדעּתֹו על הּקּב"ה ׂשם ּׁשּנֹותר ּומּזה-מהדיֹו ¦©§¨©¨¤§¥¨§©§¤©¨©¨¨©¦§¦¤

ּפניו. עֹור ¨¨©̈קרן

ּבענוהרֹואים ׁשּמתנהג ׁשאדם הּכל.-מּכאן מעל אֹותֹו מרֹוממת -הענוה ִ¦¨¤¨¨¤¦§©¥©£¨¨¨£¨¨§¤¤¥©©Ÿ
ׁשהּקּב"ה מּכיון אֹותֹו ּומרֹוממת ה," יראת ענוה "עקב ּבפסּוק ¨¨©¤¨¥¦¤¤§©§¦¨¨£¤¥¨§¨§וכתּוב

עליו ׁשכינתֹו להׁשרֹות הּׁשכינה-ּבֹוחר הׁשראת מביאה הּקרּבנֹות עבֹודת וכן ¥§©§§¦¨¨¨§¥£©©¨§¨§¦¨©§¨©©§¦¨
איׁש הּבן רּבינּו ּופרׂש לה'", קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּבפסּוק: ׁשּכתּוב ¦¤©¥©©¥©¨§¨¤¦¦§©¦¨¨¨§¨¤§ּכמֹו

זי"ע ׁשּיׁש-חי לדעת צרי ׁשהאדם מּדה, ּכנגד מּדה ּתבֹות ראׁשי מכ"ם ¨§¨¦¨¥¥¦¨§¤¤¦¨¤¨¨¨¨¦¨©©¤¥
לֹו להיֹות יכֹול היה ׁשחלילה חֹוׁשב הּקרבן על ּובהּביטֹו מעׂשיו על §¦¨¨¨¨¦¨¤¥¨§¨©©¦©§¨£©©§©ּתׁשלּום

ּבתׁשּובה.-ּכ חֹוזר זה ידי ועל ¨§©§¥¤¥¦§¨

לעׂשֹותּכל ּובכ אליו לּבנּו את ולתת לה' להתקרב הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ָ¦§©£©©¨§¨§¦§¨¥©§¨¥¤¦¥¥¨§¨©£
ּבית לנּו ּׁשאין ועּתה קׁשֹות, ּגזרֹות ונמנע ּמתּכּפר ּובכ לה', רּוח ¥¨¥¤¨©§¨¥§¨§¦§¥©§¦¨§©©©©נחת
ּפרים "ּונׁשּלמה הּקדֹוׁשים חז"ל אמרּו הּקרּבנֹות, הקרבת ואין ¦¨¨§©§¦§©©£§¨¨§¨©©¨§©¥§¨§¦©הּמקּדׁש
ּכאילּו הּתֹורה עליו מעלה הּקרּבנֹות מעׂשה את ׁשּלֹומדים ידי ּׁשעל ¦§¨©¨¨¨§©¨§¨©¥£©¤¦§¤¥§©¤¥¨§ׂשפתינּו"
לתת ּכלֹומר – מעצמֹו קרּבן להקריב מהאדם נדרׁש ועֹוד ּבפֹועל, ¤¨©§§©¥¨§¨¦§©§¨¨¨¥¨§¦§©§¨¦§¦הקריבם
ז"ל ּכאמרם הּגדֹול הכי הּקרבן וזה ,יתּבר להּׁשם מרצֹונֹו, מּתֹוכֹו, ¨§¨§¨©¦£¨§¨©¤§©¨§¦¥©§§¥¦¤¦מּׁשּלֹו,

ּבעי". לּבא ¥¨¨¦¨¨£©"רחמנא

נח,ּומּובא ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבזֹוהר ָ§©©¨¨¨©Ÿ©¤¦Ÿ©¨¨¥¦¨§¨¦§¥©©¨¨
ואחר , ©¥¦§¨©¥§¨¨£¥§Ÿ¨¨¥¦©¨¨§©©

ׁשמם, העֹולם וראה הּתבה מן יצא §¨¦¨¤¦©¨§©¨¥¨¨¨¨¨§¨¥©¦¨¨©Ÿ¤ׁשּנח



הזוהרמו טהרת

©§©¥Ÿ¨©§¨¤§¤¤§©§¨¨©§¨¨¨¨¤¤
קרּבנֹות.[לב] והקריב ¨§¨¦§¦§©̈עמד

הּמּבּול,אמר לפני קרּבנֹות להקריב ל היה ׁשטיא רעיא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ַָ©¨¨©£¨¨§¨¨¨¨§©§¦¨§¨¦§¥©©
ּכלל על ונׁשמתֹו עצמֹו ׁשּמסר רּבינּו מׁשה מעלת ּבגדל ׁשם ּומארי©£¦¨§Ÿ¤©£©Ÿ¤©¥¤¨©©§§¦§¨©§©

¥¨§¦יׂשראל.

ׁשּיּבנהּכל הּמקּדׁש ּבית ּבנין על מבקׁשים אנחנּו ּביֹום] ּפעמים 10 לער] יֹום ָ§¥¤§¨¦§£©§§©§¦©¦§©¥©¦§¨¤¦¨¤
וכׁשמם קרּבנֹות ׁשּמקריבים היא הּמקּדׁש ּבית מעלת וכל ּבימינּו, ¨§¦§¨§¨¦¦§©¤¦¨§¦©¥©£©¨§¥¨§¨¥§¦ּבמהרה
היא הּקרּבנֹות ּומעלת הּׁשכינה. להׁשראת וזֹוכים לה', ׁשּמתקרבים הּוא ¦¨§¨©©£©¨¦§©©¨§©§¦§©¦§¨§¦¤¥ּכן
ּכי "נפׁש קֹוראת ׁשהּתֹורה עני מּמנחת והראיה לה' לּבֹו את מקריב ¦¤¤¥¨©¤¦¨©§¦¦¨¨§¨§©¦¤¦§©¨¨¤ׁשאדם
ׁשּיׁש מה ּכל ׁשּזה מּכיון א סלת, מעט רק ׁשּנֹותן ׁשהגם לה'" מנחה ¥¤©¨¤¤¨¥¦©¤Ÿ©§©¥¤©£¤©¨§¦¦§©תקריב
ע"ה, הּמל ׁשלמה ׁשל עֹולֹות מאלף יֹותר ּברּו הּקדֹוׁש לפני נחׁשב ¤¤©ŸŸ§¤¤¤¥¥¨¨©¥§¦©§¤לֹו

ודמֹו. לּבֹו את ¨§¦¤¦§©¤ׁשּמקריב

זי"ע,הּיֹום מקאלֹוב אייזיק יצחק רּבי הרה"ק ׁשל דהילּולא יֹומא ב' אּדר ז' ַ©¨¨§¦¨¤©¦¦§¨©§¦¦©§¦
ּבלּתי היּו מעׂשיו וכל הּטבע מּדר למעלה היתה הדין ּבעלמא ¦§¦¨¨£©¨§©¤©¤¤¦¨§©§¨§¨¥¨¨§¨§Ÿ̈£עבדתֹו

לבּדֹו. ©§©לה'

ילדהּוא ּבעֹודֹו ונתייתם סערענטש ּבכפר תקי"א ּבׁשנת נֹולד ¤¤§¥©§¦§©§¦©§¦©¨©הּקדֹוׁש
את ּבזה ּולפרנס אביו צאן את לרעֹות והכרח ׁשנים ׁשמֹונה ¤¤¨¥§©§¦¨ª§©¦§Ÿ¤Ÿ§¦¨¤§¤§ּכבן

האלמנה. ¨¨§©¨¦אּמֹו

לּומעׂשה אמרּו אחת מסאסֹובׁשּפעם ליּב מׁשה ר' הּונגריה[לג]הרה"ק ׁשּבעיר ֲֶַ¤©©©©¨§Ÿ¤¥¦©¤¨¦§©§¨
האּוזים את ׁשרֹועה ילד וראה לׁשם והל מאד, ּגדֹולה נׁשמה ¦¨©¨¤¤¤¤¤¨¨§¨§©¨§Ÿ§¨§¨¨§¨§מצּויה
האפׁשרּות את לי ׁשּנתּת ל מֹודה אני רבש"ע ואֹומר לה' ּומֹודה העירה, ¨§¤¨¤¦¨©¨¤§¤¦£¥§©¤̈¨£¨¤ׁשל
היה אם רבש"ע הענּיה, אּמי את לפרנס יכֹול אני וׁשּבזה האּוזים את ¨¨¦¨¦£¨¦¦¤¥§©§¨¦£¤¨¤§¦¨©¨¤§¦לרעֹות

ּבחּנם. אֹותם רֹועה הייתי אּוזים ל§©¨¦¨¦¦¤¨§¦¨

יֹודערבש"ע הייתי אם העירה, ילדי ׁשאר ּכמֹו להתּפּלל יֹודע לא ׁשאני ©¥¦¦¨¦̈¨£¨¥§©¨§§¥©§¦§©¥Ÿ¦£¤¨£חבל
יֹודע ׁשאני אחד מּׁשהּו יׁש רבש"ע אבל מתּפּלל, הייתי ©¥¦£¤¨¤¤©¥¨£¥©§¦¦¦¨¥©§¦§להתּפּלל

מביא[לב] ׁשאני ּתבה לעׂשֹות ל אמרּתי אני לנח, ענה יתּבר ׁשהּׁשם ּבמדרׁש ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹוכתּוב
לעֹולם, סֹופֹו,מּבּול ועד העֹולם מּסֹוף האנׁשים את ּולעֹורר לצעק ליל צרי היההיית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

אמרּת אלי ּבאּו ואם ועצים, מסמרֹות ּדפקּת רק ּכלּום עׂשית ולא ׁשנה, 120 זמן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹל
ׁשּלי? הרחמנּות איפה ׁשֹואל עֹוד ואּתה ,מּמ וצחקּו לעֹולם, מּבּול להביא הֹול ׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהם

לייב[לג] ברבי שמדובר גירסה מופיע שליט"א מטאש האדמו"ר של בספרו
זי"ע. שרה'ס



הזוהר מזטהרת

רּוח נחת לעׂשֹות ּכדי להתּגלּגל והתחיל ראׁש, ּגלּגּולי והּוא מּכּלם, ©©©£©¥§¥§©§¦§¦§¦§ª¨§¦§¥Ÿ¦¥יֹותר
מסאסֹוב. לייּב מׁשה ר' הרה"ק ׁשל לידיו ׁשּנתּגלּגל עד ©¦¥¤Ÿ¤¨¨§¥§©§¦¤©לרבש"ע

וגּדלֹוהל עּמֹו אֹותֹו ולקח ׁשנה ׁשל מחיתּה ּדי לאּמֹו ונתן לייּב מׁשה ר' ַָŸ¤¥§¨©§¦¥¦§¨¨¤¨¨§¨©¦§¦§
אמן. זי"ע מקאלֹוב אייזיק יצחק לרּבי ׁשּנעׂשה ¥¨¨§©¦¦§©¨§¦¦©§¨£©¤©עד

הּזהאחרי זי"ע-הּסּפּור מניקלׁשבּורג ׁשמעלקע רּבי אצל וּנתּגּדל הל ֲֵַ©¦©¤¨©¤§¦§©¥¥¤©¦§¤§§¤§¦§§§
רברבא. לאילנא ¨§§©¨¨¦§¥©§¦§והתגדל

זי"עוידּוע מקאלּוב הרה"ק לקח קֹודׁש, ׁשּבת ּבערב אחת ׁשּפעם הּמעׂשה ְַָ©©£¤¤©©©©§¤¤©¨¤¨©¦©¦
צפת, לעיר הּדר ּבקפיצת זצ"ל פיׁש יעקב רּבי הרה"ק זקני ©§¦§¤¤©©¦§¦©©¦Ÿ£©¦©¦¥§¤את

קֹודׁש, ׁשּבת ּקֹודם עֹוד לקאלֹוב וחזרּו האר"י ּבמקוה עבֹודהוטבלּו (עבֹודת §¨§§¦§¥¨£¦§¨§§©§¥©¨¤ֲֲַָ

ׁשליט"א) מטאׁש יחזקאל,להאדמֹו"ר ּומׁשה ריזל ּבן אייזיק יצחק רּבנּו זכּות - . ְְְְִִַָָָ§©¥¦§¨©§¦¤¥§Ÿ¤§¤§¥
ׁשפע לנּו ׁשּיׁשּפע עלינּו יגן הּקדֹוׁש טֹוב ׁשם ּבעל ּתלמידי הּצּדיקים ּכל ©¤¨©§ª¤¥¨¥¨¨©¥©©¥¦§©¦¦©©¨§ּוזכּות

אמן. יׂשראל לכל ּורפּואֹות יׁשּועֹות ¥¨¥¨§¦¨§§§©רב

ׁשּכתידּוע ּכמֹו הּמדּבר מּדֹור ּגלּגּולים הם ׁשּלנּו הּגלּגּוליםׁשהּדֹור ּבספר ּוב ַָ¤©¤¨¥¦§¦¦©¦§¨§¤¨§¥¤©¦§¦
טֹוב ׁשם ּבעל מּתלמידי ׁשּכתּוב ּוכמֹו זי"ע, ויטאל חּיים רּבנּו ¥©©¥¦§©¦¨¤§¦¨¦¦©¥©¤ׁשל
טהֹורה ּבאמּונה הּמאמינים הּפׁשּוטים האנׁשים [ּכלֹומר החיילים ּבזכּות ¨§¨¡¤¦¦£©©¦§©¦¨£¨©§¦¨©©§¦¨§©¤ׁשּדוקא

ּבּצבא חיילים ּדוקא לאו [זה מׁשיח, יבֹוא צּדיקים] זה-ּבדברי ׁשּבׁשביל הגם §¦§¥©¦¦¨¨¦©¤¨©§¨©¨¦©¨¨£©¤¦§¦¤
אז דיסק] ּבכל ספרים 300 ּבהם ׁשּיׁש דיסקים 320,000 החיילים לכל ¨§¦¨§¦¨§¤¨¥¤¦§¦¦¨©©¨§¦§©ׁ̈שלחּתי
ּברּו להּקדֹוׁש הּגדֹול רּוח הּנחת לעׂשֹות יכֹולים אנחנּו ואי מה ונראה ¨¨©§¨©©©©©£©¦§§©£¥§©¤§¦§ּבֹואּו
עקבתא ּבּדֹור קטּנֹות נׁשמֹות [יהּודים אנחנּו קרּבנֹות איזה ונראה ּבֹואּו - ¨§§¦§©§¨§¦§§©£¨§¨¤¥¤§¦§הּוא,

מעצמינּו. מּׁשהּו לתת הּוא? ּברּו להּקדֹוׁש לתת יכֹולים ¥§©¥¤©¥¨¨¨©§¥¨¦§¨¦§¦ּדמׁשיחא]

ּפרטית ּבהׁשּגחה ּנֹורא ְְְֲִֶַַָָָָמעׂשה

מּקץּבּזֹוהר ע"ב)ּפרׁשת קצ"ח :(ּדף ְַ¨¨©¦¥ַ¨¥©©§¦§©¨¨©¨¦
ּביאּור: §§©§¦¥¦¨¤¨¨§¦¨¥©¨©§¨¦¨¦
§©¥©§©§¦©

מּזהּכעת ללמד אּתם ויכֹולים ׁשעבר ׁשיׁשי ּביֹום אצלי ׁשּקרה מה לכם אסּפר ֵָ£©¥¨¤©¤¨¨¤§¦§¦¦¤¨©¦¦©¤¦§Ÿ¦¤
ּפרטית. ּבהׁשּגחה עֹולמֹו מנהיג ׁשהּקּב"ה אי הׂשּכל, ¦¨§¨¨§©§¨¦§©¨¨©¤¥¥§©©מּוסר

קדם,ה���י ׁשּקראנּו הּמֹודעה את לראֹות יכֹול אחד וּכל - ּגדֹולה מֹודעה ְִֵַ¨¨§¨§¨¤¨¨¦§¤©¨¨¤¨¨Ÿ¤
יֹוחאי: דּבר זכּותא ּבספר האחרֹון ©©§¨§¤¥§£©¨©§ּבדף

והנּוסחּביֹום חדׁשה מֹודעה לעׂשֹות ּבראׁש לי נכנס הּתפּלה ּבאמצע ׁשיׁשי ְ¦¦§¤§©©§¦¨¦§©¦§Ÿ©£¨¨£¨¨§©©
מּקדם. אמרּתי הּכריכה)הּזה ּבגב הזֹוהר ּבדרכי ּבספר .(נדּפס ©¤¨©§¦¦Ÿ¤ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ
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ולאּכבר הּׂשמאלית, ּובידי ּבגּבי מאד ּגדֹולים ּביּס ּורים ׁשאני ימים ּכּמה ְָ©¨¨¦¤£¦§¦¦§¦§Ÿ§©¦§¨¦©§¨¦§Ÿ
לי עזרּו לא ׁשּלקחּתי הּתרּופֹות וכל הּיּס ּורים, מּגדל ליׁשֹון ¦§¨Ÿ§¦¦¦Ÿ¤©¦¦§¨©§¤¨©§¦Ÿ̈יכלּתי
חֹולים, לבית ללכת מכרח אני הּתפּלה ׁשאחר חׁשבּתי הּתפּלה ולפני ¦¥§¤¤¨¨§ª¦£¨¦§©©©¤¦§©¨¨¦§©¥§¦§§¦ּבמאּום,

האּלּו. הּיּסּורים את לסּבל ּכבר יכלּתי לא ¥¨¦¦©¤Ÿ¨Ÿ§¦§¨¦§Ÿ¦ּכי

החלטּתיאבל הּזאת, החדׁשה הּמֹודעה ּבּמח לי נכנס הּתפּלה ּבאמצע היֹות ֲָ¡§¤§©©§¦¨¦§©¦©Ÿ©©¨¨©£¨¨©Ÿ¤§©§¦
להכין צרי ואני אחד, לרגע אפילּו הּמֹודעה את לעּכב רֹוצה לא ¦¨§¦¨¦£©¨¤©¤§¦£¨¨©¤¥©§¤Ÿ¦£¤ׁשאני
בע"ה. החֹולים לבית אל הּמֹודעה, את ׁשאכין ּולאחר ּומּיד, ּתכף זה ¦©¥§¥¥¨¨©¤¦¨¤©©§©¦¤¥¤¤את

היהלאחר ּכבר ּבעֹולם, ונתּפרסם ּולהדּפיסה, הּמֹודעה, את להכין ׁשּגמרּתי ְַַ¤¨©§¦§¨¦¤©¨¨§©§¦¨§¦§©§¥¨¨§¨¨¨
החֹולים. לבית ללכת ּכבר רציתי ולא הּיֹום, ¦©¥§¤¤¨¨§¦¦¨Ÿ§©£חצֹות

אֹותֹו�ל�נ�י וׁשאלּתי אֹורטֹוּפיעד, ממחה רֹופא נ"י ּברים איתמר ר' להרֹופא ְְִִַ§¨¥¦¨¨§¦¥ª§¤§¤§¨©§¦
עם נסעּתי אז ראׁשֹון. ׁשּביֹום לי וענה אֹותי, לקחת יכֹול הּוא ¦¦§©¨¨¦§¤¦¨¨§¦©©¨¨©̈מתי
הצלחּתי ולא חלׁשּות, מּמׁש מרּגיׁש אני מהּמקוה יֹוצא אני למקוה. ¦§©§¦Ÿ§¨©¨©¦§©¦£¤§¦©¥¥¦£¤§¦§¦מֹונית
אּולי - לעצמי חׁשבּתי הּביתה. להּגיע ּכיצד ידעּתי ולא ּכּידּוע. מֹונית, ©¦§©§¦§©¨¨§¨©©¦©§©¥¦§©¨Ÿ§©¨©¦¥©§לקּבל

ּברחֹוב. מכֹונית אעצֹור §¨¦§©©¦£אני

אניאני לאיפה אֹותי וׁשֹואל מעצמֹו, עֹוצר מכֹונית ונהג לרחֹוב מּגיע רק ֲִ©©¦©¨§§©©§¦¥¥©§§¥¦§¥Ÿ£¦
את להם לתת הֹול ׁשאני לֹו סּפרּתי לכיׁש, לרחֹוב להּגיע ¤¤¨¤¨¥¦£¤¦§©¦¦©§§¦©§¤רֹוצה
ואני ּבחבילה. קּונטרסים 30 קּונטרסים 960 מהּסט החדׁשים ¦£©¨¦£©¦¥§§¦¥§§¥¤¥¦¨¢©¦¥§§©הּקּונטרסים
לרגע ׁשּיבֹוא ּבּקׁשּתי אבל זמן, היה לא לּנהג אנׁשים], 3 ׁשם [היּו להם ©¤§¨¤¦§©¦¨£©§¨¨Ÿ©©©¦¨£¨¨¤¨¦§©מסּביר
אּתי, ּבא הּנהג הׁשּתּדלּות לאחר יפים, מאד ספרים להם לתת רֹוצה ¦¦¨©©©§©§¦©©§¦¨Ÿ§¦¨§¤¨¥¨¤¦£¤ׁשאני
לֹו אֹומר ואני חֹוברֹות, 30 ׁשל הּקּונטרסים וגם וקטן, ּגדֹול אּדרא לֹו ¥¦£©§¤¦¥§§©©§¨¨§¨¨§¦¦©¨§ונתּתי

זכ ילמדּוזה הּמדרׁש הּבית ׁשּכל להם ותּגיד הּמדרׁש, לבית ׁשּתּתן ּגדֹול ּות ¤§¨¤¦¥§¥©¦§¨§©¦¨¤¤Ÿ©¥©¦§¨¦§§
כּוּלם. ּכנגד ׂשכר ל ויהיה זה, ¨¤¤§¨¨§¤§¦§¤¤את

ּברׁשּב"י.הּוא אחד ועֹוד רחל ּבקבר - אחד ּכֹוללים: ּכּמה מחזיק אני ¦§©¨¨¤§¥¨¤¤§¨¤¦§¨©¦£©¦£¤עֹונה
ּכל הייתי ּכי ּבדּיּוק, זֹוכר לא אני ּבכתל ּגם ואּולי הּמכּפלה, ּבמערת ּגם לי אמר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ(ואּולי

וחלׁש) עיף וכּוּלםּכ הּכֹוללים, לכל החֹוברֹות את יּתן אני ראׁשֹון ּביֹום לי ואמר , ְֵָָָָ§¨©¦§¦£¦¦¥¤©§§¨©§¦§¨
את ּגם לֹו נתּתי ּבלבד. ּדּקֹות 6-7 רק זה הּכֹולל, ּכל יֹום ּכל זה את ¤©¦©¨©§¦©©¤¥©¨¨¤¤§§¦ילמדּו
החדׁשים אדרֹות לֹו נתּתי וגם ּבכֹוללים, ׁשּיתלה והּגדֹולֹות הּיפֹות ¦¨¢©§¦¦©¨©§¦§§¤§¦¤§©§¨©¨©הּמֹודעֹות

לאֹור. ¨§¨¤ׁשּיצאּו

מטרתיאז ׁשּכל העֹולם, את מנהיג הּקּב"ה אי ראּו הּמדרׁש ּבבית אמרּתי ָ¨©§¦§¥©¦§¨§¥©¨¨©§¦¤¨¨¤¨©§¨¦
ׁשלח והּקּב"ה לתּקן, ׁשאפׁשר אחד רגע למנֹוע ולא הּס פרים לחּלק ©¨¨¨©§¥©§¨§¤¤¨¤©¤©§¦Ÿ§¦¨§©¥©§¨̈היה
ואז לכֹולל, יּתנּו והם הּביתה, אֹותי ּׁשּיּקחּו הרחֹוב על הּׁשליחים, את ¨§¥§§¦¥§¨§¨©¦§¦¤§¨©¦¦§©¤¦לי
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אפׁשר ׁשאי ּכבעיה ׁשּנראה מה וגם יעבֹור. ולא חק יֹום ּכל ללמד ¨§¤¦¤¨¨§¦¤§¦¤©©§£©Ÿ¨Ÿ§Ÿ§¦§¨§¦יצטרכּו
הּפסּוק ּבי ונתקּים ּגדֹולה, ּדׁשמּיא וסיעּתא כיׁשּועה נתּגּלה מֹונית, ¨©¦¥©§¦§¨§¨©§¦¨©¦§¨§§¨©§¦¦§¦למצֹוא

יּוׁשע" ּומּמּנה ליעקב היא צרה "ועת אנּפין: ז')ּבזעיר ל' ּפרק יהי(ירמיה ּכן . ¦§¥©§¦§¥¨¨¦§©£Ÿ¦¤¨¦¨¥©ְְִֶֶָ¥§¦
אמן. עֹולמים ּבתׁשּועת ּתכף ׁשנוושע ¥¨¦¨©§¦¤¥©¨¦§§רצֹון

הּקדֹוׁש:וזה ּבּזהר ׁשּכתּוב מּקץ)מה ּפרׁשת ׁשליׁשי יֹום ליׂשראל ּבחק ּבר(מּובא "אתי ְֶ©¤¨©Ÿ©©¨ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ¨¦©
לעזֹור מלאכים ׁשֹולח הּקּב"ה ליּה", דמזדמנין אּנין ּכּמה לאתדכיא §©¦¨§©©¥¨¨©¥¦§©§¦§¦¦¨©¨§©§¦§©נׁש

אֹותֹו. מֹוליכין ללכת רֹוצה ׁשאדם ּבּדר ז"ל ּוכאמרם ¦¦¤¤¨¤¨¨¤¤¤©¨§¨§לֹו,

לבּתיּכמֹו אֹותם ולתת קּונטרסים 30 ׁשל ּבסטים לזּכֹות יכֹול אחד ּכל ּכן ְ¥¨¤¨¨¦§§¥¦¤§§¥¦§¨¥¨§¨¥
ּביֹום. ּדּקֹות ׁשבע ללמד ׁשּיתחילּו אֹותם ּולעֹורר §©©¤Ÿ§¦¦§©¤¨¥§¦¨§¦מדרׁשים

ּכּמהזה עם ראה הּוא ּכאׁשר עלי, רחם הּקּב"ה ּכי ׁשם. ּבעל מעׂשה מּמׁש ֶ©¨©£¥©©¥¦©¨¨¦¥¨©©£¤¨¨¦©¨
את לחּפׂש צרי לא אּתה מׁשּתּלם, הּכל ּכי לי והראה עֹובד, אני ¤¥©§¦¨Ÿ¦§©¥©¨Ÿ©¦¦¨§¤§¥¦£¦¦יּסּורים

לבד. הּכל יעׂשּו והם הּׁשליח את ל יׁשלח ואני ©§Ÿ©£©¥§©¦§©¤§©§¦¦£©¦§©הּכֹוללים

לתאר.זה אפׁשר ׁשאי ּבזה יׁש עליֹונה הׁשּגחה איזה להאמין, לא מּמׁש ֶ©¨Ÿ§©£¦¥¤©§¨¨¤§¨¥¨¤¤¦¤§¨§¨¥

¨¥©§¦¥¨¦¦¤¤¨¤¨¨¤¤¤§§¦ִָמּכאן
§©£¨§§§¨§¦§¦§¥¦§¤¥¤©¦

§©©¨©§¨£¨¦§©§¨§¨¨¥§¤¤
¤ª¨¦§§§©¦§¨¨¤©¤¡¨¦©¦©¥§¦§©
©§¦§§§©©§¦§©§¥¦©©©¨©§¦¤
¦§©¨©§¦§©¨©¥§¨©§¦©¨¤¦§Ÿ¤¨
©©¦§¥¦§¨¥©£¨¤Ÿ¦¨©Ÿ¨¤¤§©§¥§¨¦

§¨¢¥¦§¨

חּוה את ּפּתה ׁשהּנחׁש אסּורֹות מאכלֹות הייתה הראׁשֹונה ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהעברה
ּבעֹולם מיתה נגזר ּומּזה הּדעת, מעץ ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָלאכֹול

רבהאמרו במדרש ב)חז"ל, פסקה ט פרשה שלוש(אסתר היו הרשע שלהמן :
היו יועציו כל אך השנה, ימות כמניין יועצים, וחמש שישים מאות
בעלה: להמן זרש אמרה אשתו. זרש של הרעות עצותיה לפי השום, כקליפת
ולכן ביותר, לך קשה יהיה פשוטה, בדרך ולהורגו הוא היהודים מזרע מרדכי
לא צדיק שאף דרך ולחפש ביותר, מרובה בחכמה אליו לבוא אתה צריך

בנ סכנהעמד של בסוג עמד אשר צדיק שכל משום כזו, כליה ובסכנת יסיון
את ויזכיר יתפלל מרדכי בנקל ואז ונושע, להקב"ה ובכה התפלל וניסיון,

ינצל. הוא אף ובזכותו המסויים, הניסיון מן שניצל צדיק אותו
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בשמםכבשן יקרא ניצלו, ועזריה משאל חנניה להשליכו, תרצה אם האש,
ניצל; דניאל כבר תשליכהו, אם האריות, לגוב עליו; ויגנו ויושיעו
ורבו פרו אבותיו, למדבר תשליכהו אם ניצל; הצדיק יוסף האסורים, לבית

זה. דבר עבר כבר הגיבור שמשון עיניו, את תעוורו אם במדבר;

ימיםלכן, וחשבה זרש ישבה מרדכי. את להכניע חדשה דרך לחשוב צריך
רח"ל, ישראל עם כלל ועימו מרדכי, את להכחיד איך ותיכננה, רבים
לאף נעשה לא אשר דבר זה - עץ על מרדכי את לתלות בדעתה עלה ובסוף,
עץ. על מרדכי את לתלות יועציו, מכל יותר להמן עצה ונתנה עמדה צדיק;

"עץ"?צריך דווקא למה להבין

מאכלותואפשר הייתה הראשונה העבירה כי הרמב"ן כפירוש לפרש
נגזר ומזה הדעת, מעץ לאכול חוה את פיתה שהנחש אסורות

אמה חמשים גבוה עץ "יעשו של והגימטריה בעולם, -[לד]מיתה 1006 = "
נחש? עם אעשה אני מה נו - גימטריה

שנכשלולעורר הדעת", "עץ הוא "עץ" הנחש עם העון של הגזירה את
שכתוב כמו הדת מעץ לאכול הקב"ה שאסר איסור (בראשיתבמאכל

י"ז) ט"ז ב' ּומעץפרק ּתאכל. אכל הּגן עץ מּכל לאמר האדם על אלֹוקים ה' ¥¥¥Ÿ¦Ÿ¥©¨¨ŸŸ¥¨¨¨©¦¤©§©ויצו
ּתמּות מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ּכי מּמּנּו תאכל לא ורע טֹוב .[לה]הּדעת ©©©¨¨ŸŸ©¦¤¦§£¨§¦¤¨

אמה?ולמה חמשים דוקא

וזהכי טומאה, שערי בחמשים להיכנס האדם את מביא אסורות מאכלות
וכמו מקומות, בהרבה בזוה"ק שכתוב כמו בהקב"ה, לכפור כפירה,

ועוד. זי"ע, חיים והדברי הרמב"ם לנו שגילה

מצוותוהגימטריה ושבע מצות תרי"ג 620 = אמה" חמשים גבוה "עץ של
מאכלות ישראל את שיאכיל ידי על לעקור רצה דרבנן

אעׂשה[לד] אני מה נּו - ּגימטרּיה 1006 = אּמה" חמּׁשים ּגבֹוּה עץ "יעׂשּו ׁשל ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּגימטרּיה
יׂשראל. ּולכל לנּו יהא טֹוב ּומּזל טֹוב סימן - ּגימטרּיה נחׁש? ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָעם

להצליח[לה] יכול המן אז שוחד כשיש כלומר כסף גימטריה עץ לפרש, אפשר ועוד
תורה: אמרה וכבר ח')ח"ו, כ"ג פרק ּפקחים(שמות יעּור הּׁשחד ּכי תּקח לא ְְְִִִִֵַַַַָֹֹֹוׁשחד

את להפיל רצה ובזה שוחד עם לאחשוורוש המן בא ובזה צּדיקים. ּדברי ְִִִִֵֵַַויסּלף
אומרת זאת עץ על מרדכי את לתלות כוונתו וזה האכילה, תאוות שוחד עם ישראל
ניצל אסורות ממאכלות ונשמר נזהר שמרדכי ובזכות התאווה. שוחד על לתפסו

ישראל. כל את והציל
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"נשמה ובגימטריה בעולמו" האדם "חובת של גימטריה וגם אסורות,
ירגיש ולא טהורה, הנשמה את יטמא אסורות המאכלות ידי שעל טהורה"
רשע רק לא שנעשה "רשעים" ובגימטריה בעולמו" האדם "חובת את יותר

רשעים. בנים זה ידי על שמוליד רשעים אלא

אשרוכך, ואחר, חדש הרס מחפשים אשר זרש, וישנה המן ישנו דור, בכל
שיהיה מי מחפש והקב"ה התורה, את להרוס היום, עד קיים היה לא
הזה, הדור של וזרש" ה"המן אותו הם מי האלו הסודות את שיגלה הפנחס

ישראל, הכלל כל את מזיקים הם ובמה

רשעאך אותו של הסעודה של הסוד את תיכף הבין מרדכי דבר, אחרית
שכתוב וכמו אסורות, מאכלות ישראל את להאכיל בזה, כוונתו ומה
בשר הייתה שסעודתו הרשע נבוכדנצר של בסעודה משפטים פרשת בזוה"ק
ח"ו המקדש בית את להחריב כוח יש בחלב בשר שבאכילת וידע בחלב
רק אכלו והם וחלב, בשר גם יאכלו ועזריה מישאל שחנניא רצה זה ומפני

רש"י שכתוב כמו ה)זרעונים פסוק א פרק בג(דניאל מפת הזמנה. לשון - וימן
נראה ואין לחם בג פת פותרים ויש כשדים בלשון המלך מאכל שם הוא -
ואין זרעונים להם ונותן בגם פת את נושא המלצר ויהי כתיב שהרי כן

תבשיל. חליפי אלא לחם חליפי זרעונים

בפ'ובזה בילקוט איתא דהנה לצדיק, הוא דגנאי התוספות דברי פירשתי
יצחק, ר' בשם ברכי' ר' וז"ל. תאכלו אשר החי' זאת בפסוק זו

כו' נבילה חלב הה"ד
ע"כ. החי' זאת להם ואמר לישראל להם מזהיר משה לפיכך כו'. ואכול

קנא:)ואיתא כבהמה,(שבת לו נדמה כן אם אלא באדם שולטת חיה אין
יג)שנאמר מט, הקדוש(תלים ובהזוהר נדמו, כבהמות (וישבנמשל

פיוקצא.) את פוגם שהוא ידי על בא, הוא כבהמה האדם שנדמה דמה מפרש
כן, ועל כבהמה, ונדמה מעליהם, צלם סר כן ידי דעל אסורות, במאכלות

דניאל לאשר ח)ולזה א, המלך(דניאל בפתבג התגאל קכה:)לא משפטים (זוהר

אזי אכל, לא ודניאל בחלב, בשר היה נבוכדנצר רשע אותו של דמאכלו
ולזה כן ועל אדם, ופני בדמות פניו כג)האירו ו, האריות(דניאל בו שלטו לא

באורך. הקדוש בזוהר שם עיין האריות, לגוב אותו שהשליכו בשעה

פנחס)ובזוה"ק שפוגם(פ' ידי על בא הוא לבהמה, שנדמה הדבר דעניין כתב
הצלם ממנו מסתלק זה ידי ועל אסורות, במאכלות ופיו עצמו את
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המלך בג מפת שנשמר דניאל ולזה כבהמה. רק לו אדם תואר ולא והדיוקן
מזה. באורך יע"ש אריותא בו שלטו לא ולזה מעליו. ודיוקנו צלו סר לא

מהרהובזה לראות כו', לשבח עלינו בתפילת שאומרים לפרש אפשר
יכרתון, כרות והאלילים הארץ מן גלולים להעביר עזך, בתפארת

זרה) עבודה עובד כמו הוא אסורות שמאכלות בזוה"ק במלכות(כמבואר עולם לתקן
ישראל)ש-ד-י דלתות שומר היינו(ר"ת בשמך, יקראו בשר בני כשכל יהי' מתי

הלל רבי שכתב מה בהקדם אפ"ל בשמך יקראו בשר שאוכלים האנשים
כו'. אתה אבינו לומר יכול אינו אסורות מאכלות שהאוכל זי"ע מקאלאמייע

הפסוקועיין על ויגש פרשת אלימלך שהאוכלבנועם כו',
מגדים נועם ועיין הקודש, רוח לידי לבוא יכול כשרים (דףמאכלים

שס"ב) ודף צלם סר הפסוק על התוספותקט"ו יתורץ ובזה יב). יג: ישמעאל(שבת רבי
קשה ולכאורה לצדיק, הוא דגנאי ומתרץ שמקשה תוספות עיין והטה קרא
הרוח נאבד איסור מאכל ידי על שדווקא הגנאי לפרש, אפשר גנאי? מאי
אמרים בליקוטי שכתוב מה פי על לפרש ואפשר ביאור? וצריך הקודש,

עיי"ש. ,

והגימטריה
יזהרו שאם

" יהיה אז כשרות ".במאכלות

המןהקב"ה מעשה ונזכור זה הפורים חג בשמחת ישראל עם כל את ישמח
אורה הייתה ליהודים ישראל. עם את הציל שמרדכי ואיך הרשע

ויקר. וששון ושמחה

הגילגול סוד – השניה בפעם המן בני עשרת תליית

א)ידוע ג, פרק אסתר "(מגילת :
בשמואל כמבואר עמלק מלך ואגג אגג". את "ויתפוש ח: טו, (א,

חי") עמלק .מלך

ב')מגילהּבמסכת - ע"א ו' ּדכתיב,(דף מאי יצחק, רּבי ואמר קמ): "אל(תהלים ְֶֶַ§¦¨§¨©©¦¦§¨©¦§¦©
לפני יעקב אמר סלה". ירּומּו, ּתפק, אל זממֹו רׁשע, מאוּיי ה' ¥§¦Ÿ£©©¨¨¤¨¥¨©¨§¨¨¥©£©¥¦ּתּתן
אל "זממֹו לּבֹו. ּתאות לעׂשו ּתּתן אל עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו הּוא, ּברּו ©¨§¦©£©¨¥§¥¦©¨¤¦¨¨©הּקדֹוׁש

זּו סלה". ירּומּו, אתּתפק, מחריבין יֹוצאין, הן ׁשאלמלא , ¨¥¨¤¨¤§§¨¤¡¤¦§¨¥¥§¦©£¦¦¤
העֹולם מאֹותּכל ׁשלׁש חנינא, ּבר חמא רּבי ּדאמר תאגי(מלכי)ּכּלֹו. קטרי ¨¨¨ª©£©©¦¨¨©£¦¨§ŸŸ¥©§¥¨¥
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איּכא מרזבני וחמּׁשה ׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש רֹומי, ׁשל בגרמּומיא (ברומי)איּכא ¦¨§¤§§¨¤¦§ŸŸ¥¦¦©£¦¨©§©§¦¦¨
הּני, לאּפי הּני נפקי יֹומא ּכל הני)[ּבבבל], לאפי אֹו(והני מהּני חד אֹו ּומקטיל , §¨¤¨¨¨§¥©¥§©¥©¥¦§¦¨¥©¥

במקום גורס שם, הגר"א ובביאור אחרינא. מלּכא לאּוקמי ּומטרדי מהּני, ¨¦£©¨§©¥§§¥§§¦¥©¥̈חד
עמלק. מזרע הגרמנית שהאומה מהגר"א ומקובל גרמניה, גרממיה

נירנברג משפטי - אסתר במגילת נבואה

אויביהצופן: שאר בתוך נהרגו המן בני שעשרת לאחר זעירה: אות
אסתר במגילת כמסופר ה-י)היהודים, מאת(ח, אסתר מבקשת ,

טוב, המלך על אם אסתר, ותאמר הכתוב: לשון וכך עץ. על לתלותם המלך
עשרת(כחוק) ואת היום,

העץ. על יתלו המן יג)בני ט, אסתר שנאמר(מגילת במגילה מקומות יש - .
חז"ל - סתם. "המלך" בהם שנאמר מקומות ויש אחשורוש" "המלך בהם
הכוונה סתם, "המלך" במגילה שנאמר מקום שבכל מרבותיהם קיבלו

הוא ברוך להקב"ה)להקדוש רמז גם שם טמון לאחשורוש, המכוון הפשט מלבד .(כלומר,
ממש לאחשורוש הכוונה אחשורוש" "המלך שנאמר מקום מדרשובכל (ראה

י) ג, אסתר כאןרבה, אסתר פנית פשר מה להבין יש זה לפי "המלך". (שנאמר

בניסתם) עשרת את לתלות בבקשה הוא, ברוך הקדוש - עולם של למלכו
"לאחר שהוא מחר "יש "מחר", המילה על אומרים חז"ל ועוד, זאת - המן.

זאת" מה לאמר מחר בנך ישאלך כי "והיה כמו שם)זמן" וברש"י יד יג, ,(שמות
אין "מחר" שכתוב שאף-על-פי מקומות שיש כלומר, זמן". לאחר מחר הרי

רב זמן לאחר אלא היום, למחרת יג)הכוונה בא, תנחומא מדרש כאן(ראה גם .
"ואת וכו' ליהודים" מחר גם "ינתן באומרה, אסתר התכוונה למה להבין, ©§יש
חז"ל אצל מקובל נוסף. נתון הרי בכך, די לא ואם - יתלו". המן בני עשרת
את מונה המגילה כאשר והנה, והוספה. ריבוי על ללמד בא ש"את"
ראוי שהיה כפי במרוצה יחד כולם נכתבו לא המן, בני עשרת של שמותיהם

וכו')שיכתב. ואדליא ופורתא ואספתא ודלפון פרשנדתא המילה(- בתוספת אלא ,
ואכן השמות. בין רלז)"ואת" עמוד (אסתר

מלבד !
נאמרה" הקדש ברוח ש"אסתר ומכיון - המן. בני א)עשרת ז, מגילה (תלמוד,

עתידית תליה על עולם, של מלכו מאת אסתר שבקשת בודאי ,(-מחר)הרי
המלך: בתשובת במגילה וככתוב תתגשם. אכן נוספים, המן בני עשרת של

כן! להעשות המלך יד)ויאמר התגשם?(ט, הדבר האמנם .
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פרשנדבין זעירות: אותיות שלוש המן בני עשרת של –השמות א
ויפרמ – האותיותתא שלוש ואישתא האחרות, מן קטנות היו

ההסבר את אולם לענין, שונים הסברים היו דורות במשך - מדוע? ידע לא
יחד, השאלות שתי על שעונה האחרון, הדור :של

אינה זו לא, - ב-1946. קרה זה השניה, בפעם המן בני עשרת כשנתלו
טעות.

נאצייםוהנה, מלחמה פושעי ושלשה עשרים לדין הועמדו נירנברג במשפטי
הציפי לכל בניגוד - עשר. אחד למוות נידונו שהנידוניםמתוכם ות

ירי כתת מול להורג יוצאו צבאי)למוות משפט זה משפט על(בהיות יועלו או ,
החשמלי הברית)הכסא בארצות בתליה.(כנהוג להורג להוציאם בית-הדין גזר ,

גרינג לשימצה הנודע הצורר הצליח הדין, גזר ביצוע לפני שעתיים -
גרינג גרם זה במעשהו בכלאו. להתאבד

תש"ז תשרי כא ביום 1946)וכך, באוקטובר 16),
- נאציים. מלחמה פושעי עשרה ניתלו כי העולם עיתוני בכותרות פורסם

אסתר במגילת נעיין אם הפלא, למרבה די. לא בכך אך
המן, בני עשרת כתובים בו בעמוד אחידה, בצורה שנים אלפי זה הנכתבת
אותיות 3 מצויות המן בני עשרת שמות אותיות בין כי לפליאתינו, נגלה

יותר קטנות זעירא")חריגות, המילה:("אות את יוצרות האותיות שלש - .
- הנאציים. המלחמה פושעי עשרת אותם של להורג הוצאתם שנת .
הוצאתם שיום מגלה העברי בלוח עיון כאשר שבעתיים גדילה הפליאה
מוציא זה ביום הדין"! חיתום כ"יום הידוע רבה" "הושענא יום הוא להורג
לדברים, אחרונה כחותמת - שנחתם! הדין גזר את לפועל הוא ברוך הקדוש
על הדגש היום. באותו הבינלאומית הידיעות סוכנות פרסום את נצטט

שטרייכר יוליוס של להורג ההוצאה אודות הנאציהעדות השבועון של (עורכו

לשימצה Derהנודע Sturmer(היהודי העם נגד וארס שנאה הפיץ שנה 22 במשך .אשר
של מקומו את תפש הגרמני, החוץ מיניסטר שהיה מי ריבנטרופ, פון יואכים
אחד נתלו הנידונים הנאצים אבירי ועשרת לגרדום ההולכים בראש גרינג
עמד ואשר חשמל באור שהואר השומם, ההתעמלות חדר בתוך השני אחר
הנאצים עשרת כל בנירנברג. העירוני הסוהר בית של החצרות אחת במרכז
רוח. מורת הביעו רובם באומץ-לב. מותם את לקבל השתדלו
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העולם. מריבון מחילה ביקשו והאחרים מבישה בצורה נכנעו [לו]אחדים

יוליוס היה הנאצית האידיאולוגיה על שהסתמך מקום, מכל היחידי,
הנידונים יתר מכל יותר חוצפנית היתה התנהגותו היהודים. צורר שטרייכר

" קולות בקולי צווח לעברוהוא המדרגות על שעלה בעת "
את שוב נעץ הוא החבל, אל פנים אל פנים שטרייכר כשהגיע - הגרדומים.
את שייצגו העתונאים שמונת ולעבר הברית מבנות הקצינים לעבר עיניו
קיר לאורך קטנים שולחנות ליד אחת בשורה ישבו הללו העולם. עתונות
אל שטרייכר הסתכל בעיניו שבערה שנאה באש - הגרדומים. לפני בדיוק

זעק: והוא הראייה עדי

לברר

המשפט:[לו] של האחרון ובהןיומו ממוגנות מכוניות הגיעו 1946 בספטמבר ב-30
מוקפת היתה העיר כל הצדק. ארמון סביב והתפרשו אמריקאים צבאיים שוטרים
שקבלו אלו רק - ונבדקו. נעצרו לעיר והנכנסים חסומות היו הדרכים צבאיים, ברכבים
במשפט הנאשמים עמדו זה ביום המשפט. לאולם להכנס הורשו מיוחדים אישורים

הבינלאומי. הצבאי המשפט מבית דין פסק לקבל נירנברג,
פושעים, כארגונים נאציים ארגונים שבעה מתוך שלושה על שהכריז דין פסק מתן בתום
פפן פון שאכט, זוכו: שלושה - הנאשמים: 21 לגבי דין פסק לידי השופטים הגיעו
עולם. למאסר נדונו ופונק רדר הס, שונות: לתקופות למאסר נידונו שבעה = ופריטשה.
נידונו ושפר שיראך פון שנים, עשרה לחמש נידון נויראת פון שנים. לעשר נידון דוניץ

שנים. לעשרים
עשר מאחד - בתלייה. במוות עונשם את לקבל שעמדו נאציים פושעים עשר אחד נותרו

אחד ההתעמלותיוצא מאולם ומסורים פטישים קולות נשמעו התליה, שלפני בלילה - .
הכלא. של

חשב למאסר, שנידון שפר, חצות. לאחר למות עומדים שהם נמסר לא לאסירים
הזאת. הנגרות עבודת מיועדת למה תפס כך אחר ורק תיקונים, שעורכים

גרינג, של לתא הציץ השומר המסדרון. מסוף צעקות נשמעו בלילה עשרה לאחד ברבע
ברשותו שהיו נודע המתאבד אחריו שהשאיר ממכתבים גסיסה. בשלבי אותו ומצא
מסקנותיו. את והסיק הגרדום, הקמת קול את שמע הוא גם החביא. אותן ציאניד גלולות

כששמעו,עוד ברחוב האנשים אמרו אופיני" "כמה מהחשבון. ירד למוות מהנידונים אחד
- תמיד". כמו לבד לעצמו הבמה מרכז את תפס נידונים."הוא עשרה נותרו

לתלייה: פושעים סעודהסוף להם והגישו הנידונים עשרת את העירו לחצות, ברבע
צייתו כולם להתלבש. עליהם וציוו למות, עומדים שהם להם נאמר לאחריה, אחרונה.
הובלו בלילה, אחת משעה - להתלבש. אותו להכריח צורך שהיה שטרייכר, מלבד



הזוהרנו טהרת

וזאתעּורּו - הּנֹורא! מהּמּבּול להּנצל זקּוק יׂשראל עם מּתרּדמתכם! Ÿ§¨©©©¥¥¨¦§¨¥¨§¦©¤§©¥§©¦¦¥§יׁשנים
הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשהּוא נח" "ּתיבת ידי: על רק ¨©©Ÿ©¤©Ÿ©¥¥§©©¨§¤אפׁשר

מׁשּתּדליןּכדברי ּדקא איּנּון אּלין הרקיע. ּכזהר יזהירּו והמׂשּכילים הזֹוהר: ְְִֵ©©§©©§¦¦©§¦§Ÿ©¨¨¦©¦¥¦§¨¦§©§¦
ׁשנים ּבּה ּדמתּכּנׁשין נח, ּכתיבת ּדאיהּו הּזהר, ספר ּדאקרי ּדא, ¦©§¨¦§©§¦§©Ÿ©¨§¦§¥¥¤©Ÿ©§¦§¥©Ÿ§ּבזהר
יתקּים ּדבהֹון מּמׁשּפחה. ּוׁשנים מעיר, אחד ּולזמנין מּמלכּותא. וׁשבע ¥©§¦§¦¨¨§¦¦¦©§¦¥¨¤¦§¦§¨§©¦©¤§¦¥מעיר,

א) ּדא.(ׁשמֹות ּדספרא אֹורה ודא ּתׁשליכּוהּו. הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן חלקּכל (זהר ְ¨©¥©¦©§¨©§¦§¨¨§¦§¨¨ֵֶַֹ

מהימנא) ּברעיא קנ"ג: ּדף .ג' ְְְְֵַַָָ

מ[לז]זי"עהרמח"ל ּגזרֹות לבּטל עצה מצא ּבלּמּודלא אּלא יׂשראל, עם ְַַָŸ¨¨¥¨§©¥§¥¥©¦§¨¥¤¨§¦
לבּטל הּקדֹוׁש" "הּזהר ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף הּקדֹוׁש" ¥©§¨©©Ÿ©©¨§¤¤§Ÿ¤§¥¤§Ÿ©©Ÿ©"הּזהר
קרּוב ׁשל הּנפלאה לּמעלה ּבנֹוסף כן, ּכמֹו ּברחמים: הּגאּלה ּולקרב ּגזרֹות ¥¤¨¨§¦©¨£©©¨§¥§¦£©§¨ª§©¥¨§¥§ּ̈כל
ּכל לבּטל הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר והּקריאה הּלּמּוד מסּגלים ּברחמים, ¨¥©§¨©©ª¨§©£¦§ª¨¦©¦§©§¦¨§¥¤©Ÿ§©הּגאּלה

ליצלן. רחמנא צרה ּכל מּפני ּבצּורה ּכחֹומה ולהיֹות קׁשֹות ©§¦¨¨£©¨¨¨¥§¦¨§¨§§¦§¨¥§ּגזרֹות

וכּו'ּובׁשל"ה ּגנּוז להיֹות עתיד היה הּזהר ׁשחּבּור מּכאן מבאר "הּנה הּקדֹוׁש: ְַָ©¨¦¥§Ÿ¨¦¨¤¦©Ÿ©¨¨¨¦¦§¨§
לּתחּתֹונים. יתּגּלה ׁשאז הּימים, ּבסֹוף האחרֹון הּדֹור ׁשּיבֹוא ¦§©©¤©§¦¨¤¦¨©§£©¨©¨¤©עד
ּתהיה זה אׁשר ּבסּבתֹו ּדעה הארץ ּתּמלא אז ּכי מׁשיח, יבֹוא העֹוסקים ¤§¦¤¤£¨¦§¨¥¤¨¨¥¨¦¨¦©¦¨¨¦§¨§¦ּובזכּות
ּכדי וכּו', אחּזתֹו" אל איׁש "וׁשבּתם ּובגינּה ׁשאמר וזה לביאתֹו, קרֹובה ¥§§¨ª£¤¦¤§©§¥¦§©¨¤¤§¨¦§¨§¨¦סּבה

"הייל צעק: הוא שטרייכר, של תורו כשהגיע לתליה. הדין פסק קבלת בסדר הנידונים
האלוקים. אל הולך אני עכשיו 1946!היטלר! פורים "משתה

ּבעל[לז] זי"ע, לברכה וקדֹוׁש צּדיק זכר לּוצאטֹו חּיים מׁשה רּבנּו הרמח"ל, הּקדֹוׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָרּבינּו
הּקדֹוׁש הּזהר ּבספר ּגירסא ׁשל מיחד לּמּוד סדר ּביׁשיבתֹו ּתּקן ועֹוד, יׁשרים" ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻה"ּמסּלת
וכֹותב ּביׁשיבתֹו, הראׁשֹונה ּכּתּקנה זה ּדבר וקבע לעת, מעת ּכלל הפסק ללא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּבמׁשמרֹות

הּלׁשֹון ּבזה יׂשראל לחכמי ּבאּגרת הּדבר מעלת קהּלֹותעל לכל היעּוצה העצה "זאת : ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכי יחּדלּו, ולא זאת על לפּקח להם היה ּובוּדאי ׂשֹונאיהם, טמנּו זֹו מרׁשת להּנצל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹקדׁש
אני ּכי ּגום, אחרי הּזה הּדבר את יׂשראל חכמי יׁשליכּו אל ועּתה מאד... ועצּום הּדבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרב
את יּקח ּתֹורתכם ּכבֹוד אבל ּומקֹום, מקֹום ּבכל זה ּדבר קֹובע הייתי חילי נתיּׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאלמלא
יכֹול ּבמקֹומֹו אחד וכל יׂשראל, לכל לטֹובה ּכמֹוה אין ּכי לזכּות, לֹו ויהיה הּזאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהעצה
עצּום ּבקי היה אׁשר זי"ע ּכהרמח"ל ּגדֹול לנּו ּומי - ּכלל". הּוא קׁשה ּדבר לא ּכי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלעׂשֹותֹו
לּמּוד הּזֹו, העצה את אּלא יׂשראל מעם ּגזרֹות לבּטל עצה מצא ולא הּתֹורה מכמּני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבכל
ּכל לבּטל הּקדֹוׁש הּזהר ספר ׁשל העליֹונה הּקדּׁשה ׁשּבכח הפסק, ללא ּברצף הּזהר ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻּבספר

ּברחמים. הּגאּלה ּולקרב הזֹוהר)ּגזרֹות מאֹורֹות – הרמח"ל .(אּגרת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻ



הזוהר נזטהרת

ׁשהצר עד מּמצרים יׂשראל נגאלּו ׁשּלא ּכׁשם יׂשראל, יּגאלּו זה ©§Ÿ¦§£¦§¨¥¦¦§©¦©¤ª¤¥§¥¨§¦£¨¦¤§¦¤ׁשּבזכּות
לא העתידה הּגאּלה ּכן הּמילה, ּובדם הּפסח ּבדם לקּדׁשם הּוא ּברּו ª¨¨£¦¨Ÿ§©¥¨¦©©§©¤©©§¨§©§¨¨©הּקדֹוׁש
ואׁשרי ,יתּבר האל רצֹון והּוא הּזֹו, הּקדּׁשה לתֹוספת ׁשּיזּכּו עד הּגאּלה ¥§©§©¨§¦¥¨§§©¨ª¨©¤¦§§¤¤©§ª§©¤§¦יהיה

ּבּה" הּברית)הּזֹוכה לּוחֹות ׁשני ראׁשֹון, מאמר מאמרֹות .(עׂשרה ©¤¨ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָ

ידילמזהיר ׁשעל ּבוודאּות, יֹודע הרע הּיצר נהר! ּכמי ּתן ׁשלֹומים ולּנזהר ְִַַ§©¦§¨§¦¥§¥¨¨©¥¤¨©¥©§©¨¤©§¥
וזֹוהי ׁשלטֹונֹו, ּומתּבּטל העֹולם מן נדחה הּוא הּקדֹוׁש, הּזהר ¦§§¦¥©§¦¨¨¦¨§¦¨©©Ÿ©¦לּמּוד
ׁשטּות ׁשל מחׁשבֹות להחּדיר מתאּמץ הּוא ּכן על ׁשּלֹו. האחרֹונה §¤¨£©¦§©§¥©§¦¥©¤¨£©¨¨¨§¦©הּמלחמה
הּיצר! ּברׁשת לּפֹול לא סּכנה! זהירּות ּכן על - מּמׁש. האמת הפ ¤¥©¤¤§¦Ÿ¨¨©¦§¥©¨©¤¡¨¤¥¤¤§והבל,
ּבעֹולם לאדם מסיתֹו הרע יצר יֹונתן רּבי אמר נחמני ּבר ׁשמּואל רּבי ¨¨¨¨§¦§©¨¤¥¨¨¦©©¨¦¨£©©¥§¦©©¨§¦ּכדאמר
אם יׁשמעאל רּבי דבי ּתּנא ויּנצל: יעׂשה מה הּבא, לעֹולם עליו ּומעיד ¦¥¨§¦¦©¥§¨©¥¨¦§¤£©©¨©¨§¨¨¦¥¤©הּזה

וכּו'... הּמדרׁש, לבית מׁשכהּו זה מנּול ּב נב:)ּפגע ּדף .(סּכה ¨©¨§ª¨¤¨§¥§¥©¦§¨§ַָֻ

ויחיּובאֹור ּפרׁשת הּקדֹוׁש יא)החּיים העצּום(מט הּגֹואל ׁשל ׁשּכחֹו ּכתב: , ְ©©¦©¨¨¨©©§¦¨©¤Ÿ¤©¥¤¨
ּכּונתֹו, ּתֹורה, ׁשל ּביינה יׂשראל ׁשּיתעּס קּו ׁשּצרי הּוא הּמׁשיח מל¤¤©¨¦©¤¨¦¤¦§©§¦§¨¥§¥¨¤¨©¨¨

ּתֹורה. ׁשל יינּה ׁשּזה הּתֹורה ּפנימּיֹות את "סֹוד")ׁשּילמדּו ּגימטרּיה יין אׁשרי(ּגם . ¤¦§§¤§¦¦©¨¤¤¥¨¤¨ְִִִַַַָ©§¥
ּכהבטחת הּגאּלה ּומקרב המזרז ויקר קדֹוׁש למפעל לסּיע ׁשּזכיתם ©¨§©§¨ª§©¥¨§̈¥§©¨¨§¨©§¦§©¥©§¤¦§¤¤§§¤חלקכם
ּפרׁשת הּקדֹוׁש ּבּזהר אמן עלינּו יגן זכּותֹו לרׁשּב"י הּׁשלֹום עליו רּבנּו ©¨¨¨©©Ÿ©¥¨¥¨¥¨§¦§©§¨©¨¨¥©¤מׁשה
ּברחמי". ּגלּותא מן ּביּה יּפקּון הּזהר ספר ּדאיהּו ּדיל חּבּורא "ּבהאי ¥£©§¨¨¦¥§¦©Ÿ©¤¥¦§¨¦¨¦©§̈נׂשא,

¤¦§¦§¥¤©Ÿ©©¨¥§§¥¦§¨¥¦©¨§©£¦
§Ÿ¨§¦¦§Ÿ©©¤§¥¨¦©

הּזהרוגם ּתּקּוני ּבספר ּכמבאר !לכ הסּכימּו ּבסֹופֹו)מּׁשמים ׁשתיתאה ,(ּתּקּון ְַ¦¨©¦¦§¦§¨©§Ÿ¨§¥¤¦¥©Ÿ©ְְִִָָ

יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון לרּבי נגלה לטֹוב זכּור הּנביא ׁשאלּיהּו ©©§¦¦©§¨§¦§¨¦¨©¨¦¥¤¨¨§¤ׁשּבׁשעה
יצאה נׁשמֹות, ּתּקּוני ּבענין ּתֹורה סתרי עּמהם ולמד ׁשעּמֹו קּדיׁשא ¨§¨¨§¥¦©§¦§¨¥§¦¤¨¦©¨§¦¤¨¦©¨©§©§ּולחבריא
יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ׁשל ּוקדּׁשתֹו ּכחֹו רב "ּכּמה להם ואמרה מּׁשמים קֹול ©©§¦¦©¤¨Ÿ§ª©¨©¤¨¨§¨§¦©¨¦©ּבת
לתּתא נׁשא ּבני "וכּמה הּלׁשֹון, ּבזֹו נבּואה ואמרה הֹוסיפה ּכ ואחר ¨©§¨¨¥§¨©§¨©§¨§¨§¨§¨¦¨©©§¨ּ̈בעֹולם",
יֹומּיא, ּבסֹוף ּבתראה ּבדרא לתּתא יתּגּלּו ּכד ּדיל חּבּורא מהאי ¨©§¨¨§©¨¨§¨©§©§¦©¨¦¨¦©¥§§©§¦יתּפרנסּון

הּקדׁש: ּובלׁשֹון ּבארץ". ּדרֹור "ּוקראתם ¨©§¨¨¥§¨©¤Ÿ©§¦¤¨¨§¤¨§¥¦§ּובגיניּה,
¦§©§§¦¤©¦¤§©£¤¦§©¤§©¨©¨©£§©¨¦
¦§¦§©¥©¨§¨¤§¨¨¤©§©¥©©§ª¨©§¥¨

הּכתּוב:ּובזכּות ּבנּו יתקּים הּקדֹוׁש הזֹוהר טז-יח)לֹומדי פ' טּו ּפרק ּתּפל(ׁשמֹות ְִ§¥©©©¨¦§©¥¨©¨ְֶֶ¦Ÿ
עד ה' עּמ יעבר עד ּכאבן יּדמּו זרֹוע ּבגדל ופחד אימתה ©§©Ÿ§£¦§¨¨¤©©£Ÿ§¦©©¨¨¨¥¤¥£עליהם



הזוהרנח טהרת

מּקדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּת מכֹון נחלת ּבהר ותּטעמֹו ּתבאמֹו קנית, זּו עם ¨§¦¨§©¨§§¦§¨§¨£©©§¥¨¦§¥¦§¨¦¨©Ÿ£©יעבר
בב"א. ועד, לעלם ימל ה' ,ידי ּכֹוננּו ¤¨¨Ÿ¨£¨¤¦§Ÿ§Ÿ£אד-ני

צדיק בא לעיר

הציבור הקדוש - גברים, נשים ובני נוער מוזמן לעצרת התעוררות מרכזית לקראת 
ימי הפורים ביום ו' אדר - הילולת משה רבינו ע"ה, שתתקיים אי"ה בהיכל בית 
 18:30 משעה  החל  למניינם(  במרץ   13( ב'  אדר  הקרוב  ראשון  ביום  מדרשינו 
בהשתתפות כבוד רב העיר, תלמידי חכמים, רבנים ואישי ציבור נכבדים, ובמעמד 
אורח  הכבוד כ"ק האדמו"ר מהאלמין הרב הצדיק שלום יהודה גראס שליט"א - 
מייסד מפעל הזוהר העולמי ומחבר ספרים רבים - אשר ידרוש ויאציל מברכתו על 

באי העצרת. תנו כבוד לתורה! יחולק שי לכל המשתתפים. 



ֵסֶפר

ִהּלּוָלא ְּדַרְׁשִּב"י
עֶֹמר ְמַחת ַל"ג ּבָ ה ְלׂשִ ָרׁשָ ּדְ

ִמירֹון "י ּבְ ּבִ ַרׁשְ ֵהיְכָלא ּדְ ּבְ

ַנת תשע"ב ׁשְ

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"
ֶמׁש תובב"א ית ֶשׁ בעיה"ק ֵבּ

סיון תשע"ב לפ"ק
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ר"י  א ְְִִַָהČא

ר"י ְְִִַָהČא 

ה '. בּ ׁש ם ה בּ אים בּ רוּ כים
י"ה  ׁש ם ליחד וּ רחימוּ , בּ דחילוּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד לׁש ם

ׁש לים, בּ יחוּ דא ו"ה עוּ זּ נוּ לאקמא בּ ׁש ם ׁש כינת וּ לע לּ וּ י מעפרא ׁש כינּת א 
מ ּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י  והּמ תים, החיּ ים ה יּ ה וּ דים, כּ ל  לזכוּ ת  י שׂ ראל, כּ ל בּ ׁש ם
עלינוּ , אלהינ וּ  אדני נעם "ויהי  וּ ב שׂ מחה. בּ אהבה ּפ זוּ רינוּ  לקבּ ץ נדּ ח",

כּ וֹ ננהוּ ". ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ , כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מע שׂ ה
ונצליח. נע שׂ ה ה' בּ ׁש ם

יוֹ חאי בּ ר ׁש וּ ת בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר ' ה ּק דׁש ים , קוֹ ד ׁש  האלקי ר בּ יהּת נּ א  וּ בנ וֹ  
הזּ וֹ הר  לוֹ מדי אּת נוּ  כּ אן הנּ מצאים בּ מירוֹ ן .אלעזר 

י שׂ כר בּ ניה וּ  רבּ י המקבּ ל הגה"צ מרן הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן בּ ר ׁש וּ ת
ׁש ליט "א, יׁש יבוֹ ת ראׁש י הגּ אוֹ נים, הרבּ נים וּ ברׁש וּ ת ׁש ליט "א, ׁש מוּ אלי
דּ ר בּ י הלּ וּ לא  שׂ מחת לכבוֹ ד הזּ ה, הגּ דוֹ ל  הּק בּ וּ ץ את  ׁש אר גּ נוּ  הרבּ ים וּ מזכּ י
וּ מצ ּפ ים  מיחלים אנחנוּ  ה זּ ה. ה ּק דוֹ ׁש  הּק הל  וכל זיע"א  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מע וֹ ן
ׁש בטי בּ יחד ׁש לּ וֹ מדים הזּ ה, הּק בּ וּ ץ מן  היּ וֹ צא  הגּ דוֹ ל הם ׁש מקידוּ ׁש 
דּ ברי וּ מק יּ מים זיע "א, הרׁש בּ "י ׁש ל ּת וֹ רתוֹ  צ דּ יקים , 700 ׁש ל קבּ וּ ץ  ישׂ ראל

ׁש אמר  ה ּק דוֹ ׁש  סז)הר ׁש בּ "י  בּ עזרת (גּ יטין יביא תורתי", "למדו מידותי  שנו : 
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  צדקינוּ  מ ׁש יח  בּ ביאת גּ ליּ וֹ ת  ה ּק בּ וּ ץ  את בּ מהרה הם

יעׂשּו וכן  יראּו  ֲ ַ ֵ ְ ְ ִ ֶ ִמ ּמּנּו
עב וּ רנוּ  ודגמא מוֹ פת וּ ביח וּ ד בּ ארצנוּ , נ ׁש מע  הזּ וֹ הר וק וֹ ל ׁש זּ כינ וּ  ב"ה 
את  הּמ דר ׁש , בּ בית בּ עדת וֹ  הנהיג  א ׁש ר  ׁש ליט"א מ בּ עלזא האדמוֹ "ר כ"ק

הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר כּ סדרם .לּמ וּ ד ּת מידים  ׁש ע וּ רים כּ ל , יעשׂ וּ  וכן  ירא וּ  וּ מ ּמ נּ וּ  
ראוּ יים ׁש יּ היוּ  ה בּ א , הדּ וֹ ר  ּלחנּ ו ה דּ וֹ אגים והאדמוֹ רי"ם  ה יּ ׁש יבוֹ ת ראׁש י
הלּ ּמ וּ ד  על ויוֹ ר וּ  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר מעינ וֹ ת ויפיצוּ  צדקנוּ , מׁש יח ּפ ני לקבּ ל
עם בּ רבּ ים  זוה "ק למד ׁש ליט"א מקלויזנבורג  האדמוֹ "ר וכן  ה ּק דוֹ ׁש . ה זּ וֹ הר

ּפ סח . ׁש ל בּ ׁש ביעי אנ ׁש ים  אלפים 

 

                                                                                       
                                                                           

                                                                      
                                                                                           

                                                                                                
             

                                                                                                        
                                                           

                         
             

                                                                                                       
                                                                           

                                                                              
                                                                         

                                                                                 
                                                      

               
                                                                                  

            
                                                                                                      

               
                                                                     

                                                     
                                                                         

                                          
                                                                                





ר"י  א ְְִִַָהČא

ר"י ְְִִַָהČא 

ה '. בּ ׁש ם ה בּ אים בּ רוּ כים
י"ה  ׁש ם ליחד וּ רחימוּ , בּ דחילוּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד לׁש ם

ׁש לים, בּ יחוּ דא ו"ה עוּ זּ נוּ לאקמא בּ ׁש ם ׁש כינת וּ לע לּ וּ י מעפרא ׁש כינּת א 
מ ּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י  והּמ תים, החיּ ים ה יּ ה וּ דים, כּ ל  לזכוּ ת  י שׂ ראל, כּ ל בּ ׁש ם
עלינוּ , אלהינ וּ  אדני נעם "ויהי  וּ ב שׂ מחה. בּ אהבה ּפ זוּ רינוּ  לקבּ ץ נדּ ח",

כּ וֹ ננהוּ ". ידינוּ  וּ מע שׂ ה עלינוּ , כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מע שׂ ה
ונצליח. נע שׂ ה ה' בּ ׁש ם

יוֹ חאי בּ ר ׁש וּ ת בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר ' ה ּק דׁש ים , קוֹ ד ׁש  האלקי ר בּ יהּת נּ א  וּ בנ וֹ  
הזּ וֹ הר  לוֹ מדי אּת נוּ  כּ אן הנּ מצאים בּ מירוֹ ן .אלעזר 

י שׂ כר בּ ניה וּ  רבּ י המקבּ ל הגה"צ מרן הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן בּ ר ׁש וּ ת
ׁש ליט "א, יׁש יבוֹ ת ראׁש י הגּ אוֹ נים, הרבּ נים וּ ברׁש וּ ת ׁש ליט "א, ׁש מוּ אלי
דּ ר בּ י הלּ וּ לא  שׂ מחת לכבוֹ ד הזּ ה, הגּ דוֹ ל  הּק בּ וּ ץ את  ׁש אר גּ נוּ  הרבּ ים וּ מזכּ י
וּ מצ ּפ ים  מיחלים אנחנוּ  ה זּ ה. ה ּק דוֹ ׁש  הּק הל  וכל זיע"א  י וֹ חאי  בּ ר ׁש מע וֹ ן
ׁש בטי בּ יחד ׁש לּ וֹ מדים הזּ ה, הּק בּ וּ ץ מן  היּ וֹ צא  הגּ דוֹ ל הם ׁש מקידוּ ׁש 
דּ ברי וּ מק יּ מים זיע "א, הרׁש בּ "י ׁש ל ּת וֹ רתוֹ  צ דּ יקים , 700 ׁש ל קבּ וּ ץ  ישׂ ראל

ׁש אמר  ה ּק דוֹ ׁש  סז)הר ׁש בּ "י  בּ עזרת (גּ יטין יביא תורתי", "למדו מידותי  שנו : 
אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה  צדקינוּ  מ ׁש יח  בּ ביאת גּ ליּ וֹ ת  ה ּק בּ וּ ץ  את בּ מהרה הם

יעׂשּו וכן  יראּו  ֲ ַ ֵ ְ ְ ִ ֶ ִמ ּמּנּו
עב וּ רנוּ  ודגמא מוֹ פת וּ ביח וּ ד בּ ארצנוּ , נ ׁש מע  הזּ וֹ הר וק וֹ ל ׁש זּ כינ וּ  ב"ה 
את  הּמ דר ׁש , בּ בית בּ עדת וֹ  הנהיג  א ׁש ר  ׁש ליט"א מ בּ עלזא האדמוֹ "ר כ"ק

הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר כּ סדרם .לּמ וּ ד ּת מידים  ׁש ע וּ רים כּ ל , יעשׂ וּ  וכן  ירא וּ  וּ מ ּמ נּ וּ  
ראוּ יים ׁש יּ היוּ  ה בּ א , הדּ וֹ ר  ּלחנּ ו ה דּ וֹ אגים והאדמוֹ רי"ם  ה יּ ׁש יבוֹ ת ראׁש י
הלּ ּמ וּ ד  על ויוֹ ר וּ  ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר מעינ וֹ ת ויפיצוּ  צדקנוּ , מׁש יח ּפ ני לקבּ ל
עם בּ רבּ ים  זוה "ק למד ׁש ליט"א מקלויזנבורג  האדמוֹ "ר וכן  ה ּק דוֹ ׁש . ה זּ וֹ הר

ּפ סח . ׁש ל בּ ׁש ביעי אנ ׁש ים  אלפים 



ר"י  ְְִִַָהČא ב 

הּמ ס גּ ל  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד את יחדּ ר וּ  רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת בּ קרב  גּ ם
על  ׁש ּמ סּפ ר כּ מוֹ  ׁש מים, ויראת בּ תוֹ רה העוֹ לם את  הּמ אירים בּ נים לג דּ ל
אביו, עבוּ רוֹ  שׂ כר  בּ ׁש נים ר ילד בּ היוֹ תוֹ  זי"ע מבּ עלזא הּק דוֹ ׁש  האדמוֹ "ר 

זוֹ הר . אּת וֹ  ׁש יּ למד ּפ רטי מלּמ ד
זי"ע , מאיר חיּ ים רבּ י הצה"ק  מוויזניץ , האדמוֹ "ר  ׁש ל אביו גּ ם  נהג וכן
ידי ועל ּפ רטי. מלּמ ד עם  הבוּ ע ּפ ר ׁש ת כּ ל ׁש ל הזּ וֹ הר  ללּמ וּ ד לוֹ  ׁש דּ אג

הדּ וֹ ר . צדּ יקי להיוֹ ת זכוּ  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר 
ה ב וּ ע  בּ פרׁש ת ּק ראנוּ  מה א')וזה וּ  כא ּפ רק  מׁש ה:(ויּ קרא  אל ה ' "ו יּ אמר  

אלהם" ואמרּת  אהרן  בּ ני הכּ הנים  אל ואמרּת .רש "יפירש.אמר  אמ וֹ ר , 
את  ויאירוּ  יזהיר וּ  ׁש בּ דּ וֹ ר ׁש ה גּ דוֹ לים ּפ ר וּ ׁש , הּק טנּ ים, על גּ דוֹ לים  להזהיר
רוֹ אים  הם כּ אׁש ר וּ בפרט  בּ עב וֹ דתם, עּמ הם אוֹ תם יחבּ רוּ  הּק ט נּ ים,
כּ מ וֹ  יוֹ תר. א וֹ תם יחבּ רוּ  להתעלּ וֹ ת, וחפצים אחריהם רוֹ דפים  ׁש הּק ט נּ ים
הּת וֹ רה. סוֹ דוֹ ת  ידעוּ  קט נּ ים ילדים הגּ אוּ לה ׁש בּ זמן הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב 

– וּ מכרזת יוֹ צאת ק וֹ ל בּ ת הגּ אוּ לה ׁש נת להיל וּ לאה נה והת כּ נ ׁש וּ  עוּ ל וּ  
יוֹ חאי  אל דּ בר להתח בּ ר וּ בא  ק וֹ ל, הבּ ת הכרזת בּ לבּ וֹ  לׁש מ וֹ ע  הזּ וֹ כה ואׁש רי  

לזכּ וֹ ת  קדוּ ׁש ה, ׁש פע  ולינוֹ ק  ּת וֹ רתם ללמד זיע"א , בּ נוֹ  אלעזר  ורבּ י הרׁש בּ "י
אפׁש ר אי  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש בּ לי חכמים, ּת למידי  ואמרוּ  ׁש מים. ליראת 

ו  להר ׁש בּ "י להתקרב  ׁש זּ כה  וּ מי בזוה"ק . כּ ּמ באר לזה , תוֹ רתוֹ לז כּ וֹ ת 
כּ כל  ׁש עה, וּ בכל רגע  וּ בכל עת בּ כל אליו וּ להתחבּ ר לׁש אף הּק דוֹ ׁש ה,

כּ אן. עד  האפׁש ר,
בּ תׁש וּ בה  לחזוֹ ר מיחד ׁש ער  לנוּ  ּפ וֹ תח והר ׁש בּ "י בּ עוֹ מר , ל"ג  הוּ א ה יּ וֹ ם
הוֹ ד  ׁש הוּ א  הזּ ה בּ יּ וֹ ם הכינה. "ּפ ני" ולראוֹ ת הר ׁש בּ "י  אל להתקרב  ׁש למה
ּת ּק וּ ן  בּ יחד ויאמר וּ  ׁש מעוֹ ן לרבּ י יתח בּ ר וּ  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  וכל כּ נּ וֹ דע, ׁש בּ הוֹ ד,
בּ ישׂ ראל, וּ להפיצם לחלּ קם  ע ּת קים מליוֹ ן מחצי יוֹ תר ׁש הדּפ סנוּ  מ"ח,
וזוֹ כים  ע וֹ לים וכלּ ם בּ חנּ ם, וּ מחלּ קים דּ רׁש בּ "י הלּ וּ לא הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם לכב וֹ ד
הר ׁש בּ "י ׁש כּ תב  כּ מוֹ  זיע"א, הרׁש בּ "י לכבוֹ ד וּ שׂ מחים ור וֹ קדים ולוֹ מדים

ל"ח .)בזוה"ק דף  יז),(ח "ב  כג פרק ה '"(שמות האדן ּפ ני אל זכוּ ר כּ ל "יראה :
רשב "י הּק דוֹ ׁש ה[א]דא הכינה ּפ ני הוּ א שרשב "י וידוּ ע ׁש אל (אדּ רא ), כּ מ וֹ  , 

ותרץ זיע"א, הרׁש בּ "י כּ ן  יאמר  כּ יצד זי"ע  גאלנטי אברהם רבּ י הּק דוֹ ׁש 

הביעי א.  ב מלאכה עה ימי ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ"ת 
"... ת ג )ת  כג, הזוהר(ויקרא  מאמר ידוע , ַַַָ

זוה "ק  עיי] שבת  לרשב"י שקראו הקדוש
נשא ע"ב)פרשת קמ"ב קארי (ד יהודה שרבי

הנביא  שאליהו א ' קמה  ד וע"ש שבת , לרשב"י
הפיוט אומרי הרבה כ ועל  שבת ] ליה קארי 

שבת, בקבלת  יוחאי  ל"ט)בר  ל "ח, ד ובשיר(עיי
ג')השירי טובי "(א ' שמני "לריח  הפסוק  על

ר"י  ג ְְִִַָהČא

ּפ ניו  ׁש הצּ דּ יק  ה ', האדוֹ ן "ּפ ני" אלּ א ה' האדוֹ ן ּפ ני את אמר לא  שרשב "י
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ׁש אמר זה כּ ן  ואם הּק דוֹ ׁש ה, הכינה כּ פני קנה )הם ,(דּ ף  

ע וֹ לים  ׁש כּ לּ ם לזה, רמז יכ וֹ ל. הכינה, ּפ ני לראוֹ ת ׁש ר וֹ צה מי זה ׁש בּ ׁש ב וּ ע 
לצ יּ וֹ ן  לבא ׁש זּ וֹ כה ׁש ּמ י וכנּ וֹ דע זיע"א, הרׁש בּ "י צ יּ וֹ ן  אצל בּ עוֹ מר  בּ ל"ג 
יזכּ ה  ושׂ מח, וׁש וֹ תה ואוֹ כל וּ בהתלהב וּ ת בּ חׁש ק זוה "ק וללמד הרׁש בּ "י

כּ אן. עד  טוֹ ב, הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת לה יג 

הּיֹום סגּלת  
אליו ה ּבאים את מבר  ָ ֵ ִ ָ ַ ֶ ֵ ָ ְרשב "י 

על  רשב "י הּת נּ א ע וֹ מד בּ עוֹ מר  ל"ג  ׁש בּ יוֹ ם האריז "ל ׁש ל מ מוֹ  א וֹ מרים
הבּ אים לכל וּ מבר הּק דוֹ ׁש , ההלּ וּ לא ציּ וּ נוֹ  בּ שׂ מחת לשׂ מוֹ ח  לכבוֹ דוֹ  ׁש ם 

דּ ר ׁש בּ "י ) .(ה לּ וּ לא  

רשב "י ּבזכּות לה ּוׁשע  יכֹול  אחד  ְ ִ ַ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ ָּכל 
ה' הוּ א שהשי "ת כּ ׁש ם בּ וֹ , ח זּ וּ ק לוֹ  יׁש  ברשב "י אמוּ נה  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל

לפחוּ תים אפילוּ  לכּ ל, ה וּ א רשב"י   ּכ אהרן)לכּ ל, .(בּ ית 

ה ּמֹועדים  ִ ֲ ַ ַ ֻ ְקדּׁשת
ימים  ל"ג  בּ הם ׁש יּ ׁש  הּמ וֹ עדים מכּ ל כּ לוּ ל בּ עוֹ מר ׁש לוֹ ם )ל"ג לכן (מ ׁש מרת , 

בּ כל  ודב וּ ק  הצּ דּ יק בּ נ ׁש מת  דּ ב וּ ק הנה  כּ ל הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ׁש לּ וֹ מד מי 
הּמ וֹ עדוֹ ת.

לפי ישׂ ראל, את מטהר הקב"ה אף  הּט מאים את מטהר מקוה מה
ׁש רנוּ  אנחנוּ  מקוה, בּ מק וֹ ם מטהר ׁש זּ וֹ הר ׁש אוֹ מר מקאריץ ּפ נחס ר בּ י

ובקהלת י"ז)ופיר"ש  פסוק (י' ,"...אר רי א"ְֵֶֶַ
רשב"י על הקדוש בזוהר דרשו פרשת זה (זוהר

ע"ב) ע "ט ד העלהאחרי הנרה ני מל  "אל  ,ְְֱֵֶֶַָָ
ג )נרתיה..." ח , היו(במדבר החברי ז' כי ידוע , ֵֶָֹ

פני  האמצאי, נר ושב"י המנורה קני  ז' כנגד
הקדוש  בזוהר וכמו"ש ד המנורה פנחס (פרשת

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

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

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

גלותא מ בשלח)ויפקו פרשת   אפרי מחנה  דגל עיי)

וחבריו רשב "י  היינו חברייא כ על ,קדושי ויהיו
,חדא הוו דא לפרשתא מט כד הזוה"ק, שחברו
במהרה ויגאלינו ישראל ישובו ידו שעל  זכו כי

.רצו יהי כ אמ בימינו



ר"י  ְְִִַָהČא ב 

הּמ ס גּ ל  הּק דוֹ ׁש , ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד את יחדּ ר וּ  רבּ ן בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת בּ קרב  גּ ם
על  ׁש ּמ סּפ ר כּ מוֹ  ׁש מים, ויראת בּ תוֹ רה העוֹ לם את  הּמ אירים בּ נים לג דּ ל
אביו, עבוּ רוֹ  שׂ כר  בּ ׁש נים ר ילד בּ היוֹ תוֹ  זי"ע מבּ עלזא הּק דוֹ ׁש  האדמוֹ "ר 

זוֹ הר . אּת וֹ  ׁש יּ למד ּפ רטי מלּמ ד
זי"ע , מאיר חיּ ים רבּ י הצה"ק  מוויזניץ , האדמוֹ "ר  ׁש ל אביו גּ ם  נהג וכן
ידי ועל ּפ רטי. מלּמ ד עם  הבוּ ע ּפ ר ׁש ת כּ ל ׁש ל הזּ וֹ הר  ללּמ וּ ד לוֹ  ׁש דּ אג

הדּ וֹ ר . צדּ יקי להיוֹ ת זכוּ  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר 
ה ב וּ ע  בּ פרׁש ת ּק ראנוּ  מה א')וזה וּ  כא ּפ רק  מׁש ה:(ויּ קרא  אל ה ' "ו יּ אמר  

אלהם" ואמרּת  אהרן  בּ ני הכּ הנים  אל ואמרּת .רש "יפירש.אמר  אמ וֹ ר , 
את  ויאירוּ  יזהיר וּ  ׁש בּ דּ וֹ ר ׁש ה גּ דוֹ לים ּפ ר וּ ׁש , הּק טנּ ים, על גּ דוֹ לים  להזהיר
רוֹ אים  הם כּ אׁש ר וּ בפרט  בּ עב וֹ דתם, עּמ הם אוֹ תם יחבּ רוּ  הּק ט נּ ים,
כּ מ וֹ  יוֹ תר. א וֹ תם יחבּ רוּ  להתעלּ וֹ ת, וחפצים אחריהם רוֹ דפים  ׁש הּק ט נּ ים
הּת וֹ רה. סוֹ דוֹ ת  ידעוּ  קט נּ ים ילדים הגּ אוּ לה ׁש בּ זמן הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב 

– וּ מכרזת יוֹ צאת ק וֹ ל בּ ת הגּ אוּ לה ׁש נת להיל וּ לאה נה והת כּ נ ׁש וּ  עוּ ל וּ  
יוֹ חאי  אל דּ בר להתח בּ ר וּ בא  ק וֹ ל, הבּ ת הכרזת בּ לבּ וֹ  לׁש מ וֹ ע  הזּ וֹ כה ואׁש רי  

לזכּ וֹ ת  קדוּ ׁש ה, ׁש פע  ולינוֹ ק  ּת וֹ רתם ללמד זיע"א , בּ נוֹ  אלעזר  ורבּ י הרׁש בּ "י
אפׁש ר אי  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ׁש בּ לי חכמים, ּת למידי  ואמרוּ  ׁש מים. ליראת 

ו  להר ׁש בּ "י להתקרב  ׁש זּ כה  וּ מי בזוה"ק . כּ ּמ באר לזה , תוֹ רתוֹ לז כּ וֹ ת 
כּ כל  ׁש עה, וּ בכל רגע  וּ בכל עת בּ כל אליו וּ להתחבּ ר לׁש אף הּק דוֹ ׁש ה,

כּ אן. עד  האפׁש ר,
בּ תׁש וּ בה  לחזוֹ ר מיחד ׁש ער  לנוּ  ּפ וֹ תח והר ׁש בּ "י בּ עוֹ מר , ל"ג  הוּ א ה יּ וֹ ם
הוֹ ד  ׁש הוּ א  הזּ ה בּ יּ וֹ ם הכינה. "ּפ ני" ולראוֹ ת הר ׁש בּ "י  אל להתקרב  ׁש למה
ּת ּק וּ ן  בּ יחד ויאמר וּ  ׁש מעוֹ ן לרבּ י יתח בּ ר וּ  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  וכל כּ נּ וֹ דע, ׁש בּ הוֹ ד,
בּ ישׂ ראל, וּ להפיצם לחלּ קם  ע ּת קים מליוֹ ן מחצי יוֹ תר ׁש הדּפ סנוּ  מ"ח,
וזוֹ כים  ע וֹ לים וכלּ ם בּ חנּ ם, וּ מחלּ קים דּ רׁש בּ "י הלּ וּ לא הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם לכב וֹ ד
הר ׁש בּ "י ׁש כּ תב  כּ מוֹ  זיע"א, הרׁש בּ "י לכבוֹ ד וּ שׂ מחים ור וֹ קדים ולוֹ מדים

ל"ח .)בזוה"ק דף  יז),(ח "ב  כג פרק ה '"(שמות האדן ּפ ני אל זכוּ ר כּ ל "יראה :
רשב "י הּק דוֹ ׁש ה[א]דא הכינה ּפ ני הוּ א שרשב "י וידוּ ע ׁש אל (אדּ רא ), כּ מ וֹ  , 

ותרץ זיע"א, הרׁש בּ "י כּ ן  יאמר  כּ יצד זי"ע  גאלנטי אברהם רבּ י הּק דוֹ ׁש 

הביעי א.  ב מלאכה עה ימי ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ"ת 
"... ת ג )ת  כג, הזוהר(ויקרא  מאמר ידוע , ַַַָ

זוה "ק  עיי] שבת  לרשב"י שקראו הקדוש
נשא ע"ב)פרשת קמ"ב קארי (ד יהודה שרבי

הנביא  שאליהו א ' קמה  ד וע"ש שבת , לרשב"י
הפיוט אומרי הרבה כ ועל  שבת ] ליה קארי 

שבת, בקבלת  יוחאי  ל"ט)בר  ל "ח, ד ובשיר(עיי
ג')השירי טובי "(א ' שמני "לריח  הפסוק  על

ר"י  ג ְְִִַָהČא

ּפ ניו  ׁש הצּ דּ יק  ה ', האדוֹ ן "ּפ ני" אלּ א ה' האדוֹ ן ּפ ני את אמר לא  שרשב "י
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  ׁש אמר זה כּ ן  ואם הּק דוֹ ׁש ה, הכינה כּ פני קנה )הם ,(דּ ף  

ע וֹ לים  ׁש כּ לּ ם לזה, רמז יכ וֹ ל. הכינה, ּפ ני לראוֹ ת ׁש ר וֹ צה מי זה ׁש בּ ׁש ב וּ ע 
לצ יּ וֹ ן  לבא ׁש זּ וֹ כה ׁש ּמ י וכנּ וֹ דע זיע"א, הרׁש בּ "י צ יּ וֹ ן  אצל בּ עוֹ מר  בּ ל"ג 
יזכּ ה  ושׂ מח, וׁש וֹ תה ואוֹ כל וּ בהתלהב וּ ת בּ חׁש ק זוה "ק וללמד הרׁש בּ "י

כּ אן. עד  טוֹ ב, הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת לה יג 

הּיֹום סגּלת  
אליו ה ּבאים את מבר  ָ ֵ ִ ָ ַ ֶ ֵ ָ ְרשב "י 

על  רשב "י הּת נּ א ע וֹ מד בּ עוֹ מר  ל"ג  ׁש בּ יוֹ ם האריז "ל ׁש ל מ מוֹ  א וֹ מרים
הבּ אים לכל וּ מבר הּק דוֹ ׁש , ההלּ וּ לא ציּ וּ נוֹ  בּ שׂ מחת לשׂ מוֹ ח  לכבוֹ דוֹ  ׁש ם 

דּ ר ׁש בּ "י ) .(ה לּ וּ לא  

רשב "י ּבזכּות לה ּוׁשע  יכֹול  אחד  ְ ִ ַ ָ ִ ְ ָ ָ ֶ ָּכל 
ה' הוּ א שהשי "ת כּ ׁש ם בּ וֹ , ח זּ וּ ק לוֹ  יׁש  ברשב "י אמוּ נה  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל

לפחוּ תים אפילוּ  לכּ ל, ה וּ א רשב"י   ּכ אהרן)לכּ ל, .(בּ ית 

ה ּמֹועדים  ִ ֲ ַ ַ ֻ ְקדּׁשת
ימים  ל"ג  בּ הם ׁש יּ ׁש  הּמ וֹ עדים מכּ ל כּ לוּ ל בּ עוֹ מר ׁש לוֹ ם )ל"ג לכן (מ ׁש מרת , 

בּ כל  ודב וּ ק  הצּ דּ יק בּ נ ׁש מת  דּ ב וּ ק הנה  כּ ל הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ׁש לּ וֹ מד מי 
הּמ וֹ עדוֹ ת.

לפי ישׂ ראל, את מטהר הקב"ה אף  הּט מאים את מטהר מקוה מה
ׁש רנוּ  אנחנוּ  מקוה, בּ מק וֹ ם מטהר ׁש זּ וֹ הר ׁש אוֹ מר מקאריץ ּפ נחס ר בּ י

ובקהלת י"ז)ופיר"ש  פסוק (י' ,"...אר רי א"ְֵֶֶַ
רשב"י על הקדוש בזוהר דרשו פרשת זה (זוהר

ע"ב) ע "ט ד העלהאחרי הנרה ני מל  "אל  ,ְְֱֵֶֶַָָ
ג )נרתיה..." ח , היו(במדבר החברי ז' כי ידוע , ֵֶָֹ

פני  האמצאי, נר ושב"י המנורה קני  ז' כנגד
הקדוש  בזוהר וכמו"ש ד המנורה פנחס (פרשת

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

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

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

גלותא מ בשלח)ויפקו פרשת   אפרי מחנה  דגל עיי)

וחבריו רשב "י  היינו חברייא כ על ,קדושי ויהיו
,חדא הוו דא לפרשתא מט כד הזוה"ק, שחברו
במהרה ויגאלינו ישראל ישובו ידו שעל  זכו כי

.רצו יהי כ אמ בימינו



ר"י  ְְִִַָהČא ד

ישׂ ראל", את מטהר הזּ וֹ הר  אף  הּט מאים את מטהר  מקוה  "מה אתמוֹ ל
ישׂ ראל". את  מטהר הרׁש בּ "י "אף נׁש יר, היּ וֹ ם

מקוה, כּ מוֹ  מתרחץ  אני ית בּ ר בּ הם רחיץ " אנא "בּ יּה  צדּ יקים ואמרוּ 
ויכוֹ ל  בּ אוֹ תיּ וֹ תיו  הם כּ הוֹ גה הוּ א זוֹ הר  האוֹ מר  ׁש כּ תב  הרמ"ז  וּ לדברי
אני ה ּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר רחיץ, אנא בּ יּה  מתק יּ ם בּ ודּ אי מ ּמ ילא נּס ים , לע שׂ וֹ ת
כּ ּפ י בּ נּק יוֹ ן "ארחץ ה לוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד כּ מאמר וּ מ ּט הר, מתרחץ 

הם ". מז בּ ח את  ואסבבה

ּתֹורתי  ִ ָ ְ ִלמדּו
הּלּוח ֹות  נׁשּברּו ּגם לכן  ּבקּבלה, עסק ׁשּלא הראׁשֹון אדם  ַ ְ ְ ִ ַ ֵ ָ ָ ָ ַ ְ ַ ָֹ ֶ ִ ָ ָ ָ ְ ֵחטא

הדּ עת  בּ עץ  הרא ׁש וֹ ן אדם עווֹ ן  כּ י ח יּ ים: לעץ  בּ הק דּ מה המהרח"ו  כּ תב 
הוּ א ורע וזה וּ טוֹ ב הּק בּ לה, חכמת ׁש היא החיּ ים בּ עץ להתע ּס ק בּ חר ׁש לּ א  

בּ עץ ונ ׁש מעה" ע ּמ נוּ  א ּת ה  "דּ בּ ר  למׁש ה האוֹ מרים  רב  הערב עו וֹ ן עצמוֹ 
יד בּ ר "ואל ורע, טוֹ ב כּ סברתה דּ עת ּת וֹ רה, בּ סתרי נמוּ ת" ּפ ן  אלהים ע ּמ נוּ  

האמת חכמת על רע ׁש ם  ה ּמ וֹ ציאים  זה  בּ זמ נּ נ וּ  אׁש ר ּת וֹ רה בּ ני קצת  ה ּט וֹ עים
ימ וּ ת בּ ּה  ׁש ּמ תעּס ק מי ׁש כּ ל וא וֹ מרים עוֹ לם , ו ׁש ל וֹ ם ,[ב ]חיּ י חס ׁש נים בּ קצרוּ ת 

נ ׁש בּ ר וּ  דּ עץלכן מּס טרא  להם ונּת נוּ  החיּ ים דּ עץ מּס טרא הראׁש וֹ נוֹ ת הלּ וּ חוֹ ת 
ראׁש וֹ ן  בּ ית דּ חרבּ ן אבּ וּ דא וגרם דּ מטרוֹ ניתא ׁש פחה מׁש נה ורע  טוֹ ב הדּ עת
דּ יתוּ בוּ ן  עד הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  אנוּ  אׁש ר והאר הּמ ר  האחר וֹ ן וגלוּ ת וׁש ני 
ּת וֹ רה  בּ רזי וּ לידעוֹ  להכּ ירוֹ  אלהיהם הם את וּ ב ּק ׁש וּ  בּ תיוּ בּת א י שׂ ראל בּ ני 
האמת  בּ חכמת לעסק  יזכּ וּ  וכדּ ין מלכּ ם, הוּ א וּ מי  עוֹ בדים  הם מי את וידע וּ 

הּמ ׁש יח. ידי  על ויּ מּת ק וּ " עץ... הם "ו יּ וֹ רהוּ  הכּ תוּ ב : ׁש אמר כּ מוֹ 
בּ זּ וֹ הר  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  האסוֹ נוֹ ת  לכל הגּ וֹ רמים ע "ג:)והם דּ ף  ל' ּת ּק וּ ן זהר :(ּת ּק וּ ני  

דק בּ לה, בחכמה לאׁש ּת דלא בעאן ולא  יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין אינוּ ן 
יביׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת מינּה , י ' דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק לוֹ ןדגרמין  וי 

בּ עלמא . וא בּ דן והרג  וּ ביזה  וחר בּ א ענ יּ וּ תא  דּ גרמין
מהימנא בּ רעיא נשׂ א בּ פר ׁש ת  ׁש כּ ת וּ ב  קכד:)וּ כמוֹ  וּ בגין (דּ ף  לׁש וֹ נוֹ : וזה 

בּ יּה  יּפ קוּ ן  הזּ הר ספר  האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין 
י שׂ ראל  על ׁש לּ יט לא והּת ר אּס וּ ר דּ איהוּ  ורע דּ ט וֹ ב  ואילנא וכוּ ' גּ לוּ תא מן 
ולא  דּ אצילוּ ת  הּת וֹ רה בּ חכמת עוֹ סקים עליוֹ ן כּ מלאכי  יהיוּ  אז כּ י וכוּ ' יּת יר 

גּ ׁש מיּ  וסּפ וּ רים בּ מלבּ וּ ׁש ים מלבּ ׁש ת מטטרוֹ "ן ים.בּ תוֹ רת 

אמר ,ב . שלו שהאדמו"ר מאחד , מכתב קבלתי
ניבא  זה ועל  ח"ו, למות יכול זוהר  ילמוד א כי

עוו עצמו וזהו ,שני מאות לפני  המהרח"ו כבר 
כנ"ל. רב, הערב

ר"י  ה ְְִִַָהČא

הזּ הר בּ ספר אמרוּ  ׁש ית )עוֹ ד יתּפ רנסוּ ן (ּת ּק וּ ן נׁש א  בּ ני  וכּמ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה  
דּ רוֹ ר וּ קראתם וּ בגיני ּה  יוֹ מיּ א בּ ס וֹ ף בּ תראה בּ דרא דּ יל חבּ וּ רא מהאי לתּת א

בּ ארץ .

ּתֹורתֹו עסק  ּכל האר "י, וכתבי ותּקּונים ּבזהר עֹוסק  ׁשאינֹו מי  ָ ֶ ֵ ָ ִ ֲ ָ ֵ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ַֹ ְ ֵ ֵ ֶ ִ ֵ ְּבדֹורנ ּו
ולח ּוץ ה ּׂשפה  מן  ַ ְ ָ ָ ַ ִה ּוא

ה בּ רכה בּ היכל י"ט )וכתב  ז', עקב ע וֹ סק(ּפ ר ׁש ת ׁש אינ וֹ  מי האחר וֹ ן, הזּ ה בּ דּ וֹ ר  , 
בּ לוּ לה, לנּ פ ׁש , מּמ ׁש  חיּ ים ׁש הם האר "י מרן וכתבי  ות ּק וּ נים  הזּ הר בּ ספר
הוּ א  ׁש ע וֹ סק ּת וֹ רתוֹ  ׁש כּ ל נאמנה ידע וּ פוֹ סקים, וּ בתלמ וּ ד וּ במׁש נה  בּ מקרא
טע וּ ת  כּ לּ וֹ  וה וּ א ל נּ פ ׁש , והארה בּ חיּ ים  עסק  לוֹ  ואין כּ דוֹ אג , ולחוּ ץ , מפה
גּ דוֹ ל  וראׁש  רב להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להיוֹ ת א לּ א בּ ּת וֹ רה, ע וֹ סק ואינוֹ  ורּמ א וּ ת,

בּ חיּ ים... חלק  ולא חיּ ים  לוֹ  ואין  הבּ ר יּ וֹ ת , על וּ להשׂ ּת רר  הדּ וֹ ר 

ידי  על א לּ א עלי וֹ נה ׁש כינ ּת א  להמׁש י אפ ׁש ר  אי האחרוֹ ן  הזּ ה  וּ בדּ וֹ ר
ה ּק דׁש , בּ רוּ ח ׁש נּ אמרוּ  בּ לבד ויטאל חיּ ים  הרב מרן וכתבי הזּ ה ה זּ הר  וּ ב דּ וֹ ר  

לראוֹ ת  קדה  בּ לּת י י וֹ ם לבלּ וֹ ת מבּ לי  ימים אוֹ הב חיּ ים החפץ האיׁש  מי 
הזּ ה, בּ ע וֹ לם  הבּ א ע וֹ לם חיּ יםטוֹ ב הרב מרן וּ בכתבי ה זּ הר בּ ספר ידבּ ק  

בּ לבד הּק דׁש .ויטאל בּ ר וּ ח ׁש נּ אמרוּ  

בּ ראׁש ית ּפ ר ׁש ת  ע "א )וּ בזּ וֹ הר כה לבאר (דּ ף  הארי ׁש יּ ׁש , מינים  חמה  על  
ר"ע נג "ע וסימנם רב, בּ ד וֹ ר[ג]בּ ערב וּ מהם  הּמ בּ וּ ל, בּ דוֹ ר  נמחוּ  וּ מהם , 

יחזר וּ ההפלגה דּ מׁש יחא, עקבתא ׁש בּ דוֹ ר הּק דוֹ ׁש , הבעש "ט  בּ ׁש ם [וּ מק בּ ל , 
האחר וֹ ן], הנּ ּס יוֹ ן וזהוּ  לע וֹ לם, חזרה ההפלגה וד וֹ ר  הּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר נׁש מוֹ ת

ׁש ם , הזוה"ק בּ ישׂ רוּ מבאר ׁש נּ תערבוּ  רב , הערב מּק לּפ תוּ מהם ׁש ׁש ורׁש ם אל, 
אד וֹ ם , גּ לוּ ת  ׁש ה וּ א הרביעית  בּ גּ לוּ ת ׁש נּ ׁש ארוּ  וע וֹ ד עמלק, בּ אריכוּ ת, ׁש ם עיּ ן  

ׁש ם: היתהאמר "והארץ רב , הערב ידי על  מק דּ ׁש א בּ יּה  חרב ה ּפ ס וּ ק  וסוֹ ד  
ממׁש י ה וּ א  הּמ ק דּ ׁש  ׁש בּ ית ובהוּ , לתהוּ  העוֹ לם חזר זה  ידי ועל ובה וּ ", תה וּ 

בּ עוֹ לם והחיּ וּ ת ׁש נּ פטר וּ הפע העמר  ספירת בּ ימי נמצאים ׁש אנוּ  [וזה  
מן  ׁש מם  העוֹ לם והיה לזה, זה כּ בוֹ ד נהג וּ  ׁש לּ א מּפ ני עקיבא, רבּ י  ּת למידי 
היה  אבל בּ יניהם, ּת וֹ רה ׁש היה  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית לחר בּ ן לדּמ וֹ ת וי ׁש  הּת וֹ רה,

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

תזריע פרשת בזוה"ק שכתוב מ"ו)כמו ודאי (ד ,
שמעו רבי בבי  דדיוריהו מאינו אלא אתו לאו 

עכ"ל. מכלא, דחלי דלא יוחאי את בר וודאי ִָֹ
רבי  של המדרש בית  שיושבי מאלו רק

אחד   מא מפחדי שלא  יוחאי בר שמעו.



ר"י  ְְִִַָהČא ד

ישׂ ראל", את מטהר הזּ וֹ הר  אף  הּט מאים את מטהר  מקוה  "מה אתמוֹ ל
ישׂ ראל". את  מטהר הרׁש בּ "י "אף נׁש יר, היּ וֹ ם

מקוה, כּ מוֹ  מתרחץ  אני ית בּ ר בּ הם רחיץ " אנא "בּ יּה  צדּ יקים ואמרוּ 
ויכוֹ ל  בּ אוֹ תיּ וֹ תיו  הם כּ הוֹ גה הוּ א זוֹ הר  האוֹ מר  ׁש כּ תב  הרמ"ז  וּ לדברי
אני ה ּק דוֹ ׁש  בּ ז וֹ הר רחיץ, אנא בּ יּה  מתק יּ ם בּ ודּ אי מ ּמ ילא נּס ים , לע שׂ וֹ ת
כּ ּפ י בּ נּק יוֹ ן "ארחץ ה לוֹ ם עליו  הּמ ל דּ וד כּ מאמר וּ מ ּט הר, מתרחץ 

הם ". מז בּ ח את  ואסבבה

ּתֹורתי  ִ ָ ְ ִלמדּו
הּלּוח ֹות  נׁשּברּו ּגם לכן  ּבקּבלה, עסק ׁשּלא הראׁשֹון אדם  ַ ְ ְ ִ ַ ֵ ָ ָ ָ ַ ְ ַ ָֹ ֶ ִ ָ ָ ָ ְ ֵחטא

הדּ עת  בּ עץ  הרא ׁש וֹ ן אדם עווֹ ן  כּ י ח יּ ים: לעץ  בּ הק דּ מה המהרח"ו  כּ תב 
הוּ א ורע וזה וּ טוֹ ב הּק בּ לה, חכמת ׁש היא החיּ ים בּ עץ להתע ּס ק בּ חר ׁש לּ א  

בּ עץ ונ ׁש מעה" ע ּמ נוּ  א ּת ה  "דּ בּ ר  למׁש ה האוֹ מרים  רב  הערב עו וֹ ן עצמוֹ 
יד בּ ר "ואל ורע, טוֹ ב כּ סברתה דּ עת ּת וֹ רה, בּ סתרי נמוּ ת" ּפ ן  אלהים ע ּמ נוּ  

האמת חכמת על רע ׁש ם  ה ּמ וֹ ציאים  זה  בּ זמ נּ נ וּ  אׁש ר ּת וֹ רה בּ ני קצת  ה ּט וֹ עים
ימ וּ ת בּ ּה  ׁש ּמ תעּס ק מי ׁש כּ ל וא וֹ מרים עוֹ לם , ו ׁש ל וֹ ם ,[ב ]חיּ י חס ׁש נים בּ קצרוּ ת 

נ ׁש בּ ר וּ  דּ עץלכן מּס טרא  להם ונּת נוּ  החיּ ים דּ עץ מּס טרא הראׁש וֹ נוֹ ת הלּ וּ חוֹ ת 
ראׁש וֹ ן  בּ ית דּ חרבּ ן אבּ וּ דא וגרם דּ מטרוֹ ניתא ׁש פחה מׁש נה ורע  טוֹ ב הדּ עת
דּ יתוּ בוּ ן  עד הרבּ ים  בּ עווֹ נוֹ תינוּ  אנוּ  אׁש ר והאר הּמ ר  האחר וֹ ן וגלוּ ת וׁש ני 
ּת וֹ רה  בּ רזי וּ לידעוֹ  להכּ ירוֹ  אלהיהם הם את וּ ב ּק ׁש וּ  בּ תיוּ בּת א י שׂ ראל בּ ני 
האמת  בּ חכמת לעסק  יזכּ וּ  וכדּ ין מלכּ ם, הוּ א וּ מי  עוֹ בדים  הם מי את וידע וּ 

הּמ ׁש יח. ידי  על ויּ מּת ק וּ " עץ... הם "ו יּ וֹ רהוּ  הכּ תוּ ב : ׁש אמר כּ מוֹ 
בּ זּ וֹ הר  ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  האסוֹ נוֹ ת  לכל הגּ וֹ רמים ע "ג:)והם דּ ף  ל' ּת ּק וּ ן זהר :(ּת ּק וּ ני  

דק בּ לה, בחכמה לאׁש ּת דלא בעאן ולא  יבּ ׁש ה, לאוֹ רייתא דּ עבדין אינוּ ן 
יביׁש ה, ב' ואׁש ּת ארת מינּה , י ' דאיהי דחכמה נביעוּ  דּ אס ּת לּ ק לוֹ ןדגרמין  וי 

בּ עלמא . וא בּ דן והרג  וּ ביזה  וחר בּ א ענ יּ וּ תא  דּ גרמין
מהימנא בּ רעיא נשׂ א בּ פר ׁש ת  ׁש כּ ת וּ ב  קכד:)וּ כמוֹ  וּ בגין (דּ ף  לׁש וֹ נוֹ : וזה 

בּ יּה  יּפ קוּ ן  הזּ הר ספר  האי דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם ישׂ ראל דּ עתידין 
י שׂ ראל  על ׁש לּ יט לא והּת ר אּס וּ ר דּ איהוּ  ורע דּ ט וֹ ב  ואילנא וכוּ ' גּ לוּ תא מן 
ולא  דּ אצילוּ ת  הּת וֹ רה בּ חכמת עוֹ סקים עליוֹ ן כּ מלאכי  יהיוּ  אז כּ י וכוּ ' יּת יר 

גּ ׁש מיּ  וסּפ וּ רים בּ מלבּ וּ ׁש ים מלבּ ׁש ת מטטרוֹ "ן ים.בּ תוֹ רת 

אמר ,ב . שלו שהאדמו"ר מאחד , מכתב קבלתי
ניבא  זה ועל  ח"ו, למות יכול זוהר  ילמוד א כי

עוו עצמו וזהו ,שני מאות לפני  המהרח"ו כבר 
כנ"ל. רב, הערב

ר"י  ה ְְִִַָהČא

הזּ הר בּ ספר אמרוּ  ׁש ית )עוֹ ד יתּפ רנסוּ ן (ּת ּק וּ ן נׁש א  בּ ני  וכּמ ה לׁש וֹ נוֹ : וזה  
דּ רוֹ ר וּ קראתם וּ בגיני ּה  יוֹ מיּ א בּ ס וֹ ף בּ תראה בּ דרא דּ יל חבּ וּ רא מהאי לתּת א

בּ ארץ .

ּתֹורתֹו עסק  ּכל האר "י, וכתבי ותּקּונים ּבזהר עֹוסק  ׁשאינֹו מי  ָ ֶ ֵ ָ ִ ֲ ָ ֵ ְ ִ ְ ִ ִ ְ ַֹ ְ ֵ ֵ ֶ ִ ֵ ְּבדֹורנ ּו
ולח ּוץ ה ּׂשפה  מן  ַ ְ ָ ָ ַ ִה ּוא

ה בּ רכה בּ היכל י"ט )וכתב  ז', עקב ע וֹ סק(ּפ ר ׁש ת ׁש אינ וֹ  מי האחר וֹ ן, הזּ ה בּ דּ וֹ ר  , 
בּ לוּ לה, לנּ פ ׁש , מּמ ׁש  חיּ ים ׁש הם האר "י מרן וכתבי  ות ּק וּ נים  הזּ הר בּ ספר
הוּ א  ׁש ע וֹ סק ּת וֹ רתוֹ  ׁש כּ ל נאמנה ידע וּ פוֹ סקים, וּ בתלמ וּ ד וּ במׁש נה  בּ מקרא
טע וּ ת  כּ לּ וֹ  וה וּ א ל נּ פ ׁש , והארה בּ חיּ ים  עסק  לוֹ  ואין כּ דוֹ אג , ולחוּ ץ , מפה
גּ דוֹ ל  וראׁש  רב להיוֹ ת ׁש ם, מאנׁש י להיוֹ ת א לּ א בּ ּת וֹ רה, ע וֹ סק ואינוֹ  ורּמ א וּ ת,

בּ חיּ ים... חלק  ולא חיּ ים  לוֹ  ואין  הבּ ר יּ וֹ ת , על וּ להשׂ ּת רר  הדּ וֹ ר 

ידי  על א לּ א עלי וֹ נה ׁש כינ ּת א  להמׁש י אפ ׁש ר  אי האחרוֹ ן  הזּ ה  וּ בדּ וֹ ר
ה ּק דׁש , בּ רוּ ח ׁש נּ אמרוּ  בּ לבד ויטאל חיּ ים  הרב מרן וכתבי הזּ ה ה זּ הר  וּ ב דּ וֹ ר  

לראוֹ ת  קדה  בּ לּת י י וֹ ם לבלּ וֹ ת מבּ לי  ימים אוֹ הב חיּ ים החפץ האיׁש  מי 
הזּ ה, בּ ע וֹ לם  הבּ א ע וֹ לם חיּ יםטוֹ ב הרב מרן וּ בכתבי ה זּ הר בּ ספר ידבּ ק  

בּ לבד הּק דׁש .ויטאל בּ ר וּ ח ׁש נּ אמרוּ  

בּ ראׁש ית ּפ ר ׁש ת  ע "א )וּ בזּ וֹ הר כה לבאר (דּ ף  הארי ׁש יּ ׁש , מינים  חמה  על  
ר"ע נג "ע וסימנם רב, בּ ד וֹ ר[ג]בּ ערב וּ מהם  הּמ בּ וּ ל, בּ דוֹ ר  נמחוּ  וּ מהם , 

יחזר וּ ההפלגה דּ מׁש יחא, עקבתא ׁש בּ דוֹ ר הּק דוֹ ׁש , הבעש "ט  בּ ׁש ם [וּ מק בּ ל , 
האחר וֹ ן], הנּ ּס יוֹ ן וזהוּ  לע וֹ לם, חזרה ההפלגה וד וֹ ר  הּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר נׁש מוֹ ת

ׁש ם , הזוה"ק בּ ישׂ רוּ מבאר ׁש נּ תערבוּ  רב , הערב מּק לּפ תוּ מהם ׁש ׁש ורׁש ם אל, 
אד וֹ ם , גּ לוּ ת  ׁש ה וּ א הרביעית  בּ גּ לוּ ת ׁש נּ ׁש ארוּ  וע וֹ ד עמלק, בּ אריכוּ ת, ׁש ם עיּ ן  

ׁש ם: היתהאמר "והארץ רב , הערב ידי על  מק דּ ׁש א בּ יּה  חרב ה ּפ ס וּ ק  וסוֹ ד  
ממׁש י ה וּ א  הּמ ק דּ ׁש  ׁש בּ ית ובהוּ , לתהוּ  העוֹ לם חזר זה  ידי ועל ובה וּ ", תה וּ 

בּ עוֹ לם והחיּ וּ ת ׁש נּ פטר וּ הפע העמר  ספירת בּ ימי נמצאים ׁש אנוּ  [וזה  
מן  ׁש מם  העוֹ לם והיה לזה, זה כּ בוֹ ד נהג וּ  ׁש לּ א מּפ ני עקיבא, רבּ י  ּת למידי 
היה  אבל בּ יניהם, ּת וֹ רה ׁש היה  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית לחר בּ ן לדּמ וֹ ת וי ׁש  הּת וֹ רה,

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

תזריע פרשת בזוה"ק שכתוב מ"ו)כמו ודאי (ד ,
שמעו רבי בבי  דדיוריהו מאינו אלא אתו לאו 

עכ"ל. מכלא, דחלי דלא יוחאי את בר וודאי ִָֹ
רבי  של המדרש בית  שיושבי מאלו רק

אחד   מא מפחדי שלא  יוחאי בר שמעו.



ר"י  ְְִִַָהČא ו 

מ"ז  בּ סימן הב "ח  וּ באר ּת חלּ ה, בּ ּת וֹ רה בּ רכוּ  ׁש לּ א מּפ ני  וכת וּ ב  ח נּ ם, שׂ נאת
רק למדוּ  כּ י ה ּת וֹ רה, נׁש מת  את להם חסר ׁש היה ה ּת וֹ רה, בּ ר כּ ת  הלכוֹ ת 
ׁש ם  עיּ ן ישׂ ראל, בּ עם הכינה להׁש רוֹ ת כּ די ולא  ׁש לּ הם הגּ ׁש מי  לצר
הּפ רוּ ד, בּ עוֹ לם עדין נמצאים הם הנּ גלה  ּת וֹ רת ׁש לּ וֹ מדי וכיּ דוּ ע  בּ אריכוּ ת,
בּ ע וֹ לם  הם הּס וֹ ד לוֹ מדי כּ ן אין מה ושׂ נאה, מחלקת בּ יניהם יׁש  ולכן
בּ אדּ רא  הר ׁש בּ "י ׁש אמר  כּ מוֹ  ואחדוּ ת  אהבה  ורק  א בּ יניהם ויׁש  האצילוּ ת,
אחד  כּ ל חז"ל אמרוּ  מה כּ תבוּ  הּק דוֹ ׁש  וּ בזוֹ הר ּת ליא", בּ חביב וּ תא  "א נּ א
הּס וֹ ד, לוֹ מדי  אצל אינוֹ  זה האמת, בּ עוֹ לם חברוֹ  ׁש ל מח ּפ תוֹ  נכוה ואחד

ׁש ם : בּ זּ וֹ הר וּ ממׁש י העליוֹ ן], עדן בּ גן גּ ם ואחדוּ ת בּ אהבה הם אבל אלּ א 
"אוֹ ר", ה נּ קרא  ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ידי על  ה גּ א וּ לה  בּ זמן  הא וֹ ר כּ ׁש יּ ת גּ לּ ה
יהי  אלקים "ו יּ אמר  בּ ּפ סוּ ק ונרמז  ," א וֹ ר בא  כּ י אוֹ רי "קוּ מי ׁש כּ תוּ ב : כּ מוֹ 

בּ תוֹ אוֹ ר" נגנז  בּ רא ׁש ית ימי מׁש ת הגּ נוּ ז ׁש האוֹ ר  ישׂ כר הבּ ני  [וכתב
הזּ וֹ הר], רב,ספר ערב  מיני החמה  כּ ל ויתא בּ דוּ ן  העוֹ לם  מן  יתמחוּ ן  אז  

ה '. ּת וֹ רת מלּ למד ישׂ ראל  את מע כּ בים ׁש הם

חדׁש  לה:)וּ בזוֹ הר  דּ ף הּפ ס וּ ק(ויּ צא על ד), ד ּפ רק  הירים  דּ ויד (ׁש יר "כּ מ גּ דל 
אמר הגּ בּ וֹ רים ", ׁש לטי כּ ל עליו ּת לוּ י הּמ גן  אלף  לתל ּפ יּ וֹ ת בּ נ וּ י  צ וּ אר
בּ כל  בּ ּת וֹ רה הּמ תעּס ק כּ ל דתנן ּת כלה ... לא והּת וֹ רה יכל וּ  הדּ ברים כּ ל ר בּ י
בּ ּת וֹ רה  הּמ תעּס ק כּ ל יצחק  ר בּ י  אמר מעלה... ׁש ל  סתרים לוֹ  יתחדּ ׁש וּ  יוֹ ם
אוֹ תם  לוֹ  וּ מראין למעלה עוֹ לה נ ׁש מת וֹ  בּ לּ ילה יׁש ן כּ ׁש הוּ א  לׁש מּה ,
בּ ית  ונבנה הע וֹ לם מתקיּ ם ידם ועל בּ עוֹ לם... להיוֹ ת העתידים  הדּ ברים
הנּ קראים  אוֹ תן הגּ בּ וֹ רים  ׁש לטי וכל עליו  ּת לוּ י הּמ גן  אלף  ואז, הּמ ק דּ ׁש 
מלאים  העוֹ למוֹ ת בּ כל ה לטוֹ ן וכל עליו, ּת לוּ ים הנּ ׁש אר  וכל אלפין אלף

] כּ אן , עד מק וֹ ם, ׁש ל נקראיםמּט וּ ב וֹ  הּס וֹ ד לוֹ מדי ׁש רק המהרח"ו  וכתב  
ל ׁש מּה  ּת וֹ רה ׁש ם ,ל וֹ מדי  ּת וֹ רהוהארי לוֹ מד ׁש הוּ א ׁש יּ אמר  מי ׁש אין  

זוֹ כה ל ׁש מּה  ּת וֹ רה ׁש ה לּ וֹ מד  עליו  מעיד מאיר  ר בּ י  ה ּת נּ א כּ י לׁש מ ּה ,
נ ׁש ּפ עת ּת וֹ רתם  אין  ול ּמ ה  ה דּ ברים, א וֹ תם  איפ וֹ א  כּ ן  אם  הרבּ ה, לדברים
לוֹ מדי  רק  כּ י , ּכ על  ֹלׁש ּפ ו צריכים דּ מע וֹ ת  וכּמ ה  ה ּמ תגּ בּ ר, כּ מעין  להם 

לזה , ז וֹ כים  אב וֹ ת].ה ּס וֹ ד  לפרקי בּ פר וּ ׁש וֹ  לאברהם  החסד כּ תב  וכן 

"ה ּלּולא" ּבׁשם  ּפטירתֹו יֹום  נקרא ל ּמה   ָ ִ ֵ ְ ָ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ַָ  ַטעם
קטןא . כ"ה:)בּ מ וֹ עד נפ ׁש (דּ ף אליו בּ בוֹ א ו שׂ מח שׂ שׂ  ערב וֹ ת ר וֹ כב  איתא 

וצדּ יק  רל"ה )נקי דּ ף  א' חלק הּק דוֹ ׁש  עליוֹ ן (זהר  יחוּ ד למעלה יׁש  בּ עמר ל "ג וּ ביוֹ ם 
בּ עטרין  ׁש יּ שׂ מחוּ  מעלה ׁש ל ּפ מליא כּ ל וּ מזּמ נין מפלאה, רבּ ה ושׂ מחה

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ׁש כּ תב  כּ מוֹ  לרׁש בּ "י, בּ ה וֹ ן דּ מעּט רוּ ן  רי"ח )ק דּ יׁש ין ׁש אמר(ח "א  

ר"י  ז ְְִִַָהČא

מתּק ן א  ּת הא ׁש מע וֹ ן , דּ ר בּ י רבּ א בּ ה לּ וּ לא יצחק , לר בּ י יצחק דּ רבּ י בוּ ּה 
בּ נוֹ ת  וּ ראינה "צאנה אמר דּ אּת  כּ מא ה ׁש לחן וּ מסדּ ר  מתּק ן ּת הא ּפ ת וֹ ריּה ,
שׂ מחת  וּ בי וֹ ם חתנּ ת וֹ  בּ יוֹ ם אּמ וֹ , לּ וֹ  ׁש עּט רה בּ עטרה ׁש למה בּ ּמ ל צ יּ וֹ ן 
זוֹ הר ׁש הלּ וֹ מד ּת קרא, לבינה אם - אּמ וֹ , לוֹ  ׁש עּט רה עטרה לר ּמ ז ויׁש  לבּ וֹ ".

האריז "ל. בּ ספרי  כּ ּמ באר  עילּ אה א ּמ א עליו וח וֹ פף זוֹ כה הּק דוֹ ׁש 
יח וּ ד ב. יהיה הנּ ׁש מה  אוֹ תּה  ידי ׁש על מּפ ני הלּ וּ לא, נקרא ּפ טירתוֹ  יוֹ ם 

וכלּ ה חתן  וּ ׁש כינּת יּה , הוּ א  בּ רי בּ א )קוּ דׁש א ּפ רׁש ת הח ּמ ה .(אוֹ ר 

ה לּ וּ לאג . יוֹ ם  הוּ א  כּ י  זי"ע , ר ׁש בּ "י לכבוֹ ד  שׂ מחה יר בּ ה  בּ עמר ל "ג יוֹ ם 
זה בּ יוֹ ם  ׁש יּ שׂ מחוּ  ה וּ א  ׁש רצ וֹ נ וֹ  ונ וֹ דע הלּ וידּ יליּה , ממהר"א מּמ ע שׂ ה  כּ יּ דוּ ע , 

ק דּ יׁש י. רבּ נן  מ ם ונדעם  ׁש מענוּ  אׁש ר  אחרים וּ מע שׂ ים  זלה "ה,
ׁש בחי  ללמד עשׂ רה  לעמר ל"ג  בּ ליל ה לּ ּמ וּ ד לעשׂ וֹ ת ׁש נּ וֹ הג מי ויׁש 

יפה מנה וה וּ א זוּ טא  ואדרא בּ זּ הר  המפזּ רים  ספרר ׁש בּ "י לׁש וֹ נוֹ  כּ אן עד . 
בּ אצ בּ ע  מוֹ רה הּק דׁש , כ"ג )עב וֹ דת אוֹ ת ח ' .(סימן 

הּוא ה ּספירֹות ּגמר הּוא החמי ׁשי ּבּׁשב ּוע ה ' יֹום ׁשהּוא לעמר  ִ ְ ַ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ ַ ָ ַ ֶ ֶֹ ָ ַל "ג
ט ֹוב יֹום 

ז'א . ּפ עמים ז' והם וג וֹ ' הגּ דוּ לה ה' דּ ל מדּ וֹ ת בּ ז' ממליכין אנוּ 
עץ רק הם הּמ דּ וֹ ת וׁש רׁש  הּמ דּ וֹ ת, בּ רוּ ר  גּ דל לפי מדּ ה, מ "ט גּ ימטריּ א
יס וֹ ד  הם וכלּ ה" "כּ ל  ּכ ואחר מדּ וֹ ת. ה ' הם ׁש נה ת"ק מהל החיּ ים
גּ מר הוּ א כּ בר  הה' בּ בוּ ע  ה' י וֹ ם ׁש הוּ א  בּ עמר בּ ל "ג לכן וּ מלכוּ ת,

נ" יצחק  לוי רבּ י  הרב מּמ וֹ רי ׁש מעּת י כּ זה  ט וֹ ב , יוֹ ם הוּ א וכוּ 'הּס פירוֹ ת י 
בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ח "י )והיּ ח וּ ד ּת ּק וּ ן סוֹ ף  הּת ּק וּ נים  על ּפ רוּ ׁש  י שׂ ראל .(אוֹ ר  

לויב. קדת בּ הר , ּפ רׁש ת י שׂ ראל  עב וֹ דת הּק דוֹ ׁש  בּ ספר  בּ אריכוּ ת ראה 
הּת ניא מבּ על דא "ח ס דּ וּ ר  ויּ צא, ּפ רׁש ת ל"ג )ס וֹ ף .(ׁש ער 

ׁשמעֹון רּבי עם ּביחד ׁשרקדּו החרדים  ּובעל  מהאריז"ל  נֹורא  ְ ִ ִ ַ ִ ַ ַ ְ ְ ָ ֶ ִ ֵ ֲ ַ ַ ַ ַ ִ ֲ ָ ֵ ָ ֶ ֲ ַמעׂשה 
ּבעמר  ּבל"ג  יֹוחאי  ֶֹ ָ ַ ְ ָ ֶּבן

מ ׁש ּמ ׁש  היה ,והאלׁש י והאר"י  יוֹ סף  הבּ ית בּ זמן ׁש היה ה"חרדים" בּ על
וּ קדתוֹ  גּ א וֹ נוּ ת וֹ  מעצם ידע לא ואיׁש  ת"ו, צפת  ה ּק דׁש  בּ עיר  הּמ דר ׁש  בּ בית
בּ מירוֹ ן, בּ עמר בּ ל"ג בּ היוֹ תוֹ  אחת ּפ עם ותמים, ּפ ׁש וּ ט  לאי ׁש  והחזיקוּ הוּ 

הה לּ וּ לא. לכבוֹ ד רב  זמן עּמ הם  ורקד החבר יּ א עם האר "י ׁש ּמ ה והיוּ 
מ כמ וֹ  ק וֹ מה וּ בעל צוּ רה בּ על לבנים בּ גדים  לבוּ ׁש  ׁש ם ׁש היה אחד זקן
אנׁש י לוית חברת עם  עצוּ מה בּ שׂ מחה  ׁש ם לעצמוֹ  רקד הזּ ה  והזּ קן וּ למעלה ,

הכּ ירוּ ם. ׁש לּ א בּ ריתוֹ 



ר"י  ְְִִַָהČא ו 

מ"ז  בּ סימן הב "ח  וּ באר ּת חלּ ה, בּ ּת וֹ רה בּ רכוּ  ׁש לּ א מּפ ני  וכת וּ ב  ח נּ ם, שׂ נאת
רק למדוּ  כּ י ה ּת וֹ רה, נׁש מת  את להם חסר ׁש היה ה ּת וֹ רה, בּ ר כּ ת  הלכוֹ ת 
ׁש ם  עיּ ן ישׂ ראל, בּ עם הכינה להׁש רוֹ ת כּ די ולא  ׁש לּ הם הגּ ׁש מי  לצר
הּפ רוּ ד, בּ עוֹ לם עדין נמצאים הם הנּ גלה  ּת וֹ רת ׁש לּ וֹ מדי וכיּ דוּ ע  בּ אריכוּ ת,
בּ ע וֹ לם  הם הּס וֹ ד לוֹ מדי כּ ן אין מה ושׂ נאה, מחלקת בּ יניהם יׁש  ולכן
בּ אדּ רא  הר ׁש בּ "י ׁש אמר  כּ מוֹ  ואחדוּ ת  אהבה  ורק  א בּ יניהם ויׁש  האצילוּ ת,
אחד  כּ ל חז"ל אמרוּ  מה כּ תבוּ  הּק דוֹ ׁש  וּ בזוֹ הר ּת ליא", בּ חביב וּ תא  "א נּ א
הּס וֹ ד, לוֹ מדי  אצל אינוֹ  זה האמת, בּ עוֹ לם חברוֹ  ׁש ל מח ּפ תוֹ  נכוה ואחד

ׁש ם : בּ זּ וֹ הר וּ ממׁש י העליוֹ ן], עדן בּ גן גּ ם ואחדוּ ת בּ אהבה הם אבל אלּ א 
"אוֹ ר", ה נּ קרא  ה וּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  ידי על  ה גּ א וּ לה  בּ זמן  הא וֹ ר כּ ׁש יּ ת גּ לּ ה
יהי  אלקים "ו יּ אמר  בּ ּפ סוּ ק ונרמז  ," א וֹ ר בא  כּ י אוֹ רי "קוּ מי ׁש כּ תוּ ב : כּ מוֹ 

בּ תוֹ אוֹ ר" נגנז  בּ רא ׁש ית ימי מׁש ת הגּ נוּ ז ׁש האוֹ ר  ישׂ כר הבּ ני  [וכתב
הזּ וֹ הר], רב,ספר ערב  מיני החמה  כּ ל ויתא בּ דוּ ן  העוֹ לם  מן  יתמחוּ ן  אז  

ה '. ּת וֹ רת מלּ למד ישׂ ראל  את מע כּ בים ׁש הם

חדׁש  לה:)וּ בזוֹ הר  דּ ף הּפ ס וּ ק(ויּ צא על ד), ד ּפ רק  הירים  דּ ויד (ׁש יר "כּ מ גּ דל 
אמר הגּ בּ וֹ רים ", ׁש לטי כּ ל עליו ּת לוּ י הּמ גן  אלף  לתל ּפ יּ וֹ ת בּ נ וּ י  צ וּ אר
בּ כל  בּ ּת וֹ רה הּמ תעּס ק כּ ל דתנן ּת כלה ... לא והּת וֹ רה יכל וּ  הדּ ברים כּ ל ר בּ י
בּ ּת וֹ רה  הּמ תעּס ק כּ ל יצחק  ר בּ י  אמר מעלה... ׁש ל  סתרים לוֹ  יתחדּ ׁש וּ  יוֹ ם
אוֹ תם  לוֹ  וּ מראין למעלה עוֹ לה נ ׁש מת וֹ  בּ לּ ילה יׁש ן כּ ׁש הוּ א  לׁש מּה ,
בּ ית  ונבנה הע וֹ לם מתקיּ ם ידם ועל בּ עוֹ לם... להיוֹ ת העתידים  הדּ ברים
הנּ קראים  אוֹ תן הגּ בּ וֹ רים  ׁש לטי וכל עליו  ּת לוּ י הּמ גן  אלף  ואז, הּמ ק דּ ׁש 
מלאים  העוֹ למוֹ ת בּ כל ה לטוֹ ן וכל עליו, ּת לוּ ים הנּ ׁש אר  וכל אלפין אלף

] כּ אן , עד מק וֹ ם, ׁש ל נקראיםמּט וּ ב וֹ  הּס וֹ ד לוֹ מדי ׁש רק המהרח"ו  וכתב  
ל ׁש מּה  ּת וֹ רה ׁש ם ,ל וֹ מדי  ּת וֹ רהוהארי לוֹ מד ׁש הוּ א ׁש יּ אמר  מי ׁש אין  

זוֹ כה ל ׁש מּה  ּת וֹ רה ׁש ה לּ וֹ מד  עליו  מעיד מאיר  ר בּ י  ה ּת נּ א כּ י לׁש מ ּה ,
נ ׁש ּפ עת ּת וֹ רתם  אין  ול ּמ ה  ה דּ ברים, א וֹ תם  איפ וֹ א  כּ ן  אם  הרבּ ה, לדברים
לוֹ מדי  רק  כּ י , ּכ על  ֹלׁש ּפ ו צריכים דּ מע וֹ ת  וכּמ ה  ה ּמ תגּ בּ ר, כּ מעין  להם 

לזה , ז וֹ כים  אב וֹ ת].ה ּס וֹ ד  לפרקי בּ פר וּ ׁש וֹ  לאברהם  החסד כּ תב  וכן 

"ה ּלּולא" ּבׁשם  ּפטירתֹו יֹום  נקרא ל ּמה   ָ ִ ֵ ְ ָ ִ ְ ָ ְ ִ ָ ַָ  ַטעם
קטןא . כ"ה:)בּ מ וֹ עד נפ ׁש (דּ ף אליו בּ בוֹ א ו שׂ מח שׂ שׂ  ערב וֹ ת ר וֹ כב  איתא 

וצדּ יק  רל"ה )נקי דּ ף  א' חלק הּק דוֹ ׁש  עליוֹ ן (זהר  יחוּ ד למעלה יׁש  בּ עמר ל "ג וּ ביוֹ ם 
בּ עטרין  ׁש יּ שׂ מחוּ  מעלה ׁש ל ּפ מליא כּ ל וּ מזּמ נין מפלאה, רבּ ה ושׂ מחה

הּק דוֹ ׁש  בּ זּ הר ׁש כּ תב  כּ מוֹ  לרׁש בּ "י, בּ ה וֹ ן דּ מעּט רוּ ן  רי"ח )ק דּ יׁש ין ׁש אמר(ח "א  

ר"י  ז ְְִִַָהČא

מתּק ן א  ּת הא ׁש מע וֹ ן , דּ ר בּ י רבּ א בּ ה לּ וּ לא יצחק , לר בּ י יצחק דּ רבּ י בוּ ּה 
בּ נוֹ ת  וּ ראינה "צאנה אמר דּ אּת  כּ מא ה ׁש לחן וּ מסדּ ר  מתּק ן ּת הא ּפ ת וֹ ריּה ,
שׂ מחת  וּ בי וֹ ם חתנּ ת וֹ  בּ יוֹ ם אּמ וֹ , לּ וֹ  ׁש עּט רה בּ עטרה ׁש למה בּ ּמ ל צ יּ וֹ ן 
זוֹ הר ׁש הלּ וֹ מד ּת קרא, לבינה אם - אּמ וֹ , לוֹ  ׁש עּט רה עטרה לר ּמ ז ויׁש  לבּ וֹ ".

האריז "ל. בּ ספרי  כּ ּמ באר  עילּ אה א ּמ א עליו וח וֹ פף זוֹ כה הּק דוֹ ׁש 
יח וּ ד ב. יהיה הנּ ׁש מה  אוֹ תּה  ידי ׁש על מּפ ני הלּ וּ לא, נקרא ּפ טירתוֹ  יוֹ ם 

וכלּ ה חתן  וּ ׁש כינּת יּה , הוּ א  בּ רי בּ א )קוּ דׁש א ּפ רׁש ת הח ּמ ה .(אוֹ ר 

ה לּ וּ לאג . יוֹ ם  הוּ א  כּ י  זי"ע , ר ׁש בּ "י לכבוֹ ד  שׂ מחה יר בּ ה  בּ עמר ל "ג יוֹ ם 
זה בּ יוֹ ם  ׁש יּ שׂ מחוּ  ה וּ א  ׁש רצ וֹ נ וֹ  ונ וֹ דע הלּ וידּ יליּה , ממהר"א מּמ ע שׂ ה  כּ יּ דוּ ע , 

ק דּ יׁש י. רבּ נן  מ ם ונדעם  ׁש מענוּ  אׁש ר  אחרים וּ מע שׂ ים  זלה "ה,
ׁש בחי  ללמד עשׂ רה  לעמר ל"ג  בּ ליל ה לּ ּמ וּ ד לעשׂ וֹ ת ׁש נּ וֹ הג מי ויׁש 

יפה מנה וה וּ א זוּ טא  ואדרא בּ זּ הר  המפזּ רים  ספרר ׁש בּ "י לׁש וֹ נוֹ  כּ אן עד . 
בּ אצ בּ ע  מוֹ רה הּק דׁש , כ"ג )עב וֹ דת אוֹ ת ח ' .(סימן 

הּוא ה ּספירֹות ּגמר הּוא החמי ׁשי ּבּׁשב ּוע ה ' יֹום ׁשהּוא לעמר  ִ ְ ַ ַ ְ ִ ִ ֲ ַ ַ ָ ַ ֶ ֶֹ ָ ַל "ג
ט ֹוב יֹום 

ז'א . ּפ עמים ז' והם וג וֹ ' הגּ דוּ לה ה' דּ ל מדּ וֹ ת בּ ז' ממליכין אנוּ 
עץ רק הם הּמ דּ וֹ ת וׁש רׁש  הּמ דּ וֹ ת, בּ רוּ ר  גּ דל לפי מדּ ה, מ "ט גּ ימטריּ א
יס וֹ ד  הם וכלּ ה" "כּ ל  ּכ ואחר מדּ וֹ ת. ה ' הם ׁש נה ת"ק מהל החיּ ים
גּ מר הוּ א כּ בר  הה' בּ בוּ ע  ה' י וֹ ם ׁש הוּ א  בּ עמר בּ ל "ג לכן וּ מלכוּ ת,

נ" יצחק  לוי רבּ י  הרב מּמ וֹ רי ׁש מעּת י כּ זה  ט וֹ ב , יוֹ ם הוּ א וכוּ 'הּס פירוֹ ת י 
בּ ׁש ב וּ עוֹ ת ח "י )והיּ ח וּ ד ּת ּק וּ ן סוֹ ף  הּת ּק וּ נים  על ּפ רוּ ׁש  י שׂ ראל .(אוֹ ר  

לויב. קדת בּ הר , ּפ רׁש ת י שׂ ראל  עב וֹ דת הּק דוֹ ׁש  בּ ספר  בּ אריכוּ ת ראה 
הּת ניא מבּ על דא "ח ס דּ וּ ר  ויּ צא, ּפ רׁש ת ל"ג )ס וֹ ף .(ׁש ער 

ׁשמעֹון רּבי עם ּביחד ׁשרקדּו החרדים  ּובעל  מהאריז"ל  נֹורא  ְ ִ ִ ַ ִ ַ ַ ְ ְ ָ ֶ ִ ֵ ֲ ַ ַ ַ ַ ִ ֲ ָ ֵ ָ ֶ ֲ ַמעׂשה 
ּבעמר  ּבל"ג  יֹוחאי  ֶֹ ָ ַ ְ ָ ֶּבן

מ ׁש ּמ ׁש  היה ,והאלׁש י והאר"י  יוֹ סף  הבּ ית בּ זמן ׁש היה ה"חרדים" בּ על
וּ קדתוֹ  גּ א וֹ נוּ ת וֹ  מעצם ידע לא ואיׁש  ת"ו, צפת  ה ּק דׁש  בּ עיר  הּמ דר ׁש  בּ בית
בּ מירוֹ ן, בּ עמר בּ ל"ג בּ היוֹ תוֹ  אחת ּפ עם ותמים, ּפ ׁש וּ ט  לאי ׁש  והחזיקוּ הוּ 

הה לּ וּ לא. לכבוֹ ד רב  זמן עּמ הם  ורקד החבר יּ א עם האר "י ׁש ּמ ה והיוּ 
מ כמ וֹ  ק וֹ מה וּ בעל צוּ רה בּ על לבנים בּ גדים  לבוּ ׁש  ׁש ם ׁש היה אחד זקן
אנׁש י לוית חברת עם  עצוּ מה בּ שׂ מחה  ׁש ם לעצמוֹ  רקד הזּ ה  והזּ קן וּ למעלה ,

הכּ ירוּ ם. ׁש לּ א בּ ריתוֹ 



ר"י  ְְִִַָהČא ח

ורקדוּ  הנּ ז כּ ר  הזּ קן  אוֹ תוֹ  בּ יד ואחז האר"י קפץ  והּמ חוֹ לוֹ ת הרּק וּ דין  ֹבּ תו
כּ ן  גּ ם  ע ּמ וֹ  ורקד ה"חרדים" בּ יד האר"י אחז  ּכ אחר רב , זמן יחדּ ו ׁש ניהם 
בּ נפ ׁש ם  עז הרהיב וּ  מ ם, ׁש יּ צאוּ  ואחר  לבב . וּ בטוּ ב בּ שׂ מחה  הרבּ ה,
אוֹ תוֹ  נׁש אל אם אדוֹ ננוּ  בּ עיני יחר נא אל לאמר : הּק דוֹ ׁש  האר"י ּת למידי 
עם  רקד מה כּ י וּ ב נּ סּת ר, בּ נּ גלה הּת וֹ רה כּ בוֹ ד וּ בנ וֹ גע הרם לכבוֹ דוֹ  בּ נ וֹ גע
עם  רקד מה אבל הוּ א . גּ דוֹ ל אדם  וּ בודּ אי אוֹ תוֹ , מכּ ירים אנוּ  אין  הזּ קן ,

אז כּ רי אלעזר רבּ י הרב אין (ה"חרדים ")הּמ ׁש  אבל ׁש מים. ירא ׁש הוּ א הגּ ם 
 ּכ אחר ושׂ חק . דּ בריהם ׁש מע  האר"י  ישׂ ראל. כּ ל ׁש ל ר בּ ן רבּ ינ וּ , כּ ב וֹ ד זה
יהיה  לא הצּ עיר  ׁש אני בּ יחוּ ד עּמ וֹ  רקד רׁש בּ "י האלקי הּת נּ א אם  להם הׁש יב

הנּ זכּ ר ׁש הזּ קן הבינוּ  הּת למידים עּמ וֹ ? לרקד לכב וֹ ד בּ כבוֹ דוֹ לי  רׁש בּ "י הוּ א 
הנּ זכּ ר המׁש ּמ ׁש  הוּ א  מי  הדּ בר נוֹ דע וּ מאז ׁש ּמ חמת (ה"חרדים ")וּ בעצמוֹ . 

לכת  והצנע  מלא מקרא ק יּ ם ימיו ׁש כּ ל וּ מדרגתוֹ , צדקתוֹ  נוֹ דע לא צניעוּ תוֹ 
 אלקי החדׁש ).עם יחזקאל דברי (ּת כן 

ּדרׁשּב"י ּבהּלּולא ה ּזהר  ִ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ַֹ ַ ִלּמּוד
להאריז "לא . ה "ס ו:)בּ לּק וּ טי ּפ ר ׁש (בּ רכוֹ ת מילי, הלּ וּ לי דבי אגרא כּ תב: 

בּ יוֹ ם  בּ וֹ  לברכה, זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  דּ צ דּ יק יּ א הלּ וּ לא ס וֹ ד זה ׁש הנּ ה
א ׁש ר טוֹ בים וּ במעשׂ ים בּ תוֹ רה אם כּ י העסק אין העוֹ לם מן  הצּ דּ יק  ּפ טירת 
א ׁש ר וּ דבריו מילוּ ליו  ּפ ר וּ ׁש , מילי, הלּ וּ לי דבי אגרא סוֹ ד וזה ה וּ א. חדּ ׁש 

עכ "ל. הוּ א , ח דּ ׁש 
בּ ל"גב. הּק דוֹ ׁש  הזּ הר מלּ ּמ וּ ד רגע אפ לּ וּ  מזניחים מדּ וּ ע ּת מּה  יוֹ סי ר בּ י

יוֹ סי ר בּ י ּת למידוֹ  אמר  כּ ה  בּ ינינוּ , נמצא ׁש אז  דליה הלּ וּ לא יוֹ ם לעמר
דּ ר בּ י ק ּמ י ּה  למיקם  חדא רגעא  אפלּ וּ  ׁש בקין הי דּ רא חכּ ימי על "ּת וּ והנא
על  אני [ּת מּה  בּ עלמא, קאים ׁש מעוֹ ן דּ רבּ י בּ ע וֹ ד בּ אוֹ ריתא למלעי ׁש מע וֹ ן
ללמד  ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני להי וֹ ת אחד רגע אפילוּ  עוֹ זבים אי ה דּ וֹ ר  חכמי

ּת וֹ רת וֹ )בּ ּת וֹ רה , את בּ עוֹ לם](הכּ וּ נה וע וֹ מד נמצא ׁש מע וֹ ן  ׁש רבּ י בּ ע וֹ ד הּק דוֹ ׁש , (זהר  

ע "א ) קמ "ט  .ח "ב 

ּבמירֹון הּנסּתר ּתֹורת  ִ ְ ָ ְ ִ ַ ַ ִל ּמּוד
בּ ׁש נהא . ּפ עמים  למיר וֹ ן  עלוּ  הּת וֹ רה חכמי וּ ׁש אר האריז "ל גּ וּ רי ּת למידי

הּק ד וֹ ׁש  זהר ספרי ׁש ם  מללמד ׁש לימל ׁש למה מ "ו:).(ר בּ י  דּ ף  ויניציא  דּ פ וּ ס לחכמה צרף  

כּ י ב. גּ ד וֹ לה , וּ בדבקוּ ת וּ ביראה בּ אימה  ה זּ הר  לוֹ מדים  רׁש בּ "י קבר על
גּ דוֹ לה , וּ בדבק וּ ת  וּ ביראה  בּ אימה  ה זּ הר ללמד  וּ צריכים ׁש ם ארע וּ  נ ּס ים  כּ ּמ ה 
לא כּ י ועצבוּ ת, אבלוּ ת ׁש וּ ם ולא ר וּ חנית , בּ שׂ מחה הלּ ב לשׂ מח  ּכ ואחר

ר"י  טְְִִַָהČא

וּ נדבוֹ ת , נדרים  נ וֹ דרים  ּכ ואחר  וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק וה וּ א  ר ׁש בּ "י, חפץ בּ אלּ ה 
הייתי  ראׁש וֹ ן  יוֹ ם היּ וֹ ם כּ י אוֹ דיעכם, ו ׁש וּ ב וכוּ '. ּת פ לּ ה  ׁש ם וּ מתּפ לּ לים 

הזּ הר למדּת י ו ׁש ם  בּ נ וֹ  אלעזר ורבּ י ורׁש בּ "י וכוּ ' ה צּ דּ יקים  (מ ּס עוֹ תבּ מערת 

שפ"ח ) - י שׂ ראל בּ ארץ  .הל"ה 

בּ יחד  איׁש  ש -700 להרׁש בּ "י יׁש  גּ דוֹ לה  שׂ מחה איזה  לתאר  יכ וֹ לים
וכחוֹ  בּ ר בּ ים  ׁש לּ וֹ מדים וּ בפרט וז וּ טא, רבּ א הא דּ רא ּת וֹ רת ּת וֹ רתוֹ , לוֹ מדים 
ה כר ואת  ה גּ דוֹ ל החׁש בּ וֹ ן  את  מ"ח בּ תּק וּ ן  כּ בר  ׁש הבאנ וּ  כּ מוֹ  מאד גּ ד וֹ ל

ואחד. אחד לכל ׁש יּ ׁש  ה גּ דוֹ ל 

ה ּתּנא ח ּיּות היא "ׁשמעֹון "  ָ ַ ַ ַ ִ ְ ִַ  ֵּתבת
ׁש ם  וכן הּת נּ א, ח יּ וּ ת  ה וּ א ׁש מע וֹ ן ּת בת ׁש מעוֹ ן , רבּ י אמר בּ גּ מרא  כּ ׁש לּ וֹ מד
הּמ חין, עם הח יּ וּ ת וּ מקר מח יּ ה הוּ א הוי "ה ו ׁש ם ׁש לּ וֹ , החיּ וּ ת ה וּ א אדם כּ ל
בּ דחילוּ  ׁש כּ ׁש לּ וֹ מד ונמצא ה ּמ חין, דּ הינוּ  ׁש לּ וֹ , הכל הוּ א ׁש אוֹ מר, והדּ ין

ׁש מעוֹ ן לרבּ י עצמוֹ  מק ר  הוּ א אמרים )וּ רחימוּ , לּק וּ טי בּ ספר וֹ  מ ּמ עזריטׁש  .(הּמ גּ יד 

ּברּוחא רּוחא   ָ ְ ְָ ַ ְ  ִאתּדּבק ּות
מדּ בריא . וחכם ּת נּ א ׁש וּ ם דּ ברי כּ ׁש לּ וֹ מדים האחר וֹ נים בּ דּ וֹ ר וֹ ת

והאדם ׁש לּ וֹ , והּמ חין  חיּ וּ ת הוּ א  ההוּ א ׁש ה דּ בר ה לּ וֹ מד (מלּמ ד)הּק דמוֹ נים, 
נקר הדּ בּ וּ רים  ֹלתו ׁש לּ וֹ  וּ מחין ח יּ וּ ת  וּ מכניס מדבּ ק  דּ בריו א וּ מדבּ ר 

בּ הדּ ברים, הח יּ וּ ת  ׁש ּמ כניס א וֹ תוֹ  מחיּ ה וּ לכ בּ רוּ חא, רוּ חא אתדּ בּ ק וּ ת
אמרוּ  צז.)ׁש לּ כ בּ חינת (יבמ וֹ ת זה  כּ י לוֹ מר  ׁש אפ ׁש ר  בּ ּק בר, דּ וֹ בב וֹ ת שׂ פתוֹ תיו  

וטמוּ ן  קבוּ ר ה וּ א ׁש ם  הצּ דּ יק  דּ בּ וּ רי כּ י ה צּ דּ יקים , קברי על  הׁש ּת ּט חוּ ת
 ֹלתו ׁש לּ וֹ  והּמ חין הח יּ וּ ת  עם בּ הכּ נסוֹ  הלּ וֹ מד וזה  כּ אמ וּ ר , ׁש לּ וֹ , החיּ וּ ת
בּ ר וּ חא  רוּ חא אתדּ בּ קוּ ת נקרא בּ דבריו, ׁש ּט מן ה צּ דּ יק  ׁש ל וּ מחין החיּ וּ ת
בּ גנזי נׁש מתוֹ  טוֹ ב ׁש ם הבּ על מדּ ברי זה כּ נּ וֹ דע בּ ּק בר , דּ וֹ בבוֹ ת ושׂ פתוֹ תיו 
דּ בריהם  ׁש הן הצּ דּ יקים קברי על הׁש ּת ּט חוּ ת  ז וֹ  בּ חינה ונקראת  מרוֹ מים.

הצּ דּ יק  אוֹ תוֹ  ׁש ל מחין מח יּ ה  וּ לכ הלּ וֹ מד, היּ וֹ ם  וּ מזכּ יר עינים ׁש לּ וֹ מד (מאוֹ ר 

ׁש בּ ת ) מ ּס כת  .רי ׁש  

ח יּ וּ ת ב. ׁש ּמ עוֹ רר  בּ ּק בר, דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיו אוֹ מרוֹ  בּ ׁש ם דּ בר כּ ׁש א וֹ מר
דּ הוי עוֹ למים,  באהל אגוּ רה ׁש דּ רׁש וּ  והינ וּ  להדּ וֹ ר, נחׁש ב כּ ן ועל להצּ דּ יק,

הזּ ה בּ ע וֹ לם ּת וֹ לדוֹ ת )כּ דר  ּפ רׁש ת  הפטרת מ ׁש ה, .(י שׂ מח  

מכבּ ד, הוּ א ה' לקדוֹ ׁש  ענג  לבּ ת "וקראת וכת וּ ב  וז "ל: רבּ א אדּ רא  בּ ּס וֹ ף 
דּ ין  בּ עלמא מכ בּ ד, דאקרוּ  יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ י דּ א  ה' קדוֹ ׁש  הוּ א מאן

דּ אתי. וּ בעלמא



ר"י  ְְִִַָהČא ח

ורקדוּ  הנּ ז כּ ר  הזּ קן  אוֹ תוֹ  בּ יד ואחז האר"י קפץ  והּמ חוֹ לוֹ ת הרּק וּ דין  ֹבּ תו
כּ ן  גּ ם  ע ּמ וֹ  ורקד ה"חרדים" בּ יד האר"י אחז  ּכ אחר רב , זמן יחדּ ו ׁש ניהם 
בּ נפ ׁש ם  עז הרהיב וּ  מ ם, ׁש יּ צאוּ  ואחר  לבב . וּ בטוּ ב בּ שׂ מחה  הרבּ ה,
אוֹ תוֹ  נׁש אל אם אדוֹ ננוּ  בּ עיני יחר נא אל לאמר : הּק דוֹ ׁש  האר"י ּת למידי 
עם  רקד מה כּ י וּ ב נּ סּת ר, בּ נּ גלה הּת וֹ רה כּ בוֹ ד וּ בנ וֹ גע הרם לכבוֹ דוֹ  בּ נ וֹ גע
עם  רקד מה אבל הוּ א . גּ דוֹ ל אדם  וּ בודּ אי אוֹ תוֹ , מכּ ירים אנוּ  אין  הזּ קן ,

אז כּ רי אלעזר רבּ י הרב אין (ה"חרדים ")הּמ ׁש  אבל ׁש מים. ירא ׁש הוּ א הגּ ם 
 ּכ אחר ושׂ חק . דּ בריהם ׁש מע  האר"י  ישׂ ראל. כּ ל ׁש ל ר בּ ן רבּ ינ וּ , כּ ב וֹ ד זה
יהיה  לא הצּ עיר  ׁש אני בּ יחוּ ד עּמ וֹ  רקד רׁש בּ "י האלקי הּת נּ א אם  להם הׁש יב

הנּ זכּ ר ׁש הזּ קן הבינוּ  הּת למידים עּמ וֹ ? לרקד לכב וֹ ד בּ כבוֹ דוֹ לי  רׁש בּ "י הוּ א 
הנּ זכּ ר המׁש ּמ ׁש  הוּ א  מי  הדּ בר נוֹ דע וּ מאז ׁש ּמ חמת (ה"חרדים ")וּ בעצמוֹ . 

לכת  והצנע  מלא מקרא ק יּ ם ימיו ׁש כּ ל וּ מדרגתוֹ , צדקתוֹ  נוֹ דע לא צניעוּ תוֹ 
 אלקי החדׁש ).עם יחזקאל דברי (ּת כן 

ּדרׁשּב"י ּבהּלּולא ה ּזהר  ִ ְ ַ ְ ָ ִ ְ ַֹ ַ ִלּמּוד
להאריז "לא . ה "ס ו:)בּ לּק וּ טי ּפ ר ׁש (בּ רכוֹ ת מילי, הלּ וּ לי דבי אגרא כּ תב: 

בּ יוֹ ם  בּ וֹ  לברכה, זכרוֹ נם  ר בּ וֹ תינוּ  ׁש אמר וּ  דּ צ דּ יק יּ א הלּ וּ לא ס וֹ ד זה ׁש הנּ ה
א ׁש ר טוֹ בים וּ במעשׂ ים בּ תוֹ רה אם כּ י העסק אין העוֹ לם מן  הצּ דּ יק  ּפ טירת 
א ׁש ר וּ דבריו מילוּ ליו  ּפ ר וּ ׁש , מילי, הלּ וּ לי דבי אגרא סוֹ ד וזה ה וּ א. חדּ ׁש 

עכ "ל. הוּ א , ח דּ ׁש 
בּ ל"גב. הּק דוֹ ׁש  הזּ הר מלּ ּמ וּ ד רגע אפ לּ וּ  מזניחים מדּ וּ ע ּת מּה  יוֹ סי ר בּ י

יוֹ סי ר בּ י ּת למידוֹ  אמר  כּ ה  בּ ינינוּ , נמצא ׁש אז  דליה הלּ וּ לא יוֹ ם לעמר
דּ ר בּ י ק ּמ י ּה  למיקם  חדא רגעא  אפלּ וּ  ׁש בקין הי דּ רא חכּ ימי על "ּת וּ והנא
על  אני [ּת מּה  בּ עלמא, קאים ׁש מעוֹ ן דּ רבּ י בּ ע וֹ ד בּ אוֹ ריתא למלעי ׁש מע וֹ ן
ללמד  ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני להי וֹ ת אחד רגע אפילוּ  עוֹ זבים אי ה דּ וֹ ר  חכמי

ּת וֹ רת וֹ )בּ ּת וֹ רה , את בּ עוֹ לם](הכּ וּ נה וע וֹ מד נמצא ׁש מע וֹ ן  ׁש רבּ י בּ ע וֹ ד הּק דוֹ ׁש , (זהר  

ע "א ) קמ "ט  .ח "ב 

ּבמירֹון הּנסּתר ּתֹורת  ִ ְ ָ ְ ִ ַ ַ ִל ּמּוד
בּ ׁש נהא . ּפ עמים  למיר וֹ ן  עלוּ  הּת וֹ רה חכמי וּ ׁש אר האריז "ל גּ וּ רי ּת למידי

הּק ד וֹ ׁש  זהר ספרי ׁש ם  מללמד ׁש לימל ׁש למה מ "ו:).(ר בּ י  דּ ף  ויניציא  דּ פ וּ ס לחכמה צרף  

כּ י ב. גּ ד וֹ לה , וּ בדבקוּ ת וּ ביראה בּ אימה  ה זּ הר  לוֹ מדים  רׁש בּ "י קבר על
גּ דוֹ לה , וּ בדבק וּ ת  וּ ביראה  בּ אימה  ה זּ הר ללמד  וּ צריכים ׁש ם ארע וּ  נ ּס ים  כּ ּמ ה 
לא כּ י ועצבוּ ת, אבלוּ ת ׁש וּ ם ולא ר וּ חנית , בּ שׂ מחה הלּ ב לשׂ מח  ּכ ואחר

ר"י  טְְִִַָהČא

וּ נדבוֹ ת , נדרים  נ וֹ דרים  ּכ ואחר  וּ מנ ּס ה , בּ ד וּ ק וה וּ א  ר ׁש בּ "י, חפץ בּ אלּ ה 
הייתי  ראׁש וֹ ן  יוֹ ם היּ וֹ ם כּ י אוֹ דיעכם, ו ׁש וּ ב וכוּ '. ּת פ לּ ה  ׁש ם וּ מתּפ לּ לים 

הזּ הר למדּת י ו ׁש ם  בּ נ וֹ  אלעזר ורבּ י ורׁש בּ "י וכוּ ' ה צּ דּ יקים  (מ ּס עוֹ תבּ מערת 

שפ"ח ) - י שׂ ראל בּ ארץ  .הל"ה 

בּ יחד  איׁש  ש -700 להרׁש בּ "י יׁש  גּ דוֹ לה  שׂ מחה איזה  לתאר  יכ וֹ לים
וכחוֹ  בּ ר בּ ים  ׁש לּ וֹ מדים וּ בפרט וז וּ טא, רבּ א הא דּ רא ּת וֹ רת ּת וֹ רתוֹ , לוֹ מדים 
ה כר ואת  ה גּ דוֹ ל החׁש בּ וֹ ן  את  מ"ח בּ תּק וּ ן  כּ בר  ׁש הבאנ וּ  כּ מוֹ  מאד גּ ד וֹ ל

ואחד. אחד לכל ׁש יּ ׁש  ה גּ דוֹ ל 

ה ּתּנא ח ּיּות היא "ׁשמעֹון "  ָ ַ ַ ַ ִ ְ ִַ  ֵּתבת
ׁש ם  וכן הּת נּ א, ח יּ וּ ת  ה וּ א ׁש מע וֹ ן ּת בת ׁש מעוֹ ן , רבּ י אמר בּ גּ מרא  כּ ׁש לּ וֹ מד
הּמ חין, עם הח יּ וּ ת וּ מקר מח יּ ה הוּ א הוי "ה ו ׁש ם ׁש לּ וֹ , החיּ וּ ת ה וּ א אדם כּ ל
בּ דחילוּ  ׁש כּ ׁש לּ וֹ מד ונמצא ה ּמ חין, דּ הינוּ  ׁש לּ וֹ , הכל הוּ א ׁש אוֹ מר, והדּ ין

ׁש מעוֹ ן לרבּ י עצמוֹ  מק ר  הוּ א אמרים )וּ רחימוּ , לּק וּ טי בּ ספר וֹ  מ ּמ עזריטׁש  .(הּמ גּ יד 

ּברּוחא רּוחא   ָ ְ ְָ ַ ְ  ִאתּדּבק ּות
מדּ בריא . וחכם ּת נּ א ׁש וּ ם דּ ברי כּ ׁש לּ וֹ מדים האחר וֹ נים בּ דּ וֹ ר וֹ ת

והאדם ׁש לּ וֹ , והּמ חין  חיּ וּ ת הוּ א  ההוּ א ׁש ה דּ בר ה לּ וֹ מד (מלּמ ד)הּק דמוֹ נים, 
נקר הדּ בּ וּ רים  ֹלתו ׁש לּ וֹ  וּ מחין ח יּ וּ ת  וּ מכניס מדבּ ק  דּ בריו א וּ מדבּ ר 

בּ הדּ ברים, הח יּ וּ ת  ׁש ּמ כניס א וֹ תוֹ  מחיּ ה וּ לכ בּ רוּ חא, רוּ חא אתדּ בּ ק וּ ת
אמרוּ  צז.)ׁש לּ כ בּ חינת (יבמ וֹ ת זה  כּ י לוֹ מר  ׁש אפ ׁש ר  בּ ּק בר, דּ וֹ בב וֹ ת שׂ פתוֹ תיו  

וטמוּ ן  קבוּ ר ה וּ א ׁש ם  הצּ דּ יק  דּ בּ וּ רי כּ י ה צּ דּ יקים , קברי על  הׁש ּת ּט חוּ ת
 ֹלתו ׁש לּ וֹ  והּמ חין הח יּ וּ ת  עם בּ הכּ נסוֹ  הלּ וֹ מד וזה  כּ אמ וּ ר , ׁש לּ וֹ , החיּ וּ ת
בּ ר וּ חא  רוּ חא אתדּ בּ קוּ ת נקרא בּ דבריו, ׁש ּט מן ה צּ דּ יק  ׁש ל וּ מחין החיּ וּ ת
בּ גנזי נׁש מתוֹ  טוֹ ב ׁש ם הבּ על מדּ ברי זה כּ נּ וֹ דע בּ ּק בר , דּ וֹ בבוֹ ת ושׂ פתוֹ תיו 
דּ בריהם  ׁש הן הצּ דּ יקים קברי על הׁש ּת ּט חוּ ת  ז וֹ  בּ חינה ונקראת  מרוֹ מים.

הצּ דּ יק  אוֹ תוֹ  ׁש ל מחין מח יּ ה  וּ לכ הלּ וֹ מד, היּ וֹ ם  וּ מזכּ יר עינים ׁש לּ וֹ מד (מאוֹ ר 

ׁש בּ ת ) מ ּס כת  .רי ׁש  

ח יּ וּ ת ב. ׁש ּמ עוֹ רר  בּ ּק בר, דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיו אוֹ מרוֹ  בּ ׁש ם דּ בר כּ ׁש א וֹ מר
דּ הוי עוֹ למים,  באהל אגוּ רה ׁש דּ רׁש וּ  והינ וּ  להדּ וֹ ר, נחׁש ב כּ ן ועל להצּ דּ יק,

הזּ ה בּ ע וֹ לם ּת וֹ לדוֹ ת )כּ דר  ּפ רׁש ת  הפטרת מ ׁש ה, .(י שׂ מח  

מכבּ ד, הוּ א ה' לקדוֹ ׁש  ענג  לבּ ת "וקראת וכת וּ ב  וז "ל: רבּ א אדּ רא  בּ ּס וֹ ף 
דּ ין  בּ עלמא מכ בּ ד, דאקרוּ  יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ י דּ א  ה' קדוֹ ׁש  הוּ א מאן

דּ אתי. וּ בעלמא



ר"י  ְְִִַָהČא י

הדדין נׁשיקין ּגֹורם ר ׁשּב"י ּתֹורת ּכׁשר אדם   ִ ָ ַ ִ ִ ְ ֵ ִ ְ ַ ַ ֵ ָ ָ ָ ִלּמּוד
את א . נוֹ ׁש ק  והוּ א אוֹ תוֹ  נוֹ ׁש ק הּת נּ א אז הּת נּ א, ּת וֹ רת לוֹ מד כּ ׁש ר כּ ׁש אדם

בּ ּק בר , דּ וֹ בב וֹ ת  שׂ פּת וֹ תיהם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  להּת נּ א  גּ דוֹ ל ּת ענוּ ג  וגוֹ רם הּת נּ א 
כוּ ' בּ ר וּ חנ וּ  ר וּ חם נת דּ בּ ק זה ידי ועל נׁש יקה, בּ חינת ידי  על (לּק וּ טיוזהוּ  

י "ב ) סימן א' חלק  .מ וֹ הר"ן 

בּ חצר וֹ ת ׁש ב. ה ' בּ בית יפריח וּ תוּ לים צב )אלקינ וּ  ּת ב וֹ ת (ּת הלּ ים  ראׁש י  . 
ׁש 'מבּ 'תוּ ליםׁש ' ּת ב וֹ ת ראׁש י ׁש הוּ א שב"י, ּת ב וֹ ת  ראׁש י ה' בּ 'רבית ע וֹ ן  

ר ׁש בּ "י ׁש ל הּק דה דּ אגּ רוֹ ת ׁש מוֹ  ית בּ ר מהבּ וֹ רא אנחנוּ  דּ מבּק ׁש ים  י'וֹ חאי,
לאוֹ תן  אלקינוּ , בּ חצרוֹ ת העליוֹ ן, בּ עוֹ לם ה' בּ בית  התוּ לים וחבריו
ה בּ ית, לפני החצר כּ מוֹ  אלקינ וּ , בּ חצרוֹ ת ׁש הם ה' מבּ ית  מרחוֹ ק העוֹ מדים 

בּ תוֹ כנוּ  וי וֹ פיע וּ  יזריחוּ  יפריחוּ , מ נּ גד, עוֹ מדים  יחזקאל)כּ ן .(דּ ברי  

נהג  אמן , עלינּו יגן זכּותֹו ט ֹוב ׁשם  ה ּבעל  נכד מ ּמעזיּבּוז ּברּו  ַ ָ ֵ ָ ֵ ָ ֵ ָ ְ ֵ ַ ַ ַ ֶ ֶ ִ ֶ ִ ָ ִ ַרּבי 
הּקדֹוׁש הּזהר ספרי  סּיּום  לעׂשֹות ּבעמר  ל"ג   ָ ַ ַֹ ַ ֵ ְ ִ ִ ֲ ַ ֶֹ ָ ַָ  ְּבכל 

יגן  זכ וּ תוֹ  טוֹ ב  ׁש ם הבּ על נכד  ּבּ רו רבּ י הר בּ י כּ תב : הּמ נהגים בּ טעמי 
הזּ הר ספרי סיּ וּ ם לעשׂ וֹ ת בּ עמר ל"ג בּ יוֹ ם וׁש נה  ׁש נה בּ כל נהג  אמן , עלינ וּ 
ׁש עוֹ ת, כּ ּמ ה ורקד קדׁש וֹ  בּ ידי  הזּ הר  ה ּס פר  לקח  הּס יּ וּ ם ואחר  הּק דוֹ ׁש ,

הּת וֹ רה וּ ממחת ה יּ וֹ ם ממחת דּ קדה רּק וּ דין  קד ׁש וֹ ואחרי בּ פי נ ׁש ק  
" מי קענסט דּ וּ  א וּ ן  ,דּ י קען  אי" ה לּ ׁש וֹ ן, בּ זה  ואמר הזּ הר ספר את

אוֹ תי]. מכּ יר וא ּת ה ,אוֹ ת מכּ יר אני כּ אן [ּפ יר וּ ׁש : ה צּ דּ יקים בּ ין וב "ה 
400 בּ רבּ ים סיּ וּ ם ע שׂ וּ  כּ י הזוה"ק  את לנק  יכוֹ לים הרבּ ה בביהמ "ד,

איׁש .

עץ "ּפרי הּקדֹוׁש ּבּספר וׁשנה  למד מ ּזידיט ׁשֹוב  איזיק יצחק  ֵ ִ ְ ָ ַ ֶ ֵ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ְ ִ ִ ִ ִ ְ ַ ָ ְ ִִ  ַרּבי 
ּפעמים ואחד מאה   ִ ָ ְ ָ ֶ ְ ָ ֵ ִ ַחּיים"

לאלפי וּ מפרסם נוֹ דע הלא וגם  יס ּפ ר , מי ּת הלּ ת וֹ  ׁש בחוֹ , לס ּפ ר  ה נּ ה
ּת וֹ רה  מלא והיה וּ פריׁש וּ תוֹ , קדתוֹ  גּ דל בּ צ לּ וֹ  הס ּת וֹ פפוּ  אׁש ר  ישׂ ראל
לברכה  זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  וּ מדרׁש י בּ "ס בּ קי  והיה וטהרה , וּ קדה וענוה

וספרי, ספרא האר"י וּ מכילּת א, כּ תבי וּ בכל הזּ הר ותּק וּ ני ה ּק דוֹ ׁש  וזהר 
להפליא , עד לברכה וׁש נה ו זכרוֹ נ וֹ  למד חיּ ים עץ ׁש ה ּפ רי  קדׁש וֹ  מּפ י נׁש מע 

לׁש וֹ נוֹ , על רגיל היה צבי] [רבּ ינוּ  הּק דוֹ ׁש  רבּ וֹ  ספרי  וכן ואחד, ּפ עמים מאה
להם  והמׁש י ישׂ ראל כּ לל בּ עד והתּפ לּ ל והעב וֹ דה. הּת וֹ רה על נפ ׁש וֹ  וּ מסר
מ ּפ י ונ ׁש מע  ועני דּ חק   ֹמ ּת ו למד ׁש נ וֹ תיו חצי ועד והצלחה, ּפ רנסה  ׁש פע 

ר"י  יא ְְִִַָהČא

ׁש היה  הּק ר מן  ידיו צּפ רני נתבּ ּק ע וּ  וּ בחרף בּ עמידה  לוֹ מד ׁש היה קדׁש וֹ 
עב וֹ דתוֹ  קדת גּ דל ּת בין וּ מזּ ה הּק דוֹ ׁש בּ ביתוֹ , הרב  ח ', מערכת לז, דּ ף  קדוֹ ת  (ע שׂ ר 

מזּ ידיטׁש וֹ ב ) איזיק יצחק  הרב .מוֹ רינוּ  

 ּבמירֹון ה ּתפּלה מעלת ּגדל 
מתק ּבלת  ׁשלמה, ּכּונה ּובלי יחיד אפּלּו צּדיקים, קברי על   ֶ ֶ ַ ְ ִ ָ ֵ ְ ָ ָ ַ ִ ְ ִ ָ ִ ֲ ִ ִ ַ ֵ ְ ִ ַ ָ ִ ְ ַה ּתפּלה 

צ ּבּור.  ִ ַ ִ ְ ִּכתפּלת
ׁש הוּ א  הּמ ק וֹ ם כן וּ כמוֹ  בּ ּמ קוֹ ם, האלקי  לפע גּ דוֹ לה הכנה ׁש יּ ׁש  נתבּ אר 
הּמ תּפ לּ ל  לכן בּ וֹ , נׁש מעת ישׂ ראל ּת פלּ ת להי וֹ ת הוּ כן  כּ בר  בּ וֹ  להתּפ לּ ל מוּ כן
נ ׁש מעת, ּת פ לּ תוֹ  להיוֹ ת קר וֹ ב  הוּ א  ׁש למה, כּ וּ נה בּ לי ואפלּ וּ  יחיד, אפלּ וּ  בּ וֹ 
מעצת  ה' ׁש יּ צּ ילהוּ  אב וֹ ת קברי על לה ׁש ּת ּט ח  ׁש הל בּ כלב  ׁש נּ אמר  וּ כמוֹ 
היוֹ ת  מ צּ ד המק דּ ׁש  מק וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ּת פלּ תוֹ  ה' ׁש יּ ׁש מע בּ ט וּ ח ׁש היה המר גּ לים,
בּ דבר בּ הם  להׁש ּת ּמ ׁש  כּ לים היוּ  ח יּ ים בּ היוֹ תם וגוּ פתם הּק דוֹ ׁש ים אבוֹ ת בּ וֹ 

פ "ה )ׁש בּ קדה הּת פ לּ ה ׁש ער אלהים  בּ ית בּ ספר וֹ  זלה"ה .(מבּ י"ט  

לּטהר  לה ּבא  מס ּיעת  הר ׁשּב"י  ֵ ָ ִ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ְ ִ ְ ַ ָ ְזכ ּות 
זכוּ ת א . כּ י  בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב  ההוּ א י וֹ ם לבּ וֹ  אל וחרד היּ רא איׁש  לכל ראוּ י

בּ עווֹ נ וֹ תינוּ  ה זּ מן לבלּ וֹ ת ולא  לּט הר , להבּ א  מס יּ ע  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י
וכוּ ' לטהר  לצ דּ יק הוּ א אׁש ר ע וֹ לם בּ הבלי זצ וּ ק"ל)הר בּ ים  איבּ ׁש יץ יהוֹ נתן .(ר בּ י  

והנּ פ ׁש ב. ה גּ וּ ף לרפוּ את מסגּ ל בּ עמר כ')ל"ג  דּ ף ושׂ מחה .(אוֹ רה  
בּ אבוֹ תכּ תוּ ב  א )בּ ּמ ׁש נה ג הס ּת כּ ל (ּפ רק  אוֹ מר, מהללאל בן "עקביא : 

,הוֹ ל אּת ה וּ לאן בּ את, מאין דּ ע עברה, לידי בא  א ּת ה ואין  דברים בּ ׁש לׁש ה
הּק דוֹ ׁש  הּמ לכים מלכי מל לפני וחׁש בּ וֹ ן, דּ ין  לּת ן עתיד אּת ה מי ולפני

הוּ א ".  ּבּ ר ו
על  הוּ א  "דּ ין" וּ מבארים, ח ׁש בּ וֹ ן ? וּ מהוּ  דּ ין מהוּ  ה ּמ פר ׁש ים , ׁש וֹ אלים
בּ זמן  לע שׂ וֹ ת יכוֹ ל ׁש היה  העברה, זמן על הוּ א  ו"ח ׁש בּ וֹ ן" בּ עצמן, העברוֹ ת

ּת וֹ רה. ללמד א וֹ  מצוֹ ת העברה  ׁש ע שׂ ה 
הּק דוֹ ׁש ים: חז "ל דּ ברי  לנוּ  ע "ב )ידוּ עים פ "ו דּ ף יוֹ מא מיּ ראה (מּס כת ּת ׁש וּ בה 

והעצה  לזכיּ וֹ ת. נהּפ כים זדוֹ נוֹ תיו מאהבה וּ תׁש וּ בה לׁש גג וֹ ת, זדוֹ נ וֹ ת מהּפ כת
בּ כלל, עברוֹ ת לוֹ  אין דּ אז מאהבה, ּת ׁש וּ בה היא מהחׁש בּ וֹ ן להנּ צל היּ חידה 

לעתיד". "ק בּ לה הרמבּ "ם כּ תב  הּת ׁש וּ בה מ יּ סוֹ די ואחד



ר"י  ְְִִַָהČא י

הדדין נׁשיקין ּגֹורם ר ׁשּב"י ּתֹורת ּכׁשר אדם   ִ ָ ַ ִ ִ ְ ֵ ִ ְ ַ ַ ֵ ָ ָ ָ ִלּמּוד
את א . נוֹ ׁש ק  והוּ א אוֹ תוֹ  נוֹ ׁש ק הּת נּ א אז הּת נּ א, ּת וֹ רת לוֹ מד כּ ׁש ר כּ ׁש אדם

בּ ּק בר , דּ וֹ בב וֹ ת  שׂ פּת וֹ תיהם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  להּת נּ א  גּ דוֹ ל ּת ענוּ ג  וגוֹ רם הּת נּ א 
כוּ ' בּ ר וּ חנ וּ  ר וּ חם נת דּ בּ ק זה ידי ועל נׁש יקה, בּ חינת ידי  על (לּק וּ טיוזהוּ  

י "ב ) סימן א' חלק  .מ וֹ הר"ן 

בּ חצר וֹ ת ׁש ב. ה ' בּ בית יפריח וּ תוּ לים צב )אלקינ וּ  ּת ב וֹ ת (ּת הלּ ים  ראׁש י  . 
ׁש 'מבּ 'תוּ ליםׁש ' ּת ב וֹ ת ראׁש י ׁש הוּ א שב"י, ּת ב וֹ ת  ראׁש י ה' בּ 'רבית ע וֹ ן  

ר ׁש בּ "י ׁש ל הּק דה דּ אגּ רוֹ ת ׁש מוֹ  ית בּ ר מהבּ וֹ רא אנחנוּ  דּ מבּק ׁש ים  י'וֹ חאי,
לאוֹ תן  אלקינוּ , בּ חצרוֹ ת העליוֹ ן, בּ עוֹ לם ה' בּ בית  התוּ לים וחבריו
ה בּ ית, לפני החצר כּ מוֹ  אלקינ וּ , בּ חצרוֹ ת ׁש הם ה' מבּ ית  מרחוֹ ק העוֹ מדים 

בּ תוֹ כנוּ  וי וֹ פיע וּ  יזריחוּ  יפריחוּ , מ נּ גד, עוֹ מדים  יחזקאל)כּ ן .(דּ ברי  

נהג  אמן , עלינּו יגן זכּותֹו ט ֹוב ׁשם  ה ּבעל  נכד מ ּמעזיּבּוז ּברּו  ַ ָ ֵ ָ ֵ ָ ֵ ָ ְ ֵ ַ ַ ַ ֶ ֶ ִ ֶ ִ ָ ִ ַרּבי 
הּקדֹוׁש הּזהר ספרי  סּיּום  לעׂשֹות ּבעמר  ל"ג   ָ ַ ַֹ ַ ֵ ְ ִ ִ ֲ ַ ֶֹ ָ ַָ  ְּבכל 

יגן  זכ וּ תוֹ  טוֹ ב  ׁש ם הבּ על נכד  ּבּ רו רבּ י הר בּ י כּ תב : הּמ נהגים בּ טעמי 
הזּ הר ספרי סיּ וּ ם לעשׂ וֹ ת בּ עמר ל"ג בּ יוֹ ם וׁש נה  ׁש נה בּ כל נהג  אמן , עלינ וּ 
ׁש עוֹ ת, כּ ּמ ה ורקד קדׁש וֹ  בּ ידי  הזּ הר  ה ּס פר  לקח  הּס יּ וּ ם ואחר  הּק דוֹ ׁש ,

הּת וֹ רה וּ ממחת ה יּ וֹ ם ממחת דּ קדה רּק וּ דין  קד ׁש וֹ ואחרי בּ פי נ ׁש ק  
" מי קענסט דּ וּ  א וּ ן  ,דּ י קען  אי" ה לּ ׁש וֹ ן, בּ זה  ואמר הזּ הר ספר את

אוֹ תי]. מכּ יר וא ּת ה ,אוֹ ת מכּ יר אני כּ אן [ּפ יר וּ ׁש : ה צּ דּ יקים בּ ין וב "ה 
400 בּ רבּ ים סיּ וּ ם ע שׂ וּ  כּ י הזוה"ק  את לנק  יכוֹ לים הרבּ ה בביהמ "ד,

איׁש .

עץ "ּפרי הּקדֹוׁש ּבּספר וׁשנה  למד מ ּזידיט ׁשֹוב  איזיק יצחק  ֵ ִ ְ ָ ַ ֶ ֵ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ְ ִ ִ ִ ִ ְ ַ ָ ְ ִִ  ַרּבי 
ּפעמים ואחד מאה   ִ ָ ְ ָ ֶ ְ ָ ֵ ִ ַחּיים"

לאלפי וּ מפרסם נוֹ דע הלא וגם  יס ּפ ר , מי ּת הלּ ת וֹ  ׁש בחוֹ , לס ּפ ר  ה נּ ה
ּת וֹ רה  מלא והיה וּ פריׁש וּ תוֹ , קדתוֹ  גּ דל בּ צ לּ וֹ  הס ּת וֹ פפוּ  אׁש ר  ישׂ ראל
לברכה  זכרוֹ נם  רבּ וֹ תינוּ  וּ מדרׁש י בּ "ס בּ קי  והיה וטהרה , וּ קדה וענוה

וספרי, ספרא האר"י וּ מכילּת א, כּ תבי וּ בכל הזּ הר ותּק וּ ני ה ּק דוֹ ׁש  וזהר 
להפליא , עד לברכה וׁש נה ו זכרוֹ נ וֹ  למד חיּ ים עץ ׁש ה ּפ רי  קדׁש וֹ  מּפ י נׁש מע 

לׁש וֹ נוֹ , על רגיל היה צבי] [רבּ ינוּ  הּק דוֹ ׁש  רבּ וֹ  ספרי  וכן ואחד, ּפ עמים מאה
להם  והמׁש י ישׂ ראל כּ לל בּ עד והתּפ לּ ל והעב וֹ דה. הּת וֹ רה על נפ ׁש וֹ  וּ מסר
מ ּפ י ונ ׁש מע  ועני דּ חק   ֹמ ּת ו למד ׁש נ וֹ תיו חצי ועד והצלחה, ּפ רנסה  ׁש פע 
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ׁש היה  הּק ר מן  ידיו צּפ רני נתבּ ּק ע וּ  וּ בחרף בּ עמידה  לוֹ מד ׁש היה קדׁש וֹ 
עב וֹ דתוֹ  קדת גּ דל ּת בין וּ מזּ ה הּק דוֹ ׁש בּ ביתוֹ , הרב  ח ', מערכת לז, דּ ף  קדוֹ ת  (ע שׂ ר 

מזּ ידיטׁש וֹ ב ) איזיק יצחק  הרב .מוֹ רינוּ  

 ּבמירֹון ה ּתפּלה מעלת ּגדל 
מתק ּבלת  ׁשלמה, ּכּונה ּובלי יחיד אפּלּו צּדיקים, קברי על   ֶ ֶ ַ ְ ִ ָ ֵ ְ ָ ָ ַ ִ ְ ִ ָ ִ ֲ ִ ִ ַ ֵ ְ ִ ַ ָ ִ ְ ַה ּתפּלה 

צ ּבּור.  ִ ַ ִ ְ ִּכתפּלת
ׁש הוּ א  הּמ ק וֹ ם כן וּ כמוֹ  בּ ּמ קוֹ ם, האלקי  לפע גּ דוֹ לה הכנה ׁש יּ ׁש  נתבּ אר 
הּמ תּפ לּ ל  לכן בּ וֹ , נׁש מעת ישׂ ראל ּת פלּ ת להי וֹ ת הוּ כן  כּ בר  בּ וֹ  להתּפ לּ ל מוּ כן
נ ׁש מעת, ּת פ לּ תוֹ  להיוֹ ת קר וֹ ב  הוּ א  ׁש למה, כּ וּ נה בּ לי ואפלּ וּ  יחיד, אפלּ וּ  בּ וֹ 
מעצת  ה' ׁש יּ צּ ילהוּ  אב וֹ ת קברי על לה ׁש ּת ּט ח  ׁש הל בּ כלב  ׁש נּ אמר  וּ כמוֹ 
היוֹ ת  מ צּ ד המק דּ ׁש  מק וֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  ּת פלּ תוֹ  ה' ׁש יּ ׁש מע בּ ט וּ ח ׁש היה המר גּ לים,
בּ דבר בּ הם  להׁש ּת ּמ ׁש  כּ לים היוּ  ח יּ ים בּ היוֹ תם וגוּ פתם הּק דוֹ ׁש ים אבוֹ ת בּ וֹ 

פ "ה )ׁש בּ קדה הּת פ לּ ה ׁש ער אלהים  בּ ית בּ ספר וֹ  זלה"ה .(מבּ י"ט  

לּטהר  לה ּבא  מס ּיעת  הר ׁשּב"י  ֵ ָ ִ ָ ַ ְ ַ ַ ַ ְ ִ ְ ַ ָ ְזכ ּות 
זכוּ ת א . כּ י  בּ תׁש וּ בה לׁש וּ ב  ההוּ א י וֹ ם לבּ וֹ  אל וחרד היּ רא איׁש  לכל ראוּ י

בּ עווֹ נ וֹ תינוּ  ה זּ מן לבלּ וֹ ת ולא  לּט הר , להבּ א  מס יּ ע  יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י
וכוּ ' לטהר  לצ דּ יק הוּ א אׁש ר ע וֹ לם בּ הבלי זצ וּ ק"ל)הר בּ ים  איבּ ׁש יץ יהוֹ נתן .(ר בּ י  

והנּ פ ׁש ב. ה גּ וּ ף לרפוּ את מסגּ ל בּ עמר כ')ל"ג  דּ ף ושׂ מחה .(אוֹ רה  
בּ אבוֹ תכּ תוּ ב  א )בּ ּמ ׁש נה ג הס ּת כּ ל (ּפ רק  אוֹ מר, מהללאל בן "עקביא : 

,הוֹ ל אּת ה וּ לאן בּ את, מאין דּ ע עברה, לידי בא  א ּת ה ואין  דברים בּ ׁש לׁש ה
הּק דוֹ ׁש  הּמ לכים מלכי מל לפני וחׁש בּ וֹ ן, דּ ין  לּת ן עתיד אּת ה מי ולפני

הוּ א ".  ּבּ ר ו
על  הוּ א  "דּ ין" וּ מבארים, ח ׁש בּ וֹ ן ? וּ מהוּ  דּ ין מהוּ  ה ּמ פר ׁש ים , ׁש וֹ אלים
בּ זמן  לע שׂ וֹ ת יכוֹ ל ׁש היה  העברה, זמן על הוּ א  ו"ח ׁש בּ וֹ ן" בּ עצמן, העברוֹ ת

ּת וֹ רה. ללמד א וֹ  מצוֹ ת העברה  ׁש ע שׂ ה 
הּק דוֹ ׁש ים: חז "ל דּ ברי  לנוּ  ע "ב )ידוּ עים פ "ו דּ ף יוֹ מא מיּ ראה (מּס כת ּת ׁש וּ בה 

והעצה  לזכיּ וֹ ת. נהּפ כים זדוֹ נוֹ תיו מאהבה וּ תׁש וּ בה לׁש גג וֹ ת, זדוֹ נ וֹ ת מהּפ כת
בּ כלל, עברוֹ ת לוֹ  אין דּ אז מאהבה, ּת ׁש וּ בה היא מהחׁש בּ וֹ ן להנּ צל היּ חידה 

לעתיד". "ק בּ לה הרמבּ "ם כּ תב  הּת ׁש וּ בה מ יּ סוֹ די ואחד
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ורבּ וֹ תי למאוֹ ת מוֹ רי אחת ׁש עה להפ אפ ׁש ר  ואי לתּק ן , אפׁש ר אי 
וּ מה  מאהבה? לתׁש וּ בה ּת ׁש וּ בתנ וּ  יתר צּ ה וּ בּמ ה  ּת וֹ רה? ׁש ל ׁש עוֹ ת מלי וֹ ני

וחׁש בּ וֹ ן? בּ דּ ין  לזכּ וֹ ת כּ די עצמנ וּ  על נק בּ ל
בּ תרא בּ בא בּ מּס כת בּ גמרא דּ איתא מה וּ ראוּ  ע "ב )בּ וֹ אוּ  ע "ח  על (דף  

" כּ י הּפ סוּ ק סיחוֹ ן  עיר  ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה  חׁש בּ וֹ ן  בּ אוּ  הּמ ׁש לים יאמרוּ  כּ ן  על  
בּ מ וֹ ת בּ עלי מוֹ אב ער אכלה  סיחן  מּק רית  להבה  מחׁש בּ וֹ ן  יצאה  א ׁש 

כ"ז-כ"ח )ארנן" פסוק  כ"א יוֹ חנן (במדבר ר בּ י אמר  נחמן בּ ר ׁש מוּ אל רב  אמר  , 
דּ כתיב  וג וֹ 'מאי הּמ וֹ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן  בּ יצרם,"על הּמ וֹ ׁש לים אלּ וּ  "בּ א וּ " 

עוֹ לם,חׁש בּ וֹ ן ", ׁש ל חׁש בּ וֹ נוֹ  וּ נח ב  שׂ כרּה ,בּ וֹ אוּ  כּ נגד מצוה  [ד]הפסד 
הפסדּה , כּ נגד עברה ותכּ וֹ נן"וּ שׂ כר  ּת בּ נה "ּת בּ נה כּ ן  עוֹ שׂ ה  אּת ה  אם 

עכ "ל. הבּ א, לעוֹ לם ותכּ וֹ נן ה זּ ה בּ עוֹ לם
"והתבּ וֹ ננּת י חיּ ים: החפץ אמר  הּמ צו וֹ ת. ׁש ל ח ׁש בּ וֹ ן  לע שׂ וֹ ת צרי לכן 

מ לּ ים  כּ מאתים נאמרוֹ ת אחת  בּ דּק ה ולּמ וּ ד בּ עוֹ ן, אלף . כּ תריסר  בּ ׁש עה, 
ׁש וה  ׁש עה  כּ ל  עּת ה ,613 ב נכּפ ל ּת וֹ רה דּ בּ וּ ר  ׁש כּ ל י וֹ צא כּ לּ ם כּ נגד ּת וֹ רה
ׁש בּ וֹ  אחד ּת וֹ רה בּ ׁש עוּ ר  [7,356,000] מצו וֹ ת, מליוֹ ן  מבע  לי וֹ תר ער

כּ ע וֹ נה'". 'ׁש וֹ מע
ׁש עוֹ ת, אר בּ ע  מליוֹ ן. עשׂ רה  אר בּ ע  לכדי עוֹ לה הח ׁש בּ וֹ ן  הרי וּ ב ׁש עתים,

מליוֹ ן. וּ ׁש מ וֹ נה ע שׂ רים
ּת וֹ רה . ׁש נה  לכּ -28.000 זוֹ כים בּ לבד אחת בּ ׁש נ יּ ה

ּפ י בּ ׁש בּ ת הּת וֹ רה לּמ וּ ד ׁש כר  הּמ ק בּ לים, בּ ׁש ם כּ תב חי" איׁש  וה"בּ ן
על  אמרה בּ ׁש בּ ת, לּמ וּ ד ׁש ל אחת ׁש דּ ּק ה אמר, הוי ח וֹ ל. מיּ וֹ ם אלף
וחצי ע שׂ רה ׁש ׁש  ׁש ל רצ וּ ף כּ לּמ וּ ד שׂ כר ּה  הבּ ת, בּ ׁש לחן הב וּ ע ּפ רׁש ת
מצווֹ ת  מלי וֹ ן וחצי וּ ׁש ּת ים ע שׂ רים למאה  ער ו ׁש ווֹ ת  חוֹ ל, בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת 

עיה"ק:ד. בירושלי מוכר יהודי מסוחר  סיפור 
ניצל , מל והכסא חי  איש הב דברי לו כשנודע
וסיפר אחת. בשבת  שעות  שש ולמד זמנו את 
זה בשמחה, שכשלומדי לו אמרתי . כ על לי 
לומד הייתי ידעתי לו לי, ענה שנה, מליו שווה
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שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
חשבונות כששומע וזהב,  כס על  חשבונות 

להגיע שיכול כזה,כאלו גדולה לעשירות 
פי תורת לי "טוב הפסוק את בעצמו ומקיי
דברי  להמלי אפשר זה ועל  ." וכס זהב מאלפי

אבות  במסכת  הקדושי א')חז"ל משנה  ד' :(פרק 
,חלק המח  עיר איזה א מר... ז מא   ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קכח)אמר  תהלי)ריא תאכל י י יגיע , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
 ללע ,ל וט ב הה.  לע , ריא .ל ְְֶֶַַָָָָָָוט ב

ַָהא.

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

דשמיא. בסייעתא

ר"י  יג ְְִִַָהČא

 ּכ אמרוּ  הנּ גלה בּ לּמ וּ ד אם ּת וֹ רה, ׁש יּ וֹ תר כּ ּמ ה לחטוֹ ף  צרי בּ ׁש בּ ת
הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד ׁש על הנּ ס ּת ר, לּמ וּ ד על וכּמ ה  כּ ּמ ה אחת על הּמ ק בּ לים,

.[ בּ המׁש [ראה ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש וה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת

ז וֹ כים בּ לבד אחת  ּת וֹ רהכּ -ל בּ ׁש נ יּ ה  ׁש נה מליוֹ ן 28.000 מאה  [הבּ אוּ ר : 
ׁש ליׁש , וּ ׁש ני מליוֹ ן  כּ לוֹ מר 1,666,666 ׁש ווה לׁש ים, לח לּ ק ּת וֹ רה , ׁש נה 
כּ עשׂ רים  כּ לוֹ מר  27,777.777 אחת  בּ ׁש נ יּ ה  ׁש ווה  ׁש ניּ וֹ ת, לׁש ים  לחלּ ק 
ׁש לׁש  מאוֹ ת בּ ׁש ׁש  נכ ּפ ל ּת וֹ רה  מילה כּ ל בּ נ וֹ סף  ּת וֹ רה, ׁש נה אלף  וּ ׁש מוֹ נה
כּ חמ ים  יוֹ צא , לפיכ ּת וֹ רה, מלּ ים ׁש לׁש  לוֹ מר אפׁש ר  אחת וּ ב ׁש ניה ע שׂ רה,

אחת]. בּ ׁש נ יּ ה מצווֹ ת  מליוֹ ן 

למי ותמּה , מזדּ עזע  אחד וכל קללוֹ ת , צ"ח על קראנוּ  תבא כּ י בּ פרׁש ת
הּת וֹ רה  וא לּ וּ  רח"ל, וכוֹ פר לר ׁש ע  בּ ו דּ אי קללוֹ ת, הר בּ ה  ּכ כּ ל מ גּ יע 

אוֹ תנוּ , מל ּמ דת מז)הּק דוֹ ׁש ה כח  ּפ רק ה'(דּ ברים  את עבדּת  לא אׁש ר "ּת חת : 
ע ּק ר היא  המחה מצות כּ ל וֹ מר כּ ל", מרב לבב וּ בטוּ ב  בּ שׂ מחה  אלקי
עזרא  ר בּ י היּ ׁש יבה רא ׁש  הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן כּ ן אמר  כּ בר וּ באמת, עבוֹ דתנ וּ ,
מגּ יע לא כּ ן, ואם ואׁש לּ ם", הק דּ ימני "מי  אוֹ מר הּפ ס וּ ק ׁש הרי זי "ע עטיּ ה
ה', בּ קרבת חפץ  ׁש אדם מראה ׁש זּ ה המחה, ידי על רק אלּ א כּ לוּ ם , לנוּ 

כּ אן. עד  ה כר, מגּ יע  זה על ורק

ּתֹורה מ ּלים  אלף עׂשרים מאה מליֹון  וחמׁש  ָ ִ ִ ֶ ֶ ִ ְ ֶ ָ ֵ ְ ִ ֵ ָ ְָ  ֵמאה
צדּ יקים, האוֹ רחוֹ ת אמר מה וחׁש ב, צא כּ ן בּ שׂ מחהאם  מצוה  ׁש על 

 ּמכ רק ותשׂ מח אלף , ּפ י לּמ וּ ד מק בּ לים  ׁש עה ,מל הכּ ּס א דּ ברי וע וֹ ד  , 
כּ די הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ּת למד הבּ ת כּ ל בּ ודּ אי כּ ׁש נה, ה וּ א הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר 
ה יּ צר וּ בו דּ אי ּת וֹ רה, ׁש נה  למליוֹ ן יעלה ׁש עה ׁש כּ ל לטוֹ בה, הכּ ף את להכריע 

עליו, ּת ת גּ בּ ר  ואז  מנ וּ חה, ל יּת ן מאהלא כּ פוּ ל ע וֹ ד בּ זה כּ מ וֹ ות וֹ סיף , 
רגע רק  ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן ל ויהיה נתן, דּ ר בּ י בּ אבוֹ ת בּ כל ׁש כּ תוּ ב הרי 

ּת וֹ רה  מלּ ים 12,000 זה דּ ּק וֹ ת, 60 כּ פ וּ ל ּת וֹ רה, מ לּ ים מאתים אוֹ מרים דּ ּק ה 
 בּ ער וה כּ ל בּ מאה, ּפ עם  ועוֹ ד בּ אלף , ּפ עם וע וֹ ד בּ אלף, ׁש ּמ וּ כּפ לוֹ ת בּ ׁש עה,

בּ יוֹ ם,ׁש ל ׁש עוֹ ת 24 נכּפ יל בּ ׁש נה? יׁש  ׁש ע וֹ ת כּ ּמ ה חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ א וּ  רגע , ׁש נה. 
ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה מלּ ים 12,000 כּ פ וּ ל ׁש ע וֹ ת 8760 ׁש וה בּ ׁש נה, יוֹ ם 365 כּ פ וּ ל
ּת וֹ רה  מלּ ים אלף  עשׂ רים  מאה מלי וֹ ן וחמ ׁש  מאה ׁש וה  ׁש עה, בּ כל

כּ לּ ם,(105,120,000) כּ נגד ּת וֹ רה ּת למוּ ד כּ י 613 בּ  מכּפ לת  ּת וֹ רה מילה וכל ,
וחצי וארבּ ע [כּ ׁש ים 64,438,560,000 ׁש וה 613 כּ פוּ ל 105,120,000

חוֹ ל. בּ יוֹ ם הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר לּמ וּ ד בּ ׁש עה רק וזה  מצו וֹ ת], מליארד
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ורבּ וֹ תי למאוֹ ת מוֹ רי אחת ׁש עה להפ אפ ׁש ר  ואי לתּק ן , אפׁש ר אי 
וּ מה  מאהבה? לתׁש וּ בה ּת ׁש וּ בתנ וּ  יתר צּ ה וּ בּמ ה  ּת וֹ רה? ׁש ל ׁש עוֹ ת מלי וֹ ני

וחׁש בּ וֹ ן? בּ דּ ין  לזכּ וֹ ת כּ די עצמנ וּ  על נק בּ ל
בּ תרא בּ בא בּ מּס כת בּ גמרא דּ איתא מה וּ ראוּ  ע "ב )בּ וֹ אוּ  ע "ח  על (דף  

" כּ י הּפ סוּ ק סיחוֹ ן  עיר  ותכּ וֹ נן  ּת בּ נה  חׁש בּ וֹ ן  בּ אוּ  הּמ ׁש לים יאמרוּ  כּ ן  על  
בּ מ וֹ ת בּ עלי מוֹ אב ער אכלה  סיחן  מּק רית  להבה  מחׁש בּ וֹ ן  יצאה  א ׁש 

כ"ז-כ"ח )ארנן" פסוק  כ"א יוֹ חנן (במדבר ר בּ י אמר  נחמן בּ ר ׁש מוּ אל רב  אמר  , 
דּ כתיב  וג וֹ 'מאי הּמ וֹ ׁש לים  יאמרוּ  כּ ן  בּ יצרם,"על הּמ וֹ ׁש לים אלּ וּ  "בּ א וּ " 

עוֹ לם,חׁש בּ וֹ ן ", ׁש ל חׁש בּ וֹ נוֹ  וּ נח ב  שׂ כרּה ,בּ וֹ אוּ  כּ נגד מצוה  [ד]הפסד 
הפסדּה , כּ נגד עברה ותכּ וֹ נן"וּ שׂ כר  ּת בּ נה "ּת בּ נה כּ ן  עוֹ שׂ ה  אּת ה  אם 

עכ "ל. הבּ א, לעוֹ לם ותכּ וֹ נן ה זּ ה בּ עוֹ לם
"והתבּ וֹ ננּת י חיּ ים: החפץ אמר  הּמ צו וֹ ת. ׁש ל ח ׁש בּ וֹ ן  לע שׂ וֹ ת צרי לכן 

מ לּ ים  כּ מאתים נאמרוֹ ת אחת  בּ דּק ה ולּמ וּ ד בּ עוֹ ן, אלף . כּ תריסר  בּ ׁש עה, 
ׁש וה  ׁש עה  כּ ל  עּת ה ,613 ב נכּפ ל ּת וֹ רה דּ בּ וּ ר  ׁש כּ ל י וֹ צא כּ לּ ם כּ נגד ּת וֹ רה
ׁש בּ וֹ  אחד ּת וֹ רה בּ ׁש עוּ ר  [7,356,000] מצו וֹ ת, מליוֹ ן  מבע  לי וֹ תר ער

כּ ע וֹ נה'". 'ׁש וֹ מע
ׁש עוֹ ת, אר בּ ע  מליוֹ ן. עשׂ רה  אר בּ ע  לכדי עוֹ לה הח ׁש בּ וֹ ן  הרי וּ ב ׁש עתים,

מליוֹ ן. וּ ׁש מ וֹ נה ע שׂ רים
ּת וֹ רה . ׁש נה  לכּ -28.000 זוֹ כים בּ לבד אחת בּ ׁש נ יּ ה

ּפ י בּ ׁש בּ ת הּת וֹ רה לּמ וּ ד ׁש כר  הּמ ק בּ לים, בּ ׁש ם כּ תב חי" איׁש  וה"בּ ן
על  אמרה בּ ׁש בּ ת, לּמ וּ ד ׁש ל אחת ׁש דּ ּק ה אמר, הוי ח וֹ ל. מיּ וֹ ם אלף
וחצי ע שׂ רה ׁש ׁש  ׁש ל רצ וּ ף כּ לּמ וּ ד שׂ כר ּה  הבּ ת, בּ ׁש לחן הב וּ ע ּפ רׁש ת
מצווֹ ת  מלי וֹ ן וחצי וּ ׁש ּת ים ע שׂ רים למאה  ער ו ׁש ווֹ ת  חוֹ ל, בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת 

עיה"ק:ד. בירושלי מוכר יהודי מסוחר  סיפור 
ניצל , מל והכסא חי  איש הב דברי לו כשנודע
וסיפר אחת. בשבת  שעות  שש ולמד זמנו את 
זה בשמחה, שכשלומדי לו אמרתי . כ על לי 
לומד הייתי ידעתי לו לי, ענה שנה, מליו שווה
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שעושה סוחר  של מוחו וראו בואו
חשבונות כששומע וזהב,  כס על  חשבונות 

להגיע שיכול כזה,כאלו גדולה לעשירות 
פי תורת לי "טוב הפסוק את בעצמו ומקיי
דברי  להמלי אפשר זה ועל  ." וכס זהב מאלפי

אבות  במסכת  הקדושי א')חז"ל משנה  ד' :(פרק 
,חלק המח  עיר איזה א מר... ז מא   ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

קכח)אמר  תהלי)ריא תאכל י י יגיע , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
 ללע ,ל וט ב הה.  לע , ריא .ל ְְֶֶַַָָָָָָוט ב

ַָהא.

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

דשמיא. בסייעתא

ר"י  יג ְְִִַָהČא

 ּכ אמרוּ  הנּ גלה בּ לּמ וּ ד אם ּת וֹ רה, ׁש יּ וֹ תר כּ ּמ ה לחטוֹ ף  צרי בּ ׁש בּ ת
הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר לּמ וּ ד ׁש על הנּ ס ּת ר, לּמ וּ ד על וכּמ ה  כּ ּמ ה אחת על הּמ ק בּ לים,

.[ בּ המׁש [ראה ּת וֹ רה. ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש וה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת

ז וֹ כים בּ לבד אחת  ּת וֹ רהכּ -ל בּ ׁש נ יּ ה  ׁש נה מליוֹ ן 28.000 מאה  [הבּ אוּ ר : 
ׁש ליׁש , וּ ׁש ני מליוֹ ן  כּ לוֹ מר 1,666,666 ׁש ווה לׁש ים, לח לּ ק ּת וֹ רה , ׁש נה 
כּ עשׂ רים  כּ לוֹ מר  27,777.777 אחת  בּ ׁש נ יּ ה  ׁש ווה  ׁש ניּ וֹ ת, לׁש ים  לחלּ ק 
ׁש לׁש  מאוֹ ת בּ ׁש ׁש  נכ ּפ ל ּת וֹ רה  מילה כּ ל בּ נ וֹ סף  ּת וֹ רה, ׁש נה אלף  וּ ׁש מוֹ נה
כּ חמ ים  יוֹ צא , לפיכ ּת וֹ רה, מלּ ים ׁש לׁש  לוֹ מר אפׁש ר  אחת וּ ב ׁש ניה ע שׂ רה,

אחת]. בּ ׁש נ יּ ה מצווֹ ת  מליוֹ ן 

למי ותמּה , מזדּ עזע  אחד וכל קללוֹ ת , צ"ח על קראנוּ  תבא כּ י בּ פרׁש ת
הּת וֹ רה  וא לּ וּ  רח"ל, וכוֹ פר לר ׁש ע  בּ ו דּ אי קללוֹ ת, הר בּ ה  ּכ כּ ל מ גּ יע 

אוֹ תנוּ , מל ּמ דת מז)הּק דוֹ ׁש ה כח  ּפ רק ה'(דּ ברים  את עבדּת  לא אׁש ר "ּת חת : 
ע ּק ר היא  המחה מצות כּ ל וֹ מר כּ ל", מרב לבב וּ בטוּ ב  בּ שׂ מחה  אלקי
עזרא  ר בּ י היּ ׁש יבה רא ׁש  הצּ דּ יק הגּ אוֹ ן כּ ן אמר  כּ בר וּ באמת, עבוֹ דתנ וּ ,
מגּ יע לא כּ ן, ואם ואׁש לּ ם", הק דּ ימני "מי  אוֹ מר הּפ ס וּ ק ׁש הרי זי "ע עטיּ ה
ה', בּ קרבת חפץ  ׁש אדם מראה ׁש זּ ה המחה, ידי על רק אלּ א כּ לוּ ם , לנוּ 

כּ אן. עד  ה כר, מגּ יע  זה על ורק

ּתֹורה מ ּלים  אלף עׂשרים מאה מליֹון  וחמׁש  ָ ִ ִ ֶ ֶ ִ ְ ֶ ָ ֵ ְ ִ ֵ ָ ְָ  ֵמאה
צדּ יקים, האוֹ רחוֹ ת אמר מה וחׁש ב, צא כּ ן בּ שׂ מחהאם  מצוה  ׁש על 

 ּמכ רק ותשׂ מח אלף , ּפ י לּמ וּ ד מק בּ לים  ׁש עה ,מל הכּ ּס א דּ ברי וע וֹ ד  , 
כּ די הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר  ּת למד הבּ ת כּ ל בּ ודּ אי כּ ׁש נה, ה וּ א הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר 
ה יּ צר וּ בו דּ אי ּת וֹ רה, ׁש נה  למליוֹ ן יעלה ׁש עה ׁש כּ ל לטוֹ בה, הכּ ף את להכריע 

עליו, ּת ת גּ בּ ר  ואז  מנ וּ חה, ל יּת ן מאהלא כּ פוּ ל ע וֹ ד בּ זה כּ מ וֹ ות וֹ סיף , 
רגע רק  ּת וֹ רה, ׁש נה מלי וֹ ן ל ויהיה נתן, דּ ר בּ י בּ אבוֹ ת בּ כל ׁש כּ תוּ ב הרי 

ּת וֹ רה  מלּ ים 12,000 זה דּ ּק וֹ ת, 60 כּ פ וּ ל ּת וֹ רה, מ לּ ים מאתים אוֹ מרים דּ ּק ה 
 בּ ער וה כּ ל בּ מאה, ּפ עם  ועוֹ ד בּ אלף , ּפ עם וע וֹ ד בּ אלף, ׁש ּמ וּ כּפ לוֹ ת בּ ׁש עה,

בּ יוֹ ם,ׁש ל ׁש עוֹ ת 24 נכּפ יל בּ ׁש נה? יׁש  ׁש ע וֹ ת כּ ּמ ה חׁש בּ וֹ ן: בּ וֹ א וּ  רגע , ׁש נה. 
ׁש יּ ׁש  ּת וֹ רה מלּ ים 12,000 כּ פ וּ ל ׁש ע וֹ ת 8760 ׁש וה בּ ׁש נה, יוֹ ם 365 כּ פ וּ ל
ּת וֹ רה  מלּ ים אלף  עשׂ רים  מאה מלי וֹ ן וחמ ׁש  מאה ׁש וה  ׁש עה, בּ כל

כּ לּ ם,(105,120,000) כּ נגד ּת וֹ רה ּת למוּ ד כּ י 613 בּ  מכּפ לת  ּת וֹ רה מילה וכל ,
וחצי וארבּ ע [כּ ׁש ים 64,438,560,000 ׁש וה 613 כּ פוּ ל 105,120,000

חוֹ ל. בּ יוֹ ם הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר לּמ וּ ד בּ ׁש עה רק וזה  מצו וֹ ת], מליארד



ר"י  ְְִִַָהČא יד

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את  ָ ֶ ָ ֶ ֶ ְ ָ ָ ַ ֵֶ ַ  ְּתק ּבל 
וע וֹ ד  בּ ׁש בּ ת, אלף כּ פ וּ ל כּ לוֹ מר, ׁש הכּפ לנוּ , מלי וֹ ן הּמ אה לפני עוֹ ד וזה
לא  ע וֹ ד מאה. כּ פ וּ ל עוֹ ד הצּ ער על וּ בהת גּ בּ ר וּ ת  בּ שׂ מחה , אלף כּ פ וּ ל

רגעגּ מרנוּ  עוֹ ד יכּפ ל חׁש ב ׁש וּ ב  בּ מנין, ּת למד  ּׁש ל הכּ נסת בּ בית אם 
בּ אלף  נוֹ תנים ממים נּ וֹ תנים מה  כּ ל כּ י  ויּ צא )בּ אלף, ּפ ר ׁש ת והרי(זוֹ הר , 

אחד  כּ ל כּ נגד הרי  העוּ ר , את  ּת אר גּ ן אּת ה ואם בּ מנין , ׁש וֹ רה הכינה 
ה כר את ּת ק בּ ל 

זילי ֹונר  מ ֹולטי ּבמצו ֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול הכי העׁשיר  ֶ ְ ִ ִ ְ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ִ ֲ ִ ָ ֶ ָ ְֵ  ִנהיית
את  לק בּ ץ  ה ׁש ּת דּ לּת  אּת ה אבל ,ל ׁש מעוּ  לא  אם  גּ ם  מה? י וֹ דע  א ּת ה
 ּׁש ל העווֹ נוֹ ת ׁש כּ ל אלּ א עוֹ ד, ולא שׂ כר, אוֹ ת וֹ  את ּת ק בּ ל גּ ם הּמ נין,
י שׂ ראל  ואוֹ הב  מ ׁש לי , הגר"א ה גּ לגּ וּ לים, ׁש ער  המהרח"ו  [כּ דברי יּמ חק וּ 

נוּ  קרח], הריּפ ר ׁש ת  ידים? בּ ח בּ וּ ק ּת ׁש ב האם לחׁש ב? מה ע וֹ ד יׁש  
זילי וֹ נר מוֹ לטי בּ מצווֹ ת בּ עוֹ לם הגּ דוֹ ל הכי  הע ׁש יר אּת ה נהיית  הרי 

הוֹ אבה, בּ ית בּ שׂ מחת כּ מוֹ  הלּ ילה וכל היּ וֹ ם כּ ל  ולרקד לׁש יר צרי
שׂ מ מרב הבוּ ע כּ ל יׁש נוּ  ב ')חהׁש לּ א ע ּמ וּ ד נא דּ ף רבּ נן(ס כּ ה ּת נוּ  ׁש לּ א: מי 

מיּ מיו . שׂ מחה  ראה  לא ה וֹ אבה בּ ית  שׂ מחת ראה 
 ׁש צּ רי ּת ׁש כּ ח אל רק  בּ יּ דים, עצמ את  ותּק ח ּת תעוֹ רר  בּ ודּ אי  הרי

הכּ ל, על חיּ יםלכוּ ן אלקים  למענ ׁש אּת ה וּ לבּק ׁש  ה ּט וֹ ב וֹ ת  ׁש כּ ל כּ לוֹ מר , , 
בּ שׂ מחה, ה' את לעבוֹ ד ׁש ּת וּ כל כּ די  הּק דוֹ ׁש ה, הכינה לכבוֹ ד זה ,צרי
ולגּ אלּ ה  ה ּק דוֹ ׁש ה, ה כינה את לפ דּ וֹ ת  ׁש מים, כּ ב וֹ ד למען  ותתּפ לּ ל

וּ באהבה. בּ רצוֹ ן ּת פלּ ת ּת תק בּ ל ואז הלמה,
עצמּה , והיא בּ ניה. את וּ תדרבּ ן בּ עלּה  את א ה כּ ל ּת ׁש לח בּ ודּ אי עכׁש ו
זוֹ הר ּת יקוּ ני ואמירת אליּ הוּ , ּפ תח לאמירת אלּ וּ , וׁש בּ תוֹ ת ימים  ּת נּ צל
לּה  יׁש  ּת וֹ רה  ׁש למדה  ׁש אה  הרמ בּ "ם, ּפ סק  ׁש הרי וז וּ טא , רבּ א ואדּ רא

ּת גּ יד גּ ם ׁש אה  חי  אי ׁש  הבּ ן ׁש כּ תב וּ כמ וֹ  אליּ ה וּ "שׂ כר, והעיד "ּפ תח . 
[עכׁש ו  יוֹ ם . בּ כל מׁש ניוֹ ת ּפ רקי וח"י ז וֹ הר לוֹ מדת ׁש היתה זקנתוֹ  על

הּק דוֹ ׁש ]. חי  איׁש  להבּ ן זכינוּ   אי מבינים
בּ ּת וֹ רה  יח )כּ תוּ ב יז- פסוק  לב י שׂ ראל (בּ ּמ דבּ ר  בּ ני לפני ח ׁש ים  נחלץ "ואנחנוּ  

בּ ני התנחל עד בּ ּת ינוּ  אל נׁש וּ ב  לא  מקוֹ מם... אל הביאנם אם אׁש ר עד
אוֹ תנוּ  מצ וּ ה רבּ נוּ ] [מׁש ה מהימנא ׁש הרעיא  כּ מ וֹ  נחלתוֹ ". איׁש  ישׂ ראל
 וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, ס וֹ ף  עד מאיר הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דווקא, הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ  עד הוּ א   ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת ולא ריט .)ללמוֹ ד ּפ נחס  כּ לּ נוּ (זוֹ הר 
ּת וֹ רה  חיּ ים לׁש ע וּ רי חפצי הּק דוֹ ׁש כּ לּ נוּ  זוֹ הר  לוֹ מדים כּ לּ נוּ  

ר"י  טו ְְִִַָהČא

בּ מ ׁש לי י"ד)הגר "א ולּמ וֹ כיח(י"ב, הרבּ ים  למזכּ י ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת  גּ וֹ דל מבאר , 
ל  יּ ע שׂ ה מה כּ ל על שׂ כר  מק בּ ל ׁש מע , חברוֹ  ׁש אם  חברוֹ . וגם את דוֹ ר וֹ ת , 

חלק את  מ ּמ נּ וּ  מק בּ ל ׁש מע  ׁש לּ א וזה הּט וֹ ב, חלק וֹ  כּ ל מקבּ ל ׁש מע , לא אם
ׁש לּ וֹ . הגּ יהנּ וֹ ם

למיליוֹ ני ּת זכּ ה  הרי הזּ וֹ הר ּת וֹ רת אחד יה וּ די אפילוּ  ילמד  בּ זכוּ ת ואם
מליוֹ ן  למאה לוֹ  ע וֹ לה בּ ׁש בּ ת  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש עה הלּ וֹ מד כּ ל כּ י ּת וֹ רה, ׁש נוֹ ת
[ימי ח יּ יו, ימי לכל טוֹ ב, וי וֹ ם ה נה ׁש בּ תוֹ ת בּ כל ּת כ ּפ יל ואם ּת וֹ רה, ׁש נה 
בּ זכוּ ת ואם ּת וֹ רה. ׁש נה  מליארד ל-640 ּת גּ יע ׁש בעים] בּ הם  ׁש נוֹ תינוּ 
ׁש ל  אגּ די לסכוּ ם  ּת גּ יע הּק דוֹ ׁש  בּ זּ וֹ הר ׁש יּ למדוּ  יה וּ דים למנין ׁש יע וּ ר  יתארגן

ּת וֹ רה. ׁש נים מליארדי
הּק דוֹ ׁש  קס"א.)וּ בזוֹ הר ויּ צא הוּ א (ּפ ר ׁש ת ממים  נּ וֹ תנים מה ׁש כּ ל כּ ת וּ ב , 

מנין  כּ ל מכּפ יל א ּת ה ׁש ריה", ׁש כינה בּ י ּה  עשׂ רה "כּ ל כּ יּ דוּ ע  וע וֹ ד בּ אלף ,
טריליוֹ ן  ו-400 זיליוֹ ן  6 לחב  מאד ׁש ּק ׁש ה למס ּפ ר  ּת גּ יע  בּ אלף . יהוּ דים
לזכוּ ת ׁש יּ זּ קפוּ  ה נּ צחי הכר גּ וֹ דל את לחב  יוּ כל וּ מי  - ּת וֹ רה . ׁש נה 

בּ ודּ אוּ ת  
ואּפ יקוֹ רס וּ ת  מינוּ ת  ּת תגּ בּ ר הּמ ׁש יח בּ יאת קדם יׁש רים: בּ א וֹ ר  כּ תב 
האחד  ה לּ לוּ , דּ ברים בּ ׁש לׁש ה להזּ הר לזה העצה בּ ע וֹ לם. ליצלן רחמנא
זהר אמירת כּ י א וֹ מר , מה  מבין ׁש אינוֹ  ּפ י על אף  זהר יוֹ ם בּ כל לאמר 

ה לּ ב . לטהרת מסגּ לת 
זצ "ל צמח  יעקב  רבּ י  הצּ דּ יק  הּמ ק בּ ל דּ כתב  מה וּ ראה האר "יבּ א (מּת למידי 

זי "ע ) ק וֹ להּק דוֹ ׁש  לספר איננּ וּ ,בּ הק דּ מתוֹ  כּ י בּ ניה... על מב כּ ה  רחל לפי בּ רמה: 
בּ א מׁש יח אין ולזה  ה ּק ץ, את הממהרת  זאת בּ חכמה ע וֹ סקים ׁש יּ אמרׁש אינם  

וכוּ '", מדּ מעה ועיני מ בּ כי קוֹ ל "מנעי  אז, ה' ׁש בּ יאתלּה  מוּ ם כּ לוֹ מר 
הּק בּ לה וּ בחכמת ה זּ וֹ הר וּ בעסק  בּ תׁש וּ בה  ּת לוּ יה ע וֹ סקים[ה]ה ּמ ׁש יח בּ ניה  ואין  , 

ועיר עיר  בּ כל כּ רא וּ י קבוּ ע  מדר ׁש  אין  כּ י מּמ ׁש ּפ חה  וּ ׁש נים  מעיר  אחד אם  כּ י בּ ּה 
את וּ ממהרים מוֹ ׁש כים בּ ניה אין  כּ י "איננּ וּ ", לכן, הּת למוּ ד, בּ עסק ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ 

ה ּמ ׁש יח .
אפרים  מחנה  בּ דגל ׁש מיני )כּ תב  הינוּ (ּפ רׁש ת מ ׁש ה, דּ רׁש  דּ רׁש  וזהוּ  : 

מ ׁש ה )כּ ׁש יּ תגּ לּ ה בּ חינת היה יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן דּ רבּ י ואיתא מ ׁש ה , בּ חינת יׁש  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל ,(כּ י  

מׁש ה, כּ בר דּ רׁש  מה אזוידר ׁש  הזּ הר, ספר יוֹ חאי, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ י הינוּ  
ה גּ אלּ ה יהיה  וּ מּמ ילא  הּק ל ּפ וֹ ת  כּ ל ׁש יּ תבּ ּט לוּ  הינ וּ , שׂ רף , ׁש יּ בּ נה והנּ ה  

ועד. סלה אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה

יעקבפרבס ה. זהתב:קהת  רנד  מה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ להת ת  וצרי תראה רא הא ְְְְִִֶַַָָָָָָָעה



ר"י  ְְִִַָהČא יד

אחד  ּכל ּכנגד הּׂשכר את  ָ ֶ ָ ֶ ֶ ְ ָ ָ ַ ֵֶ ַ  ְּתק ּבל 
וע וֹ ד  בּ ׁש בּ ת, אלף כּ פ וּ ל כּ לוֹ מר, ׁש הכּפ לנוּ , מלי וֹ ן הּמ אה לפני עוֹ ד וזה
לא  ע וֹ ד מאה. כּ פ וּ ל עוֹ ד הצּ ער על וּ בהת גּ בּ ר וּ ת  בּ שׂ מחה , אלף כּ פ וּ ל

רגעגּ מרנוּ  עוֹ ד יכּפ ל חׁש ב ׁש וּ ב  בּ מנין, ּת למד  ּׁש ל הכּ נסת בּ בית אם 
בּ אלף  נוֹ תנים ממים נּ וֹ תנים מה  כּ ל כּ י  ויּ צא )בּ אלף, ּפ ר ׁש ת והרי(זוֹ הר , 

אחד  כּ ל כּ נגד הרי  העוּ ר , את  ּת אר גּ ן אּת ה ואם בּ מנין , ׁש וֹ רה הכינה 
ה כר את ּת ק בּ ל 

זילי ֹונר  מ ֹולטי ּבמצו ֹות, ּבעֹולם ה ּגדֹול הכי העׁשיר  ֶ ְ ִ ִ ְ ְ ִ ְ ָ ָ ָ ַ ִ ֲ ִ ָ ֶ ָ ְֵ  ִנהיית
את  לק בּ ץ  ה ׁש ּת דּ לּת  אּת ה אבל ,ל ׁש מעוּ  לא  אם  גּ ם  מה? י וֹ דע  א ּת ה
 ּׁש ל העווֹ נוֹ ת ׁש כּ ל אלּ א עוֹ ד, ולא שׂ כר, אוֹ ת וֹ  את ּת ק בּ ל גּ ם הּמ נין,
י שׂ ראל  ואוֹ הב  מ ׁש לי , הגר"א ה גּ לגּ וּ לים, ׁש ער  המהרח"ו  [כּ דברי יּמ חק וּ 

נוּ  קרח], הריּפ ר ׁש ת  ידים? בּ ח בּ וּ ק ּת ׁש ב האם לחׁש ב? מה ע וֹ ד יׁש  
זילי וֹ נר מוֹ לטי בּ מצווֹ ת בּ עוֹ לם הגּ דוֹ ל הכי  הע ׁש יר אּת ה נהיית  הרי 

הוֹ אבה, בּ ית בּ שׂ מחת כּ מוֹ  הלּ ילה וכל היּ וֹ ם כּ ל  ולרקד לׁש יר צרי
שׂ מ מרב הבוּ ע כּ ל יׁש נוּ  ב ')חהׁש לּ א ע ּמ וּ ד נא דּ ף רבּ נן(ס כּ ה ּת נוּ  ׁש לּ א: מי 

מיּ מיו . שׂ מחה  ראה  לא ה וֹ אבה בּ ית  שׂ מחת ראה 
 ׁש צּ רי ּת ׁש כּ ח אל רק  בּ יּ דים, עצמ את  ותּק ח ּת תעוֹ רר  בּ ודּ אי  הרי

הכּ ל, על חיּ יםלכוּ ן אלקים  למענ ׁש אּת ה וּ לבּק ׁש  ה ּט וֹ ב וֹ ת  ׁש כּ ל כּ לוֹ מר , , 
בּ שׂ מחה, ה' את לעבוֹ ד ׁש ּת וּ כל כּ די  הּק דוֹ ׁש ה, הכינה לכבוֹ ד זה ,צרי
ולגּ אלּ ה  ה ּק דוֹ ׁש ה, ה כינה את לפ דּ וֹ ת  ׁש מים, כּ ב וֹ ד למען  ותתּפ לּ ל

וּ באהבה. בּ רצוֹ ן ּת פלּ ת ּת תק בּ ל ואז הלמה,
עצמּה , והיא בּ ניה. את וּ תדרבּ ן בּ עלּה  את א ה כּ ל ּת ׁש לח בּ ודּ אי עכׁש ו
זוֹ הר ּת יקוּ ני ואמירת אליּ הוּ , ּפ תח לאמירת אלּ וּ , וׁש בּ תוֹ ת ימים  ּת נּ צל
לּה  יׁש  ּת וֹ רה  ׁש למדה  ׁש אה  הרמ בּ "ם, ּפ סק  ׁש הרי וז וּ טא , רבּ א ואדּ רא

ּת גּ יד גּ ם ׁש אה  חי  אי ׁש  הבּ ן ׁש כּ תב וּ כמ וֹ  אליּ ה וּ "שׂ כר, והעיד "ּפ תח . 
[עכׁש ו  יוֹ ם . בּ כל מׁש ניוֹ ת ּפ רקי וח"י ז וֹ הר לוֹ מדת ׁש היתה זקנתוֹ  על

הּק דוֹ ׁש ]. חי  איׁש  להבּ ן זכינוּ   אי מבינים
בּ ּת וֹ רה  יח )כּ תוּ ב יז- פסוק  לב י שׂ ראל (בּ ּמ דבּ ר  בּ ני לפני ח ׁש ים  נחלץ "ואנחנוּ  

בּ ני התנחל עד בּ ּת ינוּ  אל נׁש וּ ב  לא  מקוֹ מם... אל הביאנם אם אׁש ר עד
אוֹ תנוּ  מצ וּ ה רבּ נוּ ] [מׁש ה מהימנא ׁש הרעיא  כּ מ וֹ  נחלתוֹ ". איׁש  ישׂ ראל
 וצרי הדּ וֹ ר וֹ ת, ס וֹ ף  עד מאיר הר ׁש בּ "י  ׁש ּת וֹ רת דווקא, הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמוֹ ד

ׁש יּ גאלנוּ  עד הוּ א   ּבּ ר ו לּק דוֹ ׁש  מנוּ חה לתת ולא ריט .)ללמוֹ ד ּפ נחס  כּ לּ נוּ (זוֹ הר 
ּת וֹ רה  חיּ ים לׁש ע וּ רי חפצי הּק דוֹ ׁש כּ לּ נוּ  זוֹ הר  לוֹ מדים כּ לּ נוּ  

ר"י  טו ְְִִַָהČא

בּ מ ׁש לי י"ד)הגר "א ולּמ וֹ כיח(י"ב, הרבּ ים  למזכּ י ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת  גּ וֹ דל מבאר , 
ל  יּ ע שׂ ה מה כּ ל על שׂ כר  מק בּ ל ׁש מע , חברוֹ  ׁש אם  חברוֹ . וגם את דוֹ ר וֹ ת , 

חלק את  מ ּמ נּ וּ  מק בּ ל ׁש מע  ׁש לּ א וזה הּט וֹ ב, חלק וֹ  כּ ל מקבּ ל ׁש מע , לא אם
ׁש לּ וֹ . הגּ יהנּ וֹ ם

למיליוֹ ני ּת זכּ ה  הרי הזּ וֹ הר ּת וֹ רת אחד יה וּ די אפילוּ  ילמד  בּ זכוּ ת ואם
מליוֹ ן  למאה לוֹ  ע וֹ לה בּ ׁש בּ ת  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ׁש עה הלּ וֹ מד כּ ל כּ י ּת וֹ רה, ׁש נוֹ ת
[ימי ח יּ יו, ימי לכל טוֹ ב, וי וֹ ם ה נה ׁש בּ תוֹ ת בּ כל ּת כ ּפ יל ואם ּת וֹ רה, ׁש נה 
בּ זכוּ ת ואם ּת וֹ רה. ׁש נה  מליארד ל-640 ּת גּ יע ׁש בעים] בּ הם  ׁש נוֹ תינוּ 
ׁש ל  אגּ די לסכוּ ם  ּת גּ יע הּק דוֹ ׁש  בּ זּ וֹ הר ׁש יּ למדוּ  יה וּ דים למנין ׁש יע וּ ר  יתארגן

ּת וֹ רה. ׁש נים מליארדי
הּק דוֹ ׁש  קס"א.)וּ בזוֹ הר ויּ צא הוּ א (ּפ ר ׁש ת ממים  נּ וֹ תנים מה ׁש כּ ל כּ ת וּ ב , 

מנין  כּ ל מכּפ יל א ּת ה ׁש ריה", ׁש כינה בּ י ּה  עשׂ רה "כּ ל כּ יּ דוּ ע  וע וֹ ד בּ אלף ,
טריליוֹ ן  ו-400 זיליוֹ ן  6 לחב  מאד ׁש ּק ׁש ה למס ּפ ר  ּת גּ יע  בּ אלף . יהוּ דים
לזכוּ ת ׁש יּ זּ קפוּ  ה נּ צחי הכר גּ וֹ דל את לחב  יוּ כל וּ מי  - ּת וֹ רה . ׁש נה 

בּ ודּ אוּ ת  
ואּפ יקוֹ רס וּ ת  מינוּ ת  ּת תגּ בּ ר הּמ ׁש יח בּ יאת קדם יׁש רים: בּ א וֹ ר  כּ תב 
האחד  ה לּ לוּ , דּ ברים בּ ׁש לׁש ה להזּ הר לזה העצה בּ ע וֹ לם. ליצלן רחמנא
זהר אמירת כּ י א וֹ מר , מה  מבין ׁש אינוֹ  ּפ י על אף  זהר יוֹ ם בּ כל לאמר 

ה לּ ב . לטהרת מסגּ לת 
זצ "ל צמח  יעקב  רבּ י  הצּ דּ יק  הּמ ק בּ ל דּ כתב  מה וּ ראה האר "יבּ א (מּת למידי 

זי "ע ) ק וֹ להּק דוֹ ׁש  לספר איננּ וּ ,בּ הק דּ מתוֹ  כּ י בּ ניה... על מב כּ ה  רחל לפי בּ רמה: 
בּ א מׁש יח אין ולזה  ה ּק ץ, את הממהרת  זאת בּ חכמה ע וֹ סקים ׁש יּ אמרׁש אינם  

וכוּ '", מדּ מעה ועיני מ בּ כי קוֹ ל "מנעי  אז, ה' ׁש בּ יאתלּה  מוּ ם כּ לוֹ מר 
הּק בּ לה וּ בחכמת ה זּ וֹ הר וּ בעסק  בּ תׁש וּ בה  ּת לוּ יה ע וֹ סקים[ה]ה ּמ ׁש יח בּ ניה  ואין  , 

ועיר עיר  בּ כל כּ רא וּ י קבוּ ע  מדר ׁש  אין  כּ י מּמ ׁש ּפ חה  וּ ׁש נים  מעיר  אחד אם  כּ י בּ ּה 
את וּ ממהרים מוֹ ׁש כים בּ ניה אין  כּ י "איננּ וּ ", לכן, הּת למוּ ד, בּ עסק ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ 

ה ּמ ׁש יח .
אפרים  מחנה  בּ דגל ׁש מיני )כּ תב  הינוּ (ּפ רׁש ת מ ׁש ה, דּ רׁש  דּ רׁש  וזהוּ  : 

מ ׁש ה )כּ ׁש יּ תגּ לּ ה בּ חינת היה יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן דּ רבּ י ואיתא מ ׁש ה , בּ חינת יׁש  ודוֹ ר דּ וֹ ר בּ כל ,(כּ י  

מׁש ה, כּ בר דּ רׁש  מה אזוידר ׁש  הזּ הר, ספר יוֹ חאי, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ י הינוּ  
ה גּ אלּ ה יהיה  וּ מּמ ילא  הּק ל ּפ וֹ ת  כּ ל ׁש יּ תבּ ּט לוּ  הינ וּ , שׂ רף , ׁש יּ בּ נה והנּ ה  

ועד. סלה אמן בּ ימינוּ  בּ מהרה

יעקבפרבס ה. זהתב:קהת  רנד  מה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹ להת ת  וצרי תראה רא הא ְְְְִִֶַַָָָָָָָעה



ר"י  ְְִִַָהČא טז 

על  ויק בּ ל ה זּ הר  לּמ וּ ד ׁש ל חׁש בּ וֹ ן לעצמוֹ  יע שׂ ה  אחד ׁש כּ ל מקוּ ים אנוּ 
ועל  עכׁש ו עד לּ מד מ ּמ ה י וֹ תר  הרבּ ה ז וֹ הר ללמד גּ מוּ רה בּ ק בּ לה עצמ וֹ 

מׁש יח יבוֹ א וכ בּ יוֹ ם זהר ס יּ וּ מי אלף לנוּ  יהיוּ   ּכ ׁש הבטיחידי כּ מוֹ  
בּ רחמי מ גּ לוּ תא יפקוּ ן  דּ א  בּ ספרא  בב "א.הרׁש בּ "י , צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

וע וֹ ד  ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש וה קד ׁש  בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה וּ ראוּ : בּ וֹ אוּ 
אמ ּת יּ ים  חדּ וּ ׁש ים בּ ודּ אי  וזהוּ  בּ ּת וֹ רה, ח דּ וּ ׁש ים ׁש ּמ חדּ ׁש ים כּ מוֹ  נחׁש ב

לנׁש מתוֹ . ונחת ּת ּק וּ ן ימצא אחד כּ ל וּ בכ לׁש מּה , ותוֹ רה 

אני" ּגּבֹור יאמר   ִ ָ ִ ַֹ ָ ַ ַ"החּלׁש
מליוֹ ן לנ וּ  יׁש  בּ יוֹ ם, ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים  אברכים  10,000 :בּ עצמ הגּ ע
אחת ׁש עה  רק  ׁש לּ וֹ מד קטן  ילד אפילוּ  א וֹ  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די וכאׁש ר ּת וֹ רה , ׁש נה 
ללמוֹ ד  ל ק ׁש ה  ואם ּת וֹ רה. ׁש נה  מליוֹ ן  ׁש ווה  כּ ן  גּ ם ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ ׁש בּ ת
בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים  אברכים 10,000 [כּ מוֹ  ׁש נה , מליוֹ ן  למאה  זכית  אז

ימים מאה   יוֹ אל][ו]בּ מׁש ה נּ ביא דּ ברי בּ נוּ  יקוּ יים י ')וכ יאמר(ד ' "החלּ ׁש  
בּ רחמים . ה ּמ ׁש יח את  וּ להביא  לזה  לז כּ וֹ ת יכ וֹ ל יהוּ די וכל אני" גּ בּ וֹ ר 
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גּ מר ׁש לּ א  ׁש עד ידוּ ע הלא הזוה"ק, בּ ל ּמ וּ ד מרעיׁש ים א ּת ם  למה ׁש אלה:
קבּ לה ? ללמד אסוּ ר  ׁש "ס 

מּמ י לדעת צריכים  רא ׁש ית, בּ אבּ אהּת ׁש וּ בה : זה  - ה גּ דוֹ לה ? ה ּט עוּ ת 
הזּ וֹ הר )מה ּמ שׂ כּ ילים מאוֹ ר וֹ ת ׁש טפנׁש ט, מאבדק "ק  צבי (מקובל מבּ תאי בּ א זה  , 

ה')ימ"ש  ואם(סוֹ ד ה קר, מׁש יח להיוֹ ת  ׁש רצה  זוה "ק , ׁש יּ למדוּ  רצה ׁש לּ א
האמת . את ידע וּ  ז וֹ הר  ילמדוּ 

מיח. בא די האמת ְְֱִֵֶֶַַָָָָחכמת
חז "לו . דברי את זה על להמלי ואפשר

שואל אלוקי ה' מה הפסוק: על  הקדושי
אלא  מה תקרי אל ליראה... א כי  מעמ

בשבת זוה"ק אחת שעה שבלימוד  מאה.
תורה לימוד של  ימי למאה ל יחשב
עשר  הלומדי אברכי אלפי עשרת  של

.ביו שעות

ר"י  יז ְְִִַָהČא

ללמד  ׁש לּ א בש "ך, כּ תוּ ב  הּק בּ לה  לּמ וּ ד על הּט ע וּ ת: את  נבאר ועכׁש ו 
לּמ וּ ד  על ולא  וכוּ ', דּ צניעוּ תא ספרא דּ הינוּ  קבּ לה , על רק  זה  וכוּ  ק בּ לה
היה  ק בּ לה ללמד האּס וּ ר כּ תב החּמ ה בּ אוֹ ר אזוּ לאי, והרב זוה "ק, וגירסת 
לעסק כּ לּ ם את לע וֹ דד צריכים והלאה, וּ מ-1540 .1490 עד קצוּ ב  לזמן רק
לגּ אלּ ה  האנוֹ ׁש וּ ת ּת בוֹ א הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על ׁש רק  מּפ ני  הזּ וֹ הר , בּ ספר

ה  כּ תב וּ כבר הּמ ׁש יח, וּ לביאת  ׁש כּ ל הרוּ חנית חיּ ים לעץ בּ הקדּ מה מהרח"ו 
לזרז  וחוֹ בה מצוה היׁש י בּ אלף  ועכׁש ו  החמי ׁש י , לאלף היה האּס וּ ר

ה ּק בּ לה. מ לּ ּמ וּ ד להתח ּמ ק  אסוּ ר לכן הּק בּ לה, לּמ וּ ד ידי על (והבאנוּ הגּ אוּ לה 

תשס"א, תרפ "א, בּ ׁש נת החרדית עדה הבּ דּ "ץ מר בּ ני  וגם  צדּ יקים , מ -1000 הזּ וֹ הר" "אוֹ ר בּ ספר

וּ גזרוֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני  כּ ל מב ּט ל הוּ א אׁש ר הזוה"ק  לּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם  ידוּ ע  כּ בר וכתב וּ : תשס"ב,

וּ מ כּ ל  יוֹ ם . בּ כל זוֹ הר דּ ף  ללמד י ׁש ּת דּ ל לוֹ  ׁש אפׁש ר מי ׁש כּ ל וכוּ ' ּת וֹ רה מ בּ ני  וּ לבּק ׁש  ורע וֹ ת, ק ׁש וֹ ת

ּפ ה וכלּ ם  ׁש למה, הגּ אוּ לה  יבא הזוה"ק  לּמ וּ ד ידי על ׁש רק  וה ּס פרדּ ים , האׁש כּ נזים  ישׂ ראל ארץ  גּ דוֹ לי 

ויּ רא בזוה"ק  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  זוה"ק ללמד צרי קטן ילד ואפילוּ  יהוּ די ׁש כּ ל וא וֹ מרים  ּפ וֹ סקים , אחד

אפילוּ קיח .) הּמ ׁש יח, לימוֹ ת קר וֹ ב וּ כׁש יּ היה ... ׁש מעוֹ ן: רבּ י להם אמר
ק צּ ים  ידוֹ  על ולדעת החכמה ׁש ל נס ּת רוֹ ת למצא  עתידים ׁש בּ ע וֹ לם נערים

לכּ ל יתגּ לּ ה הזּ מן וּ באוֹ ת וֹ  צ ')וחׁש בּ וֹ נוֹ ת , אוֹ ת נשׂ א בּ זהר, ׁש כּ תוּ ב  עוֹ ד,(וּ כמוֹ  ראה . 
זוה"ק בּ ׁש ם הזּ וֹ הר קיח .)אוֹ ר  ויּ רא חי,(פ' איׁש  בּ ן  בּ ניה וּ ), הּת ּק וּ נים  (נוֹ צר,(בּ הק דּ מת 

כ') מ' פ "ד הרבּ ניםחסד, הקדמת  הח ּמ ה, אוֹ ר ג 'ר בּ ה ), דּ פוּ ס  הזּ הר(לזהר בּ תּק וּ ני , 
היּ רק ) י שׂ ראל(כּ גן סג לּ ת בּ ספר  ה'), או' ז' .(מע' 

הּק ד וֹ ׁש , ה זּ הר  ספר  ׁש הוּ א  החיּ ים מאילן  לטעם ישׂ ראל  ׁש עתידים וּ בגלל
הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד רק  ּת ל וּ יים  הּמ ׁש יח וּ ביאת הגּ א וּ לה  הגּ ל וּ ת. מן  ידוֹ  על יצא וּ 

(11,3 ׁש למה אבן מוּ ילנא, ה ּק בּ לה.(הגּ אוֹ ן בּ ל ּמ וּ ד ה גּ א וּ לה  פי"אועּק ר  ׁש למה (אבן 

ג') .או'
הג בּ לוֹ ת... ׁש וּ ם  אין ה זּ הר לּמ וּ ד  ח יּ ים )על  מעוֹ רר.(החפץ  חיּ ים  החפץ  והיה  

לבחוּ רים ואפיל וּ  ּפ ר ׁש ה  א וֹ תּה  ׁש ל ה זּ הר  את ׁש בּ ת כּ ל ללמד  (בּ נין .לכ לּ ם  

וּ בספריוֹ סף ) מוּ סר, כּ ספר  זהר  ללמד ל ׁש וֹ אליו  ה וֹ רה  זי"ע איׁש  החז וֹ ן  רבּ נוּ  . 
איׁש " זצ"ל)"מעשׂ ה אי ׁש  החזוֹ ן הּק ד וֹ ׁש  הגּ א וֹ ן מרן על לׁש וֹ ן(עב דּ וֹ ת ממוֹ : כּ תב 

בּ קוֹ לי, ׁש וֹ מע  היה דּ וֹ רי "אם חז"ל . מאמרי מכּ ל  יוֹ תר מע וֹ רר ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר
ׁש מים יראת ר וֹ כׁש  היה  וכ הזּ הר, ספר ּת ׁש ע מגּ יל כּ בר ל וֹ מד היה

חסד)בּ ּמ קוֹ ם ..." נוֹ צר  מקמרנא, י"א רבּ י ,(הרה"ק 

ּת בוּ נ וֹ ת דּ עת בּ ספר וֹ  חי איׁש  ללמד ,(פכ"א )והבּ ן  צרי יה וּ די ׁש כּ ל כּ תב 
החיּ ים ה כּ ף ּפ סק וכן  בּ גירסא, אפילוּ  הּפ ר דּ "ס חלקי כּ ל יוֹ ם (ס וֹ פר )בּ כל 

בּ ספר וכן  בּ גרסא, זוֹ הר ילמד קבּ לה  יוֹ דע ׁש אינ וֹ  ׁש ּמ י מקוֹ מוֹ ת, בּ כּמ ה
כּ תב  וכן  ק בּ לה , למד כּ אלּ וּ  ל וֹ  ׁש יּ חׁש ב כּ די ז וֹ הר, מלא  כּ לּ וֹ  כּ י חכמה  ראׁש ית
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על  ויק בּ ל ה זּ הר  לּמ וּ ד ׁש ל חׁש בּ וֹ ן לעצמוֹ  יע שׂ ה  אחד ׁש כּ ל מקוּ ים אנוּ 
ועל  עכׁש ו עד לּ מד מ ּמ ה י וֹ תר  הרבּ ה ז וֹ הר ללמד גּ מוּ רה בּ ק בּ לה עצמ וֹ 

מׁש יח יבוֹ א וכ בּ יוֹ ם זהר ס יּ וּ מי אלף לנוּ  יהיוּ   ּכ ׁש הבטיחידי כּ מוֹ  
בּ רחמי מ גּ לוּ תא יפקוּ ן  דּ א  בּ ספרא  בב "א.הרׁש בּ "י , צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

וע וֹ ד  ּת וֹ רה, ׁש נה מליוֹ ן מאה ׁש וה קד ׁש  בּ ׁש בּ ת אחת ׁש עה וּ ראוּ : בּ וֹ אוּ 
אמ ּת יּ ים  חדּ וּ ׁש ים בּ ודּ אי  וזהוּ  בּ ּת וֹ רה, ח דּ וּ ׁש ים ׁש ּמ חדּ ׁש ים כּ מוֹ  נחׁש ב

לנׁש מתוֹ . ונחת ּת ּק וּ ן ימצא אחד כּ ל וּ בכ לׁש מּה , ותוֹ רה 

אני" ּגּבֹור יאמר   ִ ָ ִ ַֹ ָ ַ ַ"החּלׁש
מליוֹ ן לנ וּ  יׁש  בּ יוֹ ם, ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים  אברכים  10,000 :בּ עצמ הגּ ע
אחת ׁש עה  רק  ׁש לּ וֹ מד קטן  ילד אפילוּ  א וֹ  ּפ ׁש וּ ט יה וּ די וכאׁש ר ּת וֹ רה , ׁש נה 
ללמוֹ ד  ל ק ׁש ה  ואם ּת וֹ רה. ׁש נה  מליוֹ ן  ׁש ווה  כּ ן  גּ ם ה ּק דוֹ ׁש , זוֹ הר בּ ׁש בּ ת
בּ יוֹ ם ׁש עוֹ ת 10 ׁש לּ וֹ מדים  אברכים 10,000 [כּ מוֹ  ׁש נה , מליוֹ ן  למאה  זכית  אז

ימים מאה   יוֹ אל][ו]בּ מׁש ה נּ ביא דּ ברי בּ נוּ  יקוּ יים י ')וכ יאמר(ד ' "החלּ ׁש  
בּ רחמים . ה ּמ ׁש יח את  וּ להביא  לזה  לז כּ וֹ ת יכ וֹ ל יהוּ די וכל אני" גּ בּ וֹ ר 
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גּ מר ׁש לּ א  ׁש עד ידוּ ע הלא הזוה"ק, בּ ל ּמ וּ ד מרעיׁש ים א ּת ם  למה ׁש אלה:
קבּ לה ? ללמד אסוּ ר  ׁש "ס 

מּמ י לדעת צריכים  רא ׁש ית, בּ אבּ אהּת ׁש וּ בה : זה  - ה גּ דוֹ לה ? ה ּט עוּ ת 
הזּ וֹ הר )מה ּמ שׂ כּ ילים מאוֹ ר וֹ ת ׁש טפנׁש ט, מאבדק "ק  צבי (מקובל מבּ תאי בּ א זה  , 

ה')ימ"ש  ואם(סוֹ ד ה קר, מׁש יח להיוֹ ת  ׁש רצה  זוה "ק , ׁש יּ למדוּ  רצה ׁש לּ א
האמת . את ידע וּ  ז וֹ הר  ילמדוּ 

מיח. בא די האמת ְְֱִֵֶֶַַָָָָחכמת
חז "לו . דברי את זה על להמלי ואפשר

שואל אלוקי ה' מה הפסוק: על  הקדושי
אלא  מה תקרי אל ליראה... א כי  מעמ

בשבת זוה"ק אחת שעה שבלימוד  מאה.
תורה לימוד של  ימי למאה ל יחשב
עשר  הלומדי אברכי אלפי עשרת  של

.ביו שעות

ר"י  יז ְְִִַָהČא

ללמד  ׁש לּ א בש "ך, כּ תוּ ב  הּק בּ לה  לּמ וּ ד על הּט ע וּ ת: את  נבאר ועכׁש ו 
לּמ וּ ד  על ולא  וכוּ ', דּ צניעוּ תא ספרא דּ הינוּ  קבּ לה , על רק  זה  וכוּ  ק בּ לה
היה  ק בּ לה ללמד האּס וּ ר כּ תב החּמ ה בּ אוֹ ר אזוּ לאי, והרב זוה "ק, וגירסת 
לעסק כּ לּ ם את לע וֹ דד צריכים והלאה, וּ מ-1540 .1490 עד קצוּ ב  לזמן רק
לגּ אלּ ה  האנוֹ ׁש וּ ת ּת בוֹ א הזּ וֹ הר לּמ וּ ד ידי על ׁש רק  מּפ ני  הזּ וֹ הר , בּ ספר

ה  כּ תב וּ כבר הּמ ׁש יח, וּ לביאת  ׁש כּ ל הרוּ חנית חיּ ים לעץ בּ הקדּ מה מהרח"ו 
לזרז  וחוֹ בה מצוה היׁש י בּ אלף  ועכׁש ו  החמי ׁש י , לאלף היה האּס וּ ר

ה ּק בּ לה. מ לּ ּמ וּ ד להתח ּמ ק  אסוּ ר לכן הּק בּ לה, לּמ וּ ד ידי על (והבאנוּ הגּ אוּ לה 

תשס"א, תרפ "א, בּ ׁש נת החרדית עדה הבּ דּ "ץ מר בּ ני  וגם  צדּ יקים , מ -1000 הזּ וֹ הר" "אוֹ ר בּ ספר

וּ גזרוֹ ת ּפ רעניּ וֹ ת מיני  כּ ל מב ּט ל הוּ א אׁש ר הזוה"ק  לּמ וּ ד מעלת לכבוֹ דם  ידוּ ע  כּ בר וכתב וּ : תשס"ב,

וּ מ כּ ל  יוֹ ם . בּ כל זוֹ הר דּ ף  ללמד י ׁש ּת דּ ל לוֹ  ׁש אפׁש ר מי ׁש כּ ל וכוּ ' ּת וֹ רה מ בּ ני  וּ לבּק ׁש  ורע וֹ ת, ק ׁש וֹ ת

ּפ ה וכלּ ם  ׁש למה, הגּ אוּ לה  יבא הזוה"ק  לּמ וּ ד ידי על ׁש רק  וה ּס פרדּ ים , האׁש כּ נזים  ישׂ ראל ארץ  גּ דוֹ לי 

ויּ רא בזוה"ק  ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  זוה"ק ללמד צרי קטן ילד ואפילוּ  יהוּ די ׁש כּ ל וא וֹ מרים  ּפ וֹ סקים , אחד

אפילוּ קיח .) הּמ ׁש יח, לימוֹ ת קר וֹ ב וּ כׁש יּ היה ... ׁש מעוֹ ן: רבּ י להם אמר
ק צּ ים  ידוֹ  על ולדעת החכמה ׁש ל נס ּת רוֹ ת למצא  עתידים ׁש בּ ע וֹ לם נערים

לכּ ל יתגּ לּ ה הזּ מן וּ באוֹ ת וֹ  צ ')וחׁש בּ וֹ נוֹ ת , אוֹ ת נשׂ א בּ זהר, ׁש כּ תוּ ב  עוֹ ד,(וּ כמוֹ  ראה . 
זוה"ק בּ ׁש ם הזּ וֹ הר קיח .)אוֹ ר  ויּ רא חי,(פ' איׁש  בּ ן  בּ ניה וּ ), הּת ּק וּ נים  (נוֹ צר,(בּ הק דּ מת 

כ') מ' פ "ד הרבּ ניםחסד, הקדמת  הח ּמ ה, אוֹ ר ג 'ר בּ ה ), דּ פוּ ס  הזּ הר(לזהר בּ תּק וּ ני , 
היּ רק ) י שׂ ראל(כּ גן סג לּ ת בּ ספר  ה'), או' ז' .(מע' 

הּק ד וֹ ׁש , ה זּ הר  ספר  ׁש הוּ א  החיּ ים מאילן  לטעם ישׂ ראל  ׁש עתידים וּ בגלל
הּק בּ לה בּ לּמ וּ ד רק  ּת ל וּ יים  הּמ ׁש יח וּ ביאת הגּ א וּ לה  הגּ ל וּ ת. מן  ידוֹ  על יצא וּ 

(11,3 ׁש למה אבן מוּ ילנא, ה ּק בּ לה.(הגּ אוֹ ן בּ ל ּמ וּ ד ה גּ א וּ לה  פי"אועּק ר  ׁש למה (אבן 

ג') .או'
הג בּ לוֹ ת... ׁש וּ ם  אין ה זּ הר לּמ וּ ד  ח יּ ים )על  מעוֹ רר.(החפץ  חיּ ים  החפץ  והיה  

לבחוּ רים ואפיל וּ  ּפ ר ׁש ה  א וֹ תּה  ׁש ל ה זּ הר  את ׁש בּ ת כּ ל ללמד  (בּ נין .לכ לּ ם  

וּ בספריוֹ סף ) מוּ סר, כּ ספר  זהר  ללמד ל ׁש וֹ אליו  ה וֹ רה  זי"ע איׁש  החז וֹ ן  רבּ נוּ  . 
איׁש " זצ"ל)"מעשׂ ה אי ׁש  החזוֹ ן הּק ד וֹ ׁש  הגּ א וֹ ן מרן על לׁש וֹ ן(עב דּ וֹ ת ממוֹ : כּ תב 

בּ קוֹ לי, ׁש וֹ מע  היה דּ וֹ רי "אם חז"ל . מאמרי מכּ ל  יוֹ תר מע וֹ רר ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ הר
ׁש מים יראת ר וֹ כׁש  היה  וכ הזּ הר, ספר ּת ׁש ע מגּ יל כּ בר ל וֹ מד היה

חסד)בּ ּמ קוֹ ם ..." נוֹ צר  מקמרנא, י"א רבּ י ,(הרה"ק 

ּת בוּ נ וֹ ת דּ עת בּ ספר וֹ  חי איׁש  ללמד ,(פכ"א )והבּ ן  צרי יה וּ די ׁש כּ ל כּ תב 
החיּ ים ה כּ ף ּפ סק וכן  בּ גירסא, אפילוּ  הּפ ר דּ "ס חלקי כּ ל יוֹ ם (ס וֹ פר )בּ כל 

בּ ספר וכן  בּ גרסא, זוֹ הר ילמד קבּ לה  יוֹ דע ׁש אינ וֹ  ׁש ּמ י מקוֹ מוֹ ת, בּ כּמ ה
כּ תב  וכן  ק בּ לה , למד כּ אלּ וּ  ל וֹ  ׁש יּ חׁש ב כּ די ז וֹ הר, מלא  כּ לּ וֹ  כּ י חכמה  ראׁש ית



ר"י  ְְִִַָהČא יח

כּ ל  ׁש ּמ מּת יק  היּ חיד הרׁש בּ "י זי"ע. אלפיה יצחק ר' וכן יוֹ עץ, ה ּפ לא
ל ּק וּ טי  ה דּ ין, מן  כּ לּ וֹ  העוֹ לם  כּ ל את לפטוֹ ר  אני יכוֹ ל ׁש אמר  כּ מוֹ  ה דּ ינים ,

ס "א )מוהר "ן  להיוֹ ת.(קמא יז כּ ה לא  בּ גלגּ וּ ל, לבוֹ א  צרי זוֹ הר למד לא  אם 
העלי וֹ ן  עדן ילמדוּ ,(זוֹ הר )בּ גן  ּת פלּ ה  כּ ל ׁש ּק וֹ דם לאנ ׁש יו : צ וּ ה  הבעש"ט 

זהר  ט וֹ ב )מאמרי .(דּ וֹ רׁש  


' ב ּדרׁשה  

ה '. בּ ׁש ם ה בּ אים בּ רוּ כים
י"ה  ׁש ם ליחד וּ רחימוּ , בּ דחילוּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד לׁש ם
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לע לּ וּ י מעפרא ׁש כינּת א לאקמא ׁש לים, בּ יח וּ דא ו"ה בּ ׁש ם
מ ּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י וה ּמ תים, הח יּ ים היה וּ דים, לכל לזכוּ ת ישׂ ראל, כּ ל בּ ׁש ם

וּ ב שׂ מחה. בּ אהבה  ּפ ז וּ רינ וּ  לקבּ ץ נ דּ ח ",
וּ מע שׂ ה  עלינוּ , כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ , אלהינוּ  אדני נ וֹ עם  ויהי 

כּ וֹ ננהוּ . ידינוּ 
ונצליח. נע שׂ ה ה' בּ ׁש ם

יוֹ חאי בּ רׁש וּ ת בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר' הּק ד ׁש ים, קוֹ דׁש  האלקי, ר בּ יה ּת נּ א  וּ בנ וֹ  
הזּ וֹ הר  לוֹ מדי אּת נוּ  כּ אן הנּ מצאים בּ מירוֹ ן .אלעזר 

ׁש מ וּ אלי י שׂ כר  בּ ניהוּ  ר בּ י הּמ ק בּ ל הגה"צ  מרן  הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן בּ ר ׁש וּ ת
הרבּ ים  וּ מז כּ י ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת רא ׁש י ה גּ אוֹ נים, הרבּ נים וּ ברׁש וּ ת ׁש ליט"א,
יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  דּ ר בּ י הלּ וּ לא שׂ מחת לכבוֹ ד הזּ ה , הגּ דוֹ ל קבּ וּ ץ  את ׁש ארגּ נ וּ 
הם  ׁש מקידוּ ׁש  וּ מצּפ ים מיחלים אנחנוּ  ה זּ ה. הּק דוֹ ׁש  ה ּק הל וכל זיע "א

היּ וֹ צא הזּ ההגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ 700מן  ׁש ל ק בּ וּ ץ  ישׂ ראל ׁש בטי בּ יחד ׁש לּ וֹ מדים , 
ׁש אמר הּק דוֹ ׁש  הר ׁש בּ "י  דּ ברי וּ מקיּ מים זיע"א, הר ׁש בּ "י  ׁש ל ּת וֹ רת וֹ  צ דּ יקים

סז) את(גּ יטין בּ מהרה הם בּ עזרת יביא ּת וֹ רתי", "למדוּ  מ דּ וֹ תי ה ּק בּ וּ ץׁש נוּ  
אמן.גּ ליּ וֹ ת  בּ ימינ וּ  בּ מהרה צדקנוּ  מׁש יח בּ ביאת 

זּ הר  בּ תּק וּ ני ו')כּ תוּ ב צ יּ וּ ני(ּת ּק וּ ן על ׁש כינתוֹ  מׁש רה הוּ א  ּבּ ר ו "ׁש הּק דוֹ ׁש  , 
הׁש ראת  ׁש מעוֹ ן ר ' ׁש ל הּק דוֹ ׁש  בּ ציּ וּ נוֹ  כּ אן ׁש יּ ׁש  בּ רוּ ר כּ ן ואם הצּ דּ יקים",
ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  בּ ציּ וּ נוֹ  בּ יוֹ מוֹ  י וֹ ם מידי ללמד זוֹ כים הכּ וֹ לל וחברי הכינה ,

רוּ חהרבּ  נחת  ולע שׂ וֹ ת זי"ע, ׁש מעוֹ ן בּ רבּ י אלעזר  ורבּ י  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן י 
הּק דוֹ ׁש ה. לנׁש מתם 

בּ יבמוֹ ת  חז"ל ע "א )אמרוּ  צז - ע"ב בּ י(צו לׁש מעּת א אמר  אלעזר ר ' אזל : 
ׁש וֹ אלת  איק ּפ ד, יוֹ חנן  רבּ י ׁש מע יוֹ חנן , דר' ממי ּה  אמרה  ולא מדּ ר ׁש א ,

ר"י  יטְְִִַָהČא

דּ אמר הגּ מרא וּ מּת רצת האי? כּ וּ לּ י קּפ יד טעמא מאי י וֹ חנן ורבּ י  הגּ מרא
עוֹ למים"? באהל "אג וּ רה דּ כתיב מאי  רב: אמר  יהוּ דה ה )רב  סא, (תהלים  

הּק דוֹ ׁש  לפני דּ וד אמר אלּ א עוֹ למים? בּ ׁש ני לג וּ ר לאדם  לוֹ  אפׁש ר וכי
בּ ע וֹ לם  מּפ י ׁש מוּ עה דּ בר  ׁש יּ אמרוּ  רצוֹ ן יהי ע וֹ לם , ׁש ל  רבּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּבּ רו
חכם  ּת למיד כּ ל יוֹ חאי: בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ וּ ם יוֹ חנן ר בּ י דּ אמר  הזּ ה,
אמר בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיו הזּ ה, בּ עוֹ לם מ ּפ יו ׁש מ וּ עה דּ בר ׁש אוֹ מרים
הּט וֹ ב כּ יין   ּוח כ" קרא? מאי נזירא: ׁש מעוֹ ן ואיתימא זעירא, בּ ן  יצחק ר '

יׁש נים", שׂ פתי דּ וֹ בב  למיׁש רים לדוֹ די י )ה וֹ ל ז, השירים  ׁש ל (שיר כּ כוֹ מר  
אף דּ וֹ בב, מיּ ד עליו אצבּ עוֹ  אדם ׁש ּמ נּ יח כּ יון  ענבים ׁש ל כּ מר  מה ענבים,
הזּ ה  בּ עוֹ לם מ ּפ יהם ׁש מוּ עה דּ בר  ׁש אוֹ מרים כּ יון  חכמים  ּת למידי 

בּ קבר דּ וֹ בבוֹ ת .[ז]שׂ פתוֹ תיהם 

את  ׁש יּ אמרוּ  מׁש ּת וֹ קקים  ׁש ה צּ דּ יקים הגּ מרא מ דּ ברי לנ וּ  ה יּ וֹ צא
ּת וֹ רת  את ללמד ׁש צּ רי וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על כּ ן  ואם ה זּ ה בּ ע וֹ לם אמר וֹ תיהם
על  רוּ ח נחת לוֹ  ולעשׂ וֹ ת ה ּמ ימרא, בּ על ׁש ה וּ א הּק דוֹ ׁש  צ יּ וּ נוֹ  על הרׁש בּ "י

זה  .[ח]ידי 

 וּ ממ ׁש י וּ מפעיל מעוֹ רר  זה ידי על הּק דוֹ ׁש , זהר  הלּ וֹ מד כּ ח  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה
לרחם  מ ּמ ׁש , כּ פׁש וּ טוֹ  ה לוֹ ם, עליו יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן הר בּ י נׁש מת את

בּ גּ מרא ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ע "ב )עלינ וּ , מה דּ ף  ירמיה (ס כּ ה רבּ י אמר חזק יּ ה ואמר : 
הדּ ין  מן כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל את לפטר אני  יכוֹ ל יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן רבּ י מוּ ם

דבז . יער ת ספר זה על  פר ני (חלק  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ז) ר'ב ר אי מק מ ל  ,להבי הינ ... : ְְְְִִֵַָָָָ
אבל אזעלמ ת, מיו, מעה בר  מריא ְְְְֲִִִֶַָָָָ

ועמדת ,מדי ל  מתל ת  ציק  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָנמת 
, לע עלמ ת, ב' ר אמרינ יר   וכ ְְְִִַַָָָָָָָ

קבר ג נתלשת   , להע בזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהצחי
גרמי, בבתהבלא פתתיו אמר  ְְְְְְִִִַָָָָָ

עכ "ל קבר  ג  תל יערת קבר, עד  וע) ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

טז) ר   רא חלק  ,דב. ְְִֵֶַ

מירח . ל אתרא הרא ל  במכ  ְְְִִִֶֶַַָָָָמ
יבמת ליט"א: טר מאיר  ר י היק אְְְִִִִִֵֶַַַַָָָה

ר י (לא :)כרת (צז .)  מ חני ר י  אמר ְְִִִַַַָָָ
 מריא חכ למיד  ל  יחאי, ר  מעְְְִִִֶַַַָָָ
בבת פתתיו הה לע מיו מעה ְְְְִִִֶַַָָָָבר

הא .בר , נל וזה יבמת   ור "י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
  ור"י חי. אני א בר נעת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָפתי

חי. מה ל הא והנאה :נ ל וזה ְְְְֲִֶֶֶַַָָבכ ר ת
ופתתיו הה לע בבת   ר  ינ ְְְְִֵֵֶַַָָָָר
ל כ לפר ואמר י הא. לע ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹבבת
הנאה מה המעת  מה בבת", ְְְֲִַַַַָָָָ"פתתיו
להר "י   אי  אנ י זה, ידי על  ולנ  ל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיצא
והמית , הר חנית  תב אחד ל  ימבְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
בה זה, לי  זה אפ ר  אי י אחד , ניהְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
 עדנ ויעתיר תל  הר "י  לפני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָנתר ה
 אנ ידי  על  וזה ,תנ ימא ר ית  הְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

רתי"  למד" תב  רת מדילי) ְְְִִִִִַָָָָ

הא ס"ז) זה ידי ועל ר ח, נחת  ל  יְְְִֵֶַַַַוע
דל , וכח , עדנ מת ל רח  נחת  לנ ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָֹמחזיר
ל את  לפטר יכלני : עצמ על אמר  מְְְְִִֶֶַַַַָָֹ

דה הר וכמבאר . יה מ  לג'הע (חלק  ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

(קכ "ח  עלמא , עלמי קמי אנ :נל וזה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָ
.גינ  רְְִִֵָָמת



ר"י  ְְִִַָהČא יח

כּ ל  ׁש ּמ מּת יק  היּ חיד הרׁש בּ "י זי"ע. אלפיה יצחק ר' וכן יוֹ עץ, ה ּפ לא
ל ּק וּ טי  ה דּ ין, מן  כּ לּ וֹ  העוֹ לם  כּ ל את לפטוֹ ר  אני יכוֹ ל ׁש אמר  כּ מוֹ  ה דּ ינים ,

ס "א )מוהר "ן  להיוֹ ת.(קמא יז כּ ה לא  בּ גלגּ וּ ל, לבוֹ א  צרי זוֹ הר למד לא  אם 
העלי וֹ ן  עדן ילמדוּ ,(זוֹ הר )בּ גן  ּת פלּ ה  כּ ל ׁש ּק וֹ דם לאנ ׁש יו : צ וּ ה  הבעש"ט 

זהר  ט וֹ ב )מאמרי .(דּ וֹ רׁש  


' ב ּדרׁשה  

ה '. בּ ׁש ם ה בּ אים בּ רוּ כים
י"ה  ׁש ם ליחד וּ רחימוּ , בּ דחילוּ  וּ ׁש כינּת ּה , ה וּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד לׁש ם
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לע לּ וּ י מעפרא ׁש כינּת א לאקמא ׁש לים, בּ יח וּ דא ו"ה בּ ׁש ם
מ ּמ נּ וּ  ידּ ח "לבלּת י וה ּמ תים, הח יּ ים היה וּ דים, לכל לזכוּ ת ישׂ ראל, כּ ל בּ ׁש ם

וּ ב שׂ מחה. בּ אהבה  ּפ ז וּ רינ וּ  לקבּ ץ נ דּ ח ",
וּ מע שׂ ה  עלינוּ , כּ וֹ ננה ידינ וּ  וּ מע שׂ ה עלינ וּ , אלהינוּ  אדני נ וֹ עם  ויהי 

כּ וֹ ננהוּ . ידינוּ 
ונצליח. נע שׂ ה ה' בּ ׁש ם

יוֹ חאי בּ רׁש וּ ת בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר' הּק ד ׁש ים, קוֹ דׁש  האלקי, ר בּ יה ּת נּ א  וּ בנ וֹ  
הזּ וֹ הר  לוֹ מדי אּת נוּ  כּ אן הנּ מצאים בּ מירוֹ ן .אלעזר 

ׁש מ וּ אלי י שׂ כר  בּ ניהוּ  ר בּ י הּמ ק בּ ל הגה"צ  מרן  הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן בּ ר ׁש וּ ת
הרבּ ים  וּ מז כּ י ׁש ליט"א, יׁש יבוֹ ת רא ׁש י ה גּ אוֹ נים, הרבּ נים וּ ברׁש וּ ת ׁש ליט"א,
יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן  דּ ר בּ י הלּ וּ לא שׂ מחת לכבוֹ ד הזּ ה , הגּ דוֹ ל קבּ וּ ץ  את ׁש ארגּ נ וּ 
הם  ׁש מקידוּ ׁש  וּ מצּפ ים מיחלים אנחנוּ  ה זּ ה. הּק דוֹ ׁש  ה ּק הל וכל זיע "א

היּ וֹ צא הזּ ההגּ דוֹ ל ה ּק בּ וּ ץ 700מן  ׁש ל ק בּ וּ ץ  ישׂ ראל ׁש בטי בּ יחד ׁש לּ וֹ מדים , 
ׁש אמר הּק דוֹ ׁש  הר ׁש בּ "י  דּ ברי וּ מקיּ מים זיע"א, הר ׁש בּ "י  ׁש ל ּת וֹ רת וֹ  צ דּ יקים

סז) את(גּ יטין בּ מהרה הם בּ עזרת יביא ּת וֹ רתי", "למדוּ  מ דּ וֹ תי ה ּק בּ וּ ץׁש נוּ  
אמן.גּ ליּ וֹ ת  בּ ימינ וּ  בּ מהרה צדקנוּ  מׁש יח בּ ביאת 

זּ הר  בּ תּק וּ ני ו')כּ תוּ ב צ יּ וּ ני(ּת ּק וּ ן על ׁש כינתוֹ  מׁש רה הוּ א  ּבּ ר ו "ׁש הּק דוֹ ׁש  , 
הׁש ראת  ׁש מעוֹ ן ר ' ׁש ל הּק דוֹ ׁש  בּ ציּ וּ נוֹ  כּ אן ׁש יּ ׁש  בּ רוּ ר כּ ן ואם הצּ דּ יקים",
ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  בּ ציּ וּ נוֹ  בּ יוֹ מוֹ  י וֹ ם מידי ללמד זוֹ כים הכּ וֹ לל וחברי הכינה ,

רוּ חהרבּ  נחת  ולע שׂ וֹ ת זי"ע, ׁש מעוֹ ן בּ רבּ י אלעזר  ורבּ י  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן י 
הּק דוֹ ׁש ה. לנׁש מתם 

בּ יבמוֹ ת  חז"ל ע "א )אמרוּ  צז - ע"ב בּ י(צו לׁש מעּת א אמר  אלעזר ר ' אזל : 
ׁש וֹ אלת  איק ּפ ד, יוֹ חנן  רבּ י ׁש מע יוֹ חנן , דר' ממי ּה  אמרה  ולא מדּ ר ׁש א ,

ר"י  יטְְִִַָהČא

דּ אמר הגּ מרא וּ מּת רצת האי? כּ וּ לּ י קּפ יד טעמא מאי י וֹ חנן ורבּ י  הגּ מרא
עוֹ למים"? באהל "אג וּ רה דּ כתיב מאי  רב: אמר  יהוּ דה ה )רב  סא, (תהלים  

הּק דוֹ ׁש  לפני דּ וד אמר אלּ א עוֹ למים? בּ ׁש ני לג וּ ר לאדם  לוֹ  אפׁש ר וכי
בּ ע וֹ לם  מּפ י ׁש מוּ עה דּ בר  ׁש יּ אמרוּ  רצוֹ ן יהי ע וֹ לם , ׁש ל  רבּ וֹ נוֹ  הוּ א:  ּבּ רו
חכם  ּת למיד כּ ל יוֹ חאי: בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מ וּ ם יוֹ חנן ר בּ י דּ אמר  הזּ ה,
אמר בּ קבר, דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיו הזּ ה, בּ עוֹ לם מ ּפ יו ׁש מ וּ עה דּ בר ׁש אוֹ מרים
הּט וֹ ב כּ יין   ּוח כ" קרא? מאי נזירא: ׁש מעוֹ ן ואיתימא זעירא, בּ ן  יצחק ר '

יׁש נים", שׂ פתי דּ וֹ בב  למיׁש רים לדוֹ די י )ה וֹ ל ז, השירים  ׁש ל (שיר כּ כוֹ מר  
אף דּ וֹ בב, מיּ ד עליו אצבּ עוֹ  אדם ׁש ּמ נּ יח כּ יון  ענבים ׁש ל כּ מר  מה ענבים,
הזּ ה  בּ עוֹ לם מ ּפ יהם ׁש מוּ עה דּ בר  ׁש אוֹ מרים כּ יון  חכמים  ּת למידי 

בּ קבר דּ וֹ בבוֹ ת .[ז]שׂ פתוֹ תיהם 

את  ׁש יּ אמרוּ  מׁש ּת וֹ קקים  ׁש ה צּ דּ יקים הגּ מרא מ דּ ברי לנ וּ  ה יּ וֹ צא
ּת וֹ רת  את ללמד ׁש צּ רי וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על כּ ן  ואם ה זּ ה בּ ע וֹ לם אמר וֹ תיהם
על  רוּ ח נחת לוֹ  ולעשׂ וֹ ת ה ּמ ימרא, בּ על ׁש ה וּ א הּק דוֹ ׁש  צ יּ וּ נוֹ  על הרׁש בּ "י

זה  .[ח]ידי 

 וּ ממ ׁש י וּ מפעיל מעוֹ רר  זה ידי על הּק דוֹ ׁש , זהר  הלּ וֹ מד כּ ח  גּ דוֹ ל כּ ּמ ה
לרחם  מ ּמ ׁש , כּ פׁש וּ טוֹ  ה לוֹ ם, עליו יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן הר בּ י נׁש מת את

בּ גּ מרא ׁש אמר וּ  כּ מוֹ  ע "ב )עלינ וּ , מה דּ ף  ירמיה (ס כּ ה רבּ י אמר חזק יּ ה ואמר : 
הדּ ין  מן כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל את לפטר אני  יכוֹ ל יוֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן רבּ י מוּ ם

דבז . יער ת ספר זה על  פר ני (חלק  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ז) ר'ב ר אי מק מ ל  ,להבי הינ ... : ְְְְִִֵַָָָָ
אבל אזעלמ ת, מיו, מעה בר  מריא ְְְְֲִִִֶַָָָָ

ועמדת ,מדי ל  מתל ת  ציק  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָנמת 
, לע עלמ ת, ב' ר אמרינ יר   וכ ְְְִִַַָָָָָָָ

קבר ג נתלשת   , להע בזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָהצחי
גרמי, בבתהבלא פתתיו אמר  ְְְְְְִִִַָָָָָ

עכ "ל קבר  ג  תל יערת קבר, עד  וע) ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

טז) ר   רא חלק  ,דב. ְְִֵֶַ

מירח . ל אתרא הרא ל  במכ  ְְְִִִֶֶַַָָָָמ
יבמת ליט"א: טר מאיר  ר י היק אְְְִִִִִֵֶַַַַָָָה

ר י (לא :)כרת (צז .)  מ חני ר י  אמר ְְִִִַַַָָָ
 מריא חכ למיד  ל  יחאי, ר  מעְְְִִִֶַַַָָָ
בבת פתתיו הה לע מיו מעה ְְְְִִִֶַַָָָָבר

הא .בר , נל וזה יבמת   ור "י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
  ור"י חי. אני א בר נעת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָפתי

חי. מה ל הא והנאה :נ ל וזה ְְְְֲִֶֶֶַַָָבכ ר ת
ופתתיו הה לע בבת   ר  ינ ְְְְִֵֵֶַַָָָָר
ל כ לפר ואמר י הא. לע ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹבבת
הנאה מה המעת  מה בבת", ְְְֲִַַַַָָָָ"פתתיו
להר "י   אי  אנ י זה, ידי על  ולנ  ל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיצא
והמית , הר חנית  תב אחד ל  ימבְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
בה זה, לי  זה אפ ר  אי י אחד , ניהְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
 עדנ ויעתיר תל  הר "י  לפני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָנתר ה
 אנ ידי  על  וזה ,תנ ימא ר ית  הְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

רתי"  למד" תב  רת מדילי) ְְְִִִִִַָָָָ

הא ס"ז) זה ידי ועל ר ח, נחת  ל  יְְְִֵֶַַַַוע
דל , וכח , עדנ מת ל רח  נחת  לנ ְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָֹמחזיר
ל את  לפטר יכלני : עצמ על אמר  מְְְְִִֶֶַַַַָָֹ

דה הר וכמבאר . יה מ  לג'הע (חלק  ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

(קכ "ח  עלמא , עלמי קמי אנ :נל וזה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָ
.גינ  רְְִִֵָָמת



ר"י  ְְִִַָהČא כ

ועד  העוֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ע ּמ י בּ ני אליעזר ואלמלי ע ּת ה עד ׁש נּ בראתי מיּ וֹ ם
ס וֹ פוֹ . עד הע וֹ לם ׁש נּ ברא  מ יּ וֹ ם  ע ּמ נוּ  עזיּ הוּ  בּ ן  יוֹ תם ואלמלי עכׁש ו

מי  כּ ן אם  העוֹ לם , לפטר ׁש יּ כוֹ ל בּ עצמוֹ  מעיד ׁש מעוֹ ן  ׁש ר בּ י  כּ אן  רוֹ אים 
לוֹ  ׁש יּ חזיר ו דּ אי בּ ּק בר דּ וֹ בבוֹ ת  שׂ פתוֹ תיו  ׁש יּ היוּ  לנ ׁש מת וֹ  ר וּ ח נחת  ׁש עוֹ שׂ ה 

הדּ ין . מן  אוֹ תוֹ  ויפטר  טוֹ בה
זהר לּמ וּ ד ידי הר בּ יועל לנ ׁש מת  מק וֹ ם  וּ בכל זמן  בּ כל להתדּ בּ ק  יכוֹ לים 

יוֹ חאי בּ ר יוֹ חאי[ט]ׁש מעוֹ ן בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י וּ בודּ אי נפלאוֹ ת, לי ׁש וּ ע וֹ ת ולזכּ וֹ ת 

יעט  לא ספר  בב)תב וזה(ער ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
 חכ למיד  ל ז"ל תינ ר  ר :נ ְְְִֵֵֶַַָָָל
הה לע מ מ רה בר מריאְְְִִֶֶַַָָָ
ונחת הנאה ל וי קבר  בבת  ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָפתתיו
יר למי  תב מ , נדיטק יי תה ְְְְִִִִֶֶַַַָר ח

.קלי ְִֶֶַָמכת

ונתה  מד היה אחת  ע  ספרי ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָתב
מ לאחד והיל ,הקי ז"ל י אל ְְְְִִִִִֶַָָמוהר "מ
תמידת,  ספר למד היה ס ה מני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָההפכה,

עכ"ל.

[רבי  זצ"ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי [ראה
 בעני לוצאטו] חיי סוד משה המערבי, כותל

לוז,לוז: הנקרא בקבר  אחד עצ נשאר  באד
 ג ש ויש  .המתי לתחית הגו יבנה ועליו

דגרמי . הבלא נק' והיא הנפש  מ הוא חלק כ
זה  וה "ס המערבי, הכותל נשאר  המקדש, בבית 
הקדושה  ואותה לע"ל , הבני יבנה שעליו לוז 

דגרמי  הבלא  נק' עליו ].השורה 

זי"ע הטוב להרי"ח וחיי תורה (מערכת ובספר 

תלמידחת) של  חידושי  אומרי א כתב: ,
הוא הרי  ,העליו בעול שכבר חכ מעול בא

 מקו לאותו הקדושהעליו בזוהר  כמבואר 
ע "א) ר"כ ד פנחס פרשת ג ' וז"ל:(חלק חד , שמעו

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

ב פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמי ואתחדש
קמיה . יאיר 

הזוהר: אומר תרגו שהיה אחד  קול פנו שמעו
מקו פנו יאיר ,לרבימקו ב בא פנחס  שהוא

בו חידש שהצדיק  מקו דבכל שלמדנו, אצלינו,
כ  תורה, [העליו]דברי ההוא בעול הוא אשר 

אליו, ובא הזה]  בעול] מקו לאותו וכלפוקד
אותו לקדש  אחרי צדיקי בו ששורי שכ
רבי  בא הנה זה כעי תורה, ש ולומדי , מקו
אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר  ב פנחס
אותו ונתחדש תורה דברי מחדשי הצדיקי
יאיר , ב פנחס רבי ,מלפני שאמר  תורה דבר

.כא לפניו מתחדש עתה

במחיצתו  לישב זוכה ספריו הפצת ידי על
הבא : להוציא בעול מממונו ספרי המדפיס

התלמידי  במחיצת ויושב זוכה תורה לאור
יצא  ידו על שהרי , הספרי מחברי חכמי
ואילו עת, בכל הדעת  ותרבה ,לעול החיבור
היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות גנוז היה
יבמות במסכת חז"ל אמרו והנה ב.  בו. לומדי

ע"ב) צ "ו ד),ש כדאיתא וכו' דובבות שפתותיו
 ג מותו, אחרי חי  החכ שיהיה הגור זה ולפי 
 גר הוא  שהרי במחיצתו, ויושב זוכה  הוא
הבא, לעול בא  כשהוא ספק  ואי להחיותו,
יוצאי מרחמוהי  סיעת ע בעצמו  החכ

פניו. לקבל  איסטרולסהלקראתו  מהרח"א  הגאו)

ע"ב) כ"ג ד וישלח פרשת  אברה ב שמעתי.בספרו  וכ)

זי"ע) חסיד יהודה  רבי אמרה .דכבר

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

ר"י  כא ְְִִַָהČא

הּק דוֹ ׁש  ׁש ה זּ הר  ׁש כּ יּ דוּ ע  הבּ רכוֹ ת, מּמ ק וֹ ר ות וּ ׁש ּפ ע וּ  ט וֹ בה לכם  יכּ יר  זי"ע 
ואס וֹ נ וֹ ת. ּפ ג וּ עים וּ מ וֹ נע  ה צּ רוֹ ת מ כּ ל וּ מצּ יל מגן

ר בּ ה ב ')וּ במדרׁש  ל"ה, הּפ ס וּ ק (בּ ראׁש ית על זי "ע ר ׁש "י ט 'הביאוֹ  ּפ רק  (נח  

חסר י "ב ) דּ רׁש וּ  ע וֹ לם". לדרת  הבּ רית... אוֹ ת ׁש לּ א "זאת דּ וֹ ר וֹ ת ׁש יּ ׁש  
חזק יּ ה  ׁש ל דּ וֹ ר וֹ  כּ מוֹ  נכּת ב לדרת הי וּ  גּ מוּ רים ׁש צּ דּ יקים לפי לאוֹ ת , הצרכוּ 
זוֹ הר ׁש נּ למד ידי ועל עכּ "ל. יוֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל  ודוֹ רוֹ  יהוּ דה מל

הּת וֹ רה  בּ כח  נזכּ ה מ ּמ ׁש ,[י]הּק דוֹ ׁש  לדוֹ רנ וּ  הרׁש בּ "י נׁש מת את להמׁש י 
נגּ אל. מ יּ ד וּ בזה

הזּ הר , ספר ׁש בּ לּמ וּ ד הּמ עלה בּ גדל הכּ ירוּ  הדּ וֹ ר וֹ ת בּ כל ישׂ ראל גּ דוֹ לי
ּפ רענ  מיני כּ ל וּ ב זּ ה ׁש ּמ ב ּט ל וחר בּ א וּ מוֹ תנא  ורעוֹ ת ק ׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת יּ וֹ ת 

קדּ יׁש אמעלמא. בצלא  וּ מסוֹ כ וּ מצּ יל מגן  ה ּק דוֹ ׁש  ז"ל וה זּ הר  כּ אמרם – 
ע"ח ) יבמ וֹ ת ח '),(ירוּ ׁש למי  ק "מ  ּפ רק נ נּ צל (ּת הילים  וּ בוֹ  נׁש ק ". בּ יוֹ ם  לראׁש י "ס כּ תה 

וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג  .[יא]מּמ לחמת 

הזּ הרוּ מבאר הנה,בּ ּת ּק וּ ני לימ וֹ ת הּמ ח וּ לק זוֹ הר וּ בתּק וּ ני  ע "א, כ"ד דּ ף  ׁש תיתאה (ּת ּק וּ ן 

קי"א ) עּמ וּ ד ח ׁש ון כ"ו  ליּ וֹ ם  בּ לימ וּ ד נמצא הע וֹ למי , הזוֹ הר מפעל בּ ה וֹ צאת כּ רכים ], ,[בּ ׁש ני 

וּ לחבריא  י וֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן לרבּ י נגלה לטוֹ ב זכוּ ר הנּ ביא  ׁש אליּ הוּ  ׁש בּ ׁש עה 
בּ ת  יצאה נ ׁש מוֹ ת, ּת ּק וּ ני בּ ענין  ּת וֹ רה סתרי ע ּמ הם ולמד ׁש ע ּמ וֹ  ק דּ יׁש א 

להם ואמרה ממים יוֹ חאי ק וֹ ל בּ ר ׁש מע וֹ ן  רבּ י ׁש ל וּ קדתוֹ  כּ חוֹ  רב "כּ ּמ ה  
נׁש א בּ עוֹ לם" בּ ני "וכּמ ה הלּ ׁש וֹ ן , בּ זוֹ  נב וּ אה ואמרה הוֹ סיפה  ּכ ואחר  , 

בּ סוֹ ף בּ תראה בּ דרא  לתּת א יתגּ לּ וּ  כּ ד דּ יל חבּ וּ רא  מהאי יתּפ רנסוּ ן לתּת א
הּק דׁש : וּ בלׁש וֹ ן בּ ארץ ". דּ רוֹ ר "וּ קראתם וּ בגיניּה , אדםיוֹ מיּ א, בּ ני כּ ּמ ה  

האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר למּט ה  ית גּ לּ ה  כּ א ׁש ר   ּׁש ל החבּ וּ ר  מזּ ה יתּפ רנסוּ ן  למּט ה 
על  המר ּמ ז בּ ארץ "- דּ רוֹ ר "וּ קראתם ה ּפ סוּ ק יתקיּ ם  וּ בזכוּ תוֹ  ה יּ מים, בּ סוֹ ף

ה למה . ה גּ א לּ ה

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

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

הצדיק. לנשמת הוא הצדיק של והספר 
שלי דורו שהיה התורה כוח יחד ובהצטר

כוחו ע משיח ונעשה שכמעט המל חזקיהו
 העול כל  את לפטור שאמר  זי"ע הרשב"י של
אכי "ר . בב"א משיח   תיכ יבוא בוודאי הדי מ

ג יא מלחמת  מילה ליית סעדה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָדכידע
ח  ע"ה אבינ יעקב זכ ת  והא ְְֲִִַַָָֹֹמגג ,
הד , לתרת רמז הא ויו, מלא ויעקב ְְֲֵֶֶַַַַַָָֹהרה,

קרב נאל ד בלקראו הרה  על ר"י (בא  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ

מ"ב) כ "ו אתרק וא יעקב ריתי את  וזכר י ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָ
והאר אזר אברה ריתי את  וא יצחק  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹריתי
ה ואל מלא נכ ב מקמת חמה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹאזר.
מ מ את נטל יעקב מק מ ת חמה ְֲֲִִֵַַַָָָֹֻחסר
.והב ניו. את  ויבר בא ערב האל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻל



ר"י  ְְִִַָהČא כ

ועד  העוֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ע ּמ י בּ ני אליעזר ואלמלי ע ּת ה עד ׁש נּ בראתי מיּ וֹ ם
ס וֹ פוֹ . עד הע וֹ לם ׁש נּ ברא  מ יּ וֹ ם  ע ּמ נוּ  עזיּ הוּ  בּ ן  יוֹ תם ואלמלי עכׁש ו

מי  כּ ן אם  העוֹ לם , לפטר ׁש יּ כוֹ ל בּ עצמוֹ  מעיד ׁש מעוֹ ן  ׁש ר בּ י  כּ אן  רוֹ אים 
לוֹ  ׁש יּ חזיר ו דּ אי בּ ּק בר דּ וֹ בבוֹ ת  שׂ פתוֹ תיו  ׁש יּ היוּ  לנ ׁש מת וֹ  ר וּ ח נחת  ׁש עוֹ שׂ ה 

הדּ ין . מן  אוֹ תוֹ  ויפטר  טוֹ בה
זהר לּמ וּ ד ידי הר בּ יועל לנ ׁש מת  מק וֹ ם  וּ בכל זמן  בּ כל להתדּ בּ ק  יכוֹ לים 

יוֹ חאי בּ ר יוֹ חאי[ט]ׁש מעוֹ ן בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י וּ בודּ אי נפלאוֹ ת, לי ׁש וּ ע וֹ ת ולזכּ וֹ ת 

יעט  לא ספר  בב)תב וזה(ער ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
 חכ למיד  ל ז"ל תינ ר  ר :נ ְְְִֵֵֶַַָָָל
הה לע מ מ רה בר מריאְְְִִֶֶַַָָָ
ונחת הנאה ל וי קבר  בבת  ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָפתתיו
יר למי  תב מ , נדיטק יי תה ְְְְִִִִֶֶַַַָר ח

.קלי ְִֶֶַָמכת

ונתה  מד היה אחת  ע  ספרי ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָתב
מ לאחד והיל ,הקי ז"ל י אל ְְְְִִִִִֶַָָמוהר "מ
תמידת,  ספר למד היה ס ה מני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָההפכה,

עכ"ל.

[רבי  זצ"ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי [ראה
 בעני לוצאטו] חיי סוד משה המערבי, כותל

לוז,לוז: הנקרא בקבר  אחד עצ נשאר  באד
 ג ש ויש  .המתי לתחית הגו יבנה ועליו

דגרמי . הבלא נק' והיא הנפש  מ הוא חלק כ
זה  וה "ס המערבי, הכותל נשאר  המקדש, בבית 
הקדושה  ואותה לע"ל , הבני יבנה שעליו לוז 

דגרמי  הבלא  נק' עליו ].השורה 

זי"ע הטוב להרי"ח וחיי תורה (מערכת ובספר 

תלמידחת) של  חידושי  אומרי א כתב: ,
הוא הרי  ,העליו בעול שכבר חכ מעול בא

 מקו לאותו הקדושהעליו בזוהר  כמבואר 
ע "א) ר"כ ד פנחס פרשת ג ' וז"ל:(חלק חד , שמעו

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

ב פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמי ואתחדש
קמיה . יאיר 

הזוהר: אומר תרגו שהיה אחד  קול פנו שמעו
מקו פנו יאיר ,לרבימקו ב בא פנחס  שהוא

בו חידש שהצדיק  מקו דבכל שלמדנו, אצלינו,
כ  תורה, [העליו]דברי ההוא בעול הוא אשר 

אליו, ובא הזה]  בעול] מקו לאותו וכלפוקד
אותו לקדש  אחרי צדיקי בו ששורי שכ
רבי  בא הנה זה כעי תורה, ש ולומדי , מקו
אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר  ב פנחס
אותו ונתחדש תורה דברי מחדשי הצדיקי
יאיר , ב פנחס רבי ,מלפני שאמר  תורה דבר

.כא לפניו מתחדש עתה

במחיצתו  לישב זוכה ספריו הפצת ידי על
הבא : להוציא בעול מממונו ספרי המדפיס

התלמידי  במחיצת ויושב זוכה תורה לאור
יצא  ידו על שהרי , הספרי מחברי חכמי
ואילו עת, בכל הדעת  ותרבה ,לעול החיבור
היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות גנוז היה
יבמות במסכת חז"ל אמרו והנה ב.  בו. לומדי

ע"ב) צ "ו ד),ש כדאיתא וכו' דובבות שפתותיו
 ג מותו, אחרי חי  החכ שיהיה הגור זה ולפי 
 גר הוא  שהרי במחיצתו, ויושב זוכה  הוא
הבא, לעול בא  כשהוא ספק  ואי להחיותו,
יוצאי מרחמוהי  סיעת ע בעצמו  החכ

פניו. לקבל  איסטרולסהלקראתו  מהרח"א  הגאו)

ע"ב) כ"ג ד וישלח פרשת  אברה ב שמעתי.בספרו  וכ)

זי"ע) חסיד יהודה  רבי אמרה .דכבר

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

ר"י  כא ְְִִַָהČא

הּק דוֹ ׁש  ׁש ה זּ הר  ׁש כּ יּ דוּ ע  הבּ רכוֹ ת, מּמ ק וֹ ר ות וּ ׁש ּפ ע וּ  ט וֹ בה לכם  יכּ יר  זי"ע 
ואס וֹ נ וֹ ת. ּפ ג וּ עים וּ מ וֹ נע  ה צּ רוֹ ת מ כּ ל וּ מצּ יל מגן

ר בּ ה ב ')וּ במדרׁש  ל"ה, הּפ ס וּ ק (בּ ראׁש ית על זי "ע ר ׁש "י ט 'הביאוֹ  ּפ רק  (נח  

חסר י "ב ) דּ רׁש וּ  ע וֹ לם". לדרת  הבּ רית... אוֹ ת ׁש לּ א "זאת דּ וֹ ר וֹ ת ׁש יּ ׁש  
חזק יּ ה  ׁש ל דּ וֹ ר וֹ  כּ מוֹ  נכּת ב לדרת הי וּ  גּ מוּ רים ׁש צּ דּ יקים לפי לאוֹ ת , הצרכוּ 
זוֹ הר ׁש נּ למד ידי ועל עכּ "ל. יוֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל  ודוֹ רוֹ  יהוּ דה מל

הּת וֹ רה  בּ כח  נזכּ ה מ ּמ ׁש ,[י]הּק דוֹ ׁש  לדוֹ רנ וּ  הרׁש בּ "י נׁש מת את להמׁש י 
נגּ אל. מ יּ ד וּ בזה

הזּ הר , ספר ׁש בּ לּמ וּ ד הּמ עלה בּ גדל הכּ ירוּ  הדּ וֹ ר וֹ ת בּ כל ישׂ ראל גּ דוֹ לי
ּפ רענ  מיני כּ ל וּ ב זּ ה ׁש ּמ ב ּט ל וחר בּ א וּ מוֹ תנא  ורעוֹ ת ק ׁש וֹ ת וּ גזרוֹ ת יּ וֹ ת 

קדּ יׁש אמעלמא. בצלא  וּ מסוֹ כ וּ מצּ יל מגן  ה ּק דוֹ ׁש  ז"ל וה זּ הר  כּ אמרם – 
ע"ח ) יבמ וֹ ת ח '),(ירוּ ׁש למי  ק "מ  ּפ רק נ נּ צל (ּת הילים  וּ בוֹ  נׁש ק ". בּ יוֹ ם  לראׁש י "ס כּ תה 

וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג  .[יא]מּמ לחמת 

הזּ הרוּ מבאר הנה,בּ ּת ּק וּ ני לימ וֹ ת הּמ ח וּ לק זוֹ הר וּ בתּק וּ ני  ע "א, כ"ד דּ ף  ׁש תיתאה (ּת ּק וּ ן 

קי"א ) עּמ וּ ד ח ׁש ון כ"ו  ליּ וֹ ם  בּ לימ וּ ד נמצא הע וֹ למי , הזוֹ הר מפעל בּ ה וֹ צאת כּ רכים ], ,[בּ ׁש ני 

וּ לחבריא  י וֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן לרבּ י נגלה לטוֹ ב זכוּ ר הנּ ביא  ׁש אליּ הוּ  ׁש בּ ׁש עה 
בּ ת  יצאה נ ׁש מוֹ ת, ּת ּק וּ ני בּ ענין  ּת וֹ רה סתרי ע ּמ הם ולמד ׁש ע ּמ וֹ  ק דּ יׁש א 

להם ואמרה ממים יוֹ חאי ק וֹ ל בּ ר ׁש מע וֹ ן  רבּ י ׁש ל וּ קדתוֹ  כּ חוֹ  רב "כּ ּמ ה  
נׁש א בּ עוֹ לם" בּ ני "וכּמ ה הלּ ׁש וֹ ן , בּ זוֹ  נב וּ אה ואמרה הוֹ סיפה  ּכ ואחר  , 

בּ סוֹ ף בּ תראה בּ דרא  לתּת א יתגּ לּ וּ  כּ ד דּ יל חבּ וּ רא  מהאי יתּפ רנסוּ ן לתּת א
הּק דׁש : וּ בלׁש וֹ ן בּ ארץ ". דּ רוֹ ר "וּ קראתם וּ בגיניּה , אדםיוֹ מיּ א, בּ ני כּ ּמ ה  

האחרוֹ ן בּ דּ וֹ ר למּט ה  ית גּ לּ ה  כּ א ׁש ר   ּׁש ל החבּ וּ ר  מזּ ה יתּפ רנסוּ ן  למּט ה 
על  המר ּמ ז בּ ארץ "- דּ רוֹ ר "וּ קראתם ה ּפ סוּ ק יתקיּ ם  וּ בזכוּ תוֹ  ה יּ מים, בּ סוֹ ף

ה למה . ה גּ א לּ ה

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

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

הצדיק. לנשמת הוא הצדיק של והספר 
שלי דורו שהיה התורה כוח יחד ובהצטר

כוחו ע משיח ונעשה שכמעט המל חזקיהו
 העול כל  את לפטור שאמר  זי"ע הרשב"י של
אכי "ר . בב"א משיח   תיכ יבוא בוודאי הדי מ

ג יא מלחמת  מילה ליית סעדה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָדכידע
ח  ע"ה אבינ יעקב זכ ת  והא ְְֲִִַַָָֹֹמגג ,
הד , לתרת רמז הא ויו, מלא ויעקב ְְֲֵֶֶַַַַַָָֹהרה,

קרב נאל ד בלקראו הרה  על ר"י (בא  ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ

מ"ב) כ "ו אתרק וא יעקב ריתי את  וזכר י ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָ
והאר אזר אברה ריתי את  וא יצחק  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹריתי
ה ואל מלא נכ ב מקמת חמה  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹאזר.
מ מ את נטל יעקב מק מ ת חמה ְֲֲִִֵַַַָָָֹֻחסר
.והב ניו. את  ויבר בא ערב האל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻל



ר"י  ְְִִַָהČא כב 

בּ  לבאר מלוּ מוֹ סיף זהר,מקדּ ׁש  מקרב לתּק וּ ני זה בּ ספר  העוֹ סק ׁש כּ ל 
ליוֹ צר וֹ  גּ ד וֹ ל רוּ ח נחת ועוֹ שׂ ה  הּק בּ "ה:ה גּ א לּ ה א וֹ מר ועליו לי , ּפ דאני כּ אלּ וּ  

וכוּ '. ה גּ לוּ ת מן סוֹ ףוּ לבני עד גּ נוּ ז ויהיה יתגּ לּ ה ׁש לּ א הבּ וֹ רא גּ זר   ּכ כּ י 
בּ ז וּ לתוֹ יוֹ מ יּ א ולא  בּ וֹ  ז וֹ  סג לּ ה  כּ י דּ רוֹ ר, יבוֹ א  ׁש מעוֹ ן דּ בגינ ּה  ר בּ י בּ ראוֹ ת  - . 

 בּ דר הזּ הר ספר  לכּת ב  אבּ א לר בּ י צוּ ה זה, ענין קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח  יוֹ חאי בּ ן 
מ ׁש יחא, מלכּ א ליוֹ מיה קריב  בּ תרא  דּ רא  עד למׁש מרת מצנע  להיוֹ תוֹ  העלם

הם בּ עזרת בּ ימינ וּ  הגּ אלּ ה  ּת צמח בּ וֹ  הּמ תעּס קים  ׁש בּ זכוּ ת  כּ נּ זכּ רכּ די 
ויחי רי"ז)בּ פר ׁש ת  העמר(דף  מלא ׁש ּמ ה ותן  אחת צנצנת  קח  כּ תיב : דּ א על , 

מאד זה והבן לאצנעוּ תא , למ ׁש מרת, כוּ ' ויטאל (מן ח יּ ים  בּ הק דּ מת וֹ הרב זלה"ה 

ההק דּ מוֹ ת ) .לׁש ער 

הזּ את, החכמה בּ עסק ּת לוּ י גּ וֹ רמתוה כּ ל היא בּ ּה  מלּ התעּס ק וּ מניעתנ וּ  
ותפאר ּת נ וּ  מקדּ ׁש נוּ  בּ ית בּ נין  ועכּ וּ ב  ויטאלהרב (הקדּ מתאח וּ ר  ח יּ ים )חיּ ים  .לעץ 

אז וּ לאי וכתב וגםמהר"א  הּק ל ּפ וֹ תזי"ע  בּ ּט וּ ל  יהיה  ההוּ א החבּ וּ ר  ידי על 
ה ּק טר וּ גים וה ׁש בּ תת הגּ ל וּ ת לאברהם(וקלּ וּ ת  כ"ד)חסד נהר  ראׁש וֹ ן וכתבמעין - . 

חיּ ים עץ  מרנ"ש )בּ פרי הג"ה העמידה , הע וֹ סקים (ׁש ער זכוּ ת ידי על ונראה : 
ידי על ימוּ ת ׁש לּ א י וֹ סף בּ ן מׁש יח על להגן  בּ ידם  כּ ח יׁש  האמת בּ חכמת

ארמילוּ ס  ח ')הר ׁש ע  ּת יקוּ ן לרמח "ל תיקו"ז ע וֹ ד .(וע יּ ן 

כּ  גּ דוֹ ל לנוּ  וקדוֹ ׁש הרמח"ל וּ מי צדּ יק  זכר  לוּ צאט וֹ  חיּ ים  מׁש ה רבּ י 
ה" בּ על אמן, עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  י לברכה בּ קיׁש ריםּמ סלּ ת  היה אׁש ר ," 

הּת וֹ רה מכמנּ י בּ כל ה'עצ וּ ם קדוֹ ׁש  עליו אמר בּ דוֹ ר וֹ זי "ע הגּ ר"א (אׁש ר  חי היה דּ א לּ וּ  

הּט הוֹ רים  ּפ ניו לק בּ ל רגלי הוֹ ל קילוֹ מטר )היה אלפים  ׁש ל מהל לבּט ל - עצה  מצא  ולא 
ללא בּ רצף ה זּ הר  בּ ספר לּמ וּ ד ה זּ וֹ , העצה את  א לּ א  ישׂ ראל מעם  גּ זר וֹ ת

את הפסק , לקרב  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר ספר ׁש ל העלי וֹ נה הּק דה ׁש בּ כח 
בּ רחמים. הגּ אלּ ה 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  גּ ירסא ׁש ל מיחד לּמ וּ ד סדר בּ יׁש יבתוֹ  ּת ּק ן לכן 
הרא ׁש וֹ נה  כּ ּת ּק נה זה דּ בר  וקבע לעת, מעת כּ לל הפסק  ללא בּ מׁש מר וֹ ת
"זאת  הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה ישׂ ראל לחכמי בּ א גּ רת הדּ בר מעלת על וכוֹ תב בּ יׁש יבתוֹ ,
וּ בודּ אי שׂ וֹ נאיהם, טמנוּ  זוֹ  מרׁש ת להנּ צל קדׁש  קהלּ וֹ ת לכל היעוּ צה העצה
אל  ועּת ה מאד... ועצוּ ם הדּ בר רב  כּ י יח דּ לוּ  ולא  זאת על לפּק ח להם היה
חילי נתי ר  אלמלא אני כּ י גּ ום, אחרי  הזּ ה הדּ בר את  ישׂ ראל חכמי יׁש ליכוּ 

וּ מקוֹ ם, מק וֹ ם בּ כל זה דּ בר ק וֹ בע העצההייתי את יּק ח ּת וֹ רתכם  כּ בוֹ ד  אבל  
בּ מקוֹ מוֹ  אחד  וכל  י שׂ ראל, לכל לטוֹ בה כּ מ וֹ ה  אין  כּ י לזכ וּ ת לוֹ  ויהיה  ה זּ את

כּ לל ". ה וּ א קׁש ה דּ בר לא כּ י לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל

ר"י  כג ְְִִַָהČא

מיחדת  חביבוּ ת מצינוּ  וּ ממ ׁש יכיו  ט וֹ ב  ׁש ם ה בּ על ּת למידי אצל גּ ם
רבּ י הרב  מוֹ רנוּ  ה ּק דוֹ ׁש  הרב כּ בוֹ ד הּס וֹ ד, ּת וֹ רת אייזיקללּמ וּ ד  יצחק  

למדּת ימזּ ידיט ׁש וֹ ב  ואמר : עצמוֹ  על העיד אׁש ר  אמן עלינוּ  יגן  זכ וּ תוֹ  
ּפ עמים .וׁש ניתי ואחד מאה  חיּ ים" עץ  ה"ּפ רי 

ה ּק דׁש  ר וּ ח  בּ ׁש ער עצמ וֹ  ז"ל האר "י לרבּ נ וּ  ּמ צינוּ  דּ נא  י "ב )וּ מקדמת (דּ ף 

בּ ע יּ וּ ן  ׁש יּ עמיק  בּ לי בּ לבד בּ קיאוּ ת דּ ר בּ זהר "ׁש יּ למד הלּ וי לּמ הר"א ׁש אמר
וּ בספר ר בּ ים ", ּפ עמים  הזּ הר  בּ ספר  וׁש יּ קרא  יוֹ ם בּ כל עלים נ' א וֹ  ׁש בחי מ ' 

נ"א )האר"י  ע ּמ וּ ד יוֹ ם (הנד"מ  בּ כל לוֹ מר  אחד ּת ׁש וּ בה לבּ על ּת ּק וּ ן  ׁש נּ תן כּ תב 
בּ ספר הוּ בא והן הבנה, ׁש וּ ם בּ לּת י לבד הלּ ׁש וֹ ן הזּ הר  מ ּס פר דּ ּפ ים ע שׂ רה
ד' יוֹ ם בּ כל ללּמ דוֹ  אחד ּת ׁש וּ בה  לבּ על ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן י ׁש ן דּ פוּ ס האר"י  ׁש בחי

וה  דּ ּפ ים , ה ' הגּ דוֹ ליםאוֹ  בּ ׁש ם  הבּ היר )חיד"א  ספר ער ספרים  הביא (מערכת  
דּ רבּ נ וּ  זּ הר ,האר"י ממיּה  דּ ּפ ים ה ' י וֹ ם כּ ל לוֹ מר ּת ׁש וּ בה  לבּ על ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן  

מ הגה"ק  כּ תב בּ וֹ  מצוֹ תיוכיּ וֹ צא נתיב בּ ספר אוֹ תקאמרנא א' ׁש ביל ה ּת וֹ רה (נתיב  

מ וֹ רנוּ ל"א ) הגה"ק ׁש גּ ם ׁש ם  ו כּ תב  מזידט ׁש וֹ ב , הירׁש  צבי וכן הרב כּ ן , נהג 
הרב מ וֹ רנוּ  להגה "ק מקאריץמצינ וּ  ּפ נחס  רס"ד)רבּ י ע ּמ וּ ד ח "א  הנמ "ח  ּפ נחס  (אמרי 

הּמ וּ בא  הנּ וֹ רא ה ּמ עשׂ ה עוֹ ד וע יּ ן  י וֹ ם, בּ כל דּ ּפ ין ג ' אוֹ  ב ' לוֹ מר ׁש צּ רי
.להארי מקוֹ מוֹ  כּ אן  ואין אבוֹ ת, על בּ יתי בּ ן  בּ ספר

מוּ בא  האר"י ה ירים )וּ בכתבי ׁש יר  ספר - הּפ סוּ קים  בּ גּ נּ ים (ׁש ער "היּ וֹ ׁש בת : 
ה ׁש מיעני": לקוֹ ל מק ׁש יבים ק וֹ לל'קׁש יביםמ 'בריםח 'ר"תחברים 

הוּ אה ' הּפ ס וּ ק :חמלה ,ׁש מיעני, על ׁש מ וֹ ת , בּ פרׁש ת בּ ז וֹ הר ׁש דּ ר ׁש וּ  כּ מוֹ  
זה. והבן  וגו'", עליו ו ּת חמל בּ כה נער  "והנּ ה

קדוֹ ׁש  קהל ור בּ וֹ תי נחוּ סמוֹ רי לא היא בּ גלוּ תא? ׁש כינּת א ּת הא מתי עד 
ׁש בּ מים? אבינוּ  על

הם לב וֹ א , רוֹ צה  הוּ א  אלינ וּ , וּ מתחנּ ן  בּ יּס וּ רים  מתגּ וֹ לל ה ּמ ׁש יח  מל
בּ נ וּ  רק ּת ל וּ י זה וכל לגאלנוּ , ר וֹ צה  ית בּ ר 

עצה  לנ וּ  נתנ וּ  זיע"א והר ׁש בּ "י  הנּ ביא אליּ הוּ  ר בּ נוּ  מׁש ה העצה? וּ מה
ׁש הּמ ׁש יח נז כּ ה וכיצד הגּ אוּ לה, לקר וּ ב  לעשׂ וֹ ת מה וּ מוֹ עילה  קלּ ה טוֹ בה

וּ מ יּ ד. ּת כף  יבוֹ א
כּ ל  ס יּ וּ ם  ׁש נּ עשׂ ה הּמ ׁש יח , את יביא ה זּ ה ׁש הכּ וֹ לל היא : הּפ ׁש וּ טה  העצה
יכוֹ לים  אברכים , 26 לנוּ  יׁש  אם מאד, קל וזה ויוֹ ם, יוֹ ם  בּ כל הזּ וֹ הר ספר 
ימים, ׁש בע בּ יוֹ ם, ׁש ע וֹ ת  ׁש ני ילמד אבר ׁש כּ ל ידי על ׁש ב וּ ע , בּ כל לס יּ ם
מחצ וֹ ת  ילמדוּ  האלּ וּ  הע וֹ ת וּ ׁש ני הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר  ס יּ וּ ם  ׁש ב וּ ע  כּ ל לנוּ  ויׁש 
כּ ל  וכן בּ מים, והחׁש וּ בוֹ ת היקרוֹ ת הכי  העוֹ ת ׁש הם 12-2 ׁש ע וֹ ת ׁש ני



ר"י  ְְִִַָהČא כד

ׁש יּ עזר ידי על אלּ וּ , חצוֹ ת ללוֹ מדי להצטרף יוּ כל כּ לּ וֹ  העוֹ לם בּ כל אחד
להרשב "י וּ מתק רים הלּ וֹ מדים הא לּ וּ  האברכים  לה צּ דּ יקים הגוּ נה  בּ צדקה 

הּק דוֹ ׁש . בּ צ יּ וּ נוֹ  ּפ נים , אל ּפ נים

יקרים  בּ עזרת אחים וּ מיּ ד ּת כף אוֹ תוֹ , להביא יכוֹ לים  בּ יחד כּ לּ נוּ  
ישׂ ראל.א .הם. ואהבת ׁש ע וֹ ת ב.בּ אחד וּ ת מיליוֹ ני להרבּ וֹ ת  עלינ וּ  

הּק דוֹ ׁש . ז וֹ הר לּמ וּ ד

ונוֹ רא  גּ דוֹ ל הם ק דּ וּ ׁש  כּ אן  לנ וּ  יׁש  הרבּ וֹ ת רבּ וֹ תי  למען מתאּס פים כּ לּ ם 
ׁש מים  כּ ב וֹ ד 

לנוּ  יהיה  וכ הזּ ה, לכּ וֹ לל ׁש יּ תר וֹ ם העוֹ לם בּ כל יהוּ די לכל קוֹ ראים אנוּ 
בּ ני אחינוּ  וכל בּ יוֹ מוֹ , יוֹ ם מדּ י סיּ וּ ם יע שׂ וּ  והם  אברכים ל-182 כּ סף , דּ י

בּ מירוֹ ן. הּק דוֹ ׁש  הר ׁש בּ "י בּ צ יּ וֹ ן  הזּ וֹ הר, ס יּ וּ ם למען ׁש ּת פים יהיוּ  ישׂ ראל

וּ בכח בּ זכוּ ת רק  ּת בוֹ א האחרוֹ נה  ׁש הגּ אוּ לה הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  ׁש כּ תוּ ב וּ כמ וֹ 
גּ וֹ ג מּמ לחמת להנּ צל היחידה ׁש העצה הּמ ק בּ לים וכתבוּ  הּק דוֹ ׁש ה, הּת וֹ רה

ותכף[יב ]וּ מגוֹ ג בּ ראׁש וֹ נה, הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ולּמ וּ ד הּס וֹ ד, ּת וֹ רת ללמד היא  
הּמ ׁש יח. מגּ יע  וּ מיּ ד



הקדושיב בזוהר  מתאחדי בגימטריא ישראל
כמני 1679. ימי שבעה תשבו ה'בסוכות   וענ"]

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

סה : מהימנ תא צילא דו ה ההר  ְְְִִֵַַַָָָָֹֹֻלד
יתה ח')תב ק "מ עז (רק  'אד ני "ה ְֲִִֶֶָָֹֹ

ביר למי  נק ". יו לראי  סתה ְְְִִִִֶַַָָָֹֹֹיעתי
עח)  נק "(יבמת יו" אחר בר :אמר ְְְֵֶַָָָָֹ

דהסכ ליקה וכתב וג. ל נקו ְְְְִֶֶַַַָָֹֹֻזה
 א הקראת ינה , בחינת  הה ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻל
מו מהימנתא, בצלא ניה על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהחופפת
ינה, בחינת  דו דוה הז ר ְִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ
מג מס מהימנתא, וצילא לסכ ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָנחב

מגוג. וג  מ לחמת מיל נק יוי) ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

.ערבת) ֲָ



ר"י  ְְִִַָהČא כב 

בּ  לבאר מלוּ מוֹ סיף זהר,מקדּ ׁש  מקרב לתּק וּ ני זה בּ ספר  העוֹ סק ׁש כּ ל 
ליוֹ צר וֹ  גּ ד וֹ ל רוּ ח נחת ועוֹ שׂ ה  הּק בּ "ה:ה גּ א לּ ה א וֹ מר ועליו לי , ּפ דאני כּ אלּ וּ  

וכוּ '. ה גּ לוּ ת מן סוֹ ףוּ לבני עד גּ נוּ ז ויהיה יתגּ לּ ה ׁש לּ א הבּ וֹ רא גּ זר   ּכ כּ י 
בּ ז וּ לתוֹ יוֹ מ יּ א ולא  בּ וֹ  ז וֹ  סג לּ ה  כּ י דּ רוֹ ר, יבוֹ א  ׁש מעוֹ ן דּ בגינ ּה  ר בּ י בּ ראוֹ ת  - . 

 בּ דר הזּ הר ספר  לכּת ב  אבּ א לר בּ י צוּ ה זה, ענין קדׁש וֹ  בּ ר וּ ח  יוֹ חאי בּ ן 
מ ׁש יחא, מלכּ א ליוֹ מיה קריב  בּ תרא  דּ רא  עד למׁש מרת מצנע  להיוֹ תוֹ  העלם

הם בּ עזרת בּ ימינ וּ  הגּ אלּ ה  ּת צמח בּ וֹ  הּמ תעּס קים  ׁש בּ זכוּ ת  כּ נּ זכּ רכּ די 
ויחי רי"ז)בּ פר ׁש ת  העמר(דף  מלא ׁש ּמ ה ותן  אחת צנצנת  קח  כּ תיב : דּ א על , 

מאד זה והבן לאצנעוּ תא , למ ׁש מרת, כוּ ' ויטאל (מן ח יּ ים  בּ הק דּ מת וֹ הרב זלה"ה 

ההק דּ מוֹ ת ) .לׁש ער 

הזּ את, החכמה בּ עסק ּת לוּ י גּ וֹ רמתוה כּ ל היא בּ ּה  מלּ התעּס ק וּ מניעתנ וּ  
ותפאר ּת נ וּ  מקדּ ׁש נוּ  בּ ית בּ נין  ועכּ וּ ב  ויטאלהרב (הקדּ מתאח וּ ר  ח יּ ים )חיּ ים  .לעץ 

אז וּ לאי וכתב וגםמהר"א  הּק ל ּפ וֹ תזי"ע  בּ ּט וּ ל  יהיה  ההוּ א החבּ וּ ר  ידי על 
ה ּק טר וּ גים וה ׁש בּ תת הגּ ל וּ ת לאברהם(וקלּ וּ ת  כ"ד)חסד נהר  ראׁש וֹ ן וכתבמעין - . 

חיּ ים עץ  מרנ"ש )בּ פרי הג"ה העמידה , הע וֹ סקים (ׁש ער זכוּ ת ידי על ונראה : 
ידי על ימוּ ת ׁש לּ א י וֹ סף בּ ן מׁש יח על להגן  בּ ידם  כּ ח יׁש  האמת בּ חכמת

ארמילוּ ס  ח ')הר ׁש ע  ּת יקוּ ן לרמח "ל תיקו"ז ע וֹ ד .(וע יּ ן 

כּ  גּ דוֹ ל לנוּ  וקדוֹ ׁש הרמח"ל וּ מי צדּ יק  זכר  לוּ צאט וֹ  חיּ ים  מׁש ה רבּ י 
ה" בּ על אמן, עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  י לברכה בּ קיׁש ריםּמ סלּ ת  היה אׁש ר ," 

הּת וֹ רה מכמנּ י בּ כל ה'עצ וּ ם קדוֹ ׁש  עליו אמר בּ דוֹ ר וֹ זי "ע הגּ ר"א (אׁש ר  חי היה דּ א לּ וּ  

הּט הוֹ רים  ּפ ניו לק בּ ל רגלי הוֹ ל קילוֹ מטר )היה אלפים  ׁש ל מהל לבּט ל - עצה  מצא  ולא 
ללא בּ רצף ה זּ הר  בּ ספר לּמ וּ ד ה זּ וֹ , העצה את  א לּ א  ישׂ ראל מעם  גּ זר וֹ ת

את הפסק , לקרב  ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר ספר ׁש ל העלי וֹ נה הּק דה ׁש בּ כח 
בּ רחמים. הגּ אלּ ה 

הּק דוֹ ׁש  הזּ הר בּ ספר  גּ ירסא ׁש ל מיחד לּמ וּ ד סדר בּ יׁש יבתוֹ  ּת ּק ן לכן 
הרא ׁש וֹ נה  כּ ּת ּק נה זה דּ בר  וקבע לעת, מעת כּ לל הפסק  ללא בּ מׁש מר וֹ ת
"זאת  הלּ ׁש וֹ ן: בּ זה ישׂ ראל לחכמי בּ א גּ רת הדּ בר מעלת על וכוֹ תב בּ יׁש יבתוֹ ,
וּ בודּ אי שׂ וֹ נאיהם, טמנוּ  זוֹ  מרׁש ת להנּ צל קדׁש  קהלּ וֹ ת לכל היעוּ צה העצה
אל  ועּת ה מאד... ועצוּ ם הדּ בר רב  כּ י יח דּ לוּ  ולא  זאת על לפּק ח להם היה
חילי נתי ר  אלמלא אני כּ י גּ ום, אחרי  הזּ ה הדּ בר את  ישׂ ראל חכמי יׁש ליכוּ 

וּ מקוֹ ם, מק וֹ ם בּ כל זה דּ בר ק וֹ בע העצההייתי את יּק ח ּת וֹ רתכם  כּ בוֹ ד  אבל  
בּ מקוֹ מוֹ  אחד  וכל  י שׂ ראל, לכל לטוֹ בה כּ מ וֹ ה  אין  כּ י לזכ וּ ת לוֹ  ויהיה  ה זּ את

כּ לל ". ה וּ א קׁש ה דּ בר לא כּ י לעשׂ וֹ תוֹ  יכוֹ ל

ר"י  כג ְְִִַָהČא

מיחדת  חביבוּ ת מצינוּ  וּ ממ ׁש יכיו  ט וֹ ב  ׁש ם ה בּ על ּת למידי אצל גּ ם
רבּ י הרב  מוֹ רנוּ  ה ּק דוֹ ׁש  הרב כּ בוֹ ד הּס וֹ ד, ּת וֹ רת אייזיקללּמ וּ ד  יצחק  

למדּת ימזּ ידיט ׁש וֹ ב  ואמר : עצמוֹ  על העיד אׁש ר  אמן עלינוּ  יגן  זכ וּ תוֹ  
ּפ עמים .וׁש ניתי ואחד מאה  חיּ ים" עץ  ה"ּפ רי 

ה ּק דׁש  ר וּ ח  בּ ׁש ער עצמ וֹ  ז"ל האר "י לרבּ נ וּ  ּמ צינוּ  דּ נא  י "ב )וּ מקדמת (דּ ף 

בּ ע יּ וּ ן  ׁש יּ עמיק  בּ לי בּ לבד בּ קיאוּ ת דּ ר בּ זהר "ׁש יּ למד הלּ וי לּמ הר"א ׁש אמר
וּ בספר ר בּ ים ", ּפ עמים  הזּ הר  בּ ספר  וׁש יּ קרא  יוֹ ם בּ כל עלים נ' א וֹ  ׁש בחי מ ' 

נ"א )האר"י  ע ּמ וּ ד יוֹ ם (הנד"מ  בּ כל לוֹ מר  אחד ּת ׁש וּ בה לבּ על ּת ּק וּ ן  ׁש נּ תן כּ תב 
בּ ספר הוּ בא והן הבנה, ׁש וּ ם בּ לּת י לבד הלּ ׁש וֹ ן הזּ הר  מ ּס פר דּ ּפ ים ע שׂ רה
ד' יוֹ ם בּ כל ללּמ דוֹ  אחד ּת ׁש וּ בה  לבּ על ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן י ׁש ן דּ פוּ ס האר"י  ׁש בחי

וה  דּ ּפ ים , ה ' הגּ דוֹ ליםאוֹ  בּ ׁש ם  הבּ היר )חיד"א  ספר ער ספרים  הביא (מערכת  
דּ רבּ נ וּ  זּ הר ,האר"י ממיּה  דּ ּפ ים ה ' י וֹ ם כּ ל לוֹ מר ּת ׁש וּ בה  לבּ על ּת ּק וּ ן ׁש נּ תן  

מ הגה"ק  כּ תב בּ וֹ  מצוֹ תיוכיּ וֹ צא נתיב בּ ספר אוֹ תקאמרנא א' ׁש ביל ה ּת וֹ רה (נתיב  

מ וֹ רנוּ ל"א ) הגה"ק ׁש גּ ם ׁש ם  ו כּ תב  מזידט ׁש וֹ ב , הירׁש  צבי וכן הרב כּ ן , נהג 
הרב מ וֹ רנוּ  להגה "ק מקאריץמצינ וּ  ּפ נחס  רס"ד)רבּ י ע ּמ וּ ד ח "א  הנמ "ח  ּפ נחס  (אמרי 

הּמ וּ בא  הנּ וֹ רא ה ּמ עשׂ ה עוֹ ד וע יּ ן  י וֹ ם, בּ כל דּ ּפ ין ג ' אוֹ  ב ' לוֹ מר ׁש צּ רי
.להארי מקוֹ מוֹ  כּ אן  ואין אבוֹ ת, על בּ יתי בּ ן  בּ ספר

מוּ בא  האר"י ה ירים )וּ בכתבי ׁש יר  ספר - הּפ סוּ קים  בּ גּ נּ ים (ׁש ער "היּ וֹ ׁש בת : 
ה ׁש מיעני": לקוֹ ל מק ׁש יבים ק וֹ לל'קׁש יביםמ 'בריםח 'ר"תחברים 

הוּ אה ' הּפ ס וּ ק :חמלה ,ׁש מיעני, על ׁש מ וֹ ת , בּ פרׁש ת בּ ז וֹ הר ׁש דּ ר ׁש וּ  כּ מוֹ  
זה. והבן  וגו'", עליו ו ּת חמל בּ כה נער  "והנּ ה

קדוֹ ׁש  קהל ור בּ וֹ תי נחוּ סמוֹ רי לא היא בּ גלוּ תא? ׁש כינּת א ּת הא מתי עד 
ׁש בּ מים? אבינוּ  על

הם לב וֹ א , רוֹ צה  הוּ א  אלינ וּ , וּ מתחנּ ן  בּ יּס וּ רים  מתגּ וֹ לל ה ּמ ׁש יח  מל
בּ נ וּ  רק ּת ל וּ י זה וכל לגאלנוּ , ר וֹ צה  ית בּ ר 

עצה  לנ וּ  נתנ וּ  זיע"א והר ׁש בּ "י  הנּ ביא אליּ הוּ  ר בּ נוּ  מׁש ה העצה? וּ מה
ׁש הּמ ׁש יח נז כּ ה וכיצד הגּ אוּ לה, לקר וּ ב  לעשׂ וֹ ת מה וּ מוֹ עילה  קלּ ה טוֹ בה

וּ מ יּ ד. ּת כף  יבוֹ א
כּ ל  ס יּ וּ ם  ׁש נּ עשׂ ה הּמ ׁש יח , את יביא ה זּ ה ׁש הכּ וֹ לל היא : הּפ ׁש וּ טה  העצה
יכוֹ לים  אברכים , 26 לנוּ  יׁש  אם מאד, קל וזה ויוֹ ם, יוֹ ם  בּ כל הזּ וֹ הר ספר 
ימים, ׁש בע בּ יוֹ ם, ׁש ע וֹ ת  ׁש ני ילמד אבר ׁש כּ ל ידי על ׁש ב וּ ע , בּ כל לס יּ ם
מחצ וֹ ת  ילמדוּ  האלּ וּ  הע וֹ ת וּ ׁש ני הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר  ס יּ וּ ם  ׁש ב וּ ע  כּ ל לנוּ  ויׁש 
כּ ל  וכן בּ מים, והחׁש וּ בוֹ ת היקרוֹ ת הכי  העוֹ ת ׁש הם 12-2 ׁש ע וֹ ת ׁש ני



ֵסֶפר
לּוי ב ּגָ  ִמְכּתָ

יִרים ְוָהַעְסָקִנים  ְלָכל ָהֲעׁשִ
•

ּובֹו ה' ֲחָלִקים,
יִרים,  ְכָתִבים ַלֲעׁשִ ּמִ  ֲחָלִקים ִנְבָחִרים ּמִ

יִרים ל ַמְעָלה ַלֲעׁשִ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ יֵני ּתֹוָרה ּבְ ּוִמּדִ
ָצא ָלאֹור  ּיָ ׁשֶ

ִליָט"א "ְק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ִמּכְ
רּוְקִלין נוא יָארק, ַנת תשמ"ט, ּבְ ׁשְ ּבִ

ת ַלת ַהּדָ ְלַחם ְלַהּצָ ּנִ ׁשֶ ּכְ

•
"ַוַעד ַהֶּמְרָּכִזי ָהעֹוָלִמי ְלִקּיּום ַהַּיֲהדּות"

ְּברֹוְקִלין נוא-יארק, ְׁשַנת תשמ"ז ְלפ"ק, 
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תשע"ב ְלפ"ק

•
ֵהא ֻמְחֶלֶפת זֹאת ַהּתֹוָרה לֹא ּתְ

ו".  ֵטי ה' ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחּדָ ּפְ  "ִיְרַאת ה' ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמׁשְ
ַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים" ז ָרב ּוְמתּוִקים ִמּדְ ָהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמּזָ  "ַהּנֶ
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והעסקנים העשירים  לכל גלוי המכתב

הקדמה

העשירים ולבות לאזני שבר בזעקת בגלוי  לצאת  אותנו והביאו שהניעו הסיבות
אלה: הן

שהופיעו מסמכים כמה הדת ויסודי הכשרות לחיזוק ועד למדורנו הגיעו
זעזוע יהודי. כל לזעזע  מספקת סיבה  זו עצמו בפני אחד וכל  הגדולים, בעיתונים

תסמרנה. ראשו ושערות עמוק 

הכנסת בית חברי מאות  בפני  תעמולה עושים אורטודוקסים המכונים רבנים
רח"ל  הנוצרית  לאמונה יותר שיתקרבו חודששלהם ווארט " אידישע ה"דאס את לדוגמה (ראה 

תשמ"ז ) התמימים,ניסן היהודים את ומלעיטים מאכילים להם  והדומה כאלה דברים
הצעירים. ללבות חודרים  הדברים ולדאבוננו 

מליוני  של בערך  המסיונרית התעמולה בהפצת שקורה מה את  להוסיף יש לזה
כדברי  קולינו להרים עלינו  פנינו תכסה בושה  הכלל, לכל גדולה חרפה זוהי  דולרים,
תיבת בכל כמעט  שבזמננו ה', אליך פני להרים נכלמתי וגם בושתי  אלוקי עזרא
וממשיכים קוראים הם שבהם מסיונרית, תעמולה לשבוע  אחת מופיעה דואר 
הם  הבדלות אלפי אלף  להבדיל   כששם נוצרית, לאמונה החלקלק בלשונם

מהתנ"ך וראיות ציטטות הציבור )מביאים את לטשטש  הנמשכים (בכדי הם רבים  ולדאבונינו  ,
אין רבן  בית  ידיעת ואפילו  קראו , ולא למדו  שלא  ידיעתם חוסר מחמת ההבל אחרי רח"ל
ובמצב  בכך, אשמים לא והם נראים, היו איך אבותיהם ואבות אבותיהם את  ראו  ולא להם
ולהחדיר בהם ללחום בכדי  לרשותם, העומדים מהאמצעים הרבע את  אפילו לנו  אין  כזה
את  אבותינו  ואבות אבותינו הקריבו שעבורה באמונה  היהודים את  ולחזק ויראה אמונה

הטומאה. כוחות מפני עלינו  ותגן  בצורה כחומה תשמש אשר נפשם,
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הקדמה



והעסקנים העשירים  לכל גלוי ז מכתב

והעסקנים העשירים לכל גלוי מכתב

'א חלק

ּכ סף ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶערּכ וֹ 

הבא, לעולם יגיע ובמה שכלו, את אבד עשיר שיהודי איך – !!! חשבון בואו
לעשות יכול היה ומה

ורבותי!מורי
שיהודיםאנו איך מרגישים ואיננו המעגל חוני שינת חיצוניים(חלשים)ישנים עם

רח"ל.(מסיונרים) היהודי העם את לכבוש בכדי אחת יד עושים
תעמולהדורשים הפסק ללא להם ושולחים הצעירים, בפני דופי של דרשות

יהודי בית לכל ומגיע שחלילהמסיונרית, לביתכם המגיע הדואר על ושמרו לב שימו (אנא

רח"ל) לרשתם ליפול ח"ו שיכולים הילדים של לידיהם יגיע דבר.לא אירע לא כאילו שותקים וכולם
יהודילכך לכל סכנה פשוט שזה ברחובות, השוררת ההפקרות את גם לצרף יש

ברוח ומתחנך הגדל באמונה, חזק מספיק שאינו ליהודי ובמיוחד ברחוב, ללכת
ומצוות. תורה עול פריקת של

התורההעצה שמירת לאמונה תעמולה לערוך יעקב קול הקול היא היחידה
לנו יש ישראל, כלל העם המון את כך ידי על להציל הפסק ללא והמצוות
כח שיהווה והדת היהדות על תוכן מלא חומר הרחובות את להציף לרוב חומר ב"ה
הישרה. לדרך והטועים התועים ההמון בעזה"י זה ידי על להביא כדי נגדית משיכה
המעכבת סיבה קיימת כאן אך במרץ, לעבוד המוכנים עובדים ממאה למעלה לנו יש

העבודה. כל את
ורקלצערנו אחת היא המעכבת הסיבה הסיבה, את בגלוי ולומר להודות חייבים אנו

לכל חומר יום יום לשלוח עולמות, להפוך ניתן היה בכסף הכסף, והיא אחת
ואמונה, לתורה היהודים הלבבות את לחמם וזקנים לצעירים השפות בכל העולם
ולהשגיח ולפעול להתדרדר, ימשיכו לא שחלילה ולשמור שהתדרדרו אלו את להציל

ו חס התדרדרו לא שעדיין אלה על פקיחא נמוך,בעין בהיקף זאת עשינו בעבר שלום.
נהפכו רבות שמשפחות איך להאמין ניתן לא ונצורות, גדולות לפעול הצלחנו וב"ה
הרבה לפעול יכולנו המובן, במלוא התורה שמירת של חיים היום וחיים קצר, זמן תוך
בעבודתנו, להמשיך לנו מאפשרת שאינה הסיבה זו כיס חסרון מנלן, כסף אבל... יותר
הגשמי, הסוהר מבית אותם ויוציאו הדרך את להם שיאירו ממתינות משפחות אלפי
כשהשתדלו בעבר לשורשם נמשכים והם פועמת, עדיין שלהם היהודית הנקודה

דעתם. על אותם העבירה הזה העולם תענוגי רק ואמונה, תורה לשמור לפחות

,ובעיתוני , בעול מדינות להרבה ונשלחו ובמכתבי  יבקונטר התפרמו האלו  המכתבי
עזרו. לא  שהעשירי הזע בשנות  שהיה כמו בדיוק   כלו עזר ולא 

ב"ה

ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ְתֵלנּו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ים: יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ַמׁשְ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
)בשיר השירים פ' ב, ח-י(

בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי" )זוה"ק(

ספר הזוהר המחולק ל-960 קונטרסים 30 קונטרסים ב-32 קופסאות,
וכך בכמה דקות יוכלו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד

לסיים את כל הזוה"ק אלפי פעמים.
וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו,

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! )רש"י ד"ה ב' ל"א ד'( 
 ובזוהר הקדוש )פרשת בשלח דף סב(, כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה.
ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.

רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי )מט יא(, כתב:

שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה,
וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. )גם יין גימטריה "סוד"(.

על כן אחי ורעי בואו ונחיש הגאולה
בלמדנו זוהר הקדוש באחדות

כל ל"ב ישראל, על ידי כמה אופנים:

כל אחד יקח קופסה שיש בה 30 חלקים של הזוה"ק )המחולק לתתק"ס חלקים )960((,  א. 
וילמד קונטרס אחד בכל יום כשבע דקות ]במשך חודש ימים[ 

עם עוד 31 שהם ביחד ל"ב ]32[ איש, מסיימים את כל הזוה"ק בחודש, וזה אפשר בקלות,
ובכך יסיימו יחדיו את הזוה"ק בכל חודש. 

ב. כל אחד יחלק לחבריו חוברת אחת בסך הכל לחלק ל-30 איש )שזה לא קשה(, ובכך 
)וכבר הובאו דברי הזוה"ק בפרשת תרומה )קכ"ח ע"ב(, מגודל  יוכפלו זכויותיו לאלפים ולרבבות, 

מעלת "מזכה הרבים"(, וכל ל"ב יהודים )32( שיעשו כן מסיימים את כל הזוה"ק.

ג. לחלק לל"ב ]32[ בתי מדרש, ושם אחרי התפילה, ]ג' פעמים ביום[, ילמדו כשבע דקות 
]7[ ציבור של 30 איש, וכך יסיימו את כל הזוה"ק כמה פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 0548-436784
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רח"ל.(מסיונרים) היהודי העם את לכבוש בכדי אחת יד עושים
תעמולהדורשים הפסק ללא להם ושולחים הצעירים, בפני דופי של דרשות

יהודי בית לכל ומגיע שחלילהמסיונרית, לביתכם המגיע הדואר על ושמרו לב שימו (אנא

רח"ל) לרשתם ליפול ח"ו שיכולים הילדים של לידיהם יגיע דבר.לא אירע לא כאילו שותקים וכולם
יהודילכך לכל סכנה פשוט שזה ברחובות, השוררת ההפקרות את גם לצרף יש

ברוח ומתחנך הגדל באמונה, חזק מספיק שאינו ליהודי ובמיוחד ברחוב, ללכת
ומצוות. תורה עול פריקת של

התורההעצה שמירת לאמונה תעמולה לערוך יעקב קול הקול היא היחידה
לנו יש ישראל, כלל העם המון את כך ידי על להציל הפסק ללא והמצוות
כח שיהווה והדת היהדות על תוכן מלא חומר הרחובות את להציף לרוב חומר ב"ה
הישרה. לדרך והטועים התועים ההמון בעזה"י זה ידי על להביא כדי נגדית משיכה
המעכבת סיבה קיימת כאן אך במרץ, לעבוד המוכנים עובדים ממאה למעלה לנו יש

העבודה. כל את
ורקלצערנו אחת היא המעכבת הסיבה הסיבה, את בגלוי ולומר להודות חייבים אנו

לכל חומר יום יום לשלוח עולמות, להפוך ניתן היה בכסף הכסף, והיא אחת
ואמונה, לתורה היהודים הלבבות את לחמם וזקנים לצעירים השפות בכל העולם
ולהשגיח ולפעול להתדרדר, ימשיכו לא שחלילה ולשמור שהתדרדרו אלו את להציל

ו חס התדרדרו לא שעדיין אלה על פקיחא נמוך,בעין בהיקף זאת עשינו בעבר שלום.
נהפכו רבות שמשפחות איך להאמין ניתן לא ונצורות, גדולות לפעול הצלחנו וב"ה
הרבה לפעול יכולנו המובן, במלוא התורה שמירת של חיים היום וחיים קצר, זמן תוך
בעבודתנו, להמשיך לנו מאפשרת שאינה הסיבה זו כיס חסרון מנלן, כסף אבל... יותר
הגשמי, הסוהר מבית אותם ויוציאו הדרך את להם שיאירו ממתינות משפחות אלפי
כשהשתדלו בעבר לשורשם נמשכים והם פועמת, עדיין שלהם היהודית הנקודה

דעתם. על אותם העבירה הזה העולם תענוגי רק ואמונה, תורה לשמור לפחות

,ובעיתוני , בעול מדינות להרבה ונשלחו ובמכתבי  יבקונטר התפרמו האלו  המכתבי
עזרו. לא  שהעשירי הזע בשנות  שהיה כמו בדיוק   כלו עזר ולא 



והעסקניםח העשירים  לכל גלוי מכתב

בחטאינואחינו נספה פן האפשר, ככל מהר מהר אותנו והצילו בואו לנו קוראים
לגמרי תלושים התוהו בעולם חיים ויעקב יצחק אברהם בני ילדים מיליוני
הדבר ההיה ישראל. שמע ומהי יודעים אינם שמע קריאת אפילו ודתם, מעמם
הזה כדבר היתכן הזמן, כל לשמד מובלים עוללים אלפי ומאות עשרות לעולמים.
מרצונו יהודית דת על עבר אחד יהודי ושלום חס כאשר לשעבר לעינינו. שיקרה
היה ושבר ושוד ישראל, בני בבתי בוכים מר קול ואניה תאניה קול נשמעה וידיעתו
שדידת לאור קולו מרים ואין פה פוצה אין כיום לה, שפרשה אחת יהודית נשמה על
הצדדים מכל למו, עוללים ומה עושים מה אפילו יודעים באין אלפים למאות עמנו
הזולת על ומחייבים זה על שערבנו ישראל בני ואנו ברשתם לצודם לנפשם אורבים
יתכן, איך ההוצאות, לממן כסף שאין מפני לקבלה אפשר שאי מסיבה ונשתוק נעמוד

ואבוי. אוי פלאים כה ירדנו כבר האם
שייך.הבה שהדבר עוד כל אותם ונציל ובואו

גגגגרררראאאאסססס ייייוווודדדדאאאא ששששללללווווםםםם ההההקקקק''''
ישעיה" "בית וכולל בישיבה ור"מ ד"האלמין" שאול" "מגן דקהל רב
ובדיקות" בשחיטות להוראה "מכון
נואיארק ברוקלין


הגיון עם השקעה

חשכל לפעמים לעצמו עורך היהודית הנקודה בקרבו פועמת שעדיין נפש,יהודי בון
הנצחי לעולם העולם מן ועוברים מתים כולם לעולם, חי אינו אחד אף סוף כל סוף
שומעים ועומדים שהולכים היכן השקעה, של בעולם כיום חיים אנו הרי סוף, שאין

השקעות. ביזנעס, ונושמים
הבאישנם בעולם גדולים לרווחים כספם עיקר את המשקיעים דעת, בעלי עשירים

ביותר הגדולים שהרווחים שמבינים, הדעת בעלי הם אלו נצחי, עולם שהוא
מול אישיים לצרכים רק אותם מנצלים אם ואפסי מאוד קטן ערך להם יש הזה בעולם
עם ולחיות מעסקיהם יום כל להתפטר יכולים העשירים מרבית הנצחית, ההשקעה
בשני אוטומטית. כבר הנכנסים רווחים אותם מתוך ושקט בהרחבה ונכדיהם ילדיהם
כשישנים, יכולים, אין גם סעודות שתי ארוחה בכל לאכול אוכל, אין אחד אף מזלגות
לכן כסף? הרבה כך לכל זקוקים מה לשם כן אם מצב, באותו הם והעניים העשירים
ומזרימים כיסיהם את פותחים בקרבם פועל שההגיון דעת להם שיש העשירים
של מיתתו לאחר כי וחסד, תורה מוסדות ולבניית לצדקה הכיוונים, לכל כספים,

נצח. שכולו לעולם לקבר עמו לוקח שהוא היחידה ההשקעה זוהי האדם
שאיןישנם בעולם להשאיר חבל לצדקה, פרוטה כל החוסכים בינונים, אנשים הרבה

דירות של מלא רחוב לקנות לכם מציעים לעצמכם, תארו כלום, מזה להם
רבים מליארדים להרויח זה ידי על וממילא מאוד, זול במחיר ביותר היקר באיזור
בבנק יופקדו אלא ביד, תקבלו לא הרווחים שאת קטן, אחד תנאי מעמידים רק בקלות,
שיחתום ומי גמור, שוטה בבחינת יהיה כזו עיסקה שיגמור מי הרי שמכם, על בחשבון

נפש. לחולי חולים לבית לשולחו שיש חבריו יאמרו בוודאי כזו עיסקה על

והעסקנים העשירים  לכל גלוי טמכתב

מאותועתה, יותר חשובים אנו במה נפש חשבון בעצמנו ונערוך בואו יקרים, יהודים
מאה עד ולניננו לנכדינו לבנינו לנו המספיק רב הון לנו ויש כבר הצלחנו יהודי?
ולא ארוך לטווח בבנק הפקדה הם הרי ונרוויח, שנוסיף היתר וכל שנה, ועשרים
אצים אנו זאת בכל מזה, יודעים שאנו אף ועל שוטה, אותו כמו בדיוק לשימוש,

נוספים. דולרים כמה להרוויח בכדי בשבוע, שבוע מדי ביומו, יום מדי וממהרים



ילדיהם? למען העשירים עובדים האם
העשיריםכל רוב כי תירוץ, רק שזה הרי ילדיהם, בשביל עובדים הם כי הטוענים אלו

לכם לומר שינסה מישהו יהיה ואם נכדיהם, בשביל גם ומספיק די להם יש כבר
כבר יהודי, ר' אותם, שתשאלו הרי הדורות, כל סוף עד הנינים בשביל עובדים שאתם
הזמן כל שעסקו מופלגים עשירים גם חיו ביניהם העולם קיום מאז עברו רבים דורות
אותם של - כזה אחד נכד כיום לנו להראות יכולים אתם האם לניניהם, הון בצבירת
פרנסה של בעיות וללא בשקט כיום שחי - הזה בעולם אז שחיו העשירים המליונרים
היושבים תורה לבני פרט אביהם, מנכסי החיים הבנים והיכן סבו? שצבר הון מאותו
או שנים כמה לאחר כי ארוכה, לתקופה לא זאת וגם בהם, תומכים והוריהם ולומדים
את בעצמו ומרויח מו"ץ, או רב משרת מקבל שהוא או ישיבה לראש הופך שהאברך
אותו ומאלצים אותו רודפים ההורים וללמוד, ארוכות שנים לשבת שמעוניין ומי לחמו,

ההורים. של חשבונם על לחיות ולא משרה, לחפש
פיהסטטיסטיקה ועל ,0.20% ההורים של חשבונם על החיים שהילדים לנו מראה

ילדיהם את מכניסים העשירים עשירים, של ילדים אלו אינם רוב
לאפשר מנת על אגורה כל שם חוסך שהאבא היכן תורה בני של ילדים רק לביזנעס,

ההורים. חשבון על חיים הם ללמוד לילד
לעבודלסיכום, הולכים העניים של ובין העשירים של בין הילדים כללי באופן

רוצה שאינו ילד ויש במקרה אדרבה, לחמם, פת את בעצמם ומרויחים
צורכי גנגסטרים, היפיס, ביותר, לגרועים הופכים הם - ללמוד רוצה אינו וגם - לעבוד
חשבונם על מתפרנסים הצבור מכלל 02% שהם תורה, בני רק ועוד. מהמרים, סמים,

המליארדים??? את להשיג העשירים כל עובדים כך בשל והאם ההורים, של
מאודאנו קשה עובדים העשירים כלל שבדרך קודם, שהסקנו לסיכום להגיע חייבים

י לא אחד שאף המליונים את בדבריםלהשיג לרגע תתבוננו אם מהם. הנה
דבר" "בעל אותו רק לאמיתה, אמת הם שהדברים כמה עד תווכחו קודם, שנאמרו
למנהל כסף הרבה משלמים אתם אם כך, על מלחשוב אתכם שמסית זה הוא
מנהל גם לקחת לכם מותר אולי הביזנעס, של החשבונות את לכם שינהל חשבונות
וילדיכם בשבילכם להוצאות צריכים אתם כמה החשבון את לכם שיעשה חשבונות
עוד כל - עתה כבר תוציאו היתר ואת ובכבוד, בריווח להתפרנס - תורה בני הם אם -
שזו לנצח, תשכנו ששם בעולם הבא, בעולם הכסף את ותשקיעו - הכח את לכם שיש

ולתפארת. לשם מלוכה דירת תהיה





והעסקניםח העשירים  לכל גלוי מכתב

בחטאינואחינו נספה פן האפשר, ככל מהר מהר אותנו והצילו בואו לנו קוראים
לגמרי תלושים התוהו בעולם חיים ויעקב יצחק אברהם בני ילדים מיליוני
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מרצונו יהודית דת על עבר אחד יהודי ושלום חס כאשר לשעבר לעינינו. שיקרה
היה ושבר ושוד ישראל, בני בבתי בוכים מר קול ואניה תאניה קול נשמעה וידיעתו
שדידת לאור קולו מרים ואין פה פוצה אין כיום לה, שפרשה אחת יהודית נשמה על
הצדדים מכל למו, עוללים ומה עושים מה אפילו יודעים באין אלפים למאות עמנו
הזולת על ומחייבים זה על שערבנו ישראל בני ואנו ברשתם לצודם לנפשם אורבים
יתכן, איך ההוצאות, לממן כסף שאין מפני לקבלה אפשר שאי מסיבה ונשתוק נעמוד
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והעסקנים העשירים  לכל גלוי טמכתב
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אצים אנו זאת בכל מזה, יודעים שאנו אף ועל שוטה, אותו כמו בדיוק לשימוש,

נוספים. דולרים כמה להרוויח בכדי בשבוע, שבוע מדי ביומו, יום מדי וממהרים



ילדיהם? למען העשירים עובדים האם
העשיריםכל רוב כי תירוץ, רק שזה הרי ילדיהם, בשביל עובדים הם כי הטוענים אלו

לכם לומר שינסה מישהו יהיה ואם נכדיהם, בשביל גם ומספיק די להם יש כבר
כבר יהודי, ר' אותם, שתשאלו הרי הדורות, כל סוף עד הנינים בשביל עובדים שאתם
הזמן כל שעסקו מופלגים עשירים גם חיו ביניהם העולם קיום מאז עברו רבים דורות
אותם של - כזה אחד נכד כיום לנו להראות יכולים אתם האם לניניהם, הון בצבירת
פרנסה של בעיות וללא בשקט כיום שחי - הזה בעולם אז שחיו העשירים המליונרים
היושבים תורה לבני פרט אביהם, מנכסי החיים הבנים והיכן סבו? שצבר הון מאותו
או שנים כמה לאחר כי ארוכה, לתקופה לא זאת וגם בהם, תומכים והוריהם ולומדים
את בעצמו ומרויח מו"ץ, או רב משרת מקבל שהוא או ישיבה לראש הופך שהאברך
אותו ומאלצים אותו רודפים ההורים וללמוד, ארוכות שנים לשבת שמעוניין ומי לחמו,

ההורים. של חשבונם על לחיות ולא משרה, לחפש
פיהסטטיסטיקה ועל ,0.20% ההורים של חשבונם על החיים שהילדים לנו מראה

ילדיהם את מכניסים העשירים עשירים, של ילדים אלו אינם רוב
לאפשר מנת על אגורה כל שם חוסך שהאבא היכן תורה בני של ילדים רק לביזנעס,

ההורים. חשבון על חיים הם ללמוד לילד
לעבודלסיכום, הולכים העניים של ובין העשירים של בין הילדים כללי באופן

רוצה שאינו ילד ויש במקרה אדרבה, לחמם, פת את בעצמם ומרויחים
צורכי גנגסטרים, היפיס, ביותר, לגרועים הופכים הם - ללמוד רוצה אינו וגם - לעבוד
חשבונם על מתפרנסים הצבור מכלל 02% שהם תורה, בני רק ועוד. מהמרים, סמים,

המליארדים??? את להשיג העשירים כל עובדים כך בשל והאם ההורים, של
מאודאנו קשה עובדים העשירים כלל שבדרך קודם, שהסקנו לסיכום להגיע חייבים

י לא אחד שאף המליונים את בדבריםלהשיג לרגע תתבוננו אם מהם. הנה
דבר" "בעל אותו רק לאמיתה, אמת הם שהדברים כמה עד תווכחו קודם, שנאמרו
למנהל כסף הרבה משלמים אתם אם כך, על מלחשוב אתכם שמסית זה הוא
מנהל גם לקחת לכם מותר אולי הביזנעס, של החשבונות את לכם שינהל חשבונות
וילדיכם בשבילכם להוצאות צריכים אתם כמה החשבון את לכם שיעשה חשבונות
עוד כל - עתה כבר תוציאו היתר ואת ובכבוד, בריווח להתפרנס - תורה בני הם אם -
שזו לנצח, תשכנו ששם בעולם הבא, בעולם הכסף את ותשקיעו - הכח את לכם שיש

ולתפארת. לשם מלוכה דירת תהיה





והעסקניםי  העשירים  לכל גלוי מכתב

חומש בנתינת יוצאים אינם עשירים
תורהאתם, למוסדות נותנים שאתם הצדקה עם וברגיעה בשקט חיים העשירים,

שלכם הצדקות כל על ברוכים תהיו שבויים, פדיון חולים, ביקור וחסד,
אשר את שוכחים אתם אבל הכספים. אותם את המחלקות הידים תהיינה וברוכות
בחומש, אפילו מעשר חובת ידי יוצאים שאינם חסד, אהבת בספרו חיים החפץ כתב
אתם לכן להם, לעזור האפשרות קיימת לעשירים ולהם רבים נצרכים וקיימים מאחר

יכולתו. כפי אחד כל להם, לעזור חייבים
היאבמיוחד, הרובצת האחריות אז מהתדרדרות, יהודיות נשמות בהצלת כשמדובר

אומרים חז"ל הרי כי גדולה יותר נד.)הרבה למחות(שבת בידו שיש מי כל
לעזור בכח לכם היה אם לעצמכם, תתארו עכשיו עבירה. באותה נתפס מוחה ואינו
שבשמים הרי זאת, עושים ואינכם עמוק, בבוץ חלילה ישקעו שלא יהודיות לנשמות

היהודיות. הנשמות אותן את הרגתם שאתם כאילו לכם זאת יחשבו
בידיםמלבד שעושים הממון ידי על לפעול שבידכם העשירים אתם ורק אתם זה

הוא ישראל שחטא אע"פ וישראל התורה, על יעברו שלא להצילם ולעשות
עליה, עובר הרי התורה עושה אינו ואם ישראל, לעם בן נשאר שהוא, מקום ובכל
חשבונכם על ידם על תעשנה שלא למנוע בידכם שהיה העבירות אותן כל כן ואם

העון. אותו על נענש הוא מוחה ואינו למחות בידו שיש שכל מהדין הוא



הדור לכל באחריות נושאים העשירים
טובידוע איך שם, תיאר מהם אחד כל עניים, הרבה התאספו שפעם איך הסיפור

אינני שאני ב"ה להם: שהשיב חכם, אחד היה ביניהם אך, עשיר. הייתי לו היה
מתכוון הוא למה הבינו ולא השתוממו כולם בשבילי! מספיק היה לא הגהינום ◌ְעשיר,

להם: הסביר הוא ואז אלו, דברים באומרו
השגתמורי אונאה, רבית, שקר, גזל, של הקשים מהנסיונות שחוץ לכם, תדעו ורבותי!

נושא הוא ביום, רגע כל בהם מתנסה העשיר שהאדם ובטחון אמונה וחוסר גבול
יהודי לעצמכם, תתארו . במילים אותה להביע באפשרות שאין גדולה באחריות גם

צריך שהוא ממה יותר דולר מליון לו ילדיו)שיש ובשביל חייו,(בשבילו את לחיות בכדי
אדם, לכל $2 בשביל מהתדרדרות יהודיות נשמות להציל שניתן וקורה שומע כשהוא
אם שלו. המיותרים דולר במליון יהודים 40.000 להציל יכול שהוא דבר, של פירושו
זאת, עושה אינו הוא חלילה אם אך שלו, הבא בעולם לקנא שיש הרי זאת, עושה הוא
הנפשות. אותן 40.000 של הגהינום את לשאת חייב יהיה הוא שלו, בגהינום לקנא אין

כסףלו ומוזיל רץ היה אחד שכל הרי - בדבריו המשיך - בריא שכל לאנשים היה
אך המשכן, להקמת שהתנדבו בעת שהיה כפי בדיוק במצוה, לזכות בכדי מכיסו
עד אותו מושך הוא וכך שונים, בתירוצים מדעתו העשיר את מעביר דבר הבעל
התדרדרו. שבגללו הנשמות אותן על בשמים עליו מקטרג הוא מכן ולאחר למיתתו,



והעסקנים העשירים  לכל גלוי יאמכתב

תנופתו במלוא אוישויץ
כיכל כסף, שיתנו והתחננו כשבכו הלא-רחוק, העבר את זוכר, עדיין מאתנו אחד

1.000.000 להציל יכלו $1000.000.0 ובשביל יהודי, להציל יכלו $10 כל בשביל
עומ עשו, לא וזאת איךיהודים, הדבר, קרה איך מתפלאים ועדיין אנשים כיום דים

עון זה הרי זאת? עשו לא אנשים הרבה כך כל ולהציל הכסף את להשיג כשיכלו יתכן
יכופר. בל

יוםהשאלה מדי שורפים הברית בארצות כאן תוקף, במשנה כיום קיימת הזאת
שרוב יהודים ל-6.000.000 קרוב יהודים, מליוני של נשמותיהם את ביומו
ביומו יום מדי רח"ל, ויהדות מתורה יודעים ואינם המצב בשפל נמצאים רובם
אמיתית מיהדות אותם כשמעבירים השריפה, לתנורי הנפשות מושלכות

רח"ל. נשרפת ונשמתם לכפירה ומחופש לחופש, וממודרניזציה למודרניזציה,



לעזור והאפשרות הכח העשירים בידכם
אתיש למלא מנת על לה שזקוקים עבודה לכל מוכנים העומדים אנשים 112 לנו

אחינו מליוני של ללבותיהם להגיע בכדי הדרוש החומר כל את לנו יש המשימה,
מלאים קונטרסים והרדומה. החבויה שלהם היהודית לנקודה לחדור היהודים,
וקיום התורה לימוד עולם, לבורא הקשר היהדות, במהות שעוסקים מספרים
מכל וריקים זמניים רק שהינם הזה העולם מהבלי להתנער איך להסביר המעשים,
מזוזות, כשרות, תפילין, ציצית, כמו רוחניים, בתענוגים לעסוק זאת ולעומת תוכן,
בעולם גם נהנים שמהם האמיתית ההנאה שהינם ועוד, טובים וימים שבתות שמירת

הבא. בעולם וגם הזה
שניםהתוכן במשך שחקרנו חקירות הינם שחיברנו הקונטרסים אותם של המרכזי

מלכות שהיא אמריקה בארה"ב. ביהדות הזו האיומה לירידה והביא הניא מה
וכמו רבות, בה כשהאפשרויות לגוים, ולהבדיל ליהודים בה שוות שהזכויות חסד, של
דת גזירות ללא והמצוות התורה לשמירת יהודית דתית פעילות כאן מאפשרים כן
כמה ותוך רח"ל, דתם את רבים יהודים ממירים כזה במצב דוקא זאת ובכל ח"ו,
של סימנים נראים בהווה גם ולדאבוננו בעבר גם היה כך דבר, מהם ישאר לא דורות

מהדת. נוראה ירידה
היא:הסיבה לכך
המשפחה-כשרות טהרת - .שבת

אותםאלו כל את בצד והעמידו הברית בארצות כאן שהוזנחו הדברים שלשת הינם
בעבר. שמרנו שעליהם הערכים

שגריםלכן היכן המדינות בכל בעיקר שיתרכז היהדות, לקיום העולמי ועד את הקמנו
הבעיות את להכיר הדת, את עוזבים שבגללן הסיבות הן מה ללמוד יהודים, שם
ההמשכיות את ולהבטיח לשמור בכדי המתאים, הפתרון את להן ולחפש מקרוב,

הבאים. לדורות



והעסקניםי  העשירים  לכל גלוי מכתב

חומש בנתינת יוצאים אינם עשירים
תורהאתם, למוסדות נותנים שאתם הצדקה עם וברגיעה בשקט חיים העשירים,

שלכם הצדקות כל על ברוכים תהיו שבויים, פדיון חולים, ביקור וחסד,
אשר את שוכחים אתם אבל הכספים. אותם את המחלקות הידים תהיינה וברוכות
בחומש, אפילו מעשר חובת ידי יוצאים שאינם חסד, אהבת בספרו חיים החפץ כתב
אתם לכן להם, לעזור האפשרות קיימת לעשירים ולהם רבים נצרכים וקיימים מאחר

יכולתו. כפי אחד כל להם, לעזור חייבים
היאבמיוחד, הרובצת האחריות אז מהתדרדרות, יהודיות נשמות בהצלת כשמדובר

אומרים חז"ל הרי כי גדולה יותר נד.)הרבה למחות(שבת בידו שיש מי כל
לעזור בכח לכם היה אם לעצמכם, תתארו עכשיו עבירה. באותה נתפס מוחה ואינו
שבשמים הרי זאת, עושים ואינכם עמוק, בבוץ חלילה ישקעו שלא יהודיות לנשמות

היהודיות. הנשמות אותן את הרגתם שאתם כאילו לכם זאת יחשבו
בידיםמלבד שעושים הממון ידי על לפעול שבידכם העשירים אתם ורק אתם זה

הוא ישראל שחטא אע"פ וישראל התורה, על יעברו שלא להצילם ולעשות
עליה, עובר הרי התורה עושה אינו ואם ישראל, לעם בן נשאר שהוא, מקום ובכל
חשבונכם על ידם על תעשנה שלא למנוע בידכם שהיה העבירות אותן כל כן ואם

העון. אותו על נענש הוא מוחה ואינו למחות בידו שיש שכל מהדין הוא



הדור לכל באחריות נושאים העשירים
טובידוע איך שם, תיאר מהם אחד כל עניים, הרבה התאספו שפעם איך הסיפור

אינני שאני ב"ה להם: שהשיב חכם, אחד היה ביניהם אך, עשיר. הייתי לו היה
מתכוון הוא למה הבינו ולא השתוממו כולם בשבילי! מספיק היה לא הגהינום ◌ְעשיר,

להם: הסביר הוא ואז אלו, דברים באומרו
השגתמורי אונאה, רבית, שקר, גזל, של הקשים מהנסיונות שחוץ לכם, תדעו ורבותי!

נושא הוא ביום, רגע כל בהם מתנסה העשיר שהאדם ובטחון אמונה וחוסר גבול
יהודי לעצמכם, תתארו . במילים אותה להביע באפשרות שאין גדולה באחריות גם

צריך שהוא ממה יותר דולר מליון לו ילדיו)שיש ובשביל חייו,(בשבילו את לחיות בכדי
אדם, לכל $2 בשביל מהתדרדרות יהודיות נשמות להציל שניתן וקורה שומע כשהוא
אם שלו. המיותרים דולר במליון יהודים 40.000 להציל יכול שהוא דבר, של פירושו
זאת, עושה אינו הוא חלילה אם אך שלו, הבא בעולם לקנא שיש הרי זאת, עושה הוא
הנפשות. אותן 40.000 של הגהינום את לשאת חייב יהיה הוא שלו, בגהינום לקנא אין

כסףלו ומוזיל רץ היה אחד שכל הרי - בדבריו המשיך - בריא שכל לאנשים היה
אך המשכן, להקמת שהתנדבו בעת שהיה כפי בדיוק במצוה, לזכות בכדי מכיסו
עד אותו מושך הוא וכך שונים, בתירוצים מדעתו העשיר את מעביר דבר הבעל
התדרדרו. שבגללו הנשמות אותן על בשמים עליו מקטרג הוא מכן ולאחר למיתתו,



והעסקנים העשירים  לכל גלוי יאמכתב

תנופתו במלוא אוישויץ
כיכל כסף, שיתנו והתחננו כשבכו הלא-רחוק, העבר את זוכר, עדיין מאתנו אחד

1.000.000 להציל יכלו $1000.000.0 ובשביל יהודי, להציל יכלו $10 כל בשביל
עומ עשו, לא וזאת איךיהודים, הדבר, קרה איך מתפלאים ועדיין אנשים כיום דים

עון זה הרי זאת? עשו לא אנשים הרבה כך כל ולהציל הכסף את להשיג כשיכלו יתכן
יכופר. בל

יוםהשאלה מדי שורפים הברית בארצות כאן תוקף, במשנה כיום קיימת הזאת
שרוב יהודים ל-6.000.000 קרוב יהודים, מליוני של נשמותיהם את ביומו
ביומו יום מדי רח"ל, ויהדות מתורה יודעים ואינם המצב בשפל נמצאים רובם
אמיתית מיהדות אותם כשמעבירים השריפה, לתנורי הנפשות מושלכות

רח"ל. נשרפת ונשמתם לכפירה ומחופש לחופש, וממודרניזציה למודרניזציה,



לעזור והאפשרות הכח העשירים בידכם
אתיש למלא מנת על לה שזקוקים עבודה לכל מוכנים העומדים אנשים 112 לנו

אחינו מליוני של ללבותיהם להגיע בכדי הדרוש החומר כל את לנו יש המשימה,
מלאים קונטרסים והרדומה. החבויה שלהם היהודית לנקודה לחדור היהודים,
וקיום התורה לימוד עולם, לבורא הקשר היהדות, במהות שעוסקים מספרים
מכל וריקים זמניים רק שהינם הזה העולם מהבלי להתנער איך להסביר המעשים,
מזוזות, כשרות, תפילין, ציצית, כמו רוחניים, בתענוגים לעסוק זאת ולעומת תוכן,
בעולם גם נהנים שמהם האמיתית ההנאה שהינם ועוד, טובים וימים שבתות שמירת

הבא. בעולם וגם הזה
שניםהתוכן במשך שחקרנו חקירות הינם שחיברנו הקונטרסים אותם של המרכזי

מלכות שהיא אמריקה בארה"ב. ביהדות הזו האיומה לירידה והביא הניא מה
וכמו רבות, בה כשהאפשרויות לגוים, ולהבדיל ליהודים בה שוות שהזכויות חסד, של
דת גזירות ללא והמצוות התורה לשמירת יהודית דתית פעילות כאן מאפשרים כן
כמה ותוך רח"ל, דתם את רבים יהודים ממירים כזה במצב דוקא זאת ובכל ח"ו,
של סימנים נראים בהווה גם ולדאבוננו בעבר גם היה כך דבר, מהם ישאר לא דורות

מהדת. נוראה ירידה
היא:הסיבה לכך
המשפחה-כשרות טהרת - .שבת

אותםאלו כל את בצד והעמידו הברית בארצות כאן שהוזנחו הדברים שלשת הינם
בעבר. שמרנו שעליהם הערכים

שגריםלכן היכן המדינות בכל בעיקר שיתרכז היהדות, לקיום העולמי ועד את הקמנו
הבעיות את להכיר הדת, את עוזבים שבגללן הסיבות הן מה ללמוד יהודים, שם
ההמשכיות את ולהבטיח לשמור בכדי המתאים, הפתרון את להן ולחפש מקרוב,

הבאים. לדורות



והעסקניםיב  העשירים  לכל גלוי מכתב

שבת,הבעיה כשרות, שמירת אי לעיל, שצייננו כפי היא שבה, והמרכזית הראשונה
המשפחה. וטהרת

הכננוהקונטרסים, מוכנים)שאותם כמעט היא(והנם ומועילה, יפה בצורה הוכנו
על ולשמור חזקים להיות וחשק חמימות וללבבות לעצמות מחדירה
ולהשמר להתדרדר שלא איך רבות לבעיות פתרונות מוצאים גם ושם היהדות,

קיימא. של דבר שיהיה מנת על הבאים, לדורות להחדיר זה וכל הזמן, מנסיונות
חוברות.אנו אותן של בזכותן הישרה לדרך חזרו כבר שאלפים כאן, להעיד יכולים

האפשרויותועתה, כל הן אלו לעיל שהזכרנו מה כל יקרים, ועסקנים עשירים
דבר: של כשפירושו לרשותינו, העומדות

וספרים.להדפיס חוברות
הברית.להפיצם ארצות רחבי בכל

מצוה.להשיג לשם זו קדושה בעבודה לנו שיעזרו אנשים
השמדהששה בסכנת יהודים לעזור.מליון יכולים העשירים ואתם

לכםהשאר, להיות יכול ותתמכו ידכם את תתנו אם בידכם, מונח לכסף, הכוונה
כל אחריותכם. על עליכם, הכל נופל אז לא, אם ישראל! כלל בהצלת חלק
בידים מהיהדות אותה אבדתם שאתם לכם ייחשב זה בגלל המתנתקת יהודי נפש

נד.) להצילו.(שבת בידכם והיה מאחר ידרש דמו ומידכם
מועדתתבוננו בעוד מסוידים)היטב, כבר כשהם אבות בבית נמצאים כבר עשירים כיום(כמה אין ,

הזו. הכאובה הבעיה את מעלה של דין בבית לתרץ שיוכל חזק תירוץ
בכדיאיך אנושיים על בכוחות ביממה שעה 12-15 מוכנים היו שיהודים יתכן, זה

וכן בארה"ב היהודי הקיום לטובת יסודות להעמיד ישראל, הכלל את לזכות
רק להקדיש צריכים הייתם העשירים אתם ואילו העולם. של אחרים בחלקים
לכם שיש בזמן בבנק, חשבונכם את שתחייב שטעק המחאה לכתיבת דקות מספר
השכל היה היכן כן ואם תרצו, אם אפילו כלום בזה לעשות יכולים שאינכם כסף
ולא עדן בגן ביותר היפים במקומות מזהב כורסה לקנות כשיכולתם שלכם וההגיון

זאת? עשיתם
תדחולכן אל למעלה, שכתבנו מה על ותחשבו זמן עוד לכם כשיש כך על תחשבו

ודוחה דוחה תמיד הוא הרע, היצר של ועצתו הדרך זה כי אחרת לפעם זה את
יותר. אפשרות לכם אין לבסוף שכבר עד זמן לאחר על

יפה:ספרים, בעין יתרמו העשירים אם להפצה, מוכנים שכבר

כהלכתה.◆ בישראל השבת
כדת.◆ שבת שמירת 
ומזוזות.◆ לתפילין מדריך  - השלם סת"ם מצות
בישראל.◆ המשפחה טהרת
כהלכתה.◆ בישראל הכשרות

והעסקנים העשירים  לכל גלוי יגמכתב

ולמעשה.◆ להלכה הכשרות
ומנהגיו.◆ דיניו ציצית, מצות
כהלכתה.◆ ישראל מזוזת
כהלכתה.◆ בישראל השחיטה
השלם .◆ ישראל  קדושת

' ב חלק

מעלה של דין בית של במבחן ללללננננוווו))))העשיר אאאאממממררררוווו ששששחחחחזזזז""""לללל ((((ככככפפפפיייי

הנגיד?דין:בית יעקב ר' אתה
כן!עשיר:

הזאת?דין:בית לעשירות הגעת איך
קשה.עשיר: עבדתי אומרת, זאת מה

עשירותך?דין:בית מתבטאת במה
דולר.עשיר: מליון למאה קרוב בבנק לי יש

עשיר?דין:בית אתה במה אבל עשיר, שלך שהבנק דבר של פירושו סליחה,
בו.עשיר: להשתמש יכול אני רק שלי, הוא בבנק הכסף הפירוש? מה

אינךדין:בית האם בכסף? להשתמש כעת יכול אתה איך לנו להסביר תוכל אולי
ערך? כל לו אין שימוש כל ללא בבנק שמונח שכסף מבין

ללבושעשיר: יכולתי לא אחת, ארוחה במקום ארוחות שתי לאכול יכולתי לא הרי נו,
אחד! לובש כשאני בגדים שני

היתרדין:בית את למה כן לצדקה?(השאר)אם נתת לא
מעשר!עשיר: נתתי הרי הפירוש, מה

ידידין:בית יוצאים לא גם בחומש אפילו מעשר, בנתינת חובה ידי יוצא אינו עשיר
במעשר? עצמך את פטרת איך כן ואם כותב, חיים שהחפץ כפי חובה

חיים!עשיר: מהחפץ שמעתי לא אני
בהמה,דין:בית בשר לאכול שאסור וטען זעק כשמישהו הרי גדול, (מפניחידוש

כראוי) מומחים אינם שזהשהשוחטים בספרו אומר חיים החפץ הרע, לשון שזה צעקת
חיים? מהחפץ שכחת פתאום עכשיו ואילו הרע, לשון

כך!עשיר: על יודע אחד כל לכן מאוד, חמור דבר הוא הרע לשון
מלשוןדין:בית בהרבה גרוע ישראל כלל להצלת צדקה קצת שלתת שתדע,

הדרך מן אלפים מאות ירדו וכך אנשים, שלשה הורג הרע לשון כי הרע,
מומרים! ונעשו



והעסקניםיב  העשירים  לכל גלוי מכתב

שבת,הבעיה כשרות, שמירת אי לעיל, שצייננו כפי היא שבה, והמרכזית הראשונה
המשפחה. וטהרת

הכננוהקונטרסים, מוכנים)שאותם כמעט היא(והנם ומועילה, יפה בצורה הוכנו
על ולשמור חזקים להיות וחשק חמימות וללבבות לעצמות מחדירה
ולהשמר להתדרדר שלא איך רבות לבעיות פתרונות מוצאים גם ושם היהדות,

קיימא. של דבר שיהיה מנת על הבאים, לדורות להחדיר זה וכל הזמן, מנסיונות
חוברות.אנו אותן של בזכותן הישרה לדרך חזרו כבר שאלפים כאן, להעיד יכולים

האפשרויותועתה, כל הן אלו לעיל שהזכרנו מה כל יקרים, ועסקנים עשירים
דבר: של כשפירושו לרשותינו, העומדות

וספרים.להדפיס חוברות
הברית.להפיצם ארצות רחבי בכל

מצוה.להשיג לשם זו קדושה בעבודה לנו שיעזרו אנשים
השמדהששה בסכנת יהודים לעזור.מליון יכולים העשירים ואתם

לכםהשאר, להיות יכול ותתמכו ידכם את תתנו אם בידכם, מונח לכסף, הכוונה
כל אחריותכם. על עליכם, הכל נופל אז לא, אם ישראל! כלל בהצלת חלק
בידים מהיהדות אותה אבדתם שאתם לכם ייחשב זה בגלל המתנתקת יהודי נפש

נד.) להצילו.(שבת בידכם והיה מאחר ידרש דמו ומידכם
מועדתתבוננו בעוד מסוידים)היטב, כבר כשהם אבות בבית נמצאים כבר עשירים כיום(כמה אין ,

הזו. הכאובה הבעיה את מעלה של דין בבית לתרץ שיוכל חזק תירוץ
בכדיאיך אנושיים על בכוחות ביממה שעה 12-15 מוכנים היו שיהודים יתכן, זה

וכן בארה"ב היהודי הקיום לטובת יסודות להעמיד ישראל, הכלל את לזכות
רק להקדיש צריכים הייתם העשירים אתם ואילו העולם. של אחרים בחלקים
לכם שיש בזמן בבנק, חשבונכם את שתחייב שטעק המחאה לכתיבת דקות מספר
השכל היה היכן כן ואם תרצו, אם אפילו כלום בזה לעשות יכולים שאינכם כסף
ולא עדן בגן ביותר היפים במקומות מזהב כורסה לקנות כשיכולתם שלכם וההגיון

זאת? עשיתם
תדחולכן אל למעלה, שכתבנו מה על ותחשבו זמן עוד לכם כשיש כך על תחשבו

ודוחה דוחה תמיד הוא הרע, היצר של ועצתו הדרך זה כי אחרת לפעם זה את
יותר. אפשרות לכם אין לבסוף שכבר עד זמן לאחר על

יפה:ספרים, בעין יתרמו העשירים אם להפצה, מוכנים שכבר

כהלכתה.◆ בישראל השבת
כדת.◆ שבת שמירת 
ומזוזות.◆ לתפילין מדריך  - השלם סת"ם מצות
בישראל.◆ המשפחה טהרת
כהלכתה.◆ בישראל הכשרות

והעסקנים העשירים  לכל גלוי יגמכתב

ולמעשה.◆ להלכה הכשרות
ומנהגיו.◆ דיניו ציצית, מצות
כהלכתה.◆ ישראל מזוזת
כהלכתה.◆ בישראל השחיטה
השלם .◆ ישראל  קדושת

' ב חלק

מעלה של דין בית של במבחן ללללננננוווו))))העשיר אאאאממממררררוווו ששששחחחחזזזז""""לללל ((((ככככפפפפיייי

הנגיד?דין:בית יעקב ר' אתה
כן!עשיר:

הזאת?דין:בית לעשירות הגעת איך
קשה.עשיר: עבדתי אומרת, זאת מה

עשירותך?דין:בית מתבטאת במה
דולר.עשיר: מליון למאה קרוב בבנק לי יש

עשיר?דין:בית אתה במה אבל עשיר, שלך שהבנק דבר של פירושו סליחה,
בו.עשיר: להשתמש יכול אני רק שלי, הוא בבנק הכסף הפירוש? מה

אינךדין:בית האם בכסף? להשתמש כעת יכול אתה איך לנו להסביר תוכל אולי
ערך? כל לו אין שימוש כל ללא בבנק שמונח שכסף מבין

ללבושעשיר: יכולתי לא אחת, ארוחה במקום ארוחות שתי לאכול יכולתי לא הרי נו,
אחד! לובש כשאני בגדים שני

היתרדין:בית את למה כן לצדקה?(השאר)אם נתת לא
מעשר!עשיר: נתתי הרי הפירוש, מה

ידידין:בית יוצאים לא גם בחומש אפילו מעשר, בנתינת חובה ידי יוצא אינו עשיר
במעשר? עצמך את פטרת איך כן ואם כותב, חיים שהחפץ כפי חובה

חיים!עשיר: מהחפץ שמעתי לא אני
בהמה,דין:בית בשר לאכול שאסור וטען זעק כשמישהו הרי גדול, (מפניחידוש

כראוי) מומחים אינם שזהשהשוחטים בספרו אומר חיים החפץ הרע, לשון שזה צעקת
חיים? מהחפץ שכחת פתאום עכשיו ואילו הרע, לשון

כך!עשיר: על יודע אחד כל לכן מאוד, חמור דבר הוא הרע לשון
מלשוןדין:בית בהרבה גרוע ישראל כלל להצלת צדקה קצת שלתת שתדע,

הדרך מן אלפים מאות ירדו וכך אנשים, שלשה הורג הרע לשון כי הרע,
מומרים! ונעשו



והעסקניםיד העשירים  לכל גלוי מכתב

צדקה?עשיר: נותן לא שאני בכך למומרים יהודים הופכים איך

ואתהדין:בית ושמד מהתדרדרות יהודים להציל כסף מבקשים אם מאוד, פשוט
האפשרויות!!! את לך שיש למרות נותן לא

הללו!עשיר: למטרות ביקשו לא פעם אף אבל ממני

שבדין:בית בעיתונים כתוב שהיה מה שכחת כבר כתבותהאם שבוע אחרי וע
התייחסת ולא הכתוב את קראת היהודי", העם את "הצילו וקראו לשמים שזעקו

חלקך!!! את נתת לא הכתוב, אל כלל

ישראל?עשיר: כלל כל את להציל אחד אדם יכול איך בהגזמה, שמדובר הבנתי אני

כאלודין:בית מישראל אחת נפש "המקיים לנו אומרים חז"ל ראשית זאת. תבין עתה
הכלל את שהצלתם כאילו אחד יהודי של שההצלה הרי מלא", עולם קיים
ישראל הכלל של המציל אתה לפעמים דבר", לכל מפליג תהי "אל שנית, כולו. ישראל
אלו הם ויחידים הדורות, ירידת שקיימת ידוע ותשמע, תתבונן איך? כסף! בקצת
בלעדיהם כי ישראל, הכלל כל של המצילים אלו הם ישראל, הכלל את המעוררים
עיר אחד ברגע להציל יכול אחד שאדם כפי בדיוק מטה, מטה מתדרדר היה הכל
מודיע הוא העיר, את ולהרוס לבא רוצים העיר ששונאי לו כשנודע מתי? שלמה!
העיר, את ומצילים מתאימה הגנה מיד מכינים הם המתרחש, על בזמן העיר לראשי
להציל מנת על הכל העושים אלו של בידיהם המסייעים העשירים אצל הוא דבר אותו

ישראל!!! כלל את

מדוברעשיר: שבודאי לעצמי חשבתי אבל בעיתון הכל את ראיתי האמת, על אודה
בהגזמה! כאן

חקרתדין:בית אלא עצל היית לא שם כך, נהגת כן גם הזה העולם ובעניני
לרוחניות נגע כשהדבר למה כן אם בהגזמה, או באמת מדובר אם ודרשת

בפסיביות? נהגת

באלפיםזאת מדובר כשהיה אפילו להשקיע חששת לא במסחר מדובר כשהיה ועוד,
היה כשלא ברוחניות ואילו רווחים, תניף ההשקעה אם ספק כשהיה גם רבים,
למעשה, מצרפה הקב"ה טובה מחשבה כי בטוחים, שהרווחים בכך ספק אפילו

להשקיע!!! חששת

אעשיר: הרסתי שאני דין הבית כותב למה שלאאבל בגלל רק בידים, היהדות ת
נפשות??? להצלת צדקה יותר נתתי

ואתהדין:בית עוון, אותו על נתפס מוחה ואינו למחות שבידו מי אומרים, חז"ל כי
נעשה, לא זה אבל היהדות, על ולשמור הפרצות נגד למחות יכולת בכספך

חשבונכם!!! על זה כל אז התדרדרו, יהודים ילדים

שחילקתיעשיר: אני, למה לי, לענות יכולים אתם ואולי מאוד, אותי מפליא זאת בכל
עני אדם שהיה יוסף חברי של מחלקו עדן גן 1/10 רק אקבל לצדקה $10.000

לצדקה? $2.000 רק וחילק

והעסקנים העשירים  לכל גלוי טו מכתב

מעשרדין:בית לשבוע $40 נותן היה $400 רק שבוע כל שהרויח יוסף מאוד, פשוט
לו מספיק היה שלא לחיים, $360 רק לעצמו השאיר שהוא שפירושו לצדקה,
לצדקה $1.000 רק והורדת לשבוע $10.000 הרווחת העשיר אתה מצומצמת. לפרנסה
אכלת נגיד, מעשה ברחבות, חי והיית ,8.000 לבנק הפקדת מזה $9.000 לך נשאר
אחד שאף בבנק כסף הרבה והשארת פרנסה, דאגות זה מה ידעת לא שמנות, סעודות
שלו, למצוה שלך המצוה את להשוות יכול אתה איך כן אם בו, להשתמש יוכל לא

אגרא"?!!! צערא "לפום של המשמעות את ויודע מכיר אינך האם

ולאזאת היהדות הפצת למען לפעול האפשרות לך היתה המיותר, הכסף בגלל ועוד,
הרבה הוא עשירות מתוך וחטא בידך, נתן שהשי"ת בפקדון שפשעת הרי עשית,

עניות!!! מתוך מחטא גרוע יותר

סלנטרעשיר: ישראל רבי הגאון של בשמו הרב ציטט שפעם איך באמת, נזכר אני
בשמים חשוב יותר לאחרים שלו השחור מהלחם מחצית שנתן שהעני זצ"ל,
גוזמה, רק שזו חשבתי אז מתפללים, 10.000 ל- וענק גדול מדרש בית שנדב מהעשיר
זו, בדרך מסתכלים אמנם האנשים הדברים!!! פני הם כך שבאמת רואה אני עתה
גבוהה יותר עומד הוא בזכותם, הוא הלימוד וכל תורה התלמוד את שבונה שהעשיר

לצדקה! פרוטה שנותן מהעני

צוחק,דין:בית והקב"ה חושב האדם מחשבותיכם, מחשבותי לא כתוב, בפסוק
רק שהוא או היהדות את לבנות כוונתו האם האדם, של ללבו מסתכל השי"ת
יפאר ששמו היכן למקומות רק נותן הוא האם הוא, הנסיון ופרסום, כבוד מחפש

שם. שמו את מנפחים שאין היכן למקומות נותן שהוא או כך, ידי על ויתכבד

קטניםחז"ל למטה שהיו שאנשים איך וראה לשמים עלה אחד שיהודי אומרים, אכן
שם הם גדולים למטה שהיו אנשים ואילו וחשובים, גדולים אנשים שם הם
הם שם למטה אותם ונידו שביישו וחרדים היראים כן וכמו מאוד, ומושפלים קטנים
מעמדו לפי האדם את מודדים אין כלל שבשמים לנו, מוכיח זה וחשובים, גדולים מאוד

מעשיו. פי על ורק אך אלא למטה,

עדעשיר: גדול הוא כסף לבזבז שלא הרע שהיצר להבין, חייב מעלה של דין הבית
נגדו!!! לעמוד וקשה מאוד

זו!!!דין:בית בטענה להכיר רוצה אינו הדין בית

למה?עשיר:

שבועדין:בית כל חשבון, ללא כסף והשקעת חילקת העולם בעניני כשעסקת כי
חתונה עשית תקופה כל אחרים, ודברים חדשים, בגדים חדשות, חליפות קנית
אלפי בזבזת ביתך, את מחדש בנית קצרה תקופה כל דולרים, מליוני בזבזת שבהם
כפי התנהגת ולא מאוד קמצן היית לצדקה אך וכדומה, חופשות, לנסיעות, דולרים

הזה!!! העולם בעניני שהתנהגת

לצדקה?עשיר: אותה יתנו אם לנשמתי טובה לפחות שלי הירושה אז



והעסקניםיד העשירים  לכל גלוי מכתב

צדקה?עשיר: נותן לא שאני בכך למומרים יהודים הופכים איך

ואתהדין:בית ושמד מהתדרדרות יהודים להציל כסף מבקשים אם מאוד, פשוט
האפשרויות!!! את לך שיש למרות נותן לא

הללו!עשיר: למטרות ביקשו לא פעם אף אבל ממני

שבדין:בית בעיתונים כתוב שהיה מה שכחת כבר כתבותהאם שבוע אחרי וע
התייחסת ולא הכתוב את קראת היהודי", העם את "הצילו וקראו לשמים שזעקו

חלקך!!! את נתת לא הכתוב, אל כלל

ישראל?עשיר: כלל כל את להציל אחד אדם יכול איך בהגזמה, שמדובר הבנתי אני

כאלודין:בית מישראל אחת נפש "המקיים לנו אומרים חז"ל ראשית זאת. תבין עתה
הכלל את שהצלתם כאילו אחד יהודי של שההצלה הרי מלא", עולם קיים
ישראל הכלל של המציל אתה לפעמים דבר", לכל מפליג תהי "אל שנית, כולו. ישראל
אלו הם ויחידים הדורות, ירידת שקיימת ידוע ותשמע, תתבונן איך? כסף! בקצת
בלעדיהם כי ישראל, הכלל כל של המצילים אלו הם ישראל, הכלל את המעוררים
עיר אחד ברגע להציל יכול אחד שאדם כפי בדיוק מטה, מטה מתדרדר היה הכל
מודיע הוא העיר, את ולהרוס לבא רוצים העיר ששונאי לו כשנודע מתי? שלמה!
העיר, את ומצילים מתאימה הגנה מיד מכינים הם המתרחש, על בזמן העיר לראשי
להציל מנת על הכל העושים אלו של בידיהם המסייעים העשירים אצל הוא דבר אותו

ישראל!!! כלל את

מדוברעשיר: שבודאי לעצמי חשבתי אבל בעיתון הכל את ראיתי האמת, על אודה
בהגזמה! כאן

חקרתדין:בית אלא עצל היית לא שם כך, נהגת כן גם הזה העולם ובעניני
לרוחניות נגע כשהדבר למה כן אם בהגזמה, או באמת מדובר אם ודרשת

בפסיביות? נהגת

באלפיםזאת מדובר כשהיה אפילו להשקיע חששת לא במסחר מדובר כשהיה ועוד,
היה כשלא ברוחניות ואילו רווחים, תניף ההשקעה אם ספק כשהיה גם רבים,
למעשה, מצרפה הקב"ה טובה מחשבה כי בטוחים, שהרווחים בכך ספק אפילו

להשקיע!!! חששת

אעשיר: הרסתי שאני דין הבית כותב למה שלאאבל בגלל רק בידים, היהדות ת
נפשות??? להצלת צדקה יותר נתתי

ואתהדין:בית עוון, אותו על נתפס מוחה ואינו למחות שבידו מי אומרים, חז"ל כי
נעשה, לא זה אבל היהדות, על ולשמור הפרצות נגד למחות יכולת בכספך

חשבונכם!!! על זה כל אז התדרדרו, יהודים ילדים

שחילקתיעשיר: אני, למה לי, לענות יכולים אתם ואולי מאוד, אותי מפליא זאת בכל
עני אדם שהיה יוסף חברי של מחלקו עדן גן 1/10 רק אקבל לצדקה $10.000

לצדקה? $2.000 רק וחילק

והעסקנים העשירים  לכל גלוי טו מכתב

מעשרדין:בית לשבוע $40 נותן היה $400 רק שבוע כל שהרויח יוסף מאוד, פשוט
לו מספיק היה שלא לחיים, $360 רק לעצמו השאיר שהוא שפירושו לצדקה,
לצדקה $1.000 רק והורדת לשבוע $10.000 הרווחת העשיר אתה מצומצמת. לפרנסה
אכלת נגיד, מעשה ברחבות, חי והיית ,8.000 לבנק הפקדת מזה $9.000 לך נשאר
אחד שאף בבנק כסף הרבה והשארת פרנסה, דאגות זה מה ידעת לא שמנות, סעודות
שלו, למצוה שלך המצוה את להשוות יכול אתה איך כן אם בו, להשתמש יוכל לא

אגרא"?!!! צערא "לפום של המשמעות את ויודע מכיר אינך האם

ולאזאת היהדות הפצת למען לפעול האפשרות לך היתה המיותר, הכסף בגלל ועוד,
הרבה הוא עשירות מתוך וחטא בידך, נתן שהשי"ת בפקדון שפשעת הרי עשית,

עניות!!! מתוך מחטא גרוע יותר

סלנטרעשיר: ישראל רבי הגאון של בשמו הרב ציטט שפעם איך באמת, נזכר אני
בשמים חשוב יותר לאחרים שלו השחור מהלחם מחצית שנתן שהעני זצ"ל,
גוזמה, רק שזו חשבתי אז מתפללים, 10.000 ל- וענק גדול מדרש בית שנדב מהעשיר
זו, בדרך מסתכלים אמנם האנשים הדברים!!! פני הם כך שבאמת רואה אני עתה
גבוהה יותר עומד הוא בזכותם, הוא הלימוד וכל תורה התלמוד את שבונה שהעשיר

לצדקה! פרוטה שנותן מהעני

צוחק,דין:בית והקב"ה חושב האדם מחשבותיכם, מחשבותי לא כתוב, בפסוק
רק שהוא או היהדות את לבנות כוונתו האם האדם, של ללבו מסתכל השי"ת
יפאר ששמו היכן למקומות רק נותן הוא האם הוא, הנסיון ופרסום, כבוד מחפש

שם. שמו את מנפחים שאין היכן למקומות נותן שהוא או כך, ידי על ויתכבד

קטניםחז"ל למטה שהיו שאנשים איך וראה לשמים עלה אחד שיהודי אומרים, אכן
שם הם גדולים למטה שהיו אנשים ואילו וחשובים, גדולים אנשים שם הם
הם שם למטה אותם ונידו שביישו וחרדים היראים כן וכמו מאוד, ומושפלים קטנים
מעמדו לפי האדם את מודדים אין כלל שבשמים לנו, מוכיח זה וחשובים, גדולים מאוד

מעשיו. פי על ורק אך אלא למטה,

עדעשיר: גדול הוא כסף לבזבז שלא הרע שהיצר להבין, חייב מעלה של דין הבית
נגדו!!! לעמוד וקשה מאוד

זו!!!דין:בית בטענה להכיר רוצה אינו הדין בית

למה?עשיר:

שבועדין:בית כל חשבון, ללא כסף והשקעת חילקת העולם בעניני כשעסקת כי
חתונה עשית תקופה כל אחרים, ודברים חדשים, בגדים חדשות, חליפות קנית
אלפי בזבזת ביתך, את מחדש בנית קצרה תקופה כל דולרים, מליוני בזבזת שבהם
כפי התנהגת ולא מאוד קמצן היית לצדקה אך וכדומה, חופשות, לנסיעות, דולרים

הזה!!! העולם בעניני שהתנהגת

לצדקה?עשיר: אותה יתנו אם לנשמתי טובה לפחות שלי הירושה אז



והעסקניםטז  העשירים  לכל גלוי מכתב

הםדין:בית וגם בדרכך, הולכים בביתך שגדלו שהילדים לך, תדע אבל בוודאי!
מספי נותנים לךלא אין לכן מירושתך, יותר מחלקים אינם ולכן צדקה, ק

מהירושה. זכויות

הכסף,אבל בעל נגד קטרוג מהווה הוא קיים שהכסף עוד כל לנשמה, בכך יש קטרוג
קשים. לעונשים נידון הינך ותמיד ושוב, שוב חוזר משפטו ולכן

ירידהואם בכך שיש הרי אחרות עבירות או הימורים על זאת מנצל מילדיך אחד
מזה!!! סובל והנך נוספת

זכויותעשיר: לו יהיה האם לצדקה, יתנו כספו שאת בצוואתו השאיר שלי החבר
צדקה? נותן היה עצמו שהוא כפי בדיוק בכך

היהדין:בית אם זאת, להשוות אין אופן בשום אך בשמים, מאוד חשוב זה בודאי
שלאחר ויודע התעוררות אדם לכל יש הפטירה לפני כי בחייו, זאת נותן

בכסף!!! להשתמש יוכל לא כבר הוא הפטירה

שרצוועל אלו וגם הצוואה, את בדיוק קיימו לא מהבנים מאוד הרבה לצערנו כולם
בכך!!! שוות זכויות לו שאין כך מצומצמות, נדבות כשנדבו חלק רק נתנו לקיים

להשאירלכן לא שאפשר, כמה חיים כשעוד הכסף את לחלק היא היחידה העצה
בין מהיתר כי בלבד, לחיות צרכו וכדי הילדים, את לחתן צורך כדי אלא לעצמו,

כלום. ישאר לא כך

ולנכדים?עשיר: לילדים להשאיר שלא למה

תאכלדין:בית אפיך ה"בזיעת על להתגבר יכול אינו אחד שאף מוכיחה ההיסטריה
אחד נכד קיים לא היום ועד מיחידים)לחם" שנהנים(חוץ ואלו סבם, מכספי החיים

משעמום. מתדרדרים כסף מאותו

לפרנשנית, מאוד קשה עובדים שאתםילדיכם משקרים אתם למה כן ואם סה,
את לכם יש הנכדים, את לחתן לעזור רוצים אתם אם וגם בשבילם? עובדים
היתר ואת בבנק, תפקידו הזה הכסף את לכך, צריכים שאתם כמה לחשב האפשרות

לזה!!! באמת מתכוונים לא אתם כי עשיתם לא זה את לצדקה, תתנו

היהדות?עשיר: הריסות את לשקם או לעניים צדקה בשמים, יותר חשוב מה

היהדות!!!דין:בית את לשקם

למה?עשיר:

חולים,דין:בית שבורים, אנשים לעניים, מיוחד רגש יש האנשים לרוב כי ראשית:
היהדות לענייני אך להם, שיתנו הרבה ישנם וכן יותר, קטן שהנסיון שפירושו

חם!!! יהודי לב להם שיש היהודים רק מבינים

בכךשנית: יש יהודית לנשמה שעוזר מי וכל לגוף מעל עומדת היהודי של הנשמה
ישראל גופות הצלת מאשר יותר מההורגו)הרבה יותר המחטיאו !!!(גדול

והעסקנים העשירים  לכל גלוי יז מכתב

שכרשלישית: חלק כולם לוקחים זה לנושא מאוד שחמים אלו עליה, בני מספר בגלל
חלקו נוטל זכה בבחינת מצוה, מת אצל כותב שהס"ח כפי העולם, כל כנגד

עדן!!! בגן חבירו וחלק

שרופות)עשיר: את(הידים להוריק בחיים שכל לי היה לא למה וויי!!! אוי וויי!!! אוי -
פרט מהכסף לי יש מה יהדות? לנושאי לצדקה אותם ולתת מהבנק הקופות

בח שכל לו שהיה מי כל היפה, עדן הגן את תראה בשמים? אתלעונש לחלק יים
עדן הגן היכלות בכל בית בני כמו בשמים מטיילים הם בו, לקנא יש פשוט הכסף,
ההפוך, הוא המצב בדיוק איתי, שקרה מה ראה עכשיו ועוד, עוד עולים ותמיד
נשמות מליוני להשמדת שגרמתי מואשם ואני ביותר העמוק לגהינום אותי זורקים

מאמריקה. יהודיות

לאדםלא שיהיה הגדול התענוג את ולהבין להשיג האדם של הפשוט בשכלו ניתן
לעצמו לתאר צריך האדם זה: בדרך זאת לנו לתאר מנסים חז"ל . עדן לגן שיזכה
עבדים אלפי לו, כפופים בעולם האנשים כל - כולו העולם על מולך שהוא כאילו
הכן עומדים חיילים אלפי ומאות ואניות מטוסים לפקודותיו, הכן עומדים ושוטרים
והשתיה האוכל לחמוד, יכול רק שלבו בעולם, קיים שרק והיקר הטוב את לו להביא
ומרגליות פנינים ביותר, היקר וזהב כסף ביותר, היקרות האבנים ביותר, היקרים
יוצא שכהוא ופחד, באימה עומדים מולו העומדים כל בעולם, שיש ביותר הטובות
מטייל כשהוא וקרקע, אויר וחיילי מטוסים אלפי אותו מלוים אחרת במדינה לבקר
המלך את לראות ומבקשים ומצטופפים ברחובות אדם בני מליוני עומדים ברחובות
מגיע לא זה וכל שנה, 120 זה ותענוג בעושר חי המלך מפניו, רועד כולו העולם שכל
אפשר שאי עד וכמה כמה פי גדול התענוג שם עדן, בגן לאדם המחכה לתענוג עדיין
לנצח אלא בלבד, שנה או אחד ליום רק אינו עדן בגן והתענוג אנושי, בשכל להשיג
את לו היה העשיר להשיג. יכול אינו כלל האנושי שהשכל דבר סוף, אין עד לימים
עדן, בגן ביותר הגבוה ולמקום למעלה להגיע יכל הוא זאת, כל את להשיג האמצעים

לצדקה. כספו את מחלק והיה הרע היצר על מתגבר היה לו

הברירהאוי לי היתה שטויות? כאלו לעשות אדם יכול איך הייתי! שוטה איזה וויי,
את לעצמי לבנות זמן ובאותו דאגות משום לדעת ולא ולחיות בעולם לחיות
לחיים לו זקוק שאינני הכסף את נותן שהייתי כך ע"י עדן, בגן והטוב היפה המקום
אחד ליום לעולם לחזור יכולתי לו אוי, שכלי? היה היכן היהדות, להצלת צדקה לצרכי
ואש הירושה על הילדים יריבו שעתה במקום כספי, כל את נותן הייתי בלבד
ולאחר בבנק, חיי כל את חייתי הכסף? מכל לי יש מה השמים. לב עד תבער המחלוקת
עתה סובל אני כולם ועל הבא, בעולם מנוח לי נותן אינו הזה החשבון פטירתי

היהדות!!! ושבירת התדרדרות הקמצנות בגלל בשמים, כבדים מעונשים

מעלה.עד של דין בבית הדיון כאן

לסיכום:

יקרים!יהודים יהודים חשובים! יהודים עשירים!



והעסקניםטז  העשירים  לכל גלוי מכתב

הםדין:בית וגם בדרכך, הולכים בביתך שגדלו שהילדים לך, תדע אבל בוודאי!
מספי נותנים לךלא אין לכן מירושתך, יותר מחלקים אינם ולכן צדקה, ק

מהירושה. זכויות

הכסף,אבל בעל נגד קטרוג מהווה הוא קיים שהכסף עוד כל לנשמה, בכך יש קטרוג
קשים. לעונשים נידון הינך ותמיד ושוב, שוב חוזר משפטו ולכן

ירידהואם בכך שיש הרי אחרות עבירות או הימורים על זאת מנצל מילדיך אחד
מזה!!! סובל והנך נוספת

זכויותעשיר: לו יהיה האם לצדקה, יתנו כספו שאת בצוואתו השאיר שלי החבר
צדקה? נותן היה עצמו שהוא כפי בדיוק בכך

היהדין:בית אם זאת, להשוות אין אופן בשום אך בשמים, מאוד חשוב זה בודאי
שלאחר ויודע התעוררות אדם לכל יש הפטירה לפני כי בחייו, זאת נותן

בכסף!!! להשתמש יוכל לא כבר הוא הפטירה

שרצוועל אלו וגם הצוואה, את בדיוק קיימו לא מהבנים מאוד הרבה לצערנו כולם
בכך!!! שוות זכויות לו שאין כך מצומצמות, נדבות כשנדבו חלק רק נתנו לקיים

להשאירלכן לא שאפשר, כמה חיים כשעוד הכסף את לחלק היא היחידה העצה
בין מהיתר כי בלבד, לחיות צרכו וכדי הילדים, את לחתן צורך כדי אלא לעצמו,

כלום. ישאר לא כך

ולנכדים?עשיר: לילדים להשאיר שלא למה

תאכלדין:בית אפיך ה"בזיעת על להתגבר יכול אינו אחד שאף מוכיחה ההיסטריה
אחד נכד קיים לא היום ועד מיחידים)לחם" שנהנים(חוץ ואלו סבם, מכספי החיים

משעמום. מתדרדרים כסף מאותו

לפרנשנית, מאוד קשה עובדים שאתםילדיכם משקרים אתם למה כן ואם סה,
את לכם יש הנכדים, את לחתן לעזור רוצים אתם אם וגם בשבילם? עובדים
היתר ואת בבנק, תפקידו הזה הכסף את לכך, צריכים שאתם כמה לחשב האפשרות

לזה!!! באמת מתכוונים לא אתם כי עשיתם לא זה את לצדקה, תתנו

היהדות?עשיר: הריסות את לשקם או לעניים צדקה בשמים, יותר חשוב מה

היהדות!!!דין:בית את לשקם

למה?עשיר:

חולים,דין:בית שבורים, אנשים לעניים, מיוחד רגש יש האנשים לרוב כי ראשית:
היהדות לענייני אך להם, שיתנו הרבה ישנם וכן יותר, קטן שהנסיון שפירושו

חם!!! יהודי לב להם שיש היהודים רק מבינים

בכךשנית: יש יהודית לנשמה שעוזר מי וכל לגוף מעל עומדת היהודי של הנשמה
ישראל גופות הצלת מאשר יותר מההורגו)הרבה יותר המחטיאו !!!(גדול

והעסקנים העשירים  לכל גלוי יז מכתב

שכרשלישית: חלק כולם לוקחים זה לנושא מאוד שחמים אלו עליה, בני מספר בגלל
חלקו נוטל זכה בבחינת מצוה, מת אצל כותב שהס"ח כפי העולם, כל כנגד

עדן!!! בגן חבירו וחלק

שרופות)עשיר: את(הידים להוריק בחיים שכל לי היה לא למה וויי!!! אוי וויי!!! אוי -
פרט מהכסף לי יש מה יהדות? לנושאי לצדקה אותם ולתת מהבנק הקופות

בח שכל לו שהיה מי כל היפה, עדן הגן את תראה בשמים? אתלעונש לחלק יים
עדן הגן היכלות בכל בית בני כמו בשמים מטיילים הם בו, לקנא יש פשוט הכסף,
ההפוך, הוא המצב בדיוק איתי, שקרה מה ראה עכשיו ועוד, עוד עולים ותמיד
נשמות מליוני להשמדת שגרמתי מואשם ואני ביותר העמוק לגהינום אותי זורקים

מאמריקה. יהודיות

לאדםלא שיהיה הגדול התענוג את ולהבין להשיג האדם של הפשוט בשכלו ניתן
לעצמו לתאר צריך האדם זה: בדרך זאת לנו לתאר מנסים חז"ל . עדן לגן שיזכה
עבדים אלפי לו, כפופים בעולם האנשים כל - כולו העולם על מולך שהוא כאילו
הכן עומדים חיילים אלפי ומאות ואניות מטוסים לפקודותיו, הכן עומדים ושוטרים
והשתיה האוכל לחמוד, יכול רק שלבו בעולם, קיים שרק והיקר הטוב את לו להביא
ומרגליות פנינים ביותר, היקר וזהב כסף ביותר, היקרות האבנים ביותר, היקרים
יוצא שכהוא ופחד, באימה עומדים מולו העומדים כל בעולם, שיש ביותר הטובות
מטייל כשהוא וקרקע, אויר וחיילי מטוסים אלפי אותו מלוים אחרת במדינה לבקר
המלך את לראות ומבקשים ומצטופפים ברחובות אדם בני מליוני עומדים ברחובות
מגיע לא זה וכל שנה, 120 זה ותענוג בעושר חי המלך מפניו, רועד כולו העולם שכל
אפשר שאי עד וכמה כמה פי גדול התענוג שם עדן, בגן לאדם המחכה לתענוג עדיין
לנצח אלא בלבד, שנה או אחד ליום רק אינו עדן בגן והתענוג אנושי, בשכל להשיג
את לו היה העשיר להשיג. יכול אינו כלל האנושי שהשכל דבר סוף, אין עד לימים
עדן, בגן ביותר הגבוה ולמקום למעלה להגיע יכל הוא זאת, כל את להשיג האמצעים

לצדקה. כספו את מחלק והיה הרע היצר על מתגבר היה לו

הברירהאוי לי היתה שטויות? כאלו לעשות אדם יכול איך הייתי! שוטה איזה וויי,
את לעצמי לבנות זמן ובאותו דאגות משום לדעת ולא ולחיות בעולם לחיות
לחיים לו זקוק שאינני הכסף את נותן שהייתי כך ע"י עדן, בגן והטוב היפה המקום
אחד ליום לעולם לחזור יכולתי לו אוי, שכלי? היה היכן היהדות, להצלת צדקה לצרכי
ואש הירושה על הילדים יריבו שעתה במקום כספי, כל את נותן הייתי בלבד
ולאחר בבנק, חיי כל את חייתי הכסף? מכל לי יש מה השמים. לב עד תבער המחלוקת
עתה סובל אני כולם ועל הבא, בעולם מנוח לי נותן אינו הזה החשבון פטירתי

היהדות!!! ושבירת התדרדרות הקמצנות בגלל בשמים, כבדים מעונשים

מעלה.עד של דין בבית הדיון כאן

לסיכום:

יקרים!יהודים יהודים חשובים! יהודים עשירים!



והעסקניםיח העשירים  לכל גלוי מכתב

כאןאם אין אמת שהכל איך לדעת תווכחו לעיל, הנאמר בכל היטב תתבוננו
קרה מה הקודם, מהדור העשירים האמריקאים היהודים כל הם היכן גוזמאות,
כל הם היכן שהשאירו? הכספים אותם עם ולומדים היושבים בניהם היכן לנכסיהם,

צוואתם? פי על בכספם שנבנו וחסד, צדקה, התורה, מוסדות
העשיריםהאם הרע? היצר טענות עם עינים, כסות רק היה שהכל רואים אינכם

גדולות לפעול בכספם יכלו שעוד כמה מפלתם את ורואים עוד חיים שאינם
את ולחלק נוסף ליום המתים לתחיית לקום ויכלו הלוואי לעצמם, מאחלים ונצורות,
את איחרו הם מאוחר, כבר עבורם בשמים, ערך יש לזה רק כי לצדקה, כספם כל
שלכם שהרגש עוד כל עתה בכספכם, ופעלו עשו זמן, עדיין יש לכם אתם אבל המועד,

לעולם. להתחרט תצטרכו ולא קיים עדיין
לאעל שחלילה כדי היהדות למען בכספכם לעשות בזמן תזכרו חשובים, יהודים כן

ועד. לעולם אומללים תשארו
אםמאושר הבא, בעולם וגם הזה בעולם גם מאושר הוא בחייו, שכל לו שהיה האדם

מיד והכינו תמתינו אל ספורים, כבר כשהשנים בזקנותכם, נזכרים אתם
יגדל וזכותכם והיהדות, התורה את להציל בכדי לפחות, מרכושכם 80% של המחאה
בזכותם. רק למעשה הקיימות רבות, משפחות שהצלתם הדורות בכל לעולם ויגדל

ואתםואם בעיצומן הן וההתדרדרות שההתבוללות תשכחו אל לא, חלילה
באחריות. נושאים

שיוכלומי היהדות" לקיום העולמי המרכזי ל"ועד בכסף לעזור להמשיךשמעוניין
ל:0548-436-784 טלפונית או בכתב ישירות לפנות צריכים בעבודתם,

ההההייייההההדדדדוווותתתת ללללקקקקייייווווםםםם ההההעעעעווווללללממממיייי ההההממממררררככככזזזזיייי וווועעעעדדדד
'ג חלק

הצילו!!! הצילו עשירים!!! עשירים
רח"ל.קרוב באוישויץ להשמדה מובלים הברית בארצות יהודים מליון לששה
לשמד.מדי אמרקיאים יהודים אלפי מובלים ביומו יום

הנשמותהיחידים אותן העשירים, היהודים הם לעצור, להם לעזור שיכולים
מכם, ומבקשים אליכם מתחננות

אותנורחמנות תצילו
אחתיש בשעה עולמו קונה

מצפרנילעשירים נשמות אלפי הצלת ע"י זכויות לקנות יומיומית אפשרות יש
אחרא. הסטרא

הגןאל ולהיכלי הבא, עולם לחיי אתכם שתוביל ההזדמנות את מידכם לחמוק תתנו
העולמות. בכל להצלחה עדן,

והעסקנים העשירים  לכל גלוי יטמכתב

היום:על סדר
שבת◆
כשרות◆
המשפחה ◆ טהרת
תפילין◆
מזוזות◆
התבוללות◆
המסיון◆ נגד המאבק 
להמשיךמי שיוכלו היהדות" לקיום העולמי המרכזי "ועד ל בכסף לעזור שמעוניין

העולמי המרכזי "וועד ל: טלפונית או בכתב ישירות לפנות צריכים בעבודתם,
החדשה כתובת יארק. נוא ברוקלין הברית: בארצות הישנה כתובת היהדות", לקיום

הר ישראל: פקס:בארץ שמש בית 8\24 לכיש נחל רחוב גרוס יהודה שלום ב
.0548-436784 פל: ;02-995-1300

מוחלפת.זאת תהא לא התורה


'ד חלק 

היהדות הצלת
ובכלהמבצר באה"ק הנאמנה ליהדות אש חומת שרשרת הוא הזה האדיר

כולו. העולם
במסירותכאן השקיע שליט"א אדמו"ר שכ"ק הגדולה בעבודה ולחוש לראות ניתן

הזה. היום עד נפש
חומת... את לשבור המבקשים מאלו הכוח בכל ולמנוע המאבק בראש לעמוד

הכשרות.
אמת....לקדש ותורתו אמת שמשה ברור שיהיה כולו העולם נגד שמים שם

הנושבות...תהלתם רעות רוחות נגד חזקים מרכזים הקמת הארץ מלאה
ישראל. בכלל

התוכן:
דורנו.שלשת וחכמי מגדולי ועידוד ברכה מכתבי אלפים

התפוצות.תעמולת בכל הקבועים המשרדים ע"י מתקיימת ההפצה
סךמספר הם שליט"א המחבר הגאון ע"י שנה 18 במשך ונדפסו שנתחברו החיבורים

ספרים. 530
חמספר ונחלקו שנדפסו בכלעותקים וישראל יהודה ספרי להוצאת הועד ע"י ינם

ספרים. 2.000.000 סך: הם ישראל תפוצות



והעסקניםיח העשירים  לכל גלוי מכתב

כאןאם אין אמת שהכל איך לדעת תווכחו לעיל, הנאמר בכל היטב תתבוננו
קרה מה הקודם, מהדור העשירים האמריקאים היהודים כל הם היכן גוזמאות,
כל הם היכן שהשאירו? הכספים אותם עם ולומדים היושבים בניהם היכן לנכסיהם,
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העשיריםהאם הרע? היצר טענות עם עינים, כסות רק היה שהכל רואים אינכם
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ואתםואם בעיצומן הן וההתדרדרות שההתבוללות תשכחו אל לא, חלילה
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ההההייייההההדדדדוווותתתת ללללקקקקייייווווםםםם ההההעעעעווווללללממממיייי ההההממממררררככככזזזזיייי וווועעעעדדדד
'ג חלק
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והעסקנים העשירים  לכל גלוי יטמכתב
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המשפחה ◆ טהרת
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.0548-436784 פל: ;02-995-1300

מוחלפת.זאת תהא לא התורה


'ד חלק 

היהדות הצלת
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הכשרות.
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ספרים. 530
חמספר ונחלקו שנדפסו בכלעותקים וישראל יהודה ספרי להוצאת הועד ע"י ינם

ספרים. 2.000.000 סך: הם ישראל תפוצות



והעסקניםכ  העשירים  לכל גלוי מכתב

דולר.הוצאת מליאן מ-2 למעלה סך הם ועוד והמשלוח הדפוס

$1.500.000.00(דעפעציט)הגרעון סך הוא

1.750.000.00תקציב תש"נ לשנת השנתי

ספריםהחובות להוצאת המוסד בהחזקת חלק וטלו השתתפו אנא ראש למעלה עלו
גדול לדבר שמסייע מי כל של חלקו ואשרי כולו, העולם בכל הרבים לזכות

מישראל. נפשות להציל כזה ונשגב

גדולאנא שעילוי קרוביך לע"נ ספר בהוצאת להשתתף הלזה הנשגב להמוסד יד תן
עליך ישועות מיני בכל להוושע עליך ימליצו זה ידי ועל הטהורה לנשמתם תהיה

ועכי"א. הדגולה משפחתיך ועל
ההההייייההההדדדדוווותתתת קקקקייייווווםםםם ללללממממעעעעןןןן ההההעעעעווווללללממממיייי ההההממממררררככככזזזזיייי וווווווועעעעדדדד
טלפון אדרעס



העולם לעשירי נרגשת קריאה
אצלאף כזה כסף של שפע היה לא עוד הגלות במדינות היהודית בהיסטוריה פעם

כיום נחשבים חרדים, הקרויים יהודים אצל לבד, מיליארדר בשנים היהודים,
הנצרכים כל של והעוני המחסור בעיות את לפתור יכלו הם בעולם, העשירים לאנשים

וחסד. תורה ומוסדות יחידים

מליונריםמוצאים ביניהם מאוד עשירים אנשים כנסת בית בכל כמעט כיום
מנת על מאוד קשה העובדים צדקה מגבאי שומעים ומנגד מיליארדרים,
העשיר לישוב הנחשב הישוב בעיות את לפתור מנת על שזקוקים הכספים את לגייס
שישנם אלו, שורות לכותב אלו אומרים ובתשובה מיליארדרים, כשביניהם ביותר,
לשמוע, כלל רוצים שאינם כאלו ישנם ולעומתם בקשה לכל המתיחסים כאלו מתוכם

ל רוצים אינם באחרים כשמדובר אך רב, הון מפזרים לעצמם אבן, לב כלל,לבם שמוע
לשמוע. רוצים לא ויותר נותנים, שהם קטן בסכום מתחמקים הם עליהם וכשלוחצים

מליוןאמר של שבסכום החיים", "אור תשובה לבעלי המוסד ממנהלי אחד לי
ורצים מעוניינים התשובה בעלי ישראל, ארץ כל את להפוך יכלו דולר
הדרוש הסכום את אפילו אין לצערנו אך בתשובה, ולהחזירם לחבריהם לפנות

בלבד. להוצאות

בניגם כששולחים הזמנים בין ישיבות בעבר שניהלו לאחים" "יד הידוע הארגון
בני נראים ואיך לומדים איך לחילונים להראות בכדי הארץ, חלקי לכל ישיבות

בתקציב. מחסור בשל הזה המבצע את להפסיק נאלצו הם ישיבה,

יכוליםגם אינם בכסף המחסור בשל אך ולהתרחב, לגדול יכל החרדי החינוך
השנים בשלשים ילדים מספר אותו את להם יש ולכן השורות, את להרחיב
לתת שיוכלו בכדי בפקדון להם שניתן הכסף את בידם אוחזים העשירים האחרונות,

שצריך. להיכן

והעסקנים העשירים  לכל גלוי כאמכתב

מרכושם,ידוע 10% שפירושו מעשר, נותנים שהם המתגאים העשירים מבין שישנם
מאמין שאינני ואומר אשיב כן ועל אלינו, טענות לכם יש עוד האם ושואלים
כי חובה. ידי מלצאת רחוקים הם מעשר, נותנים הם אם ואפילו מעשר, נותנים שהם
ידי יוצא הוא לתת, באפשרותו ואין הרבה מרויח שאינו מישהו עבור נאמר המעשר
לפחות לתת חייב הוא פרנסה, מכדי יותר שמרויח מי אבל ,10% נותן כשהוא חובה
הגאון פוסק כך חמורים, איסורים על עוברים אחרת מהכנסתו, 20% שפירושו חומש
מצטטים ואנו ישראל לארץ בדרכו היה כשהוא למשפחתו שהשאיר במכתב מוילנא

דבריו: את כאן

כי...למעשה הוראתי, את להמרות ולא שציוויתי כפי מהרווחים חומש להוריד יש
שכופרים כאילו וזה ועשין לאוין הרבה על רגע בכל עובר פחות שנותן מי
הליטאים, העשירים זאת וידעו זצ"ל, הגר"א רבנו פסק כך עכ"ל. ח"ו, הקדושה בתורה
של הוראתו ר"ל. כופרים בבחינת הם אחרת כי בכך, עומדים הם האם לעצמם ויבחנו

רשכבה"ג. אז היה והוא מאחר החסידים את גם מחייבית הגר"א

קדושיםנצטט בפרשת הקדוש החיים האור של דבריו את יג)גם הם(יט, העשירים
אותנו מזהיר הקב"ה ולכן ולצדיקים, לנצרכים לתת תכננו שדרכם אחד צינור
שכתוב כמו וידידים, אחים להם קורא שהקב"ה הצדיקים הם אלו רעך, את תעשוק לא

לאו. על עוברים שזקוקים את נותנים לא אם אז ורעי אחי למען

בגמראכמו מובא שהוא כפי המעשה סיפור ידוע ע"ב)כן סו דף כתובות יוחנן(מסכת שרבי
יושבת אחת שאשה איך ראה הוא חמורו, על רוכב מירושלים כשיצא זכאי בן
שיפרנס יוחנן מרבי ושאלה הערבים, של הבהמות בפני שהניחו תבואה ואוספת
גוריון בן נקדימון הצדיק של בתו אני השיבה את, מי יוחנן רבי אותה שאל אותה,
מהצדיקים היה הוא והאיר, חזר האור היום, והעריב הכנסת לבית שכשנכנס עליו מספרת בגיטין (שהגמרא

שנה) 12 ירושלים את לפרנס עצמו על שקיבל ביותר להיכןהגדולים זכאי, בן יוחנן רבי אותה שאל ,
את ימלח מישהו שאם זה, משל בירושלים אמרו לא האם השיבה אביך? כספי נעלמו
יהיה שלדבר עושה המלח הרי לכספו, מלח יחסר לא האם צדקה, נותן ואינו כספו
"מלח אחרת ובדרך קיום, לו שיהיה הכסף על שומר הוא צדקה כשנותנים כך קיום,
ידי על מכספו שיחסר קיום, לו שיהיה כספו את למלוח שרוצה מי חסד", חסר ממון

וחסד לצדקה במקום)שיתן רש"י .(ראה

ואיבדהמשיך זה בא השיבה, חמיך? של בכספו נהיה ומה אותה, ושאל יוחנן רבי
ר' ענה שלי, הכתובה על חתמת כשאתה זוכר אתה רבי לו, אמרה זה, את
מתחייב אביה שצד כתובה היה כתובתה על כשחתמתי זוכר אני לתלמידיו יוחנן

ליתן. מתחייב שחותנה ממה חוץ דינרים מיליון לתת

נקדשואלת האם הגמרא, עליושם מספרים הרי צדקה? נתן לא גוריון בן ימון
ממנו מקבלים העניים היו ובחזרה, המדרש לבית מביתו הולך היה שכשהוא
כן ואם צדקה, נותן היה שהוא רואים הרי ביניהם, ומחלקים אותו מוכרים היו רכוש
נאלצת היתה שהיא לעניים, הפכו הם ולכן צדקה נתנו לא שהם אמרה בתו מדוע
כשהוא בכה זכאי בן יוחנן שרבי מספרת הגמרא הערבים, בהמות ליד חיטה לאסוף



והעסקניםכ  העשירים  לכל גלוי מכתב
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העולם לעשירי נרגשת קריאה
אצלאף כזה כסף של שפע היה לא עוד הגלות במדינות היהודית בהיסטוריה פעם

כיום נחשבים חרדים, הקרויים יהודים אצל לבד, מיליארדר בשנים היהודים,
הנצרכים כל של והעוני המחסור בעיות את לפתור יכלו הם בעולם, העשירים לאנשים

וחסד. תורה ומוסדות יחידים

מליונריםמוצאים ביניהם מאוד עשירים אנשים כנסת בית בכל כמעט כיום
מנת על מאוד קשה העובדים צדקה מגבאי שומעים ומנגד מיליארדרים,
העשיר לישוב הנחשב הישוב בעיות את לפתור מנת על שזקוקים הכספים את לגייס
שישנם אלו, שורות לכותב אלו אומרים ובתשובה מיליארדרים, כשביניהם ביותר,
לשמוע, כלל רוצים שאינם כאלו ישנם ולעומתם בקשה לכל המתיחסים כאלו מתוכם

ל רוצים אינם באחרים כשמדובר אך רב, הון מפזרים לעצמם אבן, לב כלל,לבם שמוע
לשמוע. רוצים לא ויותר נותנים, שהם קטן בסכום מתחמקים הם עליהם וכשלוחצים

מליוןאמר של שבסכום החיים", "אור תשובה לבעלי המוסד ממנהלי אחד לי
ורצים מעוניינים התשובה בעלי ישראל, ארץ כל את להפוך יכלו דולר
הדרוש הסכום את אפילו אין לצערנו אך בתשובה, ולהחזירם לחבריהם לפנות

בלבד. להוצאות

בניגם כששולחים הזמנים בין ישיבות בעבר שניהלו לאחים" "יד הידוע הארגון
בני נראים ואיך לומדים איך לחילונים להראות בכדי הארץ, חלקי לכל ישיבות

בתקציב. מחסור בשל הזה המבצע את להפסיק נאלצו הם ישיבה,

יכוליםגם אינם בכסף המחסור בשל אך ולהתרחב, לגדול יכל החרדי החינוך
השנים בשלשים ילדים מספר אותו את להם יש ולכן השורות, את להרחיב
לתת שיוכלו בכדי בפקדון להם שניתן הכסף את בידם אוחזים העשירים האחרונות,

שצריך. להיכן

והעסקנים העשירים  לכל גלוי כאמכתב

מרכושם,ידוע 10% שפירושו מעשר, נותנים שהם המתגאים העשירים מבין שישנם
מאמין שאינני ואומר אשיב כן ועל אלינו, טענות לכם יש עוד האם ושואלים
כי חובה. ידי מלצאת רחוקים הם מעשר, נותנים הם אם ואפילו מעשר, נותנים שהם
ידי יוצא הוא לתת, באפשרותו ואין הרבה מרויח שאינו מישהו עבור נאמר המעשר
לפחות לתת חייב הוא פרנסה, מכדי יותר שמרויח מי אבל ,10% נותן כשהוא חובה
הגאון פוסק כך חמורים, איסורים על עוברים אחרת מהכנסתו, 20% שפירושו חומש
מצטטים ואנו ישראל לארץ בדרכו היה כשהוא למשפחתו שהשאיר במכתב מוילנא

דבריו: את כאן

כי...למעשה הוראתי, את להמרות ולא שציוויתי כפי מהרווחים חומש להוריד יש
שכופרים כאילו וזה ועשין לאוין הרבה על רגע בכל עובר פחות שנותן מי
הליטאים, העשירים זאת וידעו זצ"ל, הגר"א רבנו פסק כך עכ"ל. ח"ו, הקדושה בתורה
של הוראתו ר"ל. כופרים בבחינת הם אחרת כי בכך, עומדים הם האם לעצמם ויבחנו

רשכבה"ג. אז היה והוא מאחר החסידים את גם מחייבית הגר"א

קדושיםנצטט בפרשת הקדוש החיים האור של דבריו את יג)גם הם(יט, העשירים
אותנו מזהיר הקב"ה ולכן ולצדיקים, לנצרכים לתת תכננו שדרכם אחד צינור
שכתוב כמו וידידים, אחים להם קורא שהקב"ה הצדיקים הם אלו רעך, את תעשוק לא

לאו. על עוברים שזקוקים את נותנים לא אם אז ורעי אחי למען

בגמראכמו מובא שהוא כפי המעשה סיפור ידוע ע"ב)כן סו דף כתובות יוחנן(מסכת שרבי
יושבת אחת שאשה איך ראה הוא חמורו, על רוכב מירושלים כשיצא זכאי בן
שיפרנס יוחנן מרבי ושאלה הערבים, של הבהמות בפני שהניחו תבואה ואוספת
גוריון בן נקדימון הצדיק של בתו אני השיבה את, מי יוחנן רבי אותה שאל אותה,
מהצדיקים היה הוא והאיר, חזר האור היום, והעריב הכנסת לבית שכשנכנס עליו מספרת בגיטין (שהגמרא

שנה) 12 ירושלים את לפרנס עצמו על שקיבל ביותר להיכןהגדולים זכאי, בן יוחנן רבי אותה שאל ,
את ימלח מישהו שאם זה, משל בירושלים אמרו לא האם השיבה אביך? כספי נעלמו
יהיה שלדבר עושה המלח הרי לכספו, מלח יחסר לא האם צדקה, נותן ואינו כספו
"מלח אחרת ובדרך קיום, לו שיהיה הכסף על שומר הוא צדקה כשנותנים כך קיום,
ידי על מכספו שיחסר קיום, לו שיהיה כספו את למלוח שרוצה מי חסד", חסר ממון

וחסד לצדקה במקום)שיתן רש"י .(ראה

ואיבדהמשיך זה בא השיבה, חמיך? של בכספו נהיה ומה אותה, ושאל יוחנן רבי
ר' ענה שלי, הכתובה על חתמת כשאתה זוכר אתה רבי לו, אמרה זה, את
מתחייב אביה שצד כתובה היה כתובתה על כשחתמתי זוכר אני לתלמידיו יוחנן

ליתן. מתחייב שחותנה ממה חוץ דינרים מיליון לתת

נקדשואלת האם הגמרא, עליושם מספרים הרי צדקה? נתן לא גוריון בן ימון
ממנו מקבלים העניים היו ובחזרה, המדרש לבית מביתו הולך היה שכשהוא
כן ואם צדקה, נותן היה שהוא רואים הרי ביניהם, ומחלקים אותו מוכרים היו רכוש
נאלצת היתה שהיא לעניים, הפכו הם ולכן צדקה נתנו לא שהם אמרה בתו מדוע
כשהוא בכה זכאי בן יוחנן שרבי מספרת הגמרא הערבים, בהמות ליד חיטה לאסוף
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אף ולכן מקום, של רצונו עושים שאתם היהודים אתם מאושרים ואמר, זאת ראה
הקב"ה מקום, של רצונו עושים כשאין אך להכחידכם, יכולה אינה בעולם אומה
הקב"ה, של רצונו את עשה לא שאביה אישר הוא ובכך הערבים, לבהמות משליכם
נתן הוא דבר של בסופו הרי שכזה, עונש לו מגיע כך בשל האם השאלה נשאלת ולכן

צדקה? הרבה

והגמראמשיבה לתת, יכל שהיה כפי כך כל לא אך צדקה, נתן הוא נכון, הגמרא
עליו, מעמיסים כך הגמל של הנשיאה יכולת שלפי האימרה, את מביאה
הצדקה, בעול לשאת חייב הוא לשאת שלו היכולת כי העשיר, האדם גם דבר אותו

יכלתו. שהוא כפי נתן לא גוריון בן ונקדימון

איךהגמרא ומראה והמתנגדים, החסידים העשירים אל מדברת אלה בדברים בעצם
גוריון בן נקדימון כמו גדול כך כל וצדיק בטעות, לחיות יכולים שעשירים
רכושו כל את הפסיד הוא במחשבתו הטעות ובשביל והותר, די נתן שהוא שחשב
לעשירים יהיה תירוץ איזה נורא. בדחקות חיתה וביתו לחם. פת ללא ונשאר
האפשרויות, לפי לתת שחייבים גוריון בן מנקדימון למדתם לא מדוע אותם כשישאלו

הגר"א". מ"אגרת שציטטנו כפי מההכנסות 20% חומש לפחות שזהו

שהואוזה בנפשו שיודע מי אך גוריון, בן נקדימון כמו ועשירים צדיקים בשביל רק
שכתוב כפי ואונן ער של החטא נעורים" ב"חטאת במיוחד גדולים חטאים חטא
שכתוב כפי נפטרו הם זה ובשביל שמים, בידי מיתה זה בשביל חייבים בתורה
הנפש את שלקנות נפשו בעד יתן לו יש אשר כל בספרים כתוב זה ועל וישב בפרשת
יותר יבזבז אל "המבזבז חז"ל המאמר נאמר לא זה ועל רכושו כל את אדם נותן

ראה הרכוש כל את אפילו לתת מותר רק פט"ז)מחומש" איגה"ק .(תניא

אתדבר מחלקים העשירים היו לעמבערג בהעיר לחסידים כנסיות שבבתי ידוע
עזרו וכן צרכיהם, בכל להם עזרו מזה וחוץ לעניים, וחצים לעצמם חציו רכושם
היו רק הם בבנקים, הכסף את שומרים היו שאם ספק ואין בעיר, שהיו הארגונים לכל
הם העניים עם שהתחלקו ידי על אבל בכספיהם, ולעסוק להמשיך לגוים מאפשרים
הנצחיים העתידיים לחיים הון צוברים הרווחים ושם שמים בעניני כספם את השקיעו
עדן. בגן למעלה הונו שגנז המלך מונבז אצל בתרא בבבא חז"ל שאמרו כמו עדן, בגן

מאותובזה במקומות גרים היו שיהודים היכן נורמליים בזמנים יותר או פחות היה
לאגור חיפשו ולא לחמם בפת מתחלקים היהודים היו המקומות באותם בשנים,

הפסוק את בידעם ז)כספים לט, המלך(תהלים שדוד היכן אוספם", מי ידע ולא "יצבור
אנו זאת, עושה הוא מי בשביל יודע ואינו כספים האוסף הטיפש האדם אומר ע"ה
בשביל המליונים, את צוברים אתם מי בשביל העשירים, היהודים את שואלים
לך, שיש כפי בדיוק להם יהיה עשירים שיהיו יהיה מזלם אם והנכדים, הילדים
מתי יודע אינו אחד שאף אטום, פצצת בפני עומד כשהעולם כאלה, בזמנים ובמיוחד
את אוחזים אתם למה כן ואם קיים, הזה העולם הצדקה בזכות ובאמת יתפוצץ, הוא
התורה למוסדות אותם ותמסרו המליונים, את מידכם תוציאו הבנקים, בכספות הכסף
ושזה רב, כה זמן לה מחכים שאנו השלמה הגאולה את לקרב תזכו זה ובזכות והחסד,

והעסקנים העשירים  לכל גלוי כגמכתב

מיד, יעזור שהקב"ה ח"ו מקאטאסטרופה העולם את להציל שיכול היחידי הדבר
אמן. בימינו במהרה שיגאלנו צדק הגואל את וישלח

לפ"ק.וע"ז תשמ"ח הזאת" התורה דברי כל את "לעשות לסדר נצבים פ' א' יום בעה"ח
טובה וחתימה כתיבה ובברכת
גגגגרררראאאאסססס ייייההההוווודדדדהההה ששששללללווווםםםם הההה""""קקקק
יע"א האלמין אבדק"ק 

' ה חלק

ישראל כלל להצלת קריאה

החרדי לציבור לבבות קורעת קריאה
יקרים!יהו דים

מליוןכשעורכים 7 כשאיבד האיומה הזוועה את שעבר זה דורנו על נפש חשבון
כשהיינו הפליטה, שארית שבהם, והיקרים הטובים ביניהם יהודים,
במנוחה לחיות נוכל החפשית לארה"ב שנגיע כולנו קיוינו וברוח, בגשם שבורים כולנו

וטובים. אמיתיים יהודיים חיים לחיות ונוכל שם, שעברנו והצרות הזוועות מאותן
זהאך ידי על הגלות, החלה כאן שדוקא שונה, שהמציאות לנו התברר לדאבוננו

למנהיגות שחדרו התחתון, עולם אנשי אנשים החרדי הצבור בתוך בתוכנו שקמו
לנצל כדי לנו, הקדוש בכל לסחור החלו הם הדתיים, הנושאים על והתלבשו החרדית
שיסמכו בכדי חסידיים, יהודים פני מעמידים הם שלהם, השפלים לאינטרסים זאת

הקאפוסעליהם של החברים היו אלו לא האם והגואל, הצרות כל את הגורמים האלה, האנשים הם מי יודע (ומי

הכל את לחסל הצליח כשלא לו נשארה שעוד העבודה את לסיים אותם, החדיר דבר שהבעל ימ"ש, והנאצים

דמים) .בשפיכות
רוחהנאצים ביהודים שמחדירים אלו הם החזקים היהודים שהמנהיגים ידעו, ימ"ש

כאן שלהם השותפים ואז שלימותו, על לשמור מצליחים הם זה ובכוח חיים
שיהודי ביודעם שלהם, לדואגים הפכו והם היהודים אותם של החיוניים לצרכים חדרו
מקבלים שהם בטוחים להיות בכדי דתיים, שרותים עבור יקר מחיר לשלם מוכן חרדי
קלי "זה אומרת שהתורה כפי כתיקונם, המצוות את לקיים בכדי מהודרים שירותים

ת במצות" לפניו "התנאה דורשין וחז"ל וגו'", נאה,ואנוהו סוכה במצות, בפניו תהדר
לזה. והדומה ציצית וכן נאים, תפילין

עלאבל שעובדים מופרזים, מחירים ומשלמים שמזיעים המאמץ כל לאחר לדאבוננו
בציצית, כשמדובר כשר, אכן שקנו מה אם בטוחים לא עדיין קשה, כך כל זה
חדרו שם ענק, במסחר מדובר שכן המאכלים, כשרות על לדבר ושלא מזוזה, תפילין,
מהרבה גבוה מחיר מבקשים כשתמיד הון, לגרוף בשביל ראשית הרשעים, אותם
על טוב שירות שיתנו ובמקום ההשגחה, הוצאות את לשלם בכדי הריאלי, מערכו
שיהיה בטוחים להיות טובים, ומשגיחים שוחטים בהעמדת מקבלים שהם הכסף
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אף ולכן מקום, של רצונו עושים שאתם היהודים אתם מאושרים ואמר, זאת ראה
הקב"ה מקום, של רצונו עושים כשאין אך להכחידכם, יכולה אינה בעולם אומה
הקב"ה, של רצונו את עשה לא שאביה אישר הוא ובכך הערבים, לבהמות משליכם
נתן הוא דבר של בסופו הרי שכזה, עונש לו מגיע כך בשל האם השאלה נשאלת ולכן

צדקה? הרבה

והגמראמשיבה לתת, יכל שהיה כפי כך כל לא אך צדקה, נתן הוא נכון, הגמרא
עליו, מעמיסים כך הגמל של הנשיאה יכולת שלפי האימרה, את מביאה
הצדקה, בעול לשאת חייב הוא לשאת שלו היכולת כי העשיר, האדם גם דבר אותו

יכלתו. שהוא כפי נתן לא גוריון בן ונקדימון

איךהגמרא ומראה והמתנגדים, החסידים העשירים אל מדברת אלה בדברים בעצם
גוריון בן נקדימון כמו גדול כך כל וצדיק בטעות, לחיות יכולים שעשירים
רכושו כל את הפסיד הוא במחשבתו הטעות ובשביל והותר, די נתן שהוא שחשב
לעשירים יהיה תירוץ איזה נורא. בדחקות חיתה וביתו לחם. פת ללא ונשאר
האפשרויות, לפי לתת שחייבים גוריון בן מנקדימון למדתם לא מדוע אותם כשישאלו

הגר"א". מ"אגרת שציטטנו כפי מההכנסות 20% חומש לפחות שזהו

שהואוזה בנפשו שיודע מי אך גוריון, בן נקדימון כמו ועשירים צדיקים בשביל רק
שכתוב כפי ואונן ער של החטא נעורים" ב"חטאת במיוחד גדולים חטאים חטא
שכתוב כפי נפטרו הם זה ובשביל שמים, בידי מיתה זה בשביל חייבים בתורה
הנפש את שלקנות נפשו בעד יתן לו יש אשר כל בספרים כתוב זה ועל וישב בפרשת
יותר יבזבז אל "המבזבז חז"ל המאמר נאמר לא זה ועל רכושו כל את אדם נותן

ראה הרכוש כל את אפילו לתת מותר רק פט"ז)מחומש" איגה"ק .(תניא

אתדבר מחלקים העשירים היו לעמבערג בהעיר לחסידים כנסיות שבבתי ידוע
עזרו וכן צרכיהם, בכל להם עזרו מזה וחוץ לעניים, וחצים לעצמם חציו רכושם
היו רק הם בבנקים, הכסף את שומרים היו שאם ספק ואין בעיר, שהיו הארגונים לכל
הם העניים עם שהתחלקו ידי על אבל בכספיהם, ולעסוק להמשיך לגוים מאפשרים
הנצחיים העתידיים לחיים הון צוברים הרווחים ושם שמים בעניני כספם את השקיעו
עדן. בגן למעלה הונו שגנז המלך מונבז אצל בתרא בבבא חז"ל שאמרו כמו עדן, בגן

מאותובזה במקומות גרים היו שיהודים היכן נורמליים בזמנים יותר או פחות היה
לאגור חיפשו ולא לחמם בפת מתחלקים היהודים היו המקומות באותם בשנים,

הפסוק את בידעם ז)כספים לט, המלך(תהלים שדוד היכן אוספם", מי ידע ולא "יצבור
אנו זאת, עושה הוא מי בשביל יודע ואינו כספים האוסף הטיפש האדם אומר ע"ה
בשביל המליונים, את צוברים אתם מי בשביל העשירים, היהודים את שואלים
לך, שיש כפי בדיוק להם יהיה עשירים שיהיו יהיה מזלם אם והנכדים, הילדים
מתי יודע אינו אחד שאף אטום, פצצת בפני עומד כשהעולם כאלה, בזמנים ובמיוחד
את אוחזים אתם למה כן ואם קיים, הזה העולם הצדקה בזכות ובאמת יתפוצץ, הוא
התורה למוסדות אותם ותמסרו המליונים, את מידכם תוציאו הבנקים, בכספות הכסף
ושזה רב, כה זמן לה מחכים שאנו השלמה הגאולה את לקרב תזכו זה ובזכות והחסד,
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מיד, יעזור שהקב"ה ח"ו מקאטאסטרופה העולם את להציל שיכול היחידי הדבר
אמן. בימינו במהרה שיגאלנו צדק הגואל את וישלח

לפ"ק.וע"ז תשמ"ח הזאת" התורה דברי כל את "לעשות לסדר נצבים פ' א' יום בעה"ח
טובה וחתימה כתיבה ובברכת
גגגגרררראאאאסססס ייייההההוווודדדדהההה ששששללללווווםםםם הההה""""קקקק
יע"א האלמין אבדק"ק 

' ה חלק

ישראל כלל להצלת קריאה

החרדי לציבור לבבות קורעת קריאה
יקרים!יהו דים

מליוןכשעורכים 7 כשאיבד האיומה הזוועה את שעבר זה דורנו על נפש חשבון
כשהיינו הפליטה, שארית שבהם, והיקרים הטובים ביניהם יהודים,
במנוחה לחיות נוכל החפשית לארה"ב שנגיע כולנו קיוינו וברוח, בגשם שבורים כולנו

וטובים. אמיתיים יהודיים חיים לחיות ונוכל שם, שעברנו והצרות הזוועות מאותן
זהאך ידי על הגלות, החלה כאן שדוקא שונה, שהמציאות לנו התברר לדאבוננו

למנהיגות שחדרו התחתון, עולם אנשי אנשים החרדי הצבור בתוך בתוכנו שקמו
לנצל כדי לנו, הקדוש בכל לסחור החלו הם הדתיים, הנושאים על והתלבשו החרדית
שיסמכו בכדי חסידיים, יהודים פני מעמידים הם שלהם, השפלים לאינטרסים זאת

הקאפוסעליהם של החברים היו אלו לא האם והגואל, הצרות כל את הגורמים האלה, האנשים הם מי יודע (ומי

הכל את לחסל הצליח כשלא לו נשארה שעוד העבודה את לסיים אותם, החדיר דבר שהבעל ימ"ש, והנאצים

דמים) .בשפיכות
רוחהנאצים ביהודים שמחדירים אלו הם החזקים היהודים שהמנהיגים ידעו, ימ"ש

כאן שלהם השותפים ואז שלימותו, על לשמור מצליחים הם זה ובכוח חיים
שיהודי ביודעם שלהם, לדואגים הפכו והם היהודים אותם של החיוניים לצרכים חדרו
מקבלים שהם בטוחים להיות בכדי דתיים, שרותים עבור יקר מחיר לשלם מוכן חרדי
קלי "זה אומרת שהתורה כפי כתיקונם, המצוות את לקיים בכדי מהודרים שירותים

ת במצות" לפניו "התנאה דורשין וחז"ל וגו'", נאה,ואנוהו סוכה במצות, בפניו תהדר
לזה. והדומה ציצית וכן נאים, תפילין

עלאבל שעובדים מופרזים, מחירים ומשלמים שמזיעים המאמץ כל לאחר לדאבוננו
בציצית, כשמדובר כשר, אכן שקנו מה אם בטוחים לא עדיין קשה, כך כל זה
חדרו שם ענק, במסחר מדובר שכן המאכלים, כשרות על לדבר ושלא מזוזה, תפילין,
מהרבה גבוה מחיר מבקשים כשתמיד הון, לגרוף בשביל ראשית הרשעים, אותם
על טוב שירות שיתנו ובמקום ההשגחה, הוצאות את לשלם בכדי הריאלי, מערכו
שיהיה בטוחים להיות טובים, ומשגיחים שוחטים בהעמדת מקבלים שהם הכסף
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לקחת מוכנים ואינם אלו מגיעים לו, המגיע את יקבל שהקונה המהדרין, מן למהדרין
שיספיקו אותם וממהרים שוחטים, של מאוד קטן מספר ומעמידים טובים, משגיחים
תספיקו מעשיכם, כלו צועקים שהיו במצרים, פרעה נגשי שעשו כפי בדיוק הרבה,
אף המקבל המכשיר הרב בפני מתלוננים וכשהשוחטים עליכם, המוטל את במהירות
שאינו שמי לשוחטים, אומר הוא אז - כשר שזה שיאשר בכדי שמנה המחאה הוא
הקצב של בידיו הוא השוחט זו בדרך משאית, נהג שיהיה עדיף במהירות לעבוד יודע
למכשולות הגורם דבר להם, זקוק שהוא השחיטות מספר את ממנו להוציא המסוגל
לזה. והדומה הריאה ובדיקת הסימנים, בדיקת הסכין, בבדיקת מקיל הוא כי רבים,

חשבוןעוד על זאת עושים הם לכיסם, נוגע כשזה רק שלא האחרונות, בשנים נודע
צוחקים הם שצריך, כפי הדינים על שומרים ואינם עצלים סתם הם רק הכשרות,
שנתגלה דבר הניקור, בשערורית שנודע כפי כשר, שיהיה אותם מעניין לא מהעיקר,
כאן שהניקור קולות בקולי שצעקו ישראל, מארץ שהגיעו מומחים מנקרים ידי על
הרוצה החרדי הצבור את ומאכילים טוב לא יורק בניו ביותר החרדיים בחוגים אפילו
איסור על בכך שעוברים חלק" "חלב עם המהדרין, מן למהדרין וכשר חלק רק לאכול

כרת. באיסורי וקשור דאורייתא
ודרשדברים דין בית הושיב שבשעתו שליט"א מקאשוי האדמו"ר ע"י אושרו אלו

אמרו, [מכשילים] המכשירים שהרבנים אחרי הצדדים, שני את ושמע וחקר
שבית אמרו שהם ואחרי והונגריה, ישראל ארץ שבין מנהגים בחילוקי תלוי שזה

הצ לכל ופנו דאורייתא, חלב בשאלת כאן מדובר כי הודיע ישראל בארץ דדיםהדין
וגדול צדיק אותו של לזעקה חשו לא והם תיקון, הדרוש את מיד שיתקנו מנת על
בנושא, תיקון שום מתקנים אינם עוזר, לא דבר ששום וכשראה וידוע, מפורסם
בשר לאכול להפסיק לתלמידיו מכתב הוציא הוא ערלות, אזנים על נופלים ודבריו
נסבל, בלתי הוא בזה המצב שם אפילו כי ביותר, הטובים מהאטליזים אפילו בהמה,
מהודרת שאינה השחיטה של והבשרים שהיה כפי נשאר הכל זה כל עם יחד אבל
לרבנים, בשטריימל, החבושים יהודים של לבתיהם גם מגיעים ודם חלב בהם שיש
שבת בשולחן שיריים מחלקים אדמורי"ם וכן מכובדים, ויהודים ישיבות, ראשי
שיותר מה לעשות הרוצים הכספים ושודדי מאחר בשקט, עובר והכל בשר, מאותו
כאילו בנימוק מנופחים מחירים ולקחת יהודית, וזיעה יהודי דם חשבון על כסף
יגיעו הכשרות שההוצאות הכל לעשות שני ומצד מיוחדות, כשרות בהוצאות מדובר
הכל. על חשודים אלו דם מוצצי הצדדים, משני להרויח וכך אפשרי, למינימום
וטרור, כסף של אפשרי דרך בכל ללחוץ הכח את להם יש זעקה קול וכשמקימים
לפטם בשנה שנה מידי ממשיכים וכך ידועים, גנגסטרים שותפים עומדים לצידם כי

אסורות. במאכלות הצבור את
"הקדושות",בשל החתימות את כשראו נעשה, מה הזמן כל ידע לא הצבור זאת כל

היה לא ואם ימשך, הזה הטמטום זמן כמה יודע ומי בסדר, שהכל בטוחים היו
לו כאב כשהדבר נפשו, את שמסר שמים וירא חכם תלמיד אברך השוחטים בקרב
הפך הוא דבר, עושה אינו אחד ואף ומחמיר, הולך המצב ביומו יום שמדי כשראה
שאותם אף על הנעשה, על ידעו יהודי בית שבכל עד נח ולא הרבנים לכל פנה עולמות
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בענין, ולפעול להמשיך לו לאפשר ולא אותו לשבור שביכלתם ככל עשו האנשים
פעולות נגדו ועשו פיזית אותו כשהכו בוויליאמסבורג, גר היה עוד כשהוא במיוחד
השם, והחילול המצב את לתקן מהחלטתו אותו עצר לא דבר שום זאת בכל אחרות,
עד הדין, בית של ישיבה ותבע הרבניים הארגוני דלתות ועל הרבנים, פתחי על ודפק

ערלות. אזנים על מדבר שהוא ראה שהוא
העיתונותאז בכל ורשימות מודעות ופירסם בגלוי, לצאת ברירה בדלית החליט

טובים, פירות הניב הדבר שמיד כמובן השחיטה, בעולם הנעשה על החרדית
של השגחתו תחת עצמאית שחיטה לעצמה פתחה בוויליאמסבורג מכובדת וקהילה
אלא בזה הסתפק לא הוא ומהודרת, מדוקדקת שחיטה מקיימים שם הקהילה רב
בספרו הגדול היהודי הצבור בפני לבו שבר את הביע שהוא עד קשה, לעבוד המשיך
יודא שלום ר' מוה"ר הגאון הרב והידוע המוכר הגאון הוא שלו שהמחבר ישעי", "נפש
הנעשה על אינפורמציה של שלל בתוכו הכולל שליט"א מהאלמין האדמו"ר גראס
אסורות מאכלות של האיסור חומר על מוסר ספרי של ליקוט וכן הכשרות, בשטח

ורוח. בגשם
עלמאז ובכוחות מהאלמין, האדמו"ר נח אינו שנה 15 לפני הראשון ספרו הופעת

לדווח ענקית צבורית מערכה להקמת ולתבוע חמס, לזעוק ממשיך הוא אנושיים
תתנו אל המשמר! על עמדו "יהודים וקורא מזהיר הוא שם, נעשה מה ישראל לכלל
ענק משרפות שהקימו הנאציים, שיירי של מצפרניהם תשמרו אתכם, לחסל להם

ישראל". נשמות לשריפת
היהודיםכל ממחצית יותר כבר שהעבירו רבות שנים במשך בפח אתכם שהפילו אלו

לצבור להגיע ודרך גישה כל להם היה לא כשהתבוללו, השני לצד הברית בארצות
ענק משרפות הקימו הנאצים שיירי אותם עם ביחד אחרא והסטרא השטן ואז החרדי,
אותם של הטומאה רוח את לכאן העבירו הברית לארצות והגיעו נצלו וכשאלו רח"ל,

כאן. גם אחרינו רודפים הם נחים לא הם ימ"ש הרשעים
ועשההס"מ בבוץ, עמוק שקועים שהיו אלו הניצולים, מבין אנשים ללכוד הצליח

בחרו, אשר ככל עובדים לעצמם לקחו והם הכשרות, על בתים בעלי אותם
הצבור כל את לכבוש שיוכלו ובכדי ענק, אחוזי מקבלים כשהם אטליזים להם ונתנו
שמוכנים בלעם, של מהסוג רבנים לכמה שמן עצם לזרוק החלו הבדל, ללא החרדי
של הדרך מורי הם ולפעמים הקצב, של רצונו פי על תועבה כל להכשיר כסף בשביל
את לתקן [לא כסף הרבה נותנים ואלו למאפיא, מופנה הרווחים עיקר אבל הקצבים,
בזעקת לצאת פעמים הרבה כבר שרצו רבנים מספר על טרור להפעיל הכשרות] עניני
קטנה שחיטה לעצמם להקים להם לאפשר שלא קהילות, מנהיגי מספר נגד וכן שבר,

כמ שם שינקרו ידועה.מצומצמת קהילה בכל בעבר שהיה כפי שצריך, ו
בניבדרכים לצבור וכן ביותר, החרדי לצבור לחדור הצליחו הם ומשונות, שונות

נבילה אסורות, במאכלות אותם והאכילו החסידי, לצבור והישיבות, התורה
לזה. והדומה עכו"ם וחלב נסך יין ודם, חלב טריפה

מתוךהאדמו"ר מבפנים, הנעשה על לדעת כשנוכח שליט"א, מהאלמין הצדיק הרב
מודע והיה שונות, במשחטות שוחט כשהיה שלו בשנים רבות עשיר נסיון
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לקחת מוכנים ואינם אלו מגיעים לו, המגיע את יקבל שהקונה המהדרין, מן למהדרין
שיספיקו אותם וממהרים שוחטים, של מאוד קטן מספר ומעמידים טובים, משגיחים
תספיקו מעשיכם, כלו צועקים שהיו במצרים, פרעה נגשי שעשו כפי בדיוק הרבה,
אף המקבל המכשיר הרב בפני מתלוננים וכשהשוחטים עליכם, המוטל את במהירות
שאינו שמי לשוחטים, אומר הוא אז - כשר שזה שיאשר בכדי שמנה המחאה הוא
הקצב של בידיו הוא השוחט זו בדרך משאית, נהג שיהיה עדיף במהירות לעבוד יודע
למכשולות הגורם דבר להם, זקוק שהוא השחיטות מספר את ממנו להוציא המסוגל
לזה. והדומה הריאה ובדיקת הסימנים, בדיקת הסכין, בבדיקת מקיל הוא כי רבים,

חשבוןעוד על זאת עושים הם לכיסם, נוגע כשזה רק שלא האחרונות, בשנים נודע
צוחקים הם שצריך, כפי הדינים על שומרים ואינם עצלים סתם הם רק הכשרות,
שנתגלה דבר הניקור, בשערורית שנודע כפי כשר, שיהיה אותם מעניין לא מהעיקר,
כאן שהניקור קולות בקולי שצעקו ישראל, מארץ שהגיעו מומחים מנקרים ידי על
הרוצה החרדי הצבור את ומאכילים טוב לא יורק בניו ביותר החרדיים בחוגים אפילו
איסור על בכך שעוברים חלק" "חלב עם המהדרין, מן למהדרין וכשר חלק רק לאכול

כרת. באיסורי וקשור דאורייתא
ודרשדברים דין בית הושיב שבשעתו שליט"א מקאשוי האדמו"ר ע"י אושרו אלו

אמרו, [מכשילים] המכשירים שהרבנים אחרי הצדדים, שני את ושמע וחקר
שבית אמרו שהם ואחרי והונגריה, ישראל ארץ שבין מנהגים בחילוקי תלוי שזה

הצ לכל ופנו דאורייתא, חלב בשאלת כאן מדובר כי הודיע ישראל בארץ דדיםהדין
וגדול צדיק אותו של לזעקה חשו לא והם תיקון, הדרוש את מיד שיתקנו מנת על
בנושא, תיקון שום מתקנים אינם עוזר, לא דבר ששום וכשראה וידוע, מפורסם
בשר לאכול להפסיק לתלמידיו מכתב הוציא הוא ערלות, אזנים על נופלים ודבריו
נסבל, בלתי הוא בזה המצב שם אפילו כי ביותר, הטובים מהאטליזים אפילו בהמה,
מהודרת שאינה השחיטה של והבשרים שהיה כפי נשאר הכל זה כל עם יחד אבל
לרבנים, בשטריימל, החבושים יהודים של לבתיהם גם מגיעים ודם חלב בהם שיש
שבת בשולחן שיריים מחלקים אדמורי"ם וכן מכובדים, ויהודים ישיבות, ראשי
שיותר מה לעשות הרוצים הכספים ושודדי מאחר בשקט, עובר והכל בשר, מאותו
כאילו בנימוק מנופחים מחירים ולקחת יהודית, וזיעה יהודי דם חשבון על כסף
יגיעו הכשרות שההוצאות הכל לעשות שני ומצד מיוחדות, כשרות בהוצאות מדובר
הכל. על חשודים אלו דם מוצצי הצדדים, משני להרויח וכך אפשרי, למינימום
וטרור, כסף של אפשרי דרך בכל ללחוץ הכח את להם יש זעקה קול וכשמקימים
לפטם בשנה שנה מידי ממשיכים וכך ידועים, גנגסטרים שותפים עומדים לצידם כי

אסורות. במאכלות הצבור את
"הקדושות",בשל החתימות את כשראו נעשה, מה הזמן כל ידע לא הצבור זאת כל

היה לא ואם ימשך, הזה הטמטום זמן כמה יודע ומי בסדר, שהכל בטוחים היו
לו כאב כשהדבר נפשו, את שמסר שמים וירא חכם תלמיד אברך השוחטים בקרב
הפך הוא דבר, עושה אינו אחד ואף ומחמיר, הולך המצב ביומו יום שמדי כשראה
שאותם אף על הנעשה, על ידעו יהודי בית שבכל עד נח ולא הרבנים לכל פנה עולמות

והעסקנים העשירים  לכל גלוי כהמכתב

בענין, ולפעול להמשיך לו לאפשר ולא אותו לשבור שביכלתם ככל עשו האנשים
פעולות נגדו ועשו פיזית אותו כשהכו בוויליאמסבורג, גר היה עוד כשהוא במיוחד
השם, והחילול המצב את לתקן מהחלטתו אותו עצר לא דבר שום זאת בכל אחרות,
עד הדין, בית של ישיבה ותבע הרבניים הארגוני דלתות ועל הרבנים, פתחי על ודפק

ערלות. אזנים על מדבר שהוא ראה שהוא
העיתונותאז בכל ורשימות מודעות ופירסם בגלוי, לצאת ברירה בדלית החליט

טובים, פירות הניב הדבר שמיד כמובן השחיטה, בעולם הנעשה על החרדית
של השגחתו תחת עצמאית שחיטה לעצמה פתחה בוויליאמסבורג מכובדת וקהילה
אלא בזה הסתפק לא הוא ומהודרת, מדוקדקת שחיטה מקיימים שם הקהילה רב
בספרו הגדול היהודי הצבור בפני לבו שבר את הביע שהוא עד קשה, לעבוד המשיך
יודא שלום ר' מוה"ר הגאון הרב והידוע המוכר הגאון הוא שלו שהמחבר ישעי", "נפש
הנעשה על אינפורמציה של שלל בתוכו הכולל שליט"א מהאלמין האדמו"ר גראס
אסורות מאכלות של האיסור חומר על מוסר ספרי של ליקוט וכן הכשרות, בשטח

ורוח. בגשם
עלמאז ובכוחות מהאלמין, האדמו"ר נח אינו שנה 15 לפני הראשון ספרו הופעת

לדווח ענקית צבורית מערכה להקמת ולתבוע חמס, לזעוק ממשיך הוא אנושיים
תתנו אל המשמר! על עמדו "יהודים וקורא מזהיר הוא שם, נעשה מה ישראל לכלל
ענק משרפות שהקימו הנאציים, שיירי של מצפרניהם תשמרו אתכם, לחסל להם

ישראל". נשמות לשריפת
היהודיםכל ממחצית יותר כבר שהעבירו רבות שנים במשך בפח אתכם שהפילו אלו

לצבור להגיע ודרך גישה כל להם היה לא כשהתבוללו, השני לצד הברית בארצות
ענק משרפות הקימו הנאצים שיירי אותם עם ביחד אחרא והסטרא השטן ואז החרדי,
אותם של הטומאה רוח את לכאן העבירו הברית לארצות והגיעו נצלו וכשאלו רח"ל,

כאן. גם אחרינו רודפים הם נחים לא הם ימ"ש הרשעים
ועשההס"מ בבוץ, עמוק שקועים שהיו אלו הניצולים, מבין אנשים ללכוד הצליח

בחרו, אשר ככל עובדים לעצמם לקחו והם הכשרות, על בתים בעלי אותם
הצבור כל את לכבוש שיוכלו ובכדי ענק, אחוזי מקבלים כשהם אטליזים להם ונתנו
שמוכנים בלעם, של מהסוג רבנים לכמה שמן עצם לזרוק החלו הבדל, ללא החרדי
של הדרך מורי הם ולפעמים הקצב, של רצונו פי על תועבה כל להכשיר כסף בשביל
את לתקן [לא כסף הרבה נותנים ואלו למאפיא, מופנה הרווחים עיקר אבל הקצבים,
בזעקת לצאת פעמים הרבה כבר שרצו רבנים מספר על טרור להפעיל הכשרות] עניני
קטנה שחיטה לעצמם להקים להם לאפשר שלא קהילות, מנהיגי מספר נגד וכן שבר,

כמ שם שינקרו ידועה.מצומצמת קהילה בכל בעבר שהיה כפי שצריך, ו
בניבדרכים לצבור וכן ביותר, החרדי לצבור לחדור הצליחו הם ומשונות, שונות

נבילה אסורות, במאכלות אותם והאכילו החסידי, לצבור והישיבות, התורה
לזה. והדומה עכו"ם וחלב נסך יין ודם, חלב טריפה

מתוךהאדמו"ר מבפנים, הנעשה על לדעת כשנוכח שליט"א, מהאלמין הצדיק הרב
מודע והיה שונות, במשחטות שוחט כשהיה שלו בשנים רבות עשיר נסיון



והעסקניםכו  העשירים  לכל גלוי מכתב

- מטרור ופחדו שחששו רבנים של התנגדותם למרות - פתח השונות, לבעיות ומכיר
בעמלק לה' מלחמה והכריז קשה עמלק)במאבק של שותפו שבטבחים אותם(כשר נגד

לבדו עומד שהוא מכך חשש ולא מאוד, מסוכנים אנשים שהם ביודעו הרשעים
להתעורר לציבור קרא הקהלות", דהתאחדות הכשרות "ועד את והקים במערכה,

ועוד. הכשרות מצב בעניני עליהם שנפלה מהתרדמה

לצבור"ועד שידווחו פרטיים, כשרות" "ועדי שיקימו הקהילות מכל תבע הכשרות"
כך כל ולאחר כשרות, בעניני הצבור את ולתבוע ולעורר המצב, על בתמידות
שהיא, כפי האמת את ולדווח לכתוב מוכרחים קשה כך כל עבודה של שנים הרבה
כשרות" "ועדי לעצמם הקימו הגדולות הקהילות שכל נפש, מסירות ברוב שהצליחו
ליובאוויטש, סקווער, בעלז, באבוב, קאשוי, טאש, וויזשניץ, הקהילות: ביניהם
הכשרות ועד נגד קשות שנאבק הרבנים התאחדות גם אחרים. וכן קלויזענבורג,
גדולים מכשולים על התברר כששם הכשרות בתחום הנעשה על רב מידע שהפיץ
את להכחיש כוחם בכל וניסו להשגחתם, הכפופים אחרים ומקומות במשחטות גם
הצבור לדרישת להיכנע נאלצו לחשוש, ממה אין וכי בסדר שהכל והבטיחו העובדות,
מאשר יותר קילקל זה דבר של שלאמיתו הגם כשרות, לעניני מיוחד בי"ד והקימו

מזון. למוצרי במפעלים הנעשה אחר ועוקבים המכירים אלו לכל כידוע תיקן,
רבניםידוע ישראל, בארץ רבנים מאות של שרבהשבאסיפה גילו הברית בארצות

מהכשרות גדול ושחלק בעולם, ביותר הגדול הרבים המזכה הוא האלמין של
בכל כמו בכשרות שלו הנפש מסירות על לו הודו גם הם לו, להודות יש בארה"ב
מהנעשה גילה שהוא הסודות ובשביל בקביעות, עוסק הוא שבהם הענינים יתר

השחיטה. בשטח
שנההאדמו"ר 30 כבר צועק שהוא בדרשה שם אמר שליט"א מקלויזנבורג

ושלמים. יראים יהודים אפילו וטריפות נבילות אוכלים שבארה"ב
ובשחיטה.גם ומזוזות תפילין, בס"ת, הנעשה הענק המסחר נגד מאבקו ידוע

אינםרבה ענק בכמויות ושחיטה סת"ם של שכשרות עולמות, מרעיש האלמין של
יחד. הולכים

סלתהבשטח ורוב התאחדו הקהילות שכל ונצורות, גדולות לפעול הצליח הוא זה
כמו: עופות על האיטית בשחיטה רק משתמשים החרדית היהדות של ושמנה
קרית טאש, קרית וויזשניץ, סקווער, ,4 נארט פאלטרי, מונרו, משחטת בעלז, פאפא,

ועוד. מארגארעטען באבוב, ליובאוויטש, קאשוי,

סת"ם.בעניני בעניני מודעות 40.000 הדפיס והוא כולם, שיתלכדו תבע הוא סת"ם

בחנם,רבה בית ושלום תורה'ס לדין צדק דין בית שנים 5 לפני הקים גם האלמין של
כולם את ועורר המזוייפים, התורה דיני בענין וחוברות ספרים אלפי והדפיס

בחנם. תורה'ס לדין דין בתי להקים
אונגוואר,הקהילות פאפא, ווישניץ-מונסי, דין: בתי והקימו ההצעה את קיבלו להלן

ועוד. הרבנים מרכז בעלז,

והעסקנים העשירים  לכל גלוי כז מכתב

ממשיךאלו הוא מזה חוץ והפרט, הכלל לטובת והשיגיו מפעולותיו חלק רק הם
בועד חברים אשר ואלו עוצמתה, במלא שלו הקשה ידועיבמערכה עסקנים (ביניהם

עםשם) מתמודדים שהם שעה מסמרות עובדות על דיווחו בעבודתו, לרב ומסייעים
הציבור. לידיעת לאמיתתם הדברים בהבאת הצבורית בעבודתם זה

מעריםעסקני וכן יורק, ניו ניעק מגרעיט הכלל עסקני גדולי עם כבר שעבדו הצבור,
בעבודתם הגדולה ההצלחה על - וסייעו שהציעו לאחר - לדעת נוכחו אחרות

הכלל. לטובת
רבהאבל של לטבע מעל העומדת הגדולה עבודתו עם להשוות כלל ניתן לא זאת כל

נעשה שזה היהדות, תחומי בכל גדולים דברים יום יום רואים שבה האלמין, של
מי וכל ישראל, תפוצות בכל המופצות וחוברות מכתבים ספרים משלוח ידי על
כבר זכה הוא בחנם שלא ויודע מבין האלמין של רבה של עבודתו את מקרוב שרואה
נפש מסירות עם נעשית העבודה כי ספרים, ל-3000 קרוב להוציא צעיר כך כל בגיל
יודע אינו הוא עייפות, זו מה יודע אינו הוא לתארה, מאוד שקשה ובממונו בגופו
את שיפסיק גורם שום אין היהדות לנושאי נוגע כשהדבר ונסיונות טרדות מקשיים
לעבוד מסוגל שאדם מאמינים היינו לא הבשריים בעינינו זאת ראינו לולי עבודתו,
ומפקיר לאכול פעמים הרבה שוכח והוא לעת, מעת שעות 18 קשה כך כל עבודה

בריאותו עצמו)את על לשמור לו מאפשר אינו הזמן .(כי
ספריםבנפשו: בכתיבת ועוסק וילדיו שלו ללימוד המיועד זמנו את מוסר הוא

מי לכל ושולחים אורזים בעצמם והם הכלל, לטובת מאוד הנחוצים
זאת. שמבקש

אינםבמאודו: כלל המבקשים מאלו והרבה שמבקש, מי לכל שולחים הספרים את
בכדי המשלוח את מפסיקים לא זאת בכל הספרים, בשביל תשלום שולחים

הדת. מצב על לדווח
כשהשואליםגם בית, שלום תורה'ס, דין כשרות, בנושאי לטלפונים להשיב העבודה

במק להשיב יכול אינו הרב רבים כשמבקרים העולם, חלקי מכל בגללהם ום,
רבים. בדמים עולה וזה מנהל שהוא הבינלאומיות השיחות

להעמידלסיכום, והנשמה הגוף כוחות כל עצמו, בכוחות הכל עושה הנשיא הרב
הרי הבריאות, בעיות את בחשבון לקחת מבלי תילה על היהדות את
הפיננסי במצבו גם מתחשב אינו הוא הטבע. לדרך מעל עבודתו את מבצע שהוא
הוא זאת, רק ולא לאכול, מה להם ואין ממש הרעבים וממשפחתו מעצמו לוקח והוא
עושה הוא מדוע ידידיו לשאלות דולר!!! ממליון למעלה של לחובות עצמו את הכניס
יעשו לא האם להצילו וצריך ח"ו בסכנה הנמצא קרוב למישהו כשיש השיב: זאת

להצילו?! מנת על הכל
איכיום, שולל, מוליכי מהרסים של מידיהם ישראל כלל את להציל צריך לצערנו

אך להציל, בכדי כולם כל להתמסר חייבים רק ידים, בחיבוק לשבת אפשר
החובות בעלי שני כשמצד כספים, להלוות מהיכן כבר שאין כזה הוא המצב כיום

נפש. עד מים באו קטסטרופלי, הוא והמצב כספם את ומבקשים לוחצים



והעסקניםכו  העשירים  לכל גלוי מכתב

- מטרור ופחדו שחששו רבנים של התנגדותם למרות - פתח השונות, לבעיות ומכיר
בעמלק לה' מלחמה והכריז קשה עמלק)במאבק של שותפו שבטבחים אותם(כשר נגד

לבדו עומד שהוא מכך חשש ולא מאוד, מסוכנים אנשים שהם ביודעו הרשעים
להתעורר לציבור קרא הקהלות", דהתאחדות הכשרות "ועד את והקים במערכה,

ועוד. הכשרות מצב בעניני עליהם שנפלה מהתרדמה

לצבור"ועד שידווחו פרטיים, כשרות" "ועדי שיקימו הקהילות מכל תבע הכשרות"
כך כל ולאחר כשרות, בעניני הצבור את ולתבוע ולעורר המצב, על בתמידות
שהיא, כפי האמת את ולדווח לכתוב מוכרחים קשה כך כל עבודה של שנים הרבה
כשרות" "ועדי לעצמם הקימו הגדולות הקהילות שכל נפש, מסירות ברוב שהצליחו
ליובאוויטש, סקווער, בעלז, באבוב, קאשוי, טאש, וויזשניץ, הקהילות: ביניהם
הכשרות ועד נגד קשות שנאבק הרבנים התאחדות גם אחרים. וכן קלויזענבורג,
גדולים מכשולים על התברר כששם הכשרות בתחום הנעשה על רב מידע שהפיץ
את להכחיש כוחם בכל וניסו להשגחתם, הכפופים אחרים ומקומות במשחטות גם
הצבור לדרישת להיכנע נאלצו לחשוש, ממה אין וכי בסדר שהכל והבטיחו העובדות,
מאשר יותר קילקל זה דבר של שלאמיתו הגם כשרות, לעניני מיוחד בי"ד והקימו

מזון. למוצרי במפעלים הנעשה אחר ועוקבים המכירים אלו לכל כידוע תיקן,
רבניםידוע ישראל, בארץ רבנים מאות של שרבהשבאסיפה גילו הברית בארצות

מהכשרות גדול ושחלק בעולם, ביותר הגדול הרבים המזכה הוא האלמין של
בכל כמו בכשרות שלו הנפש מסירות על לו הודו גם הם לו, להודות יש בארה"ב
מהנעשה גילה שהוא הסודות ובשביל בקביעות, עוסק הוא שבהם הענינים יתר

השחיטה. בשטח
שנההאדמו"ר 30 כבר צועק שהוא בדרשה שם אמר שליט"א מקלויזנבורג

ושלמים. יראים יהודים אפילו וטריפות נבילות אוכלים שבארה"ב
ובשחיטה.גם ומזוזות תפילין, בס"ת, הנעשה הענק המסחר נגד מאבקו ידוע

אינםרבה ענק בכמויות ושחיטה סת"ם של שכשרות עולמות, מרעיש האלמין של
יחד. הולכים

סלתהבשטח ורוב התאחדו הקהילות שכל ונצורות, גדולות לפעול הצליח הוא זה
כמו: עופות על האיטית בשחיטה רק משתמשים החרדית היהדות של ושמנה
קרית טאש, קרית וויזשניץ, סקווער, ,4 נארט פאלטרי, מונרו, משחטת בעלז, פאפא,

ועוד. מארגארעטען באבוב, ליובאוויטש, קאשוי,

סת"ם.בעניני בעניני מודעות 40.000 הדפיס והוא כולם, שיתלכדו תבע הוא סת"ם

בחנם,רבה בית ושלום תורה'ס לדין צדק דין בית שנים 5 לפני הקים גם האלמין של
כולם את ועורר המזוייפים, התורה דיני בענין וחוברות ספרים אלפי והדפיס

בחנם. תורה'ס לדין דין בתי להקים
אונגוואר,הקהילות פאפא, ווישניץ-מונסי, דין: בתי והקימו ההצעה את קיבלו להלן

ועוד. הרבנים מרכז בעלז,

והעסקנים העשירים  לכל גלוי כז מכתב

ממשיךאלו הוא מזה חוץ והפרט, הכלל לטובת והשיגיו מפעולותיו חלק רק הם
בועד חברים אשר ואלו עוצמתה, במלא שלו הקשה ידועיבמערכה עסקנים (ביניהם

עםשם) מתמודדים שהם שעה מסמרות עובדות על דיווחו בעבודתו, לרב ומסייעים
הציבור. לידיעת לאמיתתם הדברים בהבאת הצבורית בעבודתם זה

מעריםעסקני וכן יורק, ניו ניעק מגרעיט הכלל עסקני גדולי עם כבר שעבדו הצבור,
בעבודתם הגדולה ההצלחה על - וסייעו שהציעו לאחר - לדעת נוכחו אחרות

הכלל. לטובת
רבהאבל של לטבע מעל העומדת הגדולה עבודתו עם להשוות כלל ניתן לא זאת כל

נעשה שזה היהדות, תחומי בכל גדולים דברים יום יום רואים שבה האלמין, של
מי וכל ישראל, תפוצות בכל המופצות וחוברות מכתבים ספרים משלוח ידי על
כבר זכה הוא בחנם שלא ויודע מבין האלמין של רבה של עבודתו את מקרוב שרואה
נפש מסירות עם נעשית העבודה כי ספרים, ל-3000 קרוב להוציא צעיר כך כל בגיל
יודע אינו הוא עייפות, זו מה יודע אינו הוא לתארה, מאוד שקשה ובממונו בגופו
את שיפסיק גורם שום אין היהדות לנושאי נוגע כשהדבר ונסיונות טרדות מקשיים
לעבוד מסוגל שאדם מאמינים היינו לא הבשריים בעינינו זאת ראינו לולי עבודתו,
ומפקיר לאכול פעמים הרבה שוכח והוא לעת, מעת שעות 18 קשה כך כל עבודה

בריאותו עצמו)את על לשמור לו מאפשר אינו הזמן .(כי
ספריםבנפשו: בכתיבת ועוסק וילדיו שלו ללימוד המיועד זמנו את מוסר הוא

מי לכל ושולחים אורזים בעצמם והם הכלל, לטובת מאוד הנחוצים
זאת. שמבקש

אינםבמאודו: כלל המבקשים מאלו והרבה שמבקש, מי לכל שולחים הספרים את
בכדי המשלוח את מפסיקים לא זאת בכל הספרים, בשביל תשלום שולחים

הדת. מצב על לדווח
כשהשואליםגם בית, שלום תורה'ס, דין כשרות, בנושאי לטלפונים להשיב העבודה

במק להשיב יכול אינו הרב רבים כשמבקרים העולם, חלקי מכל בגללהם ום,
רבים. בדמים עולה וזה מנהל שהוא הבינלאומיות השיחות

להעמידלסיכום, והנשמה הגוף כוחות כל עצמו, בכוחות הכל עושה הנשיא הרב
הרי הבריאות, בעיות את בחשבון לקחת מבלי תילה על היהדות את
הפיננסי במצבו גם מתחשב אינו הוא הטבע. לדרך מעל עבודתו את מבצע שהוא
הוא זאת, רק ולא לאכול, מה להם ואין ממש הרעבים וממשפחתו מעצמו לוקח והוא
עושה הוא מדוע ידידיו לשאלות דולר!!! ממליון למעלה של לחובות עצמו את הכניס
יעשו לא האם להצילו וצריך ח"ו בסכנה הנמצא קרוב למישהו כשיש השיב: זאת

להצילו?! מנת על הכל
איכיום, שולל, מוליכי מהרסים של מידיהם ישראל כלל את להציל צריך לצערנו

אך להציל, בכדי כולם כל להתמסר חייבים רק ידים, בחיבוק לשבת אפשר
החובות בעלי שני כשמצד כספים, להלוות מהיכן כבר שאין כזה הוא המצב כיום

נפש. עד מים באו קטסטרופלי, הוא והמצב כספם את ומבקשים לוחצים



והעסקניםכח העשירים  לכל גלוי מכתב

כזו,לכן קדושה בעבודה חלק בלקיחת שיש הגדולה הזכות את לתאר כלל ניתן לא
היהדות. ושל תורה של קיומה תלוי שבה

ללאתראו ישראל ארץ מכל שרבנים איך וראו רבנים של עדותם בספר ותבחינו
יהודים רבבות המצילים הספרים של חשיבותם על בהתלהבות כותבים הבדל

מכשולים. מיני מכל
להחדירקחו בכדי רחב בהיקף הספרים את להפיץ ועזרו הגדולה, בעבודה חלק

התורה, בני הצבור את ולהזהיר שממה, ששוררת היכן יהדות, ערכי בצבור
את לשבור המבקשים אלו כל כנגד שיעמדו ולבקשם טובים, יהודים להיות הרוצים

היהודי. הבית את ולהחריב התורה בנין
שוחטים,רבה רבנים, מ-3000 מלמעלה חיזוק ודברי מכתבים כבר קיבל האלמין של

ישיבות ראשי 5.8/11)משגיחים, של בגודל מהודרים כרכים בד' הודפסו המכתבים .(כל
ספרים...החיבורים יחידות מליון לשני קרוב כבר שיעור, לאין עד בעולם השפיעו

שנים. מספר במשך והופצו מהדורות ב-8-7 שהודפסו חיבוריו של
חיבוריו... אשר בעולם כדור בכל המדרש בית או ישיבה, ראש או אחד רב כמעט אין

ונצורות. גדולות והשפיעו הגיעו לא
זו!!!לכן קדושה בעבודה חלק קחו אליכם פונה אני

משאהאם תחת חלילה יפול תורה של לעולמה שכזה דינאמי שכח לתת נוכל
הדין, ביום בחוץ הלשון עם נעמוד זאת, נאפשר אם עליו? הרובץ החובות
דבר עשינו לא שאנחנו רק שלא נענה, ומה והנורא! הגדול הדין ביום יבא כשמשיח
אותם, חיזקנו ולא ליפול במלאכה העוסקים לאלו נתננו און, פועלי אותם את לעצור

לכם: קוראים אנו לכן האלמין, של רבה כמו הידיעה בה"א עסקן בפרט
לעוררתבחרו חלק בה לקחת רוצים שאתם באיזו מצוות, מתרי"ג אחת מצוה לכם

ישראל!!! כלל את בו


'ו חלק 

היהדות לקיום העולמי המרכזי וועד
שם עם בנפרד האחים לכל נשלח הרייכמנים, של הרגל פשיטת לפני שנה חצי נשלח הזה [המכתב

פעמים] מאה - תוכיח" "הוכח לקיים כאלו, מכתבים ממאה יותר שלהם,

ני"ו רייכמאן משה למוהר"ר מכתב
ב"ד

בכלהחיים המפורסם הנכבד הנגיד היקר ידידי כבוד אל סלה טוב וכל והשלום
בתוי"ר המו"מ לאחרים והמטיב הטוב שלו, וחסד צדקה במעשי אפסים

ני"ו. רייכמאן משה מוהר"ר כש"ת

והעסקנים העשירים  לכל גלוי כטמכתב

אחדנאמר ערבים ישראל שילדי בגמרא כך על וכתוב באחיו", איש "וכשלו בתורה
כתוב עוד בגשמיות. הוא וכך ברוחניות הוא כך כולו, הכלל כל ועבור לשני
כך על באחריות נושא יהודי שכל התוכחה, בענין נאמרה הערבות שעיקר בגמרא
אצל לפעול או למחות יכול אם הדין והוא היחיד על הן מוחה, ואינו למחות שיכול
מוטלת והאשמה האחריות כל אזי כך, עושה אינו ובאם בכך, מחוייב הוא ישראל כלל
לפעול יכול שהיה או למנוע באפשרותו שהיה העבירות את עשה הוא כאילו עליו

התורה כמצות מדרששיעשו סח, שופטים ילקוט שלדמח, דעה יורה רלט, מצוה חנוך קי"ט:, נד., (שבת

מערכי כ"ט, פרק נתן דרבי אבות מא: סוטה רש"י א, עקיבא דרבי אותיות חקת, תנחומא מדרש משפטים, תנחומא

אורח שי"ק מהר"ם ותשובות שאלות בספר באריכות ועיין יג, דף ב, חלק ימין יד וספר קנ"ז, דף ע', אות דרוש לב

יב פרק הקדושה שער חכמה ראשית כט:, א, חלק הקדוש בזוהר עיין המוכיח. שכר ובענין והלאה. שג סימן חיים

כט, פרק נתן דרבי אבות אבימלך, וימת הכתוב על רות ילקוט כה, רבה ויקרא כח., תמיד אבוהב, מהר"י בשם

כו'. כו' קא:) סנהדרין נח, פרשת אנך חומת

הכלל!!!הנני לטובת גדולה בבקשה שליט"א, רייכמאן משה ר' אליכם, פונה
אחדכבודו ולכל והחסד, התורה מוסדות הכלל, עול את עליו שנושא כאחד ידוע

השם ישראל, לכלל לעזור השמים מן וזכיתם במצוות, עשיר שיעור; בלי ואחד
פונה הנני כן על זה, בפקדון להשתמש איך מבין וכבודו פקדון, לכבודו נתן יתברך
זאת להוציא בכוחכם ספק שום ובלי ישראל, נפשות הצלת של גדולה בבקשה אליכם

הפועל. אל הכח מן
מיליוןיש 7 ישראל, כלל את להציל שנים זה שעובדים מתנדבים ממאה למעלה לנו

מתבצעת העבודה כולו. העולם ובכל ישראל ארץ יהודי גם וכן אמריקה יהודי
אבל ונצורות, גדולות יתברך השם בעזרת פעלנו כבר כסדרם. תמידים בשנה שנה

להמש בכוחנו ואין ליום מיום תופחים החובות מוגבלות, יך.האפשרויות
לעומתניסינו קטנה שקבלנו העזרה אבל ישראל, בני אחינו בין משהו לעשות

כדי בעתיד לעשות שעלינו ומה בהווה עלינו הרובצות המרובות ההוצאות
שאפשר. כמה נפשות מספר להציל

עזרהפונים בבקשת חלילה בכוונתנו שאין למודעי וזאת עזרה, בבקשת כבודו אל אנו
פרוטה מכבודו ניקח לא לא! לעבוד, להמשיך שנוכל כדי עצמנו בשביל כספית
אלינו אחת פרוטה שתגיע בכוונתנו ואין צריך לא שמים. לשם כולה כוונתנו אחת.
יגיעו ויהדות תורה הפצת של וההכנסה ההוצאה של החשבונות שכל אלא ישירות,
חברות דואר, הוצאות כריכה, ההדפסה, עבור ישלם וכבודו כבודו, אל ישירות

ישראל. כלל את בתשובה להחזיר המיועדים הספרים כל את לשלוח מחשבים
מכללזכרו! נכבד חלק בתשובה להחזיר שביכולתנו יתברך השם בעזרת אנו בטוחים

בזה לפעול אנו ומחוייבים כך, על הוכחות די בידינו יש יהודים. ממליוני ישראל
גדולי כל גם כתבו וכזה ישראל" "נדחי בספרו חיים החפץ שכותב כפי התורה פי על

וכו'. באריכות ישראל
והוצאתיב"ה ספרים הדפסתי יתברך השם בעזרת כי ודמיונות, באשליות חי לא אני

ואלפי כולו, העולם בכל בחנם אותם והפצתי עותקים, וחצי מליון לאור



והעסקניםכח העשירים  לכל גלוי מכתב

כזו,לכן קדושה בעבודה חלק בלקיחת שיש הגדולה הזכות את לתאר כלל ניתן לא
היהדות. ושל תורה של קיומה תלוי שבה

ללאתראו ישראל ארץ מכל שרבנים איך וראו רבנים של עדותם בספר ותבחינו
יהודים רבבות המצילים הספרים של חשיבותם על בהתלהבות כותבים הבדל

מכשולים. מיני מכל
להחדירקחו בכדי רחב בהיקף הספרים את להפיץ ועזרו הגדולה, בעבודה חלק

התורה, בני הצבור את ולהזהיר שממה, ששוררת היכן יהדות, ערכי בצבור
את לשבור המבקשים אלו כל כנגד שיעמדו ולבקשם טובים, יהודים להיות הרוצים

היהודי. הבית את ולהחריב התורה בנין
שוחטים,רבה רבנים, מ-3000 מלמעלה חיזוק ודברי מכתבים כבר קיבל האלמין של

ישיבות ראשי 5.8/11)משגיחים, של בגודל מהודרים כרכים בד' הודפסו המכתבים .(כל
ספרים...החיבורים יחידות מליון לשני קרוב כבר שיעור, לאין עד בעולם השפיעו

שנים. מספר במשך והופצו מהדורות ב-8-7 שהודפסו חיבוריו של
חיבוריו... אשר בעולם כדור בכל המדרש בית או ישיבה, ראש או אחד רב כמעט אין

ונצורות. גדולות והשפיעו הגיעו לא
זו!!!לכן קדושה בעבודה חלק קחו אליכם פונה אני

משאהאם תחת חלילה יפול תורה של לעולמה שכזה דינאמי שכח לתת נוכל
הדין, ביום בחוץ הלשון עם נעמוד זאת, נאפשר אם עליו? הרובץ החובות
דבר עשינו לא שאנחנו רק שלא נענה, ומה והנורא! הגדול הדין ביום יבא כשמשיח
אותם, חיזקנו ולא ליפול במלאכה העוסקים לאלו נתננו און, פועלי אותם את לעצור

לכם: קוראים אנו לכן האלמין, של רבה כמו הידיעה בה"א עסקן בפרט
לעוררתבחרו חלק בה לקחת רוצים שאתם באיזו מצוות, מתרי"ג אחת מצוה לכם

ישראל!!! כלל את בו


'ו חלק 

היהדות לקיום העולמי המרכזי וועד
שם עם בנפרד האחים לכל נשלח הרייכמנים, של הרגל פשיטת לפני שנה חצי נשלח הזה [המכתב

פעמים] מאה - תוכיח" "הוכח לקיים כאלו, מכתבים ממאה יותר שלהם,

ני"ו רייכמאן משה למוהר"ר מכתב
ב"ד

בכלהחיים המפורסם הנכבד הנגיד היקר ידידי כבוד אל סלה טוב וכל והשלום
בתוי"ר המו"מ לאחרים והמטיב הטוב שלו, וחסד צדקה במעשי אפסים

ני"ו. רייכמאן משה מוהר"ר כש"ת

והעסקנים העשירים  לכל גלוי כטמכתב

אחדנאמר ערבים ישראל שילדי בגמרא כך על וכתוב באחיו", איש "וכשלו בתורה
כתוב עוד בגשמיות. הוא וכך ברוחניות הוא כך כולו, הכלל כל ועבור לשני
כך על באחריות נושא יהודי שכל התוכחה, בענין נאמרה הערבות שעיקר בגמרא
אצל לפעול או למחות יכול אם הדין והוא היחיד על הן מוחה, ואינו למחות שיכול
מוטלת והאשמה האחריות כל אזי כך, עושה אינו ובאם בכך, מחוייב הוא ישראל כלל
לפעול יכול שהיה או למנוע באפשרותו שהיה העבירות את עשה הוא כאילו עליו

התורה כמצות מדרששיעשו סח, שופטים ילקוט שלדמח, דעה יורה רלט, מצוה חנוך קי"ט:, נד., (שבת

מערכי כ"ט, פרק נתן דרבי אבות מא: סוטה רש"י א, עקיבא דרבי אותיות חקת, תנחומא מדרש משפטים, תנחומא

אורח שי"ק מהר"ם ותשובות שאלות בספר באריכות ועיין יג, דף ב, חלק ימין יד וספר קנ"ז, דף ע', אות דרוש לב

יב פרק הקדושה שער חכמה ראשית כט:, א, חלק הקדוש בזוהר עיין המוכיח. שכר ובענין והלאה. שג סימן חיים

כט, פרק נתן דרבי אבות אבימלך, וימת הכתוב על רות ילקוט כה, רבה ויקרא כח., תמיד אבוהב, מהר"י בשם

כו'. כו' קא:) סנהדרין נח, פרשת אנך חומת

הכלל!!!הנני לטובת גדולה בבקשה שליט"א, רייכמאן משה ר' אליכם, פונה
אחדכבודו ולכל והחסד, התורה מוסדות הכלל, עול את עליו שנושא כאחד ידוע

השם ישראל, לכלל לעזור השמים מן וזכיתם במצוות, עשיר שיעור; בלי ואחד
פונה הנני כן על זה, בפקדון להשתמש איך מבין וכבודו פקדון, לכבודו נתן יתברך
זאת להוציא בכוחכם ספק שום ובלי ישראל, נפשות הצלת של גדולה בבקשה אליכם

הפועל. אל הכח מן
מיליוןיש 7 ישראל, כלל את להציל שנים זה שעובדים מתנדבים ממאה למעלה לנו

מתבצעת העבודה כולו. העולם ובכל ישראל ארץ יהודי גם וכן אמריקה יהודי
אבל ונצורות, גדולות יתברך השם בעזרת פעלנו כבר כסדרם. תמידים בשנה שנה

להמש בכוחנו ואין ליום מיום תופחים החובות מוגבלות, יך.האפשרויות
לעומתניסינו קטנה שקבלנו העזרה אבל ישראל, בני אחינו בין משהו לעשות

כדי בעתיד לעשות שעלינו ומה בהווה עלינו הרובצות המרובות ההוצאות
שאפשר. כמה נפשות מספר להציל

עזרהפונים בבקשת חלילה בכוונתנו שאין למודעי וזאת עזרה, בבקשת כבודו אל אנו
פרוטה מכבודו ניקח לא לא! לעבוד, להמשיך שנוכל כדי עצמנו בשביל כספית
אלינו אחת פרוטה שתגיע בכוונתנו ואין צריך לא שמים. לשם כולה כוונתנו אחת.
יגיעו ויהדות תורה הפצת של וההכנסה ההוצאה של החשבונות שכל אלא ישירות,
חברות דואר, הוצאות כריכה, ההדפסה, עבור ישלם וכבודו כבודו, אל ישירות

ישראל. כלל את בתשובה להחזיר המיועדים הספרים כל את לשלוח מחשבים
מכללזכרו! נכבד חלק בתשובה להחזיר שביכולתנו יתברך השם בעזרת אנו בטוחים

בזה לפעול אנו ומחוייבים כך, על הוכחות די בידינו יש יהודים. ממליוני ישראל
גדולי כל גם כתבו וכזה ישראל" "נדחי בספרו חיים החפץ שכותב כפי התורה פי על

וכו'. באריכות ישראל
והוצאתיב"ה ספרים הדפסתי יתברך השם בעזרת כי ודמיונות, באשליות חי לא אני

ואלפי כולו, העולם בכל בחנם אותם והפצתי עותקים, וחצי מליון לאור



והעסקניםל  העשירים  לכל גלוי מכתב

לאור הוצאנו שנה 18 של ומפרכת קשה עבודה לאחר יוכיחו. שקבלנו המכתבים
הוא, ההבדל הדת. יסודות את המקיפים הרבים, לזכות ספרים מיני ל-350 קרוב
ביום ככה פעמים עשר לפעול יכולים אתם שנה 18 במשך שעבדתי עבודתי שכל
ח"ו, זאת תעשו לא באם יתבעו ומכם היכולת, בידכם נתן יתברך השם כי אחד,
הענין כל על ולשוחח לכבודו, לנסוע צריך הייתי באמת אחת. בשעה עולמו קונה ויש
על שכבודו היות אלא כזה, גדול ענין שדורש כפי ובאחריות ראש בכובד בפרטיות
כבר כתבתי זה, מכתב כותב הנני כן על אליו, להגיע וקשה בביתו נמצא לא רוב פי
החלטה לידי באתי כן על כבודו. לידי הגיעו שלא וכנראה מכתבים הרבה בעבר
מתוך רבים להציל שיכלתי שנה 120 לאחר ממני שיתבעו האחריות את מעלי להסיר
ובמה? איך אשאל ובאם זאת, עשיתי ולא כולו ומהעולם אמריקה יהודי מיליון ה-7
השמים, מן לי ישיבו הרבים? לזכות ימי כל עוסק והנני פרנסה? אפילו לי אין הרי
פקדון בתורת השמים מן ממונם את שקיבלו העשירים בדלתות דפקת לא מדוע

ויהדות. תורה להפיץ כדי

להם.אשיב, שייך שהכסף חושבים הם בכך, משוכנעים אינם העשירים

אפילווגם מאמינים ואינם שקרנים, מיני לכל הם מורגלים כי מאמינים, שאינם
האמת. את לבדוק עצמם מטריחים ואינם אמת, אומר כשאחד

וחסדישאלו צדקה של מפותח וחוש טוב לב בעלי העשירים אצל ניסית האם אותי,
רייכמאן? בדוגמת

כן.אענה,

מאדישאלו עסוקים שהעשירים לך כידוע שביכלתך? ככל עשית האם אותי,
זוכרים! אינם עדיין פעמיים או פעם להם וכשמזכירים

הגדולהאי האחריות את ממני להסיר בכדי מכתבים כמה לשלוח החלטתי לכך,
ברכת תבוא ועליו ישמע והשומע הכל את ניסיתי שלא זמן כל עלי, הרובצת הזאת

הצלתי!!! נפשי את ואני טוב,

שלעל החיוב כפי מכתבים 101 יתברך השם בעזרת אליכם לשלוח החלטתי כן
שנה, 120 לאחר האלה המכתבים כל את אתי ואקח תורה, פי על תוכחה
ברחמים כבודו את לעורר כסדר שפעלתי מעלה של דין בית לפני להראותם
מי היה ולא היהודים מליון שבעה את להציל בכדי בקשה, של לשון בכל ובתחנונים

שעשיתי. ממה יותר עשיתי לא ולכן בידי שיעזור

המיצר"אספר "מן בספר שנדפס נורא מעשה 64)לכבודו דף עונה" ואין "קראתי בספר ,(וגם
מלחמת בעת עשה זי"ע ווייסמאנדעל בער מיכאל ר' הרב מורנו שהגה"צ

מטשכוסלובקיה יהודים 50.000 להציל השניה אזהעולם נשלחו שכבר 40.000 מעוד (חוץ

כדילדאבוננו) ב-$50,000 צורך והיה ליצלן רחמנא הגזים לתאי אותם ישלחו לבל ,
את והעביר רב זמן ומפרכת קשה עבודה ידי על בעצמו השיג הוא $25,000 להצילם,

בטשכוסלובקיה הנאצים לראש הנאצים)הכספים ראש של השליח ידי את(על לעצור בכדי
של הכסף שאר את להשיג בידו שיעלה היה ובטוח הגזים, לתאי היהודים משלוחי

והעסקנים העשירים  לכל גלוי לאמכתב

יומם עבד הוא למעשה שבועות. 7 עד הנאצים לידי להגיע אמור שהיה $25,000 עוד
את להשיג בידו עלה ולא נפש, מסירות בעלי יהודים כמה עוד של בעזרתם ולילה

שונים. בתירוצים הרשעים את דחה ובינתיים הסכום,
ארגוןבפועל מאף הכסף, את החדשים שלושת לאחר זצ"ל בער מיכאל ר' השיג לא

ובשווייץ אירופה)באמריקה ליהודי לעזור אמורים בפעם(שהיו אמר שמו ימח והנאצי ,
שולח, הוא אז עד הכספים את מקבל אינו ובאם כיפור יום עד רק יחכה כי האחרונה

הגזים. לתאי הנותרים היהודים 50,000 את ליצלן, רחמנא
אלפיערב שלושת של משלוח ושלח הבטיח אשר את עשה היהודים צורר כיפור יום

אין, עדיין וכסף הנורא המצב את בער מיכאל ר' הגה"צ כשראה לפולין, יהודים
כיפור יום בליל מיד נדרי)שלח כל של חשובים,(בזמן רבנים לשלושה טלגרמות שלושה

זצ"ל מסאטמאר הרבי היה הרבנים זה)אחד בענין הדואר את לו נתנו לא אז שעד שהוא(יתכן
להם שמצפה יהודים אלפי עשרות של נפשות פיקוח זה כי הכסף, את מיד מוכרח
דעת "על במילים נפתח המכתב ליצלן. רחמנא המוות מכן ולאחר נוראים יסורים
ביום למחרת אותם מזמין הוא מנייטרא הרב של בשמו הקהל", דעת ועל המקום
להישלח שעומדים סלובקיא ליהודי לעזור שלהם החיוב בגלל הגדול דין לבית הקדוש
על והכל להצילם, אפשר אי נשלח שאינו הכסף ובגלל ושלום חס הגנזים לתאי
אחד יום הגיע וזה הכסף את הקדוש ביום מיד שלח זצ"ל מסטמר הרבי אחריותם.
3000 עם האחרון המשלוח כי מדי מאוחר בא כבר זה אבל הכפורים, יום לאחר
והרשע ליצלן. רחמנא עלינו לא באושוויץ הגזים לתאי בדרכם היו כבר הם כי יהודים
סובבתם כי אמר הוא להחזירם, והבכיות, הבקשות כל לאחר אופן, בשום רצה לא
טוב בהבטחתכם תעמדו אם ואילך מעתה וליצנות, שקריים תירוצים מיני בכל אותי

הסיפור. כאן עד בהבטחתי. אעמוד לא אני גם לאו ואם
אתר' להציל חייבים שאנחנו ביחד משנינו השמים מן תובעים שליט"א, היקר משה

לפעול בכוחנו יחדיו ושנינו כו', ישראל וארץ אירופה באמריקה, היהודים מליוני
לא חלילה ואם חס ובאם לכך, שזכינו אשרינו זאת נעשה באם יתברך. השם בעזרת
לפעול יכולים אנו רק כי אחד, לאף ולא בלבד לשנינו בטענות יבואו אזי זאת נעשה
עם ואתם תשלום, שום בלי שמים לשם כולו לעבוד שמוכן שלי הצוות עם אני זאת,

לפקדון. לכם נתן יתברך שהשם כספכם
לכך!זכור! זמן לכם היה שלא או מכך ידעתם שלא ותירוץ פה פתחון לכם יהיה לא

היהודים, מליון שבעה כל את ולהציל הכל לתקן ביכולתכם השעה במחצית כי
לקצור רק עליכם המוכן. אל תבואו ואתם הצרים, כתפי על אי"ה אקח השאר כל את
ביליון בחמש מנהטן כל את שתקנו בהצעה בא שאני לכם תארו אנא הפירות. את
מליון גדולה היא שלנו זו ותוכנית זה? דבר בשביל נותנים הייתם זמן כמה דולר,

לכך. לתת צריכים זמן כמה פעמים,
שיתבעזכור! יתברך מהשם יראתי בגלל ורק אך שכר, לקבל מנת על עובד אינני

שלא הטועות הנשמות כל את הצלת לא מדוע והנורא, הגדול הדין ביום אותי
היה ובידך מכך ידעת ואתה הישרה, הדרך אל אותם שידריך ומחנך רועה להם היה

וחשבון! דין למסור עליך כן על מאומה, עשית ולא להצילם



והעסקניםל  העשירים  לכל גלוי מכתב

לאור הוצאנו שנה 18 של ומפרכת קשה עבודה לאחר יוכיחו. שקבלנו המכתבים
הוא, ההבדל הדת. יסודות את המקיפים הרבים, לזכות ספרים מיני ל-350 קרוב
ביום ככה פעמים עשר לפעול יכולים אתם שנה 18 במשך שעבדתי עבודתי שכל
ח"ו, זאת תעשו לא באם יתבעו ומכם היכולת, בידכם נתן יתברך השם כי אחד,
הענין כל על ולשוחח לכבודו, לנסוע צריך הייתי באמת אחת. בשעה עולמו קונה ויש
על שכבודו היות אלא כזה, גדול ענין שדורש כפי ובאחריות ראש בכובד בפרטיות
כבר כתבתי זה, מכתב כותב הנני כן על אליו, להגיע וקשה בביתו נמצא לא רוב פי
החלטה לידי באתי כן על כבודו. לידי הגיעו שלא וכנראה מכתבים הרבה בעבר
מתוך רבים להציל שיכלתי שנה 120 לאחר ממני שיתבעו האחריות את מעלי להסיר
ובמה? איך אשאל ובאם זאת, עשיתי ולא כולו ומהעולם אמריקה יהודי מיליון ה-7
השמים, מן לי ישיבו הרבים? לזכות ימי כל עוסק והנני פרנסה? אפילו לי אין הרי
פקדון בתורת השמים מן ממונם את שקיבלו העשירים בדלתות דפקת לא מדוע

ויהדות. תורה להפיץ כדי

להם.אשיב, שייך שהכסף חושבים הם בכך, משוכנעים אינם העשירים

אפילווגם מאמינים ואינם שקרנים, מיני לכל הם מורגלים כי מאמינים, שאינם
האמת. את לבדוק עצמם מטריחים ואינם אמת, אומר כשאחד

וחסדישאלו צדקה של מפותח וחוש טוב לב בעלי העשירים אצל ניסית האם אותי,
רייכמאן? בדוגמת

כן.אענה,

מאדישאלו עסוקים שהעשירים לך כידוע שביכלתך? ככל עשית האם אותי,
זוכרים! אינם עדיין פעמיים או פעם להם וכשמזכירים

הגדולהאי האחריות את ממני להסיר בכדי מכתבים כמה לשלוח החלטתי לכך,
ברכת תבוא ועליו ישמע והשומע הכל את ניסיתי שלא זמן כל עלי, הרובצת הזאת

הצלתי!!! נפשי את ואני טוב,

שלעל החיוב כפי מכתבים 101 יתברך השם בעזרת אליכם לשלוח החלטתי כן
שנה, 120 לאחר האלה המכתבים כל את אתי ואקח תורה, פי על תוכחה
ברחמים כבודו את לעורר כסדר שפעלתי מעלה של דין בית לפני להראותם
מי היה ולא היהודים מליון שבעה את להציל בכדי בקשה, של לשון בכל ובתחנונים

שעשיתי. ממה יותר עשיתי לא ולכן בידי שיעזור

המיצר"אספר "מן בספר שנדפס נורא מעשה 64)לכבודו דף עונה" ואין "קראתי בספר ,(וגם
מלחמת בעת עשה זי"ע ווייסמאנדעל בער מיכאל ר' הרב מורנו שהגה"צ

מטשכוסלובקיה יהודים 50.000 להציל השניה אזהעולם נשלחו שכבר 40.000 מעוד (חוץ

כדילדאבוננו) ב-$50,000 צורך והיה ליצלן רחמנא הגזים לתאי אותם ישלחו לבל ,
את והעביר רב זמן ומפרכת קשה עבודה ידי על בעצמו השיג הוא $25,000 להצילם,

בטשכוסלובקיה הנאצים לראש הנאצים)הכספים ראש של השליח ידי את(על לעצור בכדי
של הכסף שאר את להשיג בידו שיעלה היה ובטוח הגזים, לתאי היהודים משלוחי

והעסקנים העשירים  לכל גלוי לאמכתב

יומם עבד הוא למעשה שבועות. 7 עד הנאצים לידי להגיע אמור שהיה $25,000 עוד
את להשיג בידו עלה ולא נפש, מסירות בעלי יהודים כמה עוד של בעזרתם ולילה

שונים. בתירוצים הרשעים את דחה ובינתיים הסכום,
ארגוןבפועל מאף הכסף, את החדשים שלושת לאחר זצ"ל בער מיכאל ר' השיג לא

ובשווייץ אירופה)באמריקה ליהודי לעזור אמורים בפעם(שהיו אמר שמו ימח והנאצי ,
שולח, הוא אז עד הכספים את מקבל אינו ובאם כיפור יום עד רק יחכה כי האחרונה

הגזים. לתאי הנותרים היהודים 50,000 את ליצלן, רחמנא
אלפיערב שלושת של משלוח ושלח הבטיח אשר את עשה היהודים צורר כיפור יום

אין, עדיין וכסף הנורא המצב את בער מיכאל ר' הגה"צ כשראה לפולין, יהודים
כיפור יום בליל מיד נדרי)שלח כל של חשובים,(בזמן רבנים לשלושה טלגרמות שלושה

זצ"ל מסאטמאר הרבי היה הרבנים זה)אחד בענין הדואר את לו נתנו לא אז שעד שהוא(יתכן
להם שמצפה יהודים אלפי עשרות של נפשות פיקוח זה כי הכסף, את מיד מוכרח
דעת "על במילים נפתח המכתב ליצלן. רחמנא המוות מכן ולאחר נוראים יסורים
ביום למחרת אותם מזמין הוא מנייטרא הרב של בשמו הקהל", דעת ועל המקום
להישלח שעומדים סלובקיא ליהודי לעזור שלהם החיוב בגלל הגדול דין לבית הקדוש
על והכל להצילם, אפשר אי נשלח שאינו הכסף ובגלל ושלום חס הגנזים לתאי
אחד יום הגיע וזה הכסף את הקדוש ביום מיד שלח זצ"ל מסטמר הרבי אחריותם.
3000 עם האחרון המשלוח כי מדי מאוחר בא כבר זה אבל הכפורים, יום לאחר
והרשע ליצלן. רחמנא עלינו לא באושוויץ הגזים לתאי בדרכם היו כבר הם כי יהודים
סובבתם כי אמר הוא להחזירם, והבכיות, הבקשות כל לאחר אופן, בשום רצה לא
טוב בהבטחתכם תעמדו אם ואילך מעתה וליצנות, שקריים תירוצים מיני בכל אותי

הסיפור. כאן עד בהבטחתי. אעמוד לא אני גם לאו ואם
אתר' להציל חייבים שאנחנו ביחד משנינו השמים מן תובעים שליט"א, היקר משה

לפעול בכוחנו יחדיו ושנינו כו', ישראל וארץ אירופה באמריקה, היהודים מליוני
לא חלילה ואם חס ובאם לכך, שזכינו אשרינו זאת נעשה באם יתברך. השם בעזרת
לפעול יכולים אנו רק כי אחד, לאף ולא בלבד לשנינו בטענות יבואו אזי זאת נעשה
עם ואתם תשלום, שום בלי שמים לשם כולו לעבוד שמוכן שלי הצוות עם אני זאת,

לפקדון. לכם נתן יתברך שהשם כספכם
לכך!זכור! זמן לכם היה שלא או מכך ידעתם שלא ותירוץ פה פתחון לכם יהיה לא

היהודים, מליון שבעה כל את ולהציל הכל לתקן ביכולתכם השעה במחצית כי
לקצור רק עליכם המוכן. אל תבואו ואתם הצרים, כתפי על אי"ה אקח השאר כל את
ביליון בחמש מנהטן כל את שתקנו בהצעה בא שאני לכם תארו אנא הפירות. את
מליון גדולה היא שלנו זו ותוכנית זה? דבר בשביל נותנים הייתם זמן כמה דולר,

לכך. לתת צריכים זמן כמה פעמים,
שיתבעזכור! יתברך מהשם יראתי בגלל ורק אך שכר, לקבל מנת על עובד אינני

שלא הטועות הנשמות כל את הצלת לא מדוע והנורא, הגדול הדין ביום אותי
היה ובידך מכך ידעת ואתה הישרה, הדרך אל אותם שידריך ומחנך רועה להם היה

וחשבון! דין למסור עליך כן על מאומה, עשית ולא להצילם



והעסקניםלב  העשירים  לכל גלוי מכתב

לדורות.כפי לעשירות זכה כך ידי ועל יהודים של שלמה עיר אביך הציל השמועה,

שלועליכם כך כל גדול מספר שכן וכל יהודי, להציל הפירוש מה להבין
יהודים. מליוני

אתבאם להביא אפשר זאת, לעשות אנו שמחוייבים בהלכה למקורות זקוק כבודו
ומבין חכם תלמיד שכבודו מבין הנני אבל ואחרונים, ראשונים הפוסקים כל
החזיר ולא בתשובה ישראל את להחזיר מיחה, ולא למחות בידו שיש ש"מי מעצמו
מדברי להתעלם אפשר ואי חז"ל, כלשון ידו", על אלא אינם הנשפכים הדמים כל אז

הקדושים. חז"ל של האזהרה

השםאפשר בעזרת להבא ותוכניותינו בעבר, פעלנו אשר כל את בכתב להביא
את ולשלש להכפיל יוכל הקב"ה של שלוחו שתהיו ידי על ועזרתכם יתברך,
עתה שעד עבודתינו אף שאז לא, וחלילה חס באם לכתוב ברצוננו ואין הפעולות, כל

האחריות? מי ועל בסכנה, נמצאת

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

הלב ושבירת צער מתוך הכו"ח
ההההייייההההדדדדוווותתתת ללללקקקקייייווווםםםם ההההעעעעווווללללממממיייי ההההממממררררככככזזזזיייי וווווווועעעעדדדד
גגגגרררראאאאסססס ייייההההוווודדדדהההה ששששללללווווםםםם הההה""""קקקק
ייייאאאאררררקקקק ננננוווואאאא בבבבררררווווקקקקללללייייןןןן ייייצצצצ""""וווו,,,, ההההאאאאללללממממייייןןןן אאאאבבבבדדדדקקקק""""קקקק

'ז חלק

רייכמן לאחים לאחים מכתב

,ב"ד

שליט"א.לכבוד הרייכמנים הרכש" "רכבי הנכבדים האחים

הואאבוא שנים הרבה שזה שליט"א מהאלמין האדמו"ר הנה הגסה, בכותבת אליכם
כי לכם, גם נוגע שזה כשרות, בעניני הדור פרצות לגדור ומאודו נפשו מוסר
לא בשרים מיני מכל לשם שבא שונות לישיבות הרמכים" "בני בניכם שולחים אתם
הני נגד לצאת ידו שהרים מהאלמין האדמו"ר זה והיה כראוי, מנוקרים ואינם טהורים
ע"כ ודם, חלב טריפה בנבילה ישראל ילדי ומפטמים אדינרי, דיתבי רשיעי עכברי
שוחט, בעצמו שהיה בעת עני ראה הגבר הוא חזה אלה כל אשר ישראל ילדי להציל
להציל בשבילכם פרנסתו את ואבד כמובן, היה וזה פרנסתו את הפסיד כל וקודם
הלה דמים, שפיכות על חשודים רשיעי הני הלה הגוף, מאבידת חוץ שלכם, הבנים
נמרצות מכות אותו שהכו וועכטער מנדיל ר' עירכם לבן שעשו מה שמעתם בוודאי
שניצל וויינגארטען להרב שעשו מה האחרונים ובשבועות המות, ובין בינו היה וכפסע
כל ידע ביניהם שנתגדל מהאלמין והאדמו"ר בסביבה, שנמצאו הגוים ידי על נס בדרך

והעסקנים העשירים  לכל גלוי לגמכתב

לאמץ ולאמצו לחזקו ובמקום האלו, טרף לחיתו ביתו בני ואת עצמו את והפקיר זה
זה לענין ונעשיתם עין העלמתם כושלות גםברכים וממילא הצדקה, מן עין כמעלים

כאלו הצדקה מן עין המעלים כל חז"ל שאמרו וכמו האלו החברה בכלל אתם
דמים נאמרשופך עליכם לכם, אכפת שלא בשביל וגם חבר, במלאכתו מתרפה "גם

משחית, לאיש לאחרהוא ובפרט אותם, מחזק ואין העוסקים ידי שמרפה והיינו
מהרבה [וידוע לבכם, על ולדבר אתכם לנחם ובא עצמו הטריח מהאלמין שהאדמו"ר

על שכתבו מה חז"ל שלמאמרי ומתלמידיו העולם מן לעוקרו שראוי טובה כפוי
הרשע, וז"ל:סנחריב כא פרק כ"ה סימן בשלח תנחומא טובהראה כפוי עמלק יבא

טובה כפוי מעם עו"שויפרע טובה, כפוי מיואש ויפרעו טובה כפוי אלו ועייןיבואו ,
תהלים ח')במדרש פ' מ"א להםוז"ל:(מזמור תשלם אתה רבש"ע הקב"ה לפני דוד אמר

לי. טובה כפויי שהם לפי ה.רעה דף ע"ז רש"י טובהועיין מכיריםכפויי אינם
וגם הענין, כל לו והסביר רייכמאן משה ר' עם הענין כל ודבר לבעלים]. טובה להחזיק

הספרים על שנה כמעט עמודים)עבד 900 בערך תוכחה, כדי(בעניני הכל בשבילכם, שהכין
יסדר והוא נ"י, גראסס מאיר ישראל לידי הכל שאמסור אמר משה ור' שתתעוררו,
דחי אל מדחי אותי דוחה כמחריש, והוא לו שצלצלתי עונה ואין קול אין אבל הכל,

אנשי מהרבה ששמעתי כמו תבוא ומחר שוב לעזרהלך שמצלצלים מדוכאים עניים ם
מבזבזים נישט" אויך צאן איין "אויף שאומרים כמו שהוא מועטת למתנה שזוכים ◌ָועד
אינם פעמים חמישים הפחות לכל מצלצלים שלא ועד טלפונים, על מהכסף חלק
לעניני מוקדש זמנו כל כי זה על זמן לו אין מהאלמין האדמו"ר אבל כלום, מקבלים
זמן לו אין מהאלמין האדמו"ר הון, לצבור בעיניכם יקר והזמן טרודים אתם ואם שמים
לצבור אצליכם יקר והזמן טרודים אתם ואם שמים, לעניני מוקדש זמנו כל כי זה על
גנוז שלו וההון הרבים, את לזכות מצוה של בטרדה טרוד מהאלמין האדמו"ר הון,
אוספם", מי ידע ולא "יצבור נאמר שעליהם כאותם לא מגעת אדם יד שאין במקום
הנכבדים, אתכם ולזכות ערך, לו שאין שלו בהביזנעס אתכם להשתתף רצה והוא
תוכיח הוכח חז"ל, שאמרו תוכחה כדין מכתבים ממאה יותר לכם כתב זה ובשביל
לכם שיש חושבים שאתם הגם ולכן תוכחתו, קבלתם לא ואתם פעמים מאה אפילו
ליחידים עוזרים באמת ואתם אתם, גדולה צדקה בעלי שהלה גדולים, זכותים
אבל חושבים, אתם בודאי כן מגעת, אדם יד שאין במקום גנזתם אתם וגם ולמוסדות,
ידי על מכם הכל וגנב שגנזתם למקום הגיע מהאלמין האדמו"ר יד כי אמת לא זה
שאיתא כמו מהאלמין להאדמו"ר וניתן המצוות כל מכם ניטל תוכחתו קיבלתם שלא

יועץ". "פלא בספר ביאור וביתר חסידים שעובדיםבספר מעבדים הוא מהאלמין האדמו"ר (אבל

תקבלו והלאה מהיום אם כן על הבא, לעולם אפילו אחרים מעמל להנות רוצה לא והוא פרס, לקבל מנת על שלא

שלכם) הזכותים לכם יחזיר לתוכחתו ותשמרו .עליכם

ששמעתםאבל שזה תדעו לא תדעובאם הרגל את פשטו עשירים כמה
זכותם שהפסידו די ולא הסוף, יהיה שזה בהם, התרה מהאלמין שהאדמו"ר
זה את יתנו נאמנים גזברים לא שהם אחר כי בעוה"ז, גם הונם הפסידו בעוה"ב

נאמנים שכללגזברים צדקה של קופה לכם שיש בדור יחידים שאתם עליכם אבל ,
לא הוא במרדכם תעמדו אם אבל בכם, לנגוע רצה לא כן על לו נותנים יד הפושט
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לדורות.כפי לעשירות זכה כך ידי ועל יהודים של שלמה עיר אביך הציל השמועה,

שלועליכם כך כל גדול מספר שכן וכל יהודי, להציל הפירוש מה להבין
יהודים. מליוני

אתבאם להביא אפשר זאת, לעשות אנו שמחוייבים בהלכה למקורות זקוק כבודו
ומבין חכם תלמיד שכבודו מבין הנני אבל ואחרונים, ראשונים הפוסקים כל
החזיר ולא בתשובה ישראל את להחזיר מיחה, ולא למחות בידו שיש ש"מי מעצמו
מדברי להתעלם אפשר ואי חז"ל, כלשון ידו", על אלא אינם הנשפכים הדמים כל אז

הקדושים. חז"ל של האזהרה

השםאפשר בעזרת להבא ותוכניותינו בעבר, פעלנו אשר כל את בכתב להביא
את ולשלש להכפיל יוכל הקב"ה של שלוחו שתהיו ידי על ועזרתכם יתברך,
עתה שעד עבודתינו אף שאז לא, וחלילה חס באם לכתוב ברצוננו ואין הפעולות, כל

האחריות? מי ועל בסכנה, נמצאת

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

הלב ושבירת צער מתוך הכו"ח
ההההייייההההדדדדוווותתתת ללללקקקקייייווווםםםם ההההעעעעווווללללממממיייי ההההממממררררככככזזזזיייי וווווווועעעעדדדד
גגגגרררראאאאסססס ייייההההוווודדדדהההה ששששללללווווםםםם הההה""""קקקק
ייייאאאאררררקקקק ננננוווואאאא בבבבררררווווקקקקללללייייןןןן ייייצצצצ""""וווו,,,, ההההאאאאללללממממייייןןןן אאאאבבבבדדדדקקקק""""קקקק

'ז חלק

רייכמן לאחים לאחים מכתב

,ב"ד

שליט"א.לכבוד הרייכמנים הרכש" "רכבי הנכבדים האחים

הואאבוא שנים הרבה שזה שליט"א מהאלמין האדמו"ר הנה הגסה, בכותבת אליכם
כי לכם, גם נוגע שזה כשרות, בעניני הדור פרצות לגדור ומאודו נפשו מוסר
לא בשרים מיני מכל לשם שבא שונות לישיבות הרמכים" "בני בניכם שולחים אתם
הני נגד לצאת ידו שהרים מהאלמין האדמו"ר זה והיה כראוי, מנוקרים ואינם טהורים
ע"כ ודם, חלב טריפה בנבילה ישראל ילדי ומפטמים אדינרי, דיתבי רשיעי עכברי
שוחט, בעצמו שהיה בעת עני ראה הגבר הוא חזה אלה כל אשר ישראל ילדי להציל
להציל בשבילכם פרנסתו את ואבד כמובן, היה וזה פרנסתו את הפסיד כל וקודם
הלה דמים, שפיכות על חשודים רשיעי הני הלה הגוף, מאבידת חוץ שלכם, הבנים
נמרצות מכות אותו שהכו וועכטער מנדיל ר' עירכם לבן שעשו מה שמעתם בוודאי
שניצל וויינגארטען להרב שעשו מה האחרונים ובשבועות המות, ובין בינו היה וכפסע
כל ידע ביניהם שנתגדל מהאלמין והאדמו"ר בסביבה, שנמצאו הגוים ידי על נס בדרך

והעסקנים העשירים  לכל גלוי לגמכתב

לאמץ ולאמצו לחזקו ובמקום האלו, טרף לחיתו ביתו בני ואת עצמו את והפקיר זה
זה לענין ונעשיתם עין העלמתם כושלות גםברכים וממילא הצדקה, מן עין כמעלים

כאלו הצדקה מן עין המעלים כל חז"ל שאמרו וכמו האלו החברה בכלל אתם
דמים נאמרשופך עליכם לכם, אכפת שלא בשביל וגם חבר, במלאכתו מתרפה "גם

משחית, לאיש לאחרהוא ובפרט אותם, מחזק ואין העוסקים ידי שמרפה והיינו
מהרבה [וידוע לבכם, על ולדבר אתכם לנחם ובא עצמו הטריח מהאלמין שהאדמו"ר

על שכתבו מה חז"ל שלמאמרי ומתלמידיו העולם מן לעוקרו שראוי טובה כפוי
הרשע, וז"ל:סנחריב כא פרק כ"ה סימן בשלח תנחומא טובהראה כפוי עמלק יבא

טובה כפוי מעם עו"שויפרע טובה, כפוי מיואש ויפרעו טובה כפוי אלו ועייןיבואו ,
תהלים ח')במדרש פ' מ"א להםוז"ל:(מזמור תשלם אתה רבש"ע הקב"ה לפני דוד אמר

לי. טובה כפויי שהם לפי ה.רעה דף ע"ז רש"י טובהועיין מכיריםכפויי אינם
וגם הענין, כל לו והסביר רייכמאן משה ר' עם הענין כל ודבר לבעלים]. טובה להחזיק

הספרים על שנה כמעט עמודים)עבד 900 בערך תוכחה, כדי(בעניני הכל בשבילכם, שהכין
יסדר והוא נ"י, גראסס מאיר ישראל לידי הכל שאמסור אמר משה ור' שתתעוררו,
דחי אל מדחי אותי דוחה כמחריש, והוא לו שצלצלתי עונה ואין קול אין אבל הכל,

אנשי מהרבה ששמעתי כמו תבוא ומחר שוב לעזרהלך שמצלצלים מדוכאים עניים ם
מבזבזים נישט" אויך צאן איין "אויף שאומרים כמו שהוא מועטת למתנה שזוכים ◌ָועד
אינם פעמים חמישים הפחות לכל מצלצלים שלא ועד טלפונים, על מהכסף חלק
לעניני מוקדש זמנו כל כי זה על זמן לו אין מהאלמין האדמו"ר אבל כלום, מקבלים
זמן לו אין מהאלמין האדמו"ר הון, לצבור בעיניכם יקר והזמן טרודים אתם ואם שמים
לצבור אצליכם יקר והזמן טרודים אתם ואם שמים, לעניני מוקדש זמנו כל כי זה על
גנוז שלו וההון הרבים, את לזכות מצוה של בטרדה טרוד מהאלמין האדמו"ר הון,
אוספם", מי ידע ולא "יצבור נאמר שעליהם כאותם לא מגעת אדם יד שאין במקום
הנכבדים, אתכם ולזכות ערך, לו שאין שלו בהביזנעס אתכם להשתתף רצה והוא
תוכיח הוכח חז"ל, שאמרו תוכחה כדין מכתבים ממאה יותר לכם כתב זה ובשביל
לכם שיש חושבים שאתם הגם ולכן תוכחתו, קבלתם לא ואתם פעמים מאה אפילו
ליחידים עוזרים באמת ואתם אתם, גדולה צדקה בעלי שהלה גדולים, זכותים
אבל חושבים, אתם בודאי כן מגעת, אדם יד שאין במקום גנזתם אתם וגם ולמוסדות,
ידי על מכם הכל וגנב שגנזתם למקום הגיע מהאלמין האדמו"ר יד כי אמת לא זה
שאיתא כמו מהאלמין להאדמו"ר וניתן המצוות כל מכם ניטל תוכחתו קיבלתם שלא

יועץ". "פלא בספר ביאור וביתר חסידים שעובדיםבספר מעבדים הוא מהאלמין האדמו"ר (אבל

תקבלו והלאה מהיום אם כן על הבא, לעולם אפילו אחרים מעמל להנות רוצה לא והוא פרס, לקבל מנת על שלא

שלכם) הזכותים לכם יחזיר לתוכחתו ותשמרו .עליכם

ששמעתםאבל שזה תדעו לא תדעובאם הרגל את פשטו עשירים כמה
זכותם שהפסידו די ולא הסוף, יהיה שזה בהם, התרה מהאלמין שהאדמו"ר
זה את יתנו נאמנים גזברים לא שהם אחר כי בעוה"ז, גם הונם הפסידו בעוה"ב

נאמנים שכללגזברים צדקה של קופה לכם שיש בדור יחידים שאתם עליכם אבל ,
לא הוא במרדכם תעמדו אם אבל בכם, לנגוע רצה לא כן על לו נותנים יד הפושט
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רפות ידים לחזק רוצים לא אתם אם בשמים, יאמרו מה יעמודיודע והצלה "רווח
כזאת לעת אם יודע אחר......ומי ממקום מהאלמין .(עיי"ש)וכו'"להאדמו"ר

רב בכבוד
ררררוווובבבבייייןןןן ששששממממוווואאאאלללל ההההקקקק''''
יהודה. קול וס' חלקים, ב' רבנים של עדותן בעמח"ס
יועץ. פלא גר"א, חסידים, מספר צילום בזה רצוף נ.ב.

ִ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



ספר
Yמזכה הרבים כהלכתה

' חלק א &
והוא מדריך ומורה דרך למזכי הרבים להרבות כבוד שמים

תוכן הספר ומהותו:
גודל החובה על כל אחד ואחד מישראל לזכות הרבים ולאהב את השי"ת על ��

הבריות כדרכי אבה״ק זי״ע.
חובת האדם להקדיש מזמנו למען זיכוי הרבים, גודל תשלום התמורה בזמן על ��

זה, ושאר זכויות.
מעלת מזכה הרבים על ידי חיבור ספרים בהדרכת העם בתורה ובהלכה.��
המעלות הנשגבות שזוכים על ידי השפעה על הזולת בהשבת לב בנים ��

לאביהם שבשמים.
השכר הגדול שזוכים על ידי כך בזה, וביותר בבא.��
המדריגות הגדולות והנפלאות שמגיע אליהם המזכה הרבים כהלכה.��
דרכי פרנסי ומנהיגי הציבור בהנהגת הציבור איך יהיו, שכרם ועונשם.��
ליקוט גדול ונפלא מאוד מש"ס בבלי וירושלמי, תו"כ, ספרי ספרא, מדרשים, ��

ילקוט וזוה״ק, ראשונים ואחרונים, רמב״ם, שו״ע ופוסקים, וספרי שו״ת, 
Yמפרשי התורה, ספרי יראים ומוסר חסידות ועוד. 

הספר הזה יצא לאור לראשונה בתוך ספר שכר ועונש )כרך ג' וד'( בכ-255000 
עותקים, וכבושם הזה עדיין לא נראה, מאיר עינים, ומעט מן האור ידחה הרבה מן 
החושך אשר יכסה ארץ, ובעזהי״ת יעורר את לבות בני ישראל מתרדמתם, ויביא 
תועלת רבה לעם ישראל, יען כי רבתה בה ההזנחה, ובוודאי שהמעיין בספר לבו 

יתעורר להתחזק ולהתאמץ ביתר שאת וביתר עז, לעורר את הזולת לתשובה, ולבבו 
יבין ושב ורפא לו, ויפעל בכל כוחו ואונו לזכות את הרבים. ושוב יצא לאור מחדש 

 פעם נוספת ב-ט"ו בשבט תשע"א, 
ועתה יוצא לאור מחדש - חודש כסליו תשע"ב בית שמש תובב"א
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  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

hazohar.com@gmail.com

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי
 'מקראי אור'
0527615936
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Ê� להרבות שיוכל  כדי  נפשו  בהשלמת  שמיעט  מפני  "אוהבו",  נקרא  ע"ה  אבינו  אברהם 
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כהלכתה  הרבים א מזכה  זפרק

כהלכתה  הרבים  מזכה

 א פרק

שיוכל כדי נפשו  בהשלמת שמיעט מפני "אוהבו", נקרא אע "ה  אברהם
ויודעיו עבדיו ולהרבות  מורדיו  את  למעט  ה' כבוד להרבות 

ושומרי הישתבחו יוצרהא תברךי א . מצותיו  אוהב נבחרה , באומה  בחר אשר בורא,
אברהם זרע קרובו, עם  ישראל בני לסגולתו, ישראל  יה  לו בחר יעקב  תורתו,

כדכתיב מ "א)אוהבו, אברהם(ישעי' זרע בחרתיך  אשר  יעקב עבדי ישראל ",אוהבי"ועתה 
העולם אבות  משאר  השלום  עליו  אבינו אברהם  לאברהם נודעת יתירה  חיבה זה  ולמה

אוהבו. בשם  המקום אותו  שקרא 

דורו אנשי ואת נפשו, את  רק  ישלים  שהאדם יתברך  השם  רצון זה  אין
ה ' ומכעיסי  חטאים אנשים  תרבות  אחריו  ישאיר

יתברךב. השם  ממאמר  לנו נודע זה  ענין  יח )בירור יצוה(בראשית אשר למען  ידעתיו "כי :
חבה ]. לשון  רש"י, פירש ["ידעתיו " וגו' ה '" דרך ושמרו אחריו ביתו ואת  בניו את
את דעת שלימד על השלום עליו אבינו  אברהם לאברהם ה ' אהבת  נפלאת  כי  בזה, הורה 

לעבודתו וקירבם  היההעם אשר  הנפש וזכות הטוב  מעשה  מכל  יותר לו  שעמדה  והיא  ,
יחפצו  דרכיו ודעת ה ' את ידעו אשר סגולה יחידי היו היה  לפניו גם  באמת כי לעצמו, לו
נתפרדה בה ', ודביקתו תשוקתו מעוצם אשר מחנוך גדול  לנו מי תמיד. ישגו ובאהבתו 
מרום מצבא  כאחד להיות ונתעלה אדם  מהיות חדל היסודות, ארבע חברת החבילה 
מצינו  ולא אלקים "], אותו לקח כי ["ואיננו לשרתו המלך פני את העומדים  במרום 
הגיע לא נפשו  וחסרון  פחיתות מצד  לא אך  כך  כל עפרוריותו שנזדכך אע"ה  באברהם

השל עליו אבינו אברהם  אם  כי לא, הזו, המעלה  חנוךאל עשה  כאשר עושה  היה  ום 
עשה לא  ואשר  אל, ממלאכי להיות הוא  גם התעלה  אדם  בני מחברת  עצמו  להתבודד 
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כהלכתה  הרבים א מזכה  זפרק

כהלכתה  הרבים  מזכה

 א פרק

שיוכל כדי נפשו  בהשלמת שמיעט מפני "אוהבו", נקרא אע "ה  אברהם
ויודעיו עבדיו ולהרבות  מורדיו  את  למעט  ה' כבוד להרבות 

ושומרי הישתבחו יוצרהא תברךי א . מצותיו  אוהב נבחרה , באומה  בחר אשר בורא,
אברהם זרע קרובו, עם  ישראל בני לסגולתו, ישראל  יה  לו בחר יעקב  תורתו,

כדכתיב מ "א)אוהבו, אברהם(ישעי' זרע בחרתיך  אשר  יעקב עבדי ישראל ",אוהבי"ועתה 
העולם אבות  משאר  השלום  עליו  אבינו אברהם  לאברהם נודעת יתירה  חיבה זה  ולמה

אוהבו. בשם  המקום אותו  שקרא 

דורו אנשי ואת נפשו, את  רק  ישלים  שהאדם יתברך  השם  רצון זה  אין
ה ' ומכעיסי  חטאים אנשים  תרבות  אחריו  ישאיר

יתברךב. השם  ממאמר  לנו נודע זה  ענין  יח )בירור יצוה(בראשית אשר למען  ידעתיו "כי :
חבה ]. לשון  רש"י, פירש ["ידעתיו " וגו' ה '" דרך ושמרו אחריו ביתו ואת  בניו את
את דעת שלימד על השלום עליו אבינו  אברהם לאברהם ה ' אהבת  נפלאת  כי  בזה, הורה 

לעבודתו וקירבם  היההעם אשר  הנפש וזכות הטוב  מעשה  מכל  יותר לו  שעמדה  והיא  ,
יחפצו  דרכיו ודעת ה ' את ידעו אשר סגולה יחידי היו היה  לפניו גם  באמת כי לעצמו, לו
נתפרדה בה ', ודביקתו תשוקתו מעוצם אשר מחנוך גדול  לנו מי תמיד. ישגו ובאהבתו 
מרום מצבא  כאחד להיות ונתעלה אדם  מהיות חדל היסודות, ארבע חברת החבילה 
מצינו  ולא אלקים "], אותו לקח כי ["ואיננו לשרתו המלך פני את העומדים  במרום 
הגיע לא נפשו  וחסרון  פחיתות מצד  לא אך  כך  כל עפרוריותו שנזדכך אע"ה  באברהם

השל עליו אבינו אברהם  אם  כי לא, הזו, המעלה  חנוךאל עשה  כאשר עושה  היה  ום 
עשה לא  ואשר  אל, ממלאכי להיות הוא  גם התעלה  אדם  בני מחברת  עצמו  להתבודד 

 הערות

      
      
      

 
      
      
      
       

      
       
       
       
     
      
      





א ח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

אנשיכן, ואת  לבד, נפשו את האדם שישלים ה' חפץ באלה לא כי  בחכמתו התבונן כי הוא
ה' ומכעיסי חטאים אנשים תרבות אחריו ישאיר חנוךדורו של  לדורו קרה אשר כמקרה  ,

המבול. ודור

תמיד לזולתו  ולהטיב להשפיע הוא  האדם  לו שיבור הנכונה  המעלה
השלימות  לתכלית  להגיע רק  נפשו, בהשלמת ממעט כן ידי  שעל  למרות 

לזולתו המשפיעים מן להיות הוא 

אותו,ב הנסיוןג . לימד ה'הזה  כבוד הרבות למען נפשו, בהשלמת למעט  לאדם טוב כי
ויודעיו, עבדיו ולהרבות מורדיו  את  יוסיףלמעט אם  האדם  יוסיף ומה  יתן מה כי

חדשים וכהנה  כהנה  וממציא בורא ה ' הלא מעלה , מלאכי רבבות אלפי על אחד  מלאך 
ורובלבקרים , לה' קדש אלף מני  אחד ימצא ודור, דור בכל סגולה יחידי יעשו כה ואם

מקולקל זההעולם ודבר  מעל. תשארה  הבריאה  וחפץ יושביה  מרעת תשם  הארץ ,
מן ירדה  וטרם  ממעל  אלקי חלק היא בקרבו, אשר  שדי נשמת האדם צורת תתחייב 
גוף אל ובבואה  בכל, משוטטות  ועיניה  ה ' מצפוני אליה  נגלו חומר בבתי לשכון  השמים 
לעזוב הזאת לצרה  לה  ומה יולד, אדם  פרא עיר חומרו, מעפרוריות עיניה נסתמו האדם 
הגוף בחברת  ומסתכנת האדמה, מן עפר ברגבי להסתפח פלאים  ותרד אביה בית  את
אם למלכות , תגיע  כזאת  לעת  אם  יודע  ומי חומרו, את האדם  ילטוש  כי עד רבים ימים 
אורה לצמצם  לה  וטוב  בנעימים , לה יפלו  האלו חבלים  כי לא אם  לקדמותה ? תשוב 
ליוצרה הצורה  להתדמות השלימות  תכלית אל תגיע למען  רבים , ימים  זיוה  ולמעט
למעלה אשר  לה  הסמוך השכל  רוח  אל מאורה  ולהאציל לזולתה  המשפיעים  מן  להיות
ואיננה השפעתה , המקבלת זוג בת  שם  לה אין  כי ממעל בשמים  להגיע  תוכל לא  הזו 

מקבלת בבחינת אם  כי משפיעשם  בבחינת  להיות לה היא נשלםומעליותא לא  כי ויען   .
כרצונה , ויתפעלו כתנועתה  תנועתם שיהי' הגוף מעשה  כלי בצירוף אם  כי הנפש חפץ 

הנפש. כמעשה  תמיד  לזולתה  ולהטיב להשפיע  האדם לו שיבור  הנכונה  מעלה 

ישלים  ולא לבדו נפשו את האדם ישלים אם תושלם לא הבריאה  חפץ
זולתו נפש את

וכדומהד . ילמדון", בניהם "ואת בניכם ", את  "ולמדתם  יתברך: השם  הזהירנו זה  ועל 
" התוכחה : תושלםמצות לא כי לנו מורים המצוות אלו כל  עמיתך", את  תוכיח  הוכח

זולתו. נפש  את ישלים ולא לבדו נפשו את האדם ישלים אם הבריאה חפץ

אתוהזהירו אוהב  זו: במידה  נתפאר  אהרן  גם  הרבה, תלמידים  והעמידו באבות:
כדכתיב: ה ' עם  להורות הנגשים  המה  הכהנים כי  ויען לתורה , ומקרבן  הבריות
במידת לאחוז והאזהרה  הציווי עליהם בא לכן לישראל", ותורתך ליעקב משפטיך "יורו

בקרא מרומז אתגהתחברות והרים  בשרו על ילבש  בד  ומכנסי בד  מדו הכהן  "ולבש  .
הרמב "ם שכתב  דרך  על הכוונה  וגו ', הארץד הדשן" עמי  בארוחת  ירבה  ולא וז"ל :

בכל ועושה  בתפילין  מוכתר בציצית  עטוף בתורה  עוסק  אלא  תמיד יראה  ולא וישיבתם 
הכל שימצא עד  ישתומם  ולא  הרבה  יתרחק  שלא והוא הדין : משורת לפנים  מעשיו

 הערות

      
  

 
     

כהלכתה  הרבים א מזכה  טפרק

אומר הכתוב  ועליו ה ', את  קידש זה  הרי למעשיו, ומתאוים  אותו ואוהבים  אותו  מקלסין 
עכ"ל. אתפאר ", בך אשר  ישראל אתה  "עבדי

ההתחברות  מידת ידי  על הבדידות  מדת  לקנות מחייב  הבריאה חפץ
זה ידי  ועל  ויקלסוהו יאהבוהו שכולם יפות פנים בסבר אדם בני  בחברת 

ה ' אל להשיבם דרכם להטיב בחכמתו  נפשות  ליקח  יוכל 

עצמייתה . היא זו ומידה הנפש לזיכוך  גדול תועלת באמת הבדידות מדת  כי  רצונו 
השלם , במדתלהחכם ולכסותה זו מידה  להתלבש תתחייב הבריאה חפץ אך

אותו, ואוהבים אותו מקלסין הכל שימצאו יפות, פנים בסבר אדם בני בחברת ההתחברות 
ה' אל  ולהשיבם דרכם להטיב בחכמתו נפשות ליקח יוכל  זה ידי  על "ולבשכי אמרו וזהו :

יתלבש המידה  אותו בדוד, להיות  בד  שהיא  עצמו מצד מדתו כי הכוונה  בד ", מדו הכהן
להתחבר הבריות, בין  מעורב  דעתו יהיה  אך  ישתומם , ולא יתרחק לא  שמבחוץ באופן
ילבש הבדודים  כינוס  מידת הכוונה  בד " "ומכנסי שאמר וזהו הבדודים , ולכנס חבורות
את יאהוב יפות, פנים  בסבר  אדם כל  לקבל בפניו צהלתו  שתהיה  מבחוץ , בשרו על 
הדשן המזבח ", אצל  ושמו וגו' הדשן  את "והרים שאמר : וזהו לתורה, ויקרבן  הבריות
קדש העולה  בערך הדשן כמו  השלם  בערך שהם  החומר  ועובי הדעת  לפחותי תואר
יוכל בנקל מבחוץ בשרו על  ילבש אשר  הבריות עם התחברות מידת ידי ועל לה ',
לה': מוגש מוקטר מקום  המזבח אצל ושמו הנכונה מעלה  אל  הערך  פחותי גם להעלות

מדרך  כי  עז, וביתר שאת  ביתר  ה ' אל אהבתו מראה זו  במידה שאוחז מי 
תחת  אדם  בני להכניס  האפשר בכל  ולהשתדל להתאמץ המלך את אוהב

עבדים  לו  ולהרבות מלכותו עול 

אתו . אוהב  מדרך כי עז, וביתר שאת ביתר ה ' אל אהבתו מראה  זו במידה  והאוחז
מלכותו  עול  תחת אדם  בני להכניס  האפשר  בכל ולהשתדל להתאמץ  ,ה המלך 

טרם זו למידה  השלום  עליו אבינו אברהם זכה  כי ויען  המלך , כיד  עבדים  לו  ולהרבות
ה ', בשם  וקרא מזבחות בנה  חוצות, כל בראש עמד  ומדעתו משכלו  רק עלי', ה ' ציוה 
של אוהבו להקרא  יאות לו לכן  בחרן, עשה  אשר הנפש  את הרבה, תלמידים  העמיד
ה' אל אהבתו וחלף ה ' לו  השיב  נפשו  וכגמול אוהבי", אברהם  "זרע שמו, יתברך המלך
אשר למען  [אהבתיו] ידעתיו "כי באמרו שמו יתברך שהודיענו וזהו  אליו, ה ' אהבת  הי'

ה'": דרך  ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה

 הערות

      

       
       
       
       

        
       
      
      

      



א ח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

אנשיכן, ואת  לבד, נפשו את האדם שישלים ה' חפץ באלה לא כי  בחכמתו התבונן כי הוא
ה' ומכעיסי חטאים אנשים תרבות אחריו ישאיר חנוךדורו של  לדורו קרה אשר כמקרה  ,

המבול. ודור

תמיד לזולתו  ולהטיב להשפיע הוא  האדם  לו שיבור הנכונה  המעלה
השלימות  לתכלית  להגיע רק  נפשו, בהשלמת ממעט כן ידי  שעל  למרות 

לזולתו המשפיעים מן להיות הוא 

אותו,ב הנסיוןג . לימד ה'הזה  כבוד הרבות למען נפשו, בהשלמת למעט  לאדם טוב כי
ויודעיו, עבדיו ולהרבות מורדיו  את  יוסיףלמעט אם  האדם  יוסיף ומה  יתן מה כי

חדשים וכהנה  כהנה  וממציא בורא ה ' הלא מעלה , מלאכי רבבות אלפי על אחד  מלאך 
ורובלבקרים , לה' קדש אלף מני  אחד ימצא ודור, דור בכל סגולה יחידי יעשו כה ואם

מקולקל זההעולם ודבר  מעל. תשארה  הבריאה  וחפץ יושביה  מרעת תשם  הארץ ,
מן ירדה  וטרם  ממעל  אלקי חלק היא בקרבו, אשר  שדי נשמת האדם צורת תתחייב 
גוף אל ובבואה  בכל, משוטטות  ועיניה  ה ' מצפוני אליה  נגלו חומר בבתי לשכון  השמים 
לעזוב הזאת לצרה  לה  ומה יולד, אדם  פרא עיר חומרו, מעפרוריות עיניה נסתמו האדם 
הגוף בחברת  ומסתכנת האדמה, מן עפר ברגבי להסתפח פלאים  ותרד אביה בית  את
אם למלכות , תגיע  כזאת  לעת  אם  יודע  ומי חומרו, את האדם  ילטוש  כי עד רבים ימים 
אורה לצמצם  לה  וטוב  בנעימים , לה יפלו  האלו חבלים  כי לא אם  לקדמותה ? תשוב 
ליוצרה הצורה  להתדמות השלימות  תכלית אל תגיע למען  רבים , ימים  זיוה  ולמעט
למעלה אשר  לה  הסמוך השכל  רוח  אל מאורה  ולהאציל לזולתה  המשפיעים  מן  להיות
ואיננה השפעתה , המקבלת זוג בת  שם  לה אין  כי ממעל בשמים  להגיע  תוכל לא  הזו 

מקבלת בבחינת אם  כי משפיעשם  בבחינת  להיות לה היא נשלםומעליותא לא  כי ויען   .
כרצונה , ויתפעלו כתנועתה  תנועתם שיהי' הגוף מעשה  כלי בצירוף אם  כי הנפש חפץ 

הנפש. כמעשה  תמיד  לזולתה  ולהטיב להשפיע  האדם לו שיבור  הנכונה  מעלה 

ישלים  ולא לבדו נפשו את האדם ישלים אם תושלם לא הבריאה  חפץ
זולתו נפש את

וכדומהד . ילמדון", בניהם "ואת בניכם ", את  "ולמדתם  יתברך: השם  הזהירנו זה  ועל 
" התוכחה : תושלםמצות לא כי לנו מורים המצוות אלו כל  עמיתך", את  תוכיח  הוכח

זולתו. נפש  את ישלים ולא לבדו נפשו את האדם ישלים אם הבריאה חפץ

אתוהזהירו אוהב  זו: במידה  נתפאר  אהרן  גם  הרבה, תלמידים  והעמידו באבות:
כדכתיב: ה ' עם  להורות הנגשים  המה  הכהנים כי  ויען לתורה , ומקרבן  הבריות
במידת לאחוז והאזהרה  הציווי עליהם בא לכן לישראל", ותורתך ליעקב משפטיך "יורו

בקרא מרומז אתגהתחברות והרים  בשרו על ילבש  בד  ומכנסי בד  מדו הכהן  "ולבש  .
הרמב "ם שכתב  דרך  על הכוונה  וגו ', הארץד הדשן" עמי  בארוחת  ירבה  ולא וז"ל :

בכל ועושה  בתפילין  מוכתר בציצית  עטוף בתורה  עוסק  אלא  תמיד יראה  ולא וישיבתם 
הכל שימצא עד  ישתומם  ולא  הרבה  יתרחק  שלא והוא הדין : משורת לפנים  מעשיו

 הערות

      
  

 
     

כהלכתה  הרבים א מזכה  טפרק

אומר הכתוב  ועליו ה ', את  קידש זה  הרי למעשיו, ומתאוים  אותו ואוהבים  אותו  מקלסין 
עכ"ל. אתפאר ", בך אשר  ישראל אתה  "עבדי

ההתחברות  מידת ידי  על הבדידות  מדת  לקנות מחייב  הבריאה חפץ
זה ידי  ועל  ויקלסוהו יאהבוהו שכולם יפות פנים בסבר אדם בני  בחברת 

ה ' אל להשיבם דרכם להטיב בחכמתו  נפשות  ליקח  יוכל 

עצמייתה . היא זו ומידה הנפש לזיכוך  גדול תועלת באמת הבדידות מדת  כי  רצונו 
השלם , במדתלהחכם ולכסותה זו מידה  להתלבש תתחייב הבריאה חפץ אך

אותו, ואוהבים אותו מקלסין הכל שימצאו יפות, פנים בסבר אדם בני בחברת ההתחברות 
ה' אל  ולהשיבם דרכם להטיב בחכמתו נפשות ליקח יוכל  זה ידי  על "ולבשכי אמרו וזהו :

יתלבש המידה  אותו בדוד, להיות  בד  שהיא  עצמו מצד מדתו כי הכוונה  בד ", מדו הכהן
להתחבר הבריות, בין  מעורב  דעתו יהיה  אך  ישתומם , ולא יתרחק לא  שמבחוץ באופן
ילבש הבדודים  כינוס  מידת הכוונה  בד " "ומכנסי שאמר וזהו הבדודים , ולכנס חבורות
את יאהוב יפות, פנים  בסבר  אדם כל  לקבל בפניו צהלתו  שתהיה  מבחוץ , בשרו על 
הדשן המזבח ", אצל  ושמו וגו' הדשן  את "והרים שאמר : וזהו לתורה, ויקרבן  הבריות
קדש העולה  בערך הדשן כמו  השלם  בערך שהם  החומר  ועובי הדעת  לפחותי תואר
יוכל בנקל מבחוץ בשרו על  ילבש אשר  הבריות עם התחברות מידת ידי ועל לה ',
לה': מוגש מוקטר מקום  המזבח אצל ושמו הנכונה מעלה  אל  הערך  פחותי גם להעלות

מדרך  כי  עז, וביתר שאת  ביתר  ה ' אל אהבתו מראה זו  במידה שאוחז מי 
תחת  אדם  בני להכניס  האפשר בכל  ולהשתדל להתאמץ המלך את אוהב

עבדים  לו  ולהרבות מלכותו עול 

אתו . אוהב  מדרך כי עז, וביתר שאת ביתר ה ' אל אהבתו מראה  זו במידה  והאוחז
מלכותו  עול  תחת אדם  בני להכניס  האפשר  בכל ולהשתדל להתאמץ  ,ה המלך 

טרם זו למידה  השלום  עליו אבינו אברהם זכה  כי ויען  המלך , כיד  עבדים  לו  ולהרבות
ה ', בשם  וקרא מזבחות בנה  חוצות, כל בראש עמד  ומדעתו משכלו  רק עלי', ה ' ציוה 
של אוהבו להקרא  יאות לו לכן  בחרן, עשה  אשר הנפש  את הרבה, תלמידים  העמיד
ה' אל אהבתו וחלף ה ' לו  השיב  נפשו  וכגמול אוהבי", אברהם  "זרע שמו, יתברך המלך
אשר למען  [אהבתיו] ידעתיו "כי באמרו שמו יתברך שהודיענו וזהו  אליו, ה ' אהבת  הי'

ה'": דרך  ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה
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א י כהלכתה פרק הרבים מזכה 

זרעיהם  לטובת  ימים באריכות ה ' מזכם נפשם השלימו  שכבר לאלו גם
נפשם  הם גם  וישלימו מאורם שיהנו  כדי ותלמידיהם וצאצאיהם

הבא ,ז . בעולם  הנצחיים  לחיים  להגיע הכנה רק הוא  הזה  בעולם  האדם  הויות עיקר
כשרון היא  זו והכנה  לטרקלין . שתכנס כדי בפרוזדור עצמך התקן חז "ל : שאמרו וכמו
תלוי  הכל אם כי בזמן  ההיא להשלמה  שיעור  ואין הנפש. ושלימות המצוות מעשה 
ושבה החומר, על הנפש וגבר ידו, את השכל ירים כאשר והיה  האדם , בהשתדלות
חיל לעשות החומר  וגבר ידו  את  השכל יניח אם  אך ימים, בקוצר  אביה  בית כנעוריה 
הזה השפל בעולם  טרודה  להיות צריכה כי להנפש, רעה מזה  תצמח נעוריו , בימי

ויפהובהבל עיות, אשר את האדם  שיתקן  עד יותר ולפעמים  שנה  כשבעים  רבים ימים יו
הלא יפלא  ומעתה  הנפש, טרדת בלי מהרה  ימיו שחתמו למי אשרי ז "ל  הרמב "ם כתב
השלימו  הם  כי ספק ובלי בשיבה , ינובון המה  גם קורא, ה ' אשר  השרידים רואות עינינו

אלו? של ימים  אריכות  ולהיכן  נעורם , בימי נפשם

אינו אמור שלהם  ימים  ואריכות ימיהם  חתמו  כבר עצמם  מצד  הם בודאי כי מעתה ,
מניחם יתברך השם  רק  נפשם  כשרון  מצד ימיהם  שלמו כבר כי  עצמם, לטובת 
הם גם  וישלימו מאורם שיהנו  ותלמידיהם, וצאצאיהם  זרעיהם לטובת האדמה  על  עוד 

לזולתה . מאורה  להשפיע  לה היא זכות כי להנפש, טרדה  טלטולו זה  ואין  נפשם,

בלימוד התמידיות  הטרדות  מחמת  להתבודד פנאי שאין זה  ידי שעל  הגם 
השכינה כנפי  תחת  להכניסם הבריאות  בין  מעורב  ולהיותו  התלמידים
יסתיר שלא  שכרו משלם  יתברך  השם הנבואה, למעלת  להגיע ומעכבו

דבר ממנו

ישעיהח. של  כזו נבואה מדרגת  אל הגיע  לא  באמת השלום  עליו  אבינו אברהם  אך
נפשו  ולקשר  במחשבתו  עצמו להתבודד פנאי לו היה  לא כי ויחזקאל, ירמיהו
בין מעורב  דעתו  והיה  התלמידים  בלימוד  תמיד  מוטרד  שהיה לפי כזו נבואה  במדרגת 
היה לא הנכונה  במעלה  האלו תלמידים היו  ואלו השכינה , כנפי תחת  להכניסם  הבריות 
פחותה במדרגה  היו לימודם  בתחילת  הם  אך המחשבה , התבודדות  מניעת אותם  לימודו
מנת על ה ' את  לעבוד  הרגילם  לימודם  ובתחילת לאט  לאט  להכניסם  צריך שהיה עד 
פנאי  לו נשאר  לא  כאלו דעת קצרי עם  להתעסק תמיד  נפשו שהתנונע ועל  פרס , לקבל 
אברהם , את ידע  ונפש, לב  מצפוני היודע  הטוב ה ' אך כזו, לנבואה מחשבותיו להתבודד 
לא מקום  מכל כזו  נבואה  מדרגת  אל הגיע לא  כי גם  אם  אברהם , עבדי זה  הלא אמר
הנבואה אל הכנתו  מיעוט וכל  נפשו בשלימות חסרון  אין  כי דבר, ממנו לכסות יתכן 
ממנה וגוזל  מנגד  נפשו משליך ולמעני לכבודי עצמו מטריד שהוא ידי על רק  הוא
וזהו  אותי, באהבתו עבודתו ידי על יפסיד  כזה  שצדיק יתכן  לא כן  אם  הנבואה  מעלת 
את מאברהם  שאכסה  היתכן  מאברהם", אני "המכסה  יתברך, השם  אמר  הקרא  תואר
את יצוה אשר "למען  הוא  לנבואה  הכנתו מיעוט כל כי  ידעתיו הלא עושה , אני אשר
לקבל מנת  על העובדים  הערך פחותי עוד והם ה '" דרך  ושמרו אחריו בניו ואת  ביתו
ממקום הולך עצמו משפיל כך כל עליו", דיבר אשר  את  אברהם  על ה ' הביא "למען  פרס 

כהלכתה  הרבים א מזכה  יאפרק

להרבות שמי לכבוד  עושה  הוא  זה  וכל כאלו דעת קצרי עם ללמוד נמוך מקום  אל  גבוה 
כל לו אגלה  לנבואה  הכנתו מיעוט  שבכל  תצא מאתי שכרו לזאת אי  ומיודעי עבדי 

דבר:וצפון ממנו יסתר ולא 

ומעכבו הזולת  נפש בהשלמת שעוסק  ידי על  שנתהווה הזמן חסרון
השגות  ישיג מועט  שבזמן  סיפוק  לו נותן יתברך השם  נפשו מהשלמת

שכלו יכולת  מכדי יותר ונשגבות  רבות

להשלם ,ט. השכל מוסר  הוא  זה  וחפץודבר  בה' נפשי  חשקה העברי עבד יאמר אמר אם
כדי נפשי  שלימות  מושכלות בלימודי  למעט  זאת  אעשה  ואיך אליו, להתקרב אני

חבירי? נפש להשלים

מכולםהתשובה יותר ומתלמידי מחבירי ויותר  מרבותי למדתי הרבה  חז"ל: דברי אליו
 שמו לכבוד  שהחסרת מה  נפשך שלימות לך למלאות  דבר  מה ' היפלא  

העם את דעת ללמוד לעשות צווך אשר את  עשה רצונו אתה עשה  שלו את יעשה  וה ' ,
השלימות מידיעת נפשך למלאות כרצונו רצונך יעשה והוא  זמן כרצונך לך ויספיק

שכלך. יכולת  מכדי יותר עוד ונשגבות  רבות השגות להשיג המועט

אחריו בזרעו ה' בחר הרבים, את זכה  השלום  עליו  אבינו  שאברהם  מפני
ממנו דוקא תצא  הישראלית ושהאומה

וגו 'י. ד '" דרך ושמרו אחריו  ביתו ואת  בניו את  יצוה אשר  למען  ידעתיו "כי .זכתיב :
מדרש בית שהיה  ד ', עובדי כמה  אבינו אברהם בזמן  היו באמת  כי הכתוב: ביאור

שכתוב  כמו נביאים , במדרגת שהיו ועבר שם של שלםגדול  מלך צדק וגו '"ומלכי ,"
כהן " וגו והוא הוא" ד '", את לדרוש "ותלך שכתוב , מה  וכן  שם. על קאי שזה  וידוע  ,'

היה גדול שנביא  חז"ל, עליו אמרו עבר, וכן  ז"ל , רש"י שפירש  כמו שם  ידי על הכל
לה ', לעבוד  אנשים  שם להם  מתקבצים והיו ז"ל , רש"י שפירש  כמו  פלג , שמו שקרא 
זה ? ולמה  לד', לעבוד שתזכה  משפחה  אפילו או אומה  מהם  יצאה  לא  כן  פי על  ואף

רקוגילתה  היתה  מגמתם  כל כולם שאלו מפני והוא , דבר , של טעמו  כאן  התורה  לנו
לד' נאמן  אוהב  שהיה  השלום עליו אבינו אברהם אבל  בעצמם , ד' את לעבוד
הדבר, סוף יהיה  מה בעצמו , התבונן  אוהבי" "אברהם הכתוב שקראו  כמו מכולם , יותר 
העולם , מן  ד' כבוד יבטל ושלום  חס  כן ואם למות, ומוכרח לנצח  יחיה  לא  האדם  הלא 
אברם שם "ויקרא  שכתוב  כמו הכל, לעיני בעולם  אלקותו לפרסם  כוחו בכל עמל כן ועל 
הרגלתי  רש"י, ופירש הארץ", ואלוקי השמים  אלקי בד ' "ואשביעך  ונאמר, ד'", בשם
"דשעבידו  אונקלוס  ותרגם  בחרן ", עשו אשר הנפש "ואת  ואומר  בריה , כל בפי שמו
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א י כהלכתה פרק הרבים מזכה 

זרעיהם  לטובת  ימים באריכות ה ' מזכם נפשם השלימו  שכבר לאלו גם
נפשם  הם גם  וישלימו מאורם שיהנו  כדי ותלמידיהם וצאצאיהם

הבא ,ז . בעולם  הנצחיים  לחיים  להגיע הכנה רק הוא  הזה  בעולם  האדם  הויות עיקר
כשרון היא  זו והכנה  לטרקלין . שתכנס כדי בפרוזדור עצמך התקן חז "ל : שאמרו וכמו
תלוי  הכל אם כי בזמן  ההיא להשלמה  שיעור  ואין הנפש. ושלימות המצוות מעשה 
ושבה החומר, על הנפש וגבר ידו, את השכל ירים כאשר והיה  האדם , בהשתדלות
חיל לעשות החומר  וגבר ידו  את  השכל יניח אם  אך ימים, בקוצר  אביה  בית כנעוריה 
הזה השפל בעולם  טרודה  להיות צריכה כי להנפש, רעה מזה  תצמח נעוריו , בימי

ויפהובהבל עיות, אשר את האדם  שיתקן  עד יותר ולפעמים  שנה  כשבעים  רבים ימים יו
הלא יפלא  ומעתה  הנפש, טרדת בלי מהרה  ימיו שחתמו למי אשרי ז "ל  הרמב "ם כתב
השלימו  הם  כי ספק ובלי בשיבה , ינובון המה  גם קורא, ה ' אשר  השרידים רואות עינינו

אלו? של ימים  אריכות  ולהיכן  נעורם , בימי נפשם

אינו אמור שלהם  ימים  ואריכות ימיהם  חתמו  כבר עצמם  מצד  הם בודאי כי מעתה ,
מניחם יתברך השם  רק  נפשם  כשרון  מצד ימיהם  שלמו כבר כי  עצמם, לטובת 
הם גם  וישלימו מאורם שיהנו  ותלמידיהם, וצאצאיהם  זרעיהם לטובת האדמה  על  עוד 

לזולתה . מאורה  להשפיע  לה היא זכות כי להנפש, טרדה  טלטולו זה  ואין  נפשם,

בלימוד התמידיות  הטרדות  מחמת  להתבודד פנאי שאין זה  ידי שעל  הגם 
השכינה כנפי  תחת  להכניסם הבריאות  בין  מעורב  ולהיותו  התלמידים
יסתיר שלא  שכרו משלם  יתברך  השם הנבואה, למעלת  להגיע ומעכבו

דבר ממנו

ישעיהח. של  כזו נבואה מדרגת  אל הגיע  לא  באמת השלום  עליו  אבינו אברהם  אך
נפשו  ולקשר  במחשבתו  עצמו להתבודד פנאי לו היה  לא כי ויחזקאל, ירמיהו
בין מעורב  דעתו  והיה  התלמידים  בלימוד  תמיד  מוטרד  שהיה לפי כזו נבואה  במדרגת 
היה לא הנכונה  במעלה  האלו תלמידים היו  ואלו השכינה , כנפי תחת  להכניסם  הבריות 
פחותה במדרגה  היו לימודם  בתחילת  הם  אך המחשבה , התבודדות  מניעת אותם  לימודו
מנת על ה ' את  לעבוד  הרגילם  לימודם  ובתחילת לאט  לאט  להכניסם  צריך שהיה עד 
פנאי  לו נשאר  לא  כאלו דעת קצרי עם  להתעסק תמיד  נפשו שהתנונע ועל  פרס , לקבל 
אברהם , את ידע  ונפש, לב  מצפוני היודע  הטוב ה ' אך כזו, לנבואה מחשבותיו להתבודד 
לא מקום  מכל כזו  נבואה  מדרגת  אל הגיע לא  כי גם  אם  אברהם , עבדי זה  הלא אמר
הנבואה אל הכנתו  מיעוט וכל  נפשו בשלימות חסרון  אין  כי דבר, ממנו לכסות יתכן 
ממנה וגוזל  מנגד  נפשו משליך ולמעני לכבודי עצמו מטריד שהוא ידי על רק  הוא
וזהו  אותי, באהבתו עבודתו ידי על יפסיד  כזה  שצדיק יתכן  לא כן  אם  הנבואה  מעלת 
את מאברהם  שאכסה  היתכן  מאברהם", אני "המכסה  יתברך, השם  אמר  הקרא  תואר
את יצוה אשר "למען  הוא  לנבואה  הכנתו מיעוט כל כי  ידעתיו הלא עושה , אני אשר
לקבל מנת  על העובדים  הערך פחותי עוד והם ה '" דרך  ושמרו אחריו בניו ואת  ביתו
ממקום הולך עצמו משפיל כך כל עליו", דיבר אשר  את  אברהם  על ה ' הביא "למען  פרס 

כהלכתה  הרבים א מזכה  יאפרק

להרבות שמי לכבוד  עושה  הוא  זה  וכל כאלו דעת קצרי עם ללמוד נמוך מקום  אל  גבוה 
כל לו אגלה  לנבואה  הכנתו מיעוט  שבכל  תצא מאתי שכרו לזאת אי  ומיודעי עבדי 

דבר:וצפון ממנו יסתר ולא 

ומעכבו הזולת  נפש בהשלמת שעוסק  ידי על  שנתהווה הזמן חסרון
השגות  ישיג מועט  שבזמן  סיפוק  לו נותן יתברך השם  נפשו מהשלמת

שכלו יכולת  מכדי יותר ונשגבות  רבות

להשלם ,ט. השכל מוסר  הוא  זה  וחפץודבר  בה' נפשי  חשקה העברי עבד יאמר אמר אם
כדי נפשי  שלימות  מושכלות בלימודי  למעט  זאת  אעשה  ואיך אליו, להתקרב אני

חבירי? נפש להשלים

מכולםהתשובה יותר ומתלמידי מחבירי ויותר  מרבותי למדתי הרבה  חז"ל: דברי אליו
 שמו לכבוד  שהחסרת מה  נפשך שלימות לך למלאות  דבר  מה ' היפלא  

העם את דעת ללמוד לעשות צווך אשר את  עשה רצונו אתה עשה  שלו את יעשה  וה ' ,
השלימות מידיעת נפשך למלאות כרצונו רצונך יעשה והוא  זמן כרצונך לך ויספיק

שכלך. יכולת  מכדי יותר עוד ונשגבות  רבות השגות להשיג המועט

אחריו בזרעו ה' בחר הרבים, את זכה  השלום  עליו  אבינו  שאברהם  מפני
ממנו דוקא תצא  הישראלית ושהאומה

וגו 'י. ד '" דרך ושמרו אחריו  ביתו ואת  בניו את  יצוה אשר  למען  ידעתיו "כי .זכתיב :
מדרש בית שהיה  ד ', עובדי כמה  אבינו אברהם בזמן  היו באמת  כי הכתוב: ביאור

שכתוב  כמו נביאים , במדרגת שהיו ועבר שם של שלםגדול  מלך צדק וגו '"ומלכי ,"
כהן " וגו והוא הוא" ד '", את לדרוש "ותלך שכתוב , מה  וכן  שם. על קאי שזה  וידוע  ,'

היה גדול שנביא  חז"ל, עליו אמרו עבר, וכן  ז"ל , רש"י שפירש  כמו שם  ידי על הכל
לה ', לעבוד  אנשים  שם להם  מתקבצים והיו ז"ל , רש"י שפירש  כמו  פלג , שמו שקרא 
זה ? ולמה  לד', לעבוד שתזכה  משפחה  אפילו או אומה  מהם  יצאה  לא  כן  פי על  ואף

רקוגילתה  היתה  מגמתם  כל כולם שאלו מפני והוא , דבר , של טעמו  כאן  התורה  לנו
לד' נאמן  אוהב  שהיה  השלום עליו אבינו אברהם אבל  בעצמם , ד' את לעבוד
הדבר, סוף יהיה  מה בעצמו , התבונן  אוהבי" "אברהם הכתוב שקראו  כמו מכולם , יותר 
העולם , מן  ד' כבוד יבטל ושלום  חס  כן ואם למות, ומוכרח לנצח  יחיה  לא  האדם  הלא 
אברם שם "ויקרא  שכתוב  כמו הכל, לעיני בעולם  אלקותו לפרסם  כוחו בכל עמל כן ועל 
הרגלתי  רש"י, ופירש הארץ", ואלוקי השמים  אלקי בד ' "ואשביעך  ונאמר, ד'", בשם
"דשעבידו  אונקלוס  ותרגם  בחרן ", עשו אשר הנפש "ואת  ואומר  בריה , כל בפי שמו

 הערות

      

      
      
      

     
      

 
  



א יב כהלכתה פרק הרבים מזכה 

מוחים אינם  אשר  על הוכיח למלכים  ואף ד', בדרך לילך לכולם וצוה  לאורייתא ",
גזל באיסור  שנכשלים אשר בעבדיהם המים באר אדות  על  אבימלך את אברהם "והוכיח שכתוב (כמו 

על מקפיד אני אלא רעה , לי שעשו על מערער איני שאמר  להורות "גזלוה ", אשר כתיב ולא אבימלך ", עבדי  גזלו

אצלם) שהופקר גזל איסור לאחרים.עצם בזה  שהוכיח שכן וכל  ד ', דרך  נגד  ובשבילשהוא 
ונתן  ד' זכהו כן על בדרכיו , וילכו אלקותו שיכירו הנבראים לכל לזרז כחו בכל שהתחזק
לעבודת אנשים לזרז זה, בדרך הלכו כולם שבטים, וי "ב יעקב את כך אחר וכן יצחק, את  לו 

אומה ממנו שיצאה  עד אבינו, אברהם כמו ד '.חד' עובדי "כי שלמה  הכתוב , שאמר וזהו
והלא מכולם , יותר אותו אוהב  אני מה  מפני רש "י , כפירוש  אהבתיו והיינו ידעתיו",
את יצוה  אשר "למען הכתוב : ומסיים ועבר? שם של  המדרש בבית ד ' עובדי  כמה ישנם
זו. מידה  בהם  היתה  לא  הם אחרים , כן  שאין  מה  ד '" דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו

גםואם  להתנהג אנו  צריכים עלינו, שתגן  האבות של זכותן  את תמיד  מזכירים  אנו 
זכות לנו יהיה  ובזה  ד '. לעבודת לבניו שכן וכל לחברו אחד  לזרז הזה , בדרך כן

ובבא .ט בזה 

יתקן השלום עליו  אבינו  שאברהם רצה הוא ברוך שהקדוש בגלל 
הוא ברוך הקדוש נתן  לא לכן בחרן" עשו אשר "והנפש  כמ"ש הנשמות 

לתקן צריך שהיה הנשמות כל את שתקן עד בטנו פרי

" גדול"יא. לגוי לבנים"י ואעשך  זוכה אתה  אי "כאן ו (רש"י), לבנים. האבות זכו לא למה
נעוריהם? ה "כתבסופר ":בימי דעתמסביר האנושות  את ללמד היה שעליהם משום

ולא ביותר להם ומתמסרים בניהם בחינוך בעיקר עוסקים היו  בנים להם היו  ואילו השם,
כבר כאשר זקנה עת  עד מעינם  את  השם  כבש לכן לאחרים, ללמד אפשרות להם היתה

בניהם ... לחינוך  גם כך אחר להתמסר ויכלו הרבה תלמידים העמידו

שעתידין התולדות בזכות  רק וחיים ניצולים האבות רבות פעמים
מהם  לצאת

חז"ליב . לדעת  מובא : מרדכי" שהיו יא ב"תכלת התולדות  בגלל אלא נח  ניצל "לא 
נח ", תולדות  אלה   ה ' בעיני חן  מצא "ונח שכתוב: וזהו ממנו". לצאת עתידים 

פרשתנו  בסוף מביא הרמב "ן  והנה , ה '... בעיני חן  מצא  התולדות  בזכות שכליב היינו:
 יוצאין  ומהגפן  שמן  יוצא הזית  שמן  לפי והגפן , מהזית חוץ  למערכה  כשרים  העצים
לו  בהביאה  היונה  לו שרמזה  וזהו תולדותיהם. בזכות  ניצלים שאבות  מורה  זה והרי
כאשר ולכן ירכו. יוצאי בזכות שניצל אלא ניצל, עצמו שבזכות יחשוב שלא זית ", "עלה 
בזכות אלא ניצל שלא  הנמוכה , במעלתו שהכיר לפי כרם , נטע מהתיבה  נח יצא 

 הערות

       
       
       
         



   

  

 

  

כהלכתה  הרבים א מזכה  יג פרק

שכתוב וזה  הגפן , דוגמת רש"י"יגתולדותיו, ומפרש  נח " עצמו (שם)ויחל "שעשה  :
ה '... הצילו עצמו בזכות ולא  חולין  של במדרגה שהוא לו שנודע כלומר :  חולין

כאברהם  נוהג שהיה  מאז רק  צדיק  ותואר לשם וזכה צדיק נקרא  נח 
בתשובה שישובו דורו בני  את  להוכיח  השלו ' עליו אבינו 

נחיג. אלא לפניו", התהלכתי "אשר  אומר: הוא  ובאברהם נח", התהלך האלקים  "את
מאיליו בצדקו  ומהלך מתחזק היה  אברהם  אבל לתומכו, סעד צריך .(רש"י)היה 

ברם ,  לפני", צדיק ראיתי אותך "כי להלן : נאמר נח  אצל גם  הלא (ע"פוהשאלה :

שלמעש "ת) הבורא:אברהםדרכו של  שמו את  ביניהן  ולפרסם  הבריות  בין  לילך היתה 
באלקים אמונה על בגאון  ומכריז מתהלך אברהם  שהיה   לפניו " התהלכתי ,יד "אשר 

על ואילו ואמונה , האלקות התגלות  בעקבותיו גורר היה "לפני נח ותמיד  נאמר לא
את נח  שעשה  עד  רק היה  זה  כל  אבל נח ". התהלך האלקים  "את  אם כי האלקים "
מכריז  היה שנה ועשרים מאה  במשך הרי התיבה  בעשיית שעסק בשעה  ואילו התיבה,
הבריות את  מזהיר והיה  העולם , על מבול  לירד  עתיד  כי והערב, השכם העולם  בפני

בתשובה אותךטולשוב  "כי עליו: גם  נאמר  אבינו, כאברהם נוהג  היה  שכבר מכיון  ואז ,
הזה ". בדור  לפני צדיק ראיתי

עליו שמגלגלין ידי על לתקן, שצריך מה  את לאדם מראים השמים  מן
מה וידע הזולת , של בסבלו  שירגיש  כדי רק לו, מגיע  שלא אעפ "י סבל 

לתקן ישתדל  אופן  ובאיזה לתקן  כדי לעשות  עליו

פתחי יד . על  נדד שבויים , בפדיון מטשערנאבעל  נחום  רבי הקדוש הרב  עסק  ימיו כל
ושבאי  הרשות  אנשי עריצים  של  לכיסיהם שלמונים וגלגל  כספים , לאסוף נדיבים 

ישראל הגויםעמך עליו העלילו לזיטומיר , נקלע  אחד יום  בשבי. שנפלו יהודים  פדה  ,
אברהם להרגיעו: ואמר  בכלא, הצדיקים אחד אליו  נגלה במאסר. ונכלא שפלה עלילה 
עוד מה  לדעת ומבקש  לאורח  להנעים תמיד  טורח  גדול , אורחים  מכניס  היה  אבינו 
מארצך" לך  "לך הוא  ברוך הקדוש לו אמר עשה, ולא האורח  למען  לעשות יכולים 

לך... חסר  מה  בדיוק ותדע לאורח  ותיהפך לדרך צא כלומר:

לחושאף הזדמנות  השמים  מן  לך  והעניקו גדול, שבויים פודה   הלה  הוסיף  אתה 
ולפדותו  למהר נחוץ מה  גויים , אצל ובכלא  בשבי יהודי  מרגיש  טעם איזה 

משוביו!...

שני מסיפור  בית שבכל  בדורינו הקצף יצא  זה מדוע השכל מוסר ללמוד  אפשר זה 
גם לדאבונינו ויש ה ' מדרך ולסור להתדרדר  שהתחילו כאלו בנים  נמצאים 
לשכינה שיש  והאיום הגדול הצער שנרגיש כדי הוא  ומתורתו? מה ' סרו שכבר כאלה 
הצער גודל  ולתאר לשער שאין  ממנה ומתרחקים ה', מדרך  סרים  ישראל שבני כביכול
ולהמחיש לבטא  אפשר שאי ממנה  הנאבדים  בניה על  הבוכה  כאם בזה , נפש  והעגמת

 הערות

  
     

      
      

       
      


 



א יב כהלכתה פרק הרבים מזכה 

מוחים אינם  אשר  על הוכיח למלכים  ואף ד', בדרך לילך לכולם וצוה  לאורייתא ",
גזל באיסור  שנכשלים אשר בעבדיהם המים באר אדות  על  אבימלך את אברהם "והוכיח שכתוב (כמו 

על מקפיד אני אלא רעה , לי שעשו על מערער איני שאמר  להורות "גזלוה ", אשר כתיב ולא אבימלך ", עבדי  גזלו

אצלם) שהופקר גזל איסור לאחרים.עצם בזה  שהוכיח שכן וכל  ד ', דרך  נגד  ובשבילשהוא 
ונתן  ד' זכהו כן על בדרכיו , וילכו אלקותו שיכירו הנבראים לכל לזרז כחו בכל שהתחזק
לעבודת אנשים לזרז זה, בדרך הלכו כולם שבטים, וי "ב יעקב את כך אחר וכן יצחק, את  לו 

אומה ממנו שיצאה  עד אבינו, אברהם כמו ד '.חד' עובדי "כי שלמה  הכתוב , שאמר וזהו
והלא מכולם , יותר אותו אוהב  אני מה  מפני רש "י , כפירוש  אהבתיו והיינו ידעתיו",
את יצוה  אשר "למען הכתוב : ומסיים ועבר? שם של  המדרש בבית ד ' עובדי  כמה ישנם
זו. מידה  בהם  היתה  לא  הם אחרים , כן  שאין  מה  ד '" דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו

גםואם  להתנהג אנו  צריכים עלינו, שתגן  האבות של זכותן  את תמיד  מזכירים  אנו 
זכות לנו יהיה  ובזה  ד '. לעבודת לבניו שכן וכל לחברו אחד  לזרז הזה , בדרך כן

ובבא .ט בזה 

יתקן השלום עליו  אבינו  שאברהם רצה הוא ברוך שהקדוש בגלל 
הוא ברוך הקדוש נתן  לא לכן בחרן" עשו אשר "והנפש  כמ"ש הנשמות 

לתקן צריך שהיה הנשמות כל את שתקן עד בטנו פרי

" גדול"יא. לגוי לבנים"י ואעשך  זוכה אתה  אי "כאן ו (רש"י), לבנים. האבות זכו לא למה
נעוריהם? ה "כתבסופר ":בימי דעתמסביר האנושות  את ללמד היה שעליהם משום

ולא ביותר להם ומתמסרים בניהם בחינוך בעיקר עוסקים היו  בנים להם היו  ואילו השם,
כבר כאשר זקנה עת  עד מעינם  את  השם  כבש לכן לאחרים, ללמד אפשרות להם היתה

בניהם ... לחינוך  גם כך אחר להתמסר ויכלו הרבה תלמידים העמידו

שעתידין התולדות בזכות  רק וחיים ניצולים האבות רבות פעמים
מהם  לצאת

חז"ליב . לדעת  מובא : מרדכי" שהיו יא ב"תכלת התולדות  בגלל אלא נח  ניצל "לא 
נח ", תולדות  אלה   ה ' בעיני חן  מצא "ונח שכתוב: וזהו ממנו". לצאת עתידים 

פרשתנו  בסוף מביא הרמב "ן  והנה , ה '... בעיני חן  מצא  התולדות  בזכות שכליב היינו:
 יוצאין  ומהגפן  שמן  יוצא הזית  שמן  לפי והגפן , מהזית חוץ  למערכה  כשרים  העצים
לו  בהביאה  היונה  לו שרמזה  וזהו תולדותיהם. בזכות  ניצלים שאבות  מורה  זה והרי
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 הערות

       
       
       
         



   

  

 

  

כהלכתה  הרבים א מזכה  יג פרק

שכתוב וזה  הגפן , דוגמת רש"י"יגתולדותיו, ומפרש  נח " עצמו (שם)ויחל "שעשה  :
ה '... הצילו עצמו בזכות ולא  חולין  של במדרגה שהוא לו שנודע כלומר :  חולין

כאברהם  נוהג שהיה  מאז רק  צדיק  ותואר לשם וזכה צדיק נקרא  נח 
בתשובה שישובו דורו בני  את  להוכיח  השלו ' עליו אבינו 

נחיג. אלא לפניו", התהלכתי "אשר  אומר: הוא  ובאברהם נח", התהלך האלקים  "את
מאיליו בצדקו  ומהלך מתחזק היה  אברהם  אבל לתומכו, סעד צריך .(רש"י)היה 

ברם ,  לפני", צדיק ראיתי אותך "כי להלן : נאמר נח  אצל גם  הלא (ע"פוהשאלה :

שלמעש "ת) הבורא:אברהםדרכו של  שמו את  ביניהן  ולפרסם  הבריות  בין  לילך היתה 
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שני מסיפור  בית שבכל  בדורינו הקצף יצא  זה מדוע השכל מוסר ללמוד  אפשר זה 
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 הערות

  
     

      
      

       
      


 



ביד כהלכתה פרק הרבים מזכה 

מאבד ישראל שעם  איך בראותינו העמוקה  מתרדמתינו אותנו לעורר כדי והכאב  הצער
על אפילו עולה  ולא  לזה  לב שמים  אנו ואין  בשעה  שעה  ומדי ביומו יום מדי בניו את
הרעה עלינו באה  לזאת מישראל, אחת נפש אפילו להציל איך  עצה  לטכס  מחשבתינו 
הנורא הצער  להרגיש כן  גם לנו  ונותנים  פנינו  על וטופחים השמים  מן  ובאים  הזאת 
אובדות צאן  לבקש העם אל  לצאת  איך ועצות דרכים  לחפש לבבינו  את  לעורר  כדי הזה

אמותם . חיק אל  ולהשיבם  להחזירם 



 ב פרק
הקדוש , זוהר  מדרשים, מש "ס, הרבים את המזכה שכר מעלת  גודל
או הרבים, את להזהיר  ספרים  שמדפיס מי  זה ובכלל  ועוד, מוסר ספרי 

להדפיס . כסף שנותן 

פתיחה 
עושיזיכוי שהרבי מה שכל כ כדי עד גדולה כ כל מעלה היא הרבי

שכל בו". תלוי הרבי "זכות וזהו עשא הוא כאילו נחשב הרי ידו על
כה דבר הא לזכותו. ונזקפי אות במזכה תלוי עושי שהרבי הזכויות

במחינש לזה לזכות אפשר הרי בכ מה של דבר בו לראות נית ונעלה גב
של חיבורי כמה של לאור בהוצאות השפעה, של דרשות בכמה הלא יד
המשפחה, טהרת כשרות, שבת, שמירת עניני על :כגו היהדות יסודות
לכל להגיע אפשר זו שבדר תבל, פני על ולהפיצ ועוד, מזוזות, ,תפילי
סגולה ע הנבחר כע מעלת את מוצא את לה להסביר העול יהודי
בקרבו נפח שה' שנשמתו שרשו, מקור ואחד אחד לכל להזכיר קדוש, וגוי
ולכ ,היצורי מבחר והוא ממעל, אלקי חלק והיא כבודו, כסא מתחת חצובה
ולהחליפ הנצח ומתורת הנצח, מאלקי הנצחי, ע מעמו להתנתק שווה אי
הוצאות ידי ועל ללב, הנכנסי לה והדומה כאלו בדברי ושוא, עובר בעול
נטפל להיות יכול ואחד אחד כל מה, זמ תרומת או הקדשת כאלו קטנות
לבי מלהטמע יהודי מיליוני 7 למנוע הרבי ממזכי ולהיות מצוה, לעושי
מלתת ידיעת חסרו מחמת וטועי התועי היקרי מאחי למנוע ,הגויי
מזה שיצאו והתוצאות שיעשו הזכויות כל ובכ ישראל, לע סוררת כת
לידי לא יבוא לא זו שבזכות עוד ולא ,אות המזכה של לזכות נזק יהי'
יקר להרבה ועוד ועוד בראו, כאילו נחשב ויהיה חטא, הרהור לידי ולא חטא
,וערו שיעור לאי עד בג ולחלק ,הש ויראת בתורה ומעלות וגדולה
והיו שיעור לאי וגדולות רבות הוצאות להוציא צריכי היו א ואפילו

כהלכתה  הרבים במזכה  טופרק

ההלכה ומ תורה של החובה מ היא ,זמ הרבה ולהקריב להקדיש צריכי
מערכות שהיא זו מערכה לערו סיני מהר אנו ועומדי שמושבעי הברורה
של בתירו ממנה, להפטר שיוכל שבעול יהודי שו ושאי ,חיי אלקי
המחשבה על אפילו יעלה ולא ,זמ אי של תירו או זה, לאדו כס אי
בזמ שבו עוד ומה .כ מלומר חס עיכוב, יהי' אלו שסיבות לומר ששיי
העצומי הרווחי לעומת שבאפס אפס היא בזה השקעה כל הזה שבעסק
בעול אוכלי והפירות לנצח, קיימת הקר וברוחניות בגשמיות ובבא, בזה
הכי סיכו בזה שיי ולא בכ מה של דבר הוא ההשקעה שעצ ובפרט הזה,
דורות, לדורי זכויות וזכויי זכויות בטוחי רווחי כולה כל רק הפסד של קט
שיצאו הדורות ג שיעשו טובי ובמעשי במצוות והתוצאות הפירות כל כי
לזה שייכי אחריו דורות הדורי שיעשו מה וכל הרוחני, משמד מהניצול

שיישזיכוהו לא כי המזכי לקבוצת להתחבר הנה יסור לא פתי ומי ,בכ
כ כל במצוה נחשב ויהיה עיכוב יהיה שכס בזה ואופ פני בשו לומר

ועצומה. רבה

יוע"בספר ידא "פלא קצרה קצור הרוב שעל מאחר הנה לשונו: וזה
ידיה לפתח כו' לעשירי וראוי כו', ספריה מלהדפיס החכמי
שהוא מה לפי והכל כו' החכ ע יאכלו כחלק חלק ובזה יפה בעי אליה
הש לעבודת ממנו הנמש התועלת ולפי ,לרבי נצר שהוא מה ולפי הספר,
שכל כזו, רבה למצוה נחשב שיהא כס אי שכמעט ותשכח ודוק יתבר
עומדת צדקתו הדפוס לצור הנות זה אבל כו', לשעתו הוא מצוה של הוצאה
טוב מה כו' בו תלוי הרבי זכות ,הרבי את מזכה והוא ,דורי לדור לעד
העול וג הבא, העול חיי לו קנה תורה, דברי לו קנה טוב, ש קנה חלקו

לשונו. כא עד כו', הזה

רבההגע כה המצוה הרבי זיכוי בזה שיש ספר להדפיס בכדי א בעצמ
בזה, נחשב שיהא לכס ואי ומרובות גדולות כה ה והזכויות וגדולה,
נשמות להציל הוא עבודתינו וכל מטרתינו שכל בזמ אבתריה נענה מה
בי להיטמע ישראל מע למנוע ,ליצל רחמנא הגויי לבי שנתערבו תועות
ומטמיו משמד כולו הע את ולהציל ,ושלו חס העול כגויי ולהיות הגויי
אליה להגיע כ ידי ועל ,לה לשלוח היהדות יסודות ספרי הדפסת ידי על
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עומדת צדקתו הדפוס לצור הנות זה אבל כו', לשעתו הוא מצוה של הוצאה
טוב מה כו' בו תלוי הרבי זכות ,הרבי את מזכה והוא ,דורי לדור לעד
העול וג הבא, העול חיי לו קנה תורה, דברי לו קנה טוב, ש קנה חלקו

לשונו. כא עד כו', הזה

רבההגע כה המצוה הרבי זיכוי בזה שיש ספר להדפיס בכדי א בעצמ
בזה, נחשב שיהא לכס ואי ומרובות גדולות כה ה והזכויות וגדולה,
נשמות להציל הוא עבודתינו וכל מטרתינו שכל בזמ אבתריה נענה מה
בי להיטמע ישראל מע למנוע ,ליצל רחמנא הגויי לבי שנתערבו תועות
ומטמיו משמד כולו הע את ולהציל ,ושלו חס העול כגויי ולהיות הגויי
אליה להגיע כ ידי ועל ,לה לשלוח היהדות יסודות ספרי הדפסת ידי על

 הערות

 



בטז כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ניצול של ,זמ של ,כס של תירו בזה לומר שיי בכלל הא לב אל ולדבר
בוודאי למערכה, שיצאו הזולת על להשפיע בכוח שיש לאלה ההשפעה
ומצווה ועומד יהודי הוא באשר ויהודי יהודי כל ועל שלא, ק"ו של וב"ב וק"ו
הצלת על ומצווה עומד שהוא בוודאי סכנה, במקו ונפשות גופות הצלת על
,כ ההורגו מ יותר המחטיאו שגדול כש רוחני לטמיו ירדו שלא נשמות
בגשמיות ומרובות גדולות יותר ורווחיו וזכויותיו מהמצילו, יותר המזכהו גדול
מישראל ואחד אחד כל ועל לנצח. דורות ולדורי לעד ובבא בזה וברוחניות
בממו בזמ בנפש בגו וחלק יד לקחת שכ להטות אש בלהבת להתעורר
ונשמתו עצמו לטובת ורק א הוא בזה שיפעל מה וכל ידו לאל אשר ככל
וינצלו לבית ושלו חס הנגע יבוא לא הרבה המצוה שבזכות ביתו ונפשות

בעזהי"ת. הזמ פגעי מכל


ידו על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל

במשנהא. ללמד,באיתא באה משנתינו ידו. על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל :
הרבים. את המחטיא של עונשו גדול ומה הרבים, את המזכה של שכרו רב מה

הרביםכל את ישרה,המזכה בדרך ומדריכם ומוסר, תורה שמלמדם בא חטא אין
ידו בגיהנםעל הוא יהא שלא בחטא, מלהיכשל אותו מונעים השמים שמן 

עדן. בגן א')ותלמידיו עמוד פ"ז דף יומא מסכת (גמרא

תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל

הרביםב. את המחטיא הישרה,וכל הדרך מן אותם ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית 
תשובה לעשות בידו מספיקין בידואין סיפק שיהא השמים מן לו מסייעים אין 

בגיהנם. ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה, (שם)לעשות

מלעשותפירש:והרמב"ם אותו ומונעים החפשית, הבחירה את ממנו שוללים
לו. הראוי עונשו עליו שיבוא כדי תשובה,

נתןוכן דרבי באבות מ')מובא על:(פרק עבירה מגלגלים אין הרבים, את המזכה כל
שלא שנאמרידו, לשאול, יורד והוא הבא העולם נוחלים תלמידיו טז,יהיו (תהלים

נפשיי) תעזוב לא כלומר שחת", לראות חסידיך תתן לא לשאול, נפשי תעזוב לא "כי ,
והם ידי, על שזכו תלמידי  חסידיך תתן ולא שאול, אל שאלך עבירה, לידי לבוא

בשחת. שיראוני  עדן טוב)בגן יום (תוספות

תשובהוכל לעשות בידו מספיקין אין הרבים, את תלמידיוהמחטיא יהיו שלא כדי ,
שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יז)יורדים כח, בדם(משלי עשוק "אדם ,

 הערות

    

כהלכתה  הרבים במזכה  יזפרק

אל ידו, על שנאבדה בנפש שנתחייב מי כלומר בו", יתמכו אל ינוס בור עד נפש,
הגיהנם. בבור ויפול אותו, מניחים אלא יפול, שלא בו א)יתמכו פז, יומא (רש"י

שנאמר בו, תלויה הרבים זכות הרבים, את וזכה זכה כא)משה לג, (דברים

ישראל" עם ומשפטיו עשה ה' "צדקת

זכהג. ובמעשה,משה בחכמה האנושית השלימות לתכלית שהגיע הרבים את וזיכה
זכות ולכן סגולה, עם להיות הדרך להם והורה ומצוות תורה ישראל את שלימד 

המצוות, את שמקיימים  בוהרבים המצוות,תלויה אותן כל עמהם קיים הוא כאילו 
" ישראלשנאמר: עם ומשפטיו עשה ה' התורה,צדקת כל וקיים שהשלים כלומר  "

עמו. ישראל וכל (המאירי)הוא

שנאמר בו, תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא חטא ירבעם
ל) טו, א ירבעם(מלכים חטאות נבט)"על החטיא(בן ואשר חטא אשר

ישראל" את

חטאד. לירבעם ואמר זהב עגלי שעשה הנה ירושלים מעלות לכם "רב ישראל: בני
מצרים" מארץ העלוך אשר ישראל כח)אלהיך יב, א הרבים,(מלכים את והחטיא

זרה, עבודה ועבדו לעגלים בושהשתחוו תלוי הרבים כלחטא את עשה הוא כאלו 
ישראל, שעשו ירבעםהחטאים חטאות "על נבט)שנאמר: החטיא(בן ואשר חטא אשר

ישראל" אשראת ירבעם חטאות "על אלא וישראל" ירבעם חטאות "על כתוב לא 
בירבעם. תלוי שהכל מכאן החטיא", ואשר (ברטנורא)חטא

הרבים את ומזכה לאחרים, תורה המלמד של שכרו גודל

אבותה. י"ח)במסכת משנה ה' כדי(פרק ידו. על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ,
לא לשאול נפשי תעזוב לא "כי כדכתיב בגיהנם, והוא עדן בגן תלמידיו יהיו שלא
שאחר אלא שחת, יראה חסיד שהוא שמי אפשר והיאך שחת" לראות חסידך תתן
ישראל וכל הוא התורה כל וקיים שהשלים כלומר ישראל, עם ומשפטיו עשה ה' צדקת

י"ח)עמו. משנה ה' פרק אבות יונה רבינו (פירוש

הרהור לידי ולא חטא לידי לא יבא לא הרבים את המזכה

אבותו. מי"ח)במסכת ידו.(פ"ה על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ,
כזו, גדולה זכות עושה כזהכשאדם גדול שכר לשלם נותנת הדין מדת

עבירה הרהור ולא ידו על חטא להביא מצוה.שלא מצוה ששכר שכרו וזהו ,
מי"ח). פ"ה אבות על יונה רבינו (פירוש

עשאה כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל

מעלהז. מצוה לדבר חבירו את המעשה כל אבהו רבי אמר צ"ט: בסנהדרין איתא
הכהו משה וכי היאר, את בו הכית אשר ומטך שנאמר עשאה, כאילו הכתוב עליו



בטז כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ניצול של ,זמ של ,כס של תירו בזה לומר שיי בכלל הא לב אל ולדבר
בוודאי למערכה, שיצאו הזולת על להשפיע בכוח שיש לאלה ההשפעה
ומצווה ועומד יהודי הוא באשר ויהודי יהודי כל ועל שלא, ק"ו של וב"ב וק"ו
הצלת על ומצווה עומד שהוא בוודאי סכנה, במקו ונפשות גופות הצלת על
,כ ההורגו מ יותר המחטיאו שגדול כש רוחני לטמיו ירדו שלא נשמות
בגשמיות ומרובות גדולות יותר ורווחיו וזכויותיו מהמצילו, יותר המזכהו גדול
מישראל ואחד אחד כל ועל לנצח. דורות ולדורי לעד ובבא בזה וברוחניות
בממו בזמ בנפש בגו וחלק יד לקחת שכ להטות אש בלהבת להתעורר
ונשמתו עצמו לטובת ורק א הוא בזה שיפעל מה וכל ידו לאל אשר ככל
וינצלו לבית ושלו חס הנגע יבוא לא הרבה המצוה שבזכות ביתו ונפשות

בעזהי"ת. הזמ פגעי מכל


ידו על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל

במשנהא. ללמד,באיתא באה משנתינו ידו. על בא חטא אין הרבים, את המזכה כל :
הרבים. את המחטיא של עונשו גדול ומה הרבים, את המזכה של שכרו רב מה

הרביםכל את ישרה,המזכה בדרך ומדריכם ומוסר, תורה שמלמדם בא חטא אין
ידו בגיהנםעל הוא יהא שלא בחטא, מלהיכשל אותו מונעים השמים שמן 

עדן. בגן א')ותלמידיו עמוד פ"ז דף יומא מסכת (גמרא

תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל

הרביםב. את המחטיא הישרה,וכל הדרך מן אותם ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית 
תשובה לעשות בידו מספיקין בידואין סיפק שיהא השמים מן לו מסייעים אין 

בגיהנם. ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא תשובה, (שם)לעשות

מלעשותפירש:והרמב"ם אותו ומונעים החפשית, הבחירה את ממנו שוללים
לו. הראוי עונשו עליו שיבוא כדי תשובה,

נתןוכן דרבי באבות מ')מובא על:(פרק עבירה מגלגלים אין הרבים, את המזכה כל
שלא שנאמרידו, לשאול, יורד והוא הבא העולם נוחלים תלמידיו טז,יהיו (תהלים

נפשיי) תעזוב לא כלומר שחת", לראות חסידיך תתן לא לשאול, נפשי תעזוב לא "כי ,
והם ידי, על שזכו תלמידי  חסידיך תתן ולא שאול, אל שאלך עבירה, לידי לבוא

בשחת. שיראוני  עדן טוב)בגן יום (תוספות

תשובהוכל לעשות בידו מספיקין אין הרבים, את תלמידיוהמחטיא יהיו שלא כדי ,
שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יז)יורדים כח, בדם(משלי עשוק "אדם ,

 הערות

    

כהלכתה  הרבים במזכה  יזפרק

אל ידו, על שנאבדה בנפש שנתחייב מי כלומר בו", יתמכו אל ינוס בור עד נפש,
הגיהנם. בבור ויפול אותו, מניחים אלא יפול, שלא בו א)יתמכו פז, יומא (רש"י

שנאמר בו, תלויה הרבים זכות הרבים, את וזכה זכה כא)משה לג, (דברים

ישראל" עם ומשפטיו עשה ה' "צדקת

זכהג. ובמעשה,משה בחכמה האנושית השלימות לתכלית שהגיע הרבים את וזיכה
זכות ולכן סגולה, עם להיות הדרך להם והורה ומצוות תורה ישראל את שלימד 

המצוות, את שמקיימים  בוהרבים המצוות,תלויה אותן כל עמהם קיים הוא כאילו 
" ישראלשנאמר: עם ומשפטיו עשה ה' התורה,צדקת כל וקיים שהשלים כלומר  "

עמו. ישראל וכל (המאירי)הוא

שנאמר בו, תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא חטא ירבעם
ל) טו, א ירבעם(מלכים חטאות נבט)"על החטיא(בן ואשר חטא אשר

ישראל" את

חטאד. לירבעם ואמר זהב עגלי שעשה הנה ירושלים מעלות לכם "רב ישראל: בני
מצרים" מארץ העלוך אשר ישראל כח)אלהיך יב, א הרבים,(מלכים את והחטיא

זרה, עבודה ועבדו לעגלים בושהשתחוו תלוי הרבים כלחטא את עשה הוא כאלו 
ישראל, שעשו ירבעםהחטאים חטאות "על נבט)שנאמר: החטיא(בן ואשר חטא אשר

ישראל" אשראת ירבעם חטאות "על אלא וישראל" ירבעם חטאות "על כתוב לא 
בירבעם. תלוי שהכל מכאן החטיא", ואשר (ברטנורא)חטא

הרבים את ומזכה לאחרים, תורה המלמד של שכרו גודל

אבותה. י"ח)במסכת משנה ה' כדי(פרק ידו. על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ,
לא לשאול נפשי תעזוב לא "כי כדכתיב בגיהנם, והוא עדן בגן תלמידיו יהיו שלא
שאחר אלא שחת, יראה חסיד שהוא שמי אפשר והיאך שחת" לראות חסידך תתן
ישראל וכל הוא התורה כל וקיים שהשלים כלומר ישראל, עם ומשפטיו עשה ה' צדקת

י"ח)עמו. משנה ה' פרק אבות יונה רבינו (פירוש

הרהור לידי ולא חטא לידי לא יבא לא הרבים את המזכה

אבותו. מי"ח)במסכת ידו.(פ"ה על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ,
כזו, גדולה זכות עושה כזהכשאדם גדול שכר לשלם נותנת הדין מדת

עבירה הרהור ולא ידו על חטא להביא מצוה.שלא מצוה ששכר שכרו וזהו ,
מי"ח). פ"ה אבות על יונה רבינו (פירוש

עשאה כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל

מעלהז. מצוה לדבר חבירו את המעשה כל אבהו רבי אמר צ"ט: בסנהדרין איתא
הכהו משה וכי היאר, את בו הכית אשר ומטך שנאמר עשאה, כאילו הכתוב עליו



ביח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל לך לומר אלא הכהו, אהרן והלא
עשאה. כאילו

דכתיבוברש"י הכה, אהרן והלא מצוה: דבר לאותו עשאו. כאליו ז)שם: "ויאמר(שמות
ידך". ונטה מטך קח אהרן אל

ורקמו יצרו כאילו השכינה כנפי תחת אחת בריה המכניס כל
לעולם והביאו

הוריותח. ז')ובתוספתא א מעלה(פרק לחברו אחד פרק השונה שכל ומנין לשונו: וזה
שנאמר לעולם והביאו ורקמו יצרו הוא כאילו כתוב טז)עליו יקר(ירמיה תוציא אם

הראשון, באדם נשמה שזרק הפה כאותו תהיה, כפי תחתמזולל אחת בריה המכניס כל
לעולם והביאו ורקמו יצרו כאילו עליו מעלין השכינה .כנפי

בראו הוא כאלו

השיריםט. כב)ובשיר מעלין(א, השכינה, כנפי לתוך אחת בריה המכניס כל לשונו: וזה
לשונו. כאן עד בראו, הוא כאלו עליו

לחיות הרוצה

חי.י. והוא הצבור על פרנס ויעשה ילך יעשה? מה ולשנות לקרות למוד אינו ואם
א) כה (ויק"ר

בתורה כעוסק

בתורה.יא. כעוסק צבור בצרכי א)העוסק ה ברכות (ירוש'

שוחד לוקח כאילו ציבור צרכי המניח

עצמןיב. בצרכי ועוסקים צבור צרכי מניחין והיו שבע בבאר עוברת היתא מברכתא
שוחד. לקחו כאילו הכתוב מעלה מעשה אותו יג)ומכח פ"ה (ב"ר

עליו הציבור טורח כל

בצבוריג. לי איכפת לא נזקק אני לטובתי יאמר לא טלית ונוטל בראש אדם נתמנה
עליו. הצבור טורח כל ח)אלא כז (שמו"ר

נופל שהוא סוף

שהואיד. סוף יעלה, האיך דעתו נותן ואינו לראשו שעולה מי וכל חלק זה אגוז מה
האיך דעתו נותן ואינו בישראל הצבור על שררה מנהיג שהוא מי כל כך נופל,

נופל. שהוא סוף ישראל את מנהיג יז)הוא ו רבה השירים (שיר

כהלכתה  הרבים במזכה  יטפרק

צדיקים של שבחן

בצורךטו. ועוסקין עצמן צורך מניחין נפטרים כשהם צדיקים של שבחן להודיע
קלח)צבור. פנחס (ספרי

ציבור בצרכי להעוסק החסרון ממלא הוא ברוך הקדוש

ידוטז. על בא חטא אין הרבים את המזכה הרביםכל את מזכין שאין אלו כי לי נראה .
כי עצמן בתורה להשתדל יכולין הם דציבורא ואימתא הצבור עול עליהם ואין
שעול אלו כן שאין מה ואימה, פחד מחמת ומעכב ומונע הזמן וביטול טירדא להם אין
שום לעשות יכולים אין הציבור ומפחד הלב צרות מחמת רוב פי על עליהם הצבור
יתברך אך עצמם חובות בהשתלשלות וגרעון וחסרון רב היזק להם יש נמצא דבר,
על בא חטא אין הרבים את המזכה "כל והיינו החסרון, להם ממלא רחמיו ברוב שמו
נכון והוא הרבים. את שמזכה זה ידי על בא וחסרון גרעון אין לומר רצונו ידו"

דשמיא. משה)בסייעתא (ישמח

ישראל על הזכות גורם

בו",יז. "תלוי הלשון לדקדק יש בו. תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה
זה, בכוחך ואמרתי, זה", בכוחך "לך כתיב גדעון גבי שאמרתי כמו לפרש יש אך
כשהצדיק שתיכף לרחמים, הדין מדת נהפך תיכף עליהם, סניגוריא כשלמדת תיכף
זכה "משה המשנה שכתב וזה לרחמים, הדין מדת נהפך תיכף האדם, על זכות מלמד
אותם וזיכה ישראל על טוב לדבר תמיד רגיל היה שמשה פירוש הרבים", את וזיכה
בו" תלוי הרבים "זכות שאמר וזהו ישראל, על רחמים תמיד פועל היה בזה תמיד,

תמיד. אותם שזיכה בזה ישראל על הזכות גורם היה הוא קודש)פירוש (זרע

מאוד הרבה שכרו ציבור בצרכי העוסק

לאישיח. הגיע יקר כמה ראו ויאמרו בהם החיים שיקנאו ההספד כוונת עיקר ובאמת
בצרכי העוסקים ובפרט כמוהם, לעשות אנחנו נחדל ולמה ה' בעבודת עסק אשר
ידי על לפעמים וביטלו ציבור בצרכי שעסקו כמה הנ"ל באנשים שהיה כמו ציבור,

התורה. עונת כן

ליהואמרו אמרו למאן, אלו ואמר אפרסמון נהרי י"ג שכרו הראו אבהו לרבי במדרש
יכפור ושלום חס איך ביאור וצריך וכו'. יגעתי לריק אמרתי ואני אמר לאבהו,
היה אבהו ר' ידוע כי שכתבתי כמו דברים של ופשוטן ומצות. תורה בשכר אבהו רבי
ואם וכו', קיסר לבי אתי אבהו רבי הוי כד בגמרא כמבואר שם ושכיח קיסר לבי קרוב
וחזרה בהליכה זמן וצריך רב דרך קיסר מושב לרומי אבהו רבי מושב ישראל מארץ כן
כנודע רב זמן כן גם צריך שם, הלך בחנם לא כי ולהשתדל הקיסר אל לבוא שם וגם

ההם, בימים רומי קיסר כמו גדולים מלכים שכן ומכל שרים פתחי כןלמבקרי ואם
וכדומה. חברים דיבוק המדרש מבית פרוש והיה מהתורה רב זמן כן ידי על ביטל



ביח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל לך לומר אלא הכהו, אהרן והלא
עשאה. כאילו

דכתיבוברש"י הכה, אהרן והלא מצוה: דבר לאותו עשאו. כאליו ז)שם: "ויאמר(שמות
ידך". ונטה מטך קח אהרן אל

ורקמו יצרו כאילו השכינה כנפי תחת אחת בריה המכניס כל
לעולם והביאו

הוריותח. ז')ובתוספתא א מעלה(פרק לחברו אחד פרק השונה שכל ומנין לשונו: וזה
שנאמר לעולם והביאו ורקמו יצרו הוא כאילו כתוב טז)עליו יקר(ירמיה תוציא אם

הראשון, באדם נשמה שזרק הפה כאותו תהיה, כפי תחתמזולל אחת בריה המכניס כל
לעולם והביאו ורקמו יצרו כאילו עליו מעלין השכינה .כנפי

בראו הוא כאלו

השיריםט. כב)ובשיר מעלין(א, השכינה, כנפי לתוך אחת בריה המכניס כל לשונו: וזה
לשונו. כאן עד בראו, הוא כאלו עליו

לחיות הרוצה

חי.י. והוא הצבור על פרנס ויעשה ילך יעשה? מה ולשנות לקרות למוד אינו ואם
א) כה (ויק"ר

בתורה כעוסק

בתורה.יא. כעוסק צבור בצרכי א)העוסק ה ברכות (ירוש'

שוחד לוקח כאילו ציבור צרכי המניח

עצמןיב. בצרכי ועוסקים צבור צרכי מניחין והיו שבע בבאר עוברת היתא מברכתא
שוחד. לקחו כאילו הכתוב מעלה מעשה אותו יג)ומכח פ"ה (ב"ר

עליו הציבור טורח כל

בצבוריג. לי איכפת לא נזקק אני לטובתי יאמר לא טלית ונוטל בראש אדם נתמנה
עליו. הצבור טורח כל ח)אלא כז (שמו"ר

נופל שהוא סוף

שהואיד. סוף יעלה, האיך דעתו נותן ואינו לראשו שעולה מי וכל חלק זה אגוז מה
האיך דעתו נותן ואינו בישראל הצבור על שררה מנהיג שהוא מי כל כך נופל,

נופל. שהוא סוף ישראל את מנהיג יז)הוא ו רבה השירים (שיר

כהלכתה  הרבים במזכה  יטפרק

צדיקים של שבחן

בצורךטו. ועוסקין עצמן צורך מניחין נפטרים כשהם צדיקים של שבחן להודיע
קלח)צבור. פנחס (ספרי

ציבור בצרכי להעוסק החסרון ממלא הוא ברוך הקדוש

ידוטז. על בא חטא אין הרבים את המזכה הרביםכל את מזכין שאין אלו כי לי נראה .
כי עצמן בתורה להשתדל יכולין הם דציבורא ואימתא הצבור עול עליהם ואין
שעול אלו כן שאין מה ואימה, פחד מחמת ומעכב ומונע הזמן וביטול טירדא להם אין
שום לעשות יכולים אין הציבור ומפחד הלב צרות מחמת רוב פי על עליהם הצבור
יתברך אך עצמם חובות בהשתלשלות וגרעון וחסרון רב היזק להם יש נמצא דבר,
על בא חטא אין הרבים את המזכה "כל והיינו החסרון, להם ממלא רחמיו ברוב שמו
נכון והוא הרבים. את שמזכה זה ידי על בא וחסרון גרעון אין לומר רצונו ידו"

דשמיא. משה)בסייעתא (ישמח

ישראל על הזכות גורם

בו",יז. "תלוי הלשון לדקדק יש בו. תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה
זה, בכוחך ואמרתי, זה", בכוחך "לך כתיב גדעון גבי שאמרתי כמו לפרש יש אך
כשהצדיק שתיכף לרחמים, הדין מדת נהפך תיכף עליהם, סניגוריא כשלמדת תיכף
זכה "משה המשנה שכתב וזה לרחמים, הדין מדת נהפך תיכף האדם, על זכות מלמד
אותם וזיכה ישראל על טוב לדבר תמיד רגיל היה שמשה פירוש הרבים", את וזיכה
בו" תלוי הרבים "זכות שאמר וזהו ישראל, על רחמים תמיד פועל היה בזה תמיד,

תמיד. אותם שזיכה בזה ישראל על הזכות גורם היה הוא קודש)פירוש (זרע

מאוד הרבה שכרו ציבור בצרכי העוסק

לאישיח. הגיע יקר כמה ראו ויאמרו בהם החיים שיקנאו ההספד כוונת עיקר ובאמת
בצרכי העוסקים ובפרט כמוהם, לעשות אנחנו נחדל ולמה ה' בעבודת עסק אשר
ידי על לפעמים וביטלו ציבור בצרכי שעסקו כמה הנ"ל באנשים שהיה כמו ציבור,

התורה. עונת כן

ליהואמרו אמרו למאן, אלו ואמר אפרסמון נהרי י"ג שכרו הראו אבהו לרבי במדרש
יכפור ושלום חס איך ביאור וצריך וכו'. יגעתי לריק אמרתי ואני אמר לאבהו,
היה אבהו ר' ידוע כי שכתבתי כמו דברים של ופשוטן ומצות. תורה בשכר אבהו רבי
ואם וכו', קיסר לבי אתי אבהו רבי הוי כד בגמרא כמבואר שם ושכיח קיסר לבי קרוב
וחזרה בהליכה זמן וצריך רב דרך קיסר מושב לרומי אבהו רבי מושב ישראל מארץ כן
כנודע רב זמן כן גם צריך שם, הלך בחנם לא כי ולהשתדל הקיסר אל לבוא שם וגם

ההם, בימים רומי קיסר כמו גדולים מלכים שכן ומכל שרים פתחי כןלמבקרי ואם
וכדומה. חברים דיבוק המדרש מבית פרוש והיה מהתורה רב זמן כן ידי על ביטל



בכ כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ואתםאך שמים לשם עמהם עוסקים יהיו ציבור בצרכי והעוסקים במשנה אמרו
עסיקת ידי על כי יצטערו שלא והיינו עשיתם, כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה
עליכם אני מעלה כי תיראו אל לו ואמר טובים, ומעשים הלמוד נתמעט ציבור צרכי
שפחד אבוהו רבי ענין וזהו בשלימות, ותורה טובים מעשים עשיתם כאלו הרבה שכר
תורה כן ידי על מיעט כי לריק הכל וכדומה קיסר לבי והלך צבור בצרכי שיגע שמה
קבע הוא ברוך הקדוש כי משמים לו הראו אבל יגעתי, לריק אמרו וזהו ה', ועבודת

מאוד. הרבה ושכרו מקום מכל שכר דבש)לו (יערות

יראוך אשר לכל אני ס"ג)חבר קי"ט, (תהלים

מצוהיט. לדבר חביריו שנמנו זה  להמנות", יוכל לא וחסרון לתקון יוכל לא "מעוות
עמהם. נמנה כו)ולא (ברכות

עמהםהרי נמנה אינו ואם מצוה, לדבר חביריו עם להימנות שצריך הוא הדין שמן
להמנות. שוב יוכל שלא חסרון זה הרי

אחדוזאת כל הרבים ממזכי ולהיות להימנות בכוחו יש מאתנו ואחד אחד כל הרי
והדל בעשרו, העשיר הגדולה, בהשפעתו הרב לו: והראוי לו השייך בחלק
אחד וכל הרבים. ומזכי הרבים להצלת אחת לחבורה נימנים להיות ויחד וכו' בזמנו
לכל ולהיות קטן בדבר ומי גדול בדבר מי בזה לעזור שיכול אחד חלק בכוחו לו יש

ז"ל: וכמאמרם מצוה לעושי נטפל ה)הפחות מצוה,(מכות כעושי מצוה לעושי הנטפל
להיפך] יז).[וה"ה ה, ויקרא ורש"י (ת"כ

לתורה ומקרבן נפשות המזכה האדם שכר לגודל וערך שיעור אין

יתברךכ. כבודו מפני ומזדעזעים שחלים השם לדבר והחרדים היראים תורה בעלי
ישובו כי עד הישר בדרך להדריכם יתברך, רצונו עוברי על להשגיח עליהם מוטל

יתברך. לעבודתו הרעה מדרכם

תרומהוהענין פרשת הקדוש בזוהר קכ"ט)מבואר שכר(דף לגודל וערך שיעור דאין
גדול בקול יוצא הכרוז כי יתברך, לעבודתו ומקרבן נפשות המזכה האדם

סהדותא, אסהודי ותחתונים עליונים לחייביאואומר ומזכה נפשות דבורא הוא מאן
ומטרוניתא מלכא דהא מלכא קמי השתא לעלות ראוי ההוא בראשו מלכות שכתר ההוא

עליה בתרשאלו וקיימין עלמא בכל דמשטטי ה' עיני מאינון סהדין תרין אזדמן כדין ,
רבים דמזכה פלניא בר פלניא על סהדין אנן הא ואמרי דא, סהדותא וסהדין פרגודא
עביד איהו דא לטובה, בגינו נזכר אבוי דהא חולקיה זכאה המקולקל, מדרכם ומסירם
ביה שלימתא, בחדוא קוב"ה אתייקר כדין אחרא, מסטרא דהוו דחייביא נפשאן לתתא
דאתוון דשמושא ברזא דצדיקיא דיוקנין על גזברא דאיהו ממנא חד אזדמן שעתא
הוא בריך קודשא ורמיז קדישא, דשמא דשמושא בכתרא יהודיע"ם ברזא דאתקרי
קמי ליה וקאים דחייביא נפשאן דעביד נש בר דההוא דיוקניה ואייתי ממנא לההוא
לההוא ליה מסרין שעתא דבההיא וארעא שמיא עלי אסהדנא ואנא ומטרוניתא, מלכא

כהלכתה  הרבים במזכה  כאפרק

ידא תחות לעילא דיוקניה חקיק דלא עלמא בהאי צדיקא כל לך לית דהא דיוקנא,
בריך מלכא כדין בהו, דמאריה גנזייא דכל מפתחן ע' בידיה ומסרין ממנא, דההוא
מגייר שהיה דחייביא נפשאן עביד כד לאברהם דבריך ברכאן מכל דיוקנא לההוא
לההוא ונטלין עלאין משריין לד' רמיז וקב"ה השכינה, כנפי תחת ומקרבן גרים
אינון בר אחרא נש בר בהו זכי דלא גניזין עלמין לע' עאל ואיהו עמיה ואזלי דיוקנא

דחייביא, נפשיהון דעבדי לאינון וזכוגניזין תועלתא כמה נשא בני ידעו הוו ואלמלי
חיין בתר דרדף כמאן לון ורדפי אבתרייהו אזלי הוו להון, זכו כד בגינייהו מסכנאזכאן ,

גניז בכמה טבאן בכמה נשא לבני ביןזכי מה בחייביא, דזכי כמאן איהו לאו עלאין ין
ליה וגרים לנפשיה חיין אשלים איהו מסכנא בתר דמשתדל מאן אלא להאי, האי
איהו חייביא בתר דמשתדל ומאן עלמא לההוא טבאן לכמה בגיניה וזכי לאתקיימא
ליה ואעבד שלטא ולא דאתכפייא אחרים דאלהים אחרא לסטרא עביד יתיר, אשלים
אחרא נפשא חייבא לההוא עביד יקריה, כורסי על קב"ה דאסתלק עביד משלטנותיה,
רצון. יהי וכן סלה אמן חלקו ואשרי לו אשרי הזוהר, לשון כאן עד חולקיה זכאה
צדיקים) (אור

בתוכחתו בתשובה לחזור הרבים את שמזכה מי

כמבוארכא. הרבים, את המזכה מעלת גדלה מאוד ומה ולנפשו לעולם גורם מה
תרומה פרשת הקדוש ע"ב)בזוהר קכ"ח בתר(דף למרדף בעי זכאה לשונו: וזה

אחרא סטרא ויתכפיא זוהמא ההוא מניה דיעבר בגין שלים, באגר ליה ולמקני חייבא
דיסתלק שבחא איהו ודא ליה, ברא הוא כאלו עליה דיתחשב בגין לנפשיה ויעביד
דאיהו בגין טעמא מאי מכלא, יתיר ואסתלקותא אחרא משבחא יתיר דקב"ה יקרא ביה

באהרן כתיב דא ועל דקב"ה, יקרא ולאסתלקא אחרא סטרא לאכפיא ו)גרים ב, (מלאכי

וכתיב מעון", השיב ה)"ורבים בידא(שם, דאחיד מאן כל חזי תא אתו". היתה "בריתי
אסתלק דלא מה סלוקין, בתלת אסתלק איהו בישא, ארחא למשבק לגביה ותב דחייבא
וגרים ביקריה קב"ה דאסתלק וגרים אחרא סטרא לאכפייא גרים אחרא, נש בר הכי
אתו היתה בריתי כתיב נש בר האי על ותתא, דלעילא בקיומיה עלמא כל לקיימא
מארי כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא בהאי וזכי לבנוי, בנין למחמי וזכי והשלום, החיים
מאן ולית תרעי בתריסר עאל דאתי, ובעלמא עלמא בהאי ליה למידן יכלין לא דינין

כתיב דא ועל בידיה, ג)דימחי קיב, יבורך"(תהלים ישרים דור זרעו יהיה בארץ "גבור ,
לשונו. כאן עד וגו',

הקודש:תרגום ממנוללשון שיעביר כדי מלא, בשכר ולקנותו הרשע אחר לרדוף זכאי
ברא הוא כאלו לו נחשב כי אותו, ויעשה אחרא, הסטרא ולהכניע ההיא זוהמא
והתעלות אחר, משבח יותר הוא, ברוך הקדוש כבוד בו שיתעלה שבח, הוא וזה אותו.
ולהעלות אחרא, הסטרא להכניע גרם שהוא משום הטעם. מהו מכל. יתירה היא הזו

באהרן, כתוב זה ועל הוא. ברוך הקדוש היתהכבוד "בריתי וכתוב מעון". השיב "ורבים
וראה,אתו" בוא עולה. הוא הרע, דרך שיעזוב בו והשתדל הרשע, ביד שאוחז מי כל

שיתעלה וגורם אחרא, הסטרא את להכניע גורם אחר, אדם כך עלה שלא מה עליות, בג'
זה אדם ועל ולמטה. למעלה בקיומו העולם על לקיים וגורם בכבודו, הוא ברוך הקדוש



בכ כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ואתםאך שמים לשם עמהם עוסקים יהיו ציבור בצרכי והעוסקים במשנה אמרו
עסיקת ידי על כי יצטערו שלא והיינו עשיתם, כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה
עליכם אני מעלה כי תיראו אל לו ואמר טובים, ומעשים הלמוד נתמעט ציבור צרכי
שפחד אבוהו רבי ענין וזהו בשלימות, ותורה טובים מעשים עשיתם כאלו הרבה שכר
תורה כן ידי על מיעט כי לריק הכל וכדומה קיסר לבי והלך צבור בצרכי שיגע שמה
קבע הוא ברוך הקדוש כי משמים לו הראו אבל יגעתי, לריק אמרו וזהו ה', ועבודת

מאוד. הרבה ושכרו מקום מכל שכר דבש)לו (יערות

יראוך אשר לכל אני ס"ג)חבר קי"ט, (תהלים

מצוהיט. לדבר חביריו שנמנו זה  להמנות", יוכל לא וחסרון לתקון יוכל לא "מעוות
עמהם. נמנה כו)ולא (ברכות

עמהםהרי נמנה אינו ואם מצוה, לדבר חביריו עם להימנות שצריך הוא הדין שמן
להמנות. שוב יוכל שלא חסרון זה הרי

אחדוזאת כל הרבים ממזכי ולהיות להימנות בכוחו יש מאתנו ואחד אחד כל הרי
והדל בעשרו, העשיר הגדולה, בהשפעתו הרב לו: והראוי לו השייך בחלק
אחד וכל הרבים. ומזכי הרבים להצלת אחת לחבורה נימנים להיות ויחד וכו' בזמנו
לכל ולהיות קטן בדבר ומי גדול בדבר מי בזה לעזור שיכול אחד חלק בכוחו לו יש

ז"ל: וכמאמרם מצוה לעושי נטפל ה)הפחות מצוה,(מכות כעושי מצוה לעושי הנטפל
להיפך] יז).[וה"ה ה, ויקרא ורש"י (ת"כ

לתורה ומקרבן נפשות המזכה האדם שכר לגודל וערך שיעור אין

יתברךכ. כבודו מפני ומזדעזעים שחלים השם לדבר והחרדים היראים תורה בעלי
ישובו כי עד הישר בדרך להדריכם יתברך, רצונו עוברי על להשגיח עליהם מוטל

יתברך. לעבודתו הרעה מדרכם

תרומהוהענין פרשת הקדוש בזוהר קכ"ט)מבואר שכר(דף לגודל וערך שיעור דאין
גדול בקול יוצא הכרוז כי יתברך, לעבודתו ומקרבן נפשות המזכה האדם

סהדותא, אסהודי ותחתונים עליונים לחייביאואומר ומזכה נפשות דבורא הוא מאן
ומטרוניתא מלכא דהא מלכא קמי השתא לעלות ראוי ההוא בראשו מלכות שכתר ההוא

עליה בתרשאלו וקיימין עלמא בכל דמשטטי ה' עיני מאינון סהדין תרין אזדמן כדין ,
רבים דמזכה פלניא בר פלניא על סהדין אנן הא ואמרי דא, סהדותא וסהדין פרגודא
עביד איהו דא לטובה, בגינו נזכר אבוי דהא חולקיה זכאה המקולקל, מדרכם ומסירם
ביה שלימתא, בחדוא קוב"ה אתייקר כדין אחרא, מסטרא דהוו דחייביא נפשאן לתתא
דאתוון דשמושא ברזא דצדיקיא דיוקנין על גזברא דאיהו ממנא חד אזדמן שעתא
הוא בריך קודשא ורמיז קדישא, דשמא דשמושא בכתרא יהודיע"ם ברזא דאתקרי
קמי ליה וקאים דחייביא נפשאן דעביד נש בר דההוא דיוקניה ואייתי ממנא לההוא
לההוא ליה מסרין שעתא דבההיא וארעא שמיא עלי אסהדנא ואנא ומטרוניתא, מלכא

כהלכתה  הרבים במזכה  כאפרק

ידא תחות לעילא דיוקניה חקיק דלא עלמא בהאי צדיקא כל לך לית דהא דיוקנא,
בריך מלכא כדין בהו, דמאריה גנזייא דכל מפתחן ע' בידיה ומסרין ממנא, דההוא
מגייר שהיה דחייביא נפשאן עביד כד לאברהם דבריך ברכאן מכל דיוקנא לההוא
לההוא ונטלין עלאין משריין לד' רמיז וקב"ה השכינה, כנפי תחת ומקרבן גרים
אינון בר אחרא נש בר בהו זכי דלא גניזין עלמין לע' עאל ואיהו עמיה ואזלי דיוקנא

דחייביא, נפשיהון דעבדי לאינון וזכוגניזין תועלתא כמה נשא בני ידעו הוו ואלמלי
חיין בתר דרדף כמאן לון ורדפי אבתרייהו אזלי הוו להון, זכו כד בגינייהו מסכנאזכאן ,

גניז בכמה טבאן בכמה נשא לבני ביןזכי מה בחייביא, דזכי כמאן איהו לאו עלאין ין
ליה וגרים לנפשיה חיין אשלים איהו מסכנא בתר דמשתדל מאן אלא להאי, האי
איהו חייביא בתר דמשתדל ומאן עלמא לההוא טבאן לכמה בגיניה וזכי לאתקיימא
ליה ואעבד שלטא ולא דאתכפייא אחרים דאלהים אחרא לסטרא עביד יתיר, אשלים
אחרא נפשא חייבא לההוא עביד יקריה, כורסי על קב"ה דאסתלק עביד משלטנותיה,
רצון. יהי וכן סלה אמן חלקו ואשרי לו אשרי הזוהר, לשון כאן עד חולקיה זכאה
צדיקים) (אור

בתוכחתו בתשובה לחזור הרבים את שמזכה מי

כמבוארכא. הרבים, את המזכה מעלת גדלה מאוד ומה ולנפשו לעולם גורם מה
תרומה פרשת הקדוש ע"ב)בזוהר קכ"ח בתר(דף למרדף בעי זכאה לשונו: וזה

אחרא סטרא ויתכפיא זוהמא ההוא מניה דיעבר בגין שלים, באגר ליה ולמקני חייבא
דיסתלק שבחא איהו ודא ליה, ברא הוא כאלו עליה דיתחשב בגין לנפשיה ויעביד
דאיהו בגין טעמא מאי מכלא, יתיר ואסתלקותא אחרא משבחא יתיר דקב"ה יקרא ביה

באהרן כתיב דא ועל דקב"ה, יקרא ולאסתלקא אחרא סטרא לאכפיא ו)גרים ב, (מלאכי

וכתיב מעון", השיב ה)"ורבים בידא(שם, דאחיד מאן כל חזי תא אתו". היתה "בריתי
אסתלק דלא מה סלוקין, בתלת אסתלק איהו בישא, ארחא למשבק לגביה ותב דחייבא
וגרים ביקריה קב"ה דאסתלק וגרים אחרא סטרא לאכפייא גרים אחרא, נש בר הכי
אתו היתה בריתי כתיב נש בר האי על ותתא, דלעילא בקיומיה עלמא כל לקיימא
מארי כל דאתי, לעלמא וזכי עלמא בהאי וזכי לבנוי, בנין למחמי וזכי והשלום, החיים
מאן ולית תרעי בתריסר עאל דאתי, ובעלמא עלמא בהאי ליה למידן יכלין לא דינין

כתיב דא ועל בידיה, ג)דימחי קיב, יבורך"(תהלים ישרים דור זרעו יהיה בארץ "גבור ,
לשונו. כאן עד וגו',

הקודש:תרגום ממנוללשון שיעביר כדי מלא, בשכר ולקנותו הרשע אחר לרדוף זכאי
ברא הוא כאלו לו נחשב כי אותו, ויעשה אחרא, הסטרא ולהכניע ההיא זוהמא
והתעלות אחר, משבח יותר הוא, ברוך הקדוש כבוד בו שיתעלה שבח, הוא וזה אותו.
ולהעלות אחרא, הסטרא להכניע גרם שהוא משום הטעם. מהו מכל. יתירה היא הזו

באהרן, כתוב זה ועל הוא. ברוך הקדוש היתהכבוד "בריתי וכתוב מעון". השיב "ורבים
וראה,אתו" בוא עולה. הוא הרע, דרך שיעזוב בו והשתדל הרשע, ביד שאוחז מי כל

שיתעלה וגורם אחרא, הסטרא את להכניע גורם אחר, אדם כך עלה שלא מה עליות, בג'
זה אדם ועל ולמטה. למעלה בקיומו העולם על לקיים וגורם בכבודו, הוא ברוך הקדוש



בכב כהלכתה פרק הרבים מזכה 

הזה, בעולם וזוכה לבניו, בנים לראות וזוכה והשלום". החיים אתו היתה "בריתי כתוב,
נכנס הבא, ובעולם הזה בעולם אותו לדון יכלו לא הדין בעלי כל הבא. לעולם וזוכה
ישרים דור זרעו יהיה בארץ "גבור כתוב, זה ועל בידו. שימחה מי ואין שערים בי"ב

וגו'.יבורך"

בתשובה לחזרה הפועל אדם של שכרו גדול כמה וראה בא

לךכב. לך פרשת חדש בזוהר ע"ג)וז"ל כ"ב שכרו(דף כמה וראה בא אבוהו ר' ואמר :
דכתיב ממה מנ"ל בתשובה, לחזור לאחר העושה אדם יח)של יד, "ומלכי(בראשית :

לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק שנשמת בשעה רבה, חייא ר' תאני שלם", מלך צדק
יוצא הוא בוראו לפני הצדיקים נפשות המקריב הגדול השר מיכאל הגוף, מן יוצא
שומרי ראש מיכאל זהו צדק, ומלכי שנאמר צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים
לקראתו ויוצא שהקדים ויין, לחם הוציא מעלה, של ירושלים זו שלם, מלך צדק, שערי

לשונו. כאן עד בואך, שלום לו ואומר

בשמים הרבים את המזכה האדם על מכריזין מה

כןכג. גם ע"ד)וז"ל ס"ב דמשתדלי(בדף אינון זכאין יומא, בכל כריז כרוזי ,
דמזכאן ואינון עדבאורייתא מדותייהו, על דמעבירין ואינון לאחרנין להו

בקיצור. לשונו כאן

הקודש:תרגום העוסקיםללשון החברים הם אשרי יום, בכל כרוז מכריזים
מדותיהם. על המעבירים ואותם אחרים המזכים ואותם בתורה,

בשמים הגדול הכי היחסן הוא הרבים את המזכה

למשהכד. תהלה בקונטרס בהקדמה התורה על משה ישמח ע"ב)בספר י"א וזה(דף
תרומה בזוהר מבואר קדשו: ע"ב)לשון קכ"ח בתר(דף למרדף בעי זכאה ההוא

יקרא בי' דיסתלק שבחא איהו ודא לי' ברא הוא כאלו לי' דיחשב בגין וכו' חייבא
היתה בריתי וכתוב מעון השיב ורבים באהרן דא ועל וכו' אחרא משבחא יתיר דקב"ה

והשלום החיים ע"א)אתו קכ"ט בדף שם הצדיקים(ועיין זכות גדולים כמה שם הפליגו כמה
בתשובה. רשעים שמחזירים

נפגשווכן אחת שפעם איך מוזלל"ה לו ספר אשר ז"ל וחמי מורי מאדוני שמעתי
רש"י ושאל מדראהאביטש איציקל ר' הקדוש הרב עם ז"ל רש"י העליון בעולם
משרים המגיד מיכל ר' הקדוש הרב לבנו לו יש ומצוה זכות איזה איציקל ר' ז"ל
ר' לו והשיב הנ"ל, הרב בנו עם העולמות בכל שמרעישין ששומע מה מזלאטשוב
לו ואמר ז"ל, רש"י של דעתו נתקררה ולא לשמה תורה שלומד איך הנ"ל, איציקל
דעתו נתקררה לא בזה וגם וסגופים בתעניתים עצמו את לסגף הרבה שבנו עוד
לאביונים נתן ופיזר וצדקה חסדים בגמילות הרבה אשר עוד לו ואמר הקדושה,

דעתו. נתקררה לא ועוד וכדומה

כהלכתה  הרבים במזכה  כג פרק

ששוב לו, ושקטהאמר נחה ובזה בעולם תשובה בעלי הרבה ועשה מעון השיב רבים
של הפמליא כל אתו שמרעישים מה הקדושה דעתו ונחה ז"ל, רש"י של דעתו

לאדםמעלה ואך לו, בשר עיני אשר איש לספר יוכל לא כזה מעשה כי מובן כאן. עד ,
יוכל לזולתו ישמע שלא מה ורואה שומע עליונים בעולמות משוטטות עיניו אשר

כזאת. לספר

חז"ל בלשונות והיפוכה שכרה - הרבים מי"ח)זיכוי ה' (פרק

בגיהנםכה. הוא יהא שלא טעמא מאי ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל
שנאמר עדן בגן לראותגותלמידיו חסידך תתן לא לשאול נפשי תעזוב לא "כי

בגן הוא יהא שלא תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל שחת".

נפש בדם עשוק "אדם שנאמר בגיהנם ותלמידיו בודעדן יתמכו אל ינוס בור .ה"עד
פ"ז) (יומא

אילנות"ואשיריהם ומה ששת, א"ר באש", ואיןותשרפון שותים ולא אוכלים שאין
על תקלה לאדם ובאה הואיל וכלה שרוף השחת תורה אמרה מריחים

עאכ"ו. מיתה לדרכי חיים מדרכי חבירו את המתעה נ"ד)ידם, (סנהדרין

שלא"ר במחיצתו אותו מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל יעקב, דבת ברה יעקב
טוב" לא לצדיק ענוש "וגם דכתיב הוא ברוך וכתיבזהקדוש רע אלא טוב לא אין

רע" במגורך יגור שלא ה' אתה צדיק רע יגורך לא אתה רשע חפץ אל לא .ח"כי
קמ"ט) (שבת

עשאוא"ר כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל כו'.אבהו,
צ"ט) (סנהדרין

שעתידמשה מה הזה בעולם פנים למאור משה זכה מה מפני הרבים. את וזיכה זכה
הקדוש של רצונו שעשה מפני הבא בעולם לצדיקים ליתן הוא ברוך הקדוש
מחמד היה ימיו וכל ישראל ושל הוא ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח הוא ברוך

שבשמים. לאביהם ישראל בין שלום שיהא כדי ומצפה רפ"ד)ומתאוה (תנדבא"ר

יחיד רק מזכה אם הרבים(באגם את לזכות שביכלתו מה כל שעשה נחשב)ופן
הרבים את זיכה כאילו

חסידיךכו. ל"ת דקרא בפירושא שכתב טוב יום תוספות עיין הרבים. את המזכה כל
בגיהנם. דהוא משום אטו יחיד לשון חסידך הוא הקרי אבל קדריש. הכתיב רבים.
לראות יבואו ולא עדן בגן הם ישארו שם. לראותו שיבואו עד לתלמידים להו סגי לא
רשעים של בפורענותם רואים שהצדיקים בדרשות אמרו אמנם ואם הקודש. את כבלע
יבואון מקום מכל עדן. לגן עמהם הוא כשיבוא גם כן אם נקם. לראות ושמחים בגיהנם

 הערות

      


    
       

     

     

   



בכב כהלכתה פרק הרבים מזכה 

הזה, בעולם וזוכה לבניו, בנים לראות וזוכה והשלום". החיים אתו היתה "בריתי כתוב,
נכנס הבא, ובעולם הזה בעולם אותו לדון יכלו לא הדין בעלי כל הבא. לעולם וזוכה
ישרים דור זרעו יהיה בארץ "גבור כתוב, זה ועל בידו. שימחה מי ואין שערים בי"ב

וגו'.יבורך"

בתשובה לחזרה הפועל אדם של שכרו גדול כמה וראה בא

לךכב. לך פרשת חדש בזוהר ע"ג)וז"ל כ"ב שכרו(דף כמה וראה בא אבוהו ר' ואמר :
דכתיב ממה מנ"ל בתשובה, לחזור לאחר העושה אדם יח)של יד, "ומלכי(בראשית :

לאחרים בתשובה המחזיר הצדיק שנשמת בשעה רבה, חייא ר' תאני שלם", מלך צדק
יוצא הוא בוראו לפני הצדיקים נפשות המקריב הגדול השר מיכאל הגוף, מן יוצא
שומרי ראש מיכאל זהו צדק, ומלכי שנאמר צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים
לקראתו ויוצא שהקדים ויין, לחם הוציא מעלה, של ירושלים זו שלם, מלך צדק, שערי

לשונו. כאן עד בואך, שלום לו ואומר

בשמים הרבים את המזכה האדם על מכריזין מה

כןכג. גם ע"ד)וז"ל ס"ב דמשתדלי(בדף אינון זכאין יומא, בכל כריז כרוזי ,
דמזכאן ואינון עדבאורייתא מדותייהו, על דמעבירין ואינון לאחרנין להו

בקיצור. לשונו כאן

הקודש:תרגום העוסקיםללשון החברים הם אשרי יום, בכל כרוז מכריזים
מדותיהם. על המעבירים ואותם אחרים המזכים ואותם בתורה,

בשמים הגדול הכי היחסן הוא הרבים את המזכה

למשהכד. תהלה בקונטרס בהקדמה התורה על משה ישמח ע"ב)בספר י"א וזה(דף
תרומה בזוהר מבואר קדשו: ע"ב)לשון קכ"ח בתר(דף למרדף בעי זכאה ההוא

יקרא בי' דיסתלק שבחא איהו ודא לי' ברא הוא כאלו לי' דיחשב בגין וכו' חייבא
היתה בריתי וכתוב מעון השיב ורבים באהרן דא ועל וכו' אחרא משבחא יתיר דקב"ה

והשלום החיים ע"א)אתו קכ"ט בדף שם הצדיקים(ועיין זכות גדולים כמה שם הפליגו כמה
בתשובה. רשעים שמחזירים

נפגשווכן אחת שפעם איך מוזלל"ה לו ספר אשר ז"ל וחמי מורי מאדוני שמעתי
רש"י ושאל מדראהאביטש איציקל ר' הקדוש הרב עם ז"ל רש"י העליון בעולם
משרים המגיד מיכל ר' הקדוש הרב לבנו לו יש ומצוה זכות איזה איציקל ר' ז"ל
ר' לו והשיב הנ"ל, הרב בנו עם העולמות בכל שמרעישין ששומע מה מזלאטשוב
לו ואמר ז"ל, רש"י של דעתו נתקררה ולא לשמה תורה שלומד איך הנ"ל, איציקל
דעתו נתקררה לא בזה וגם וסגופים בתעניתים עצמו את לסגף הרבה שבנו עוד
לאביונים נתן ופיזר וצדקה חסדים בגמילות הרבה אשר עוד לו ואמר הקדושה,

דעתו. נתקררה לא ועוד וכדומה

כהלכתה  הרבים במזכה  כג פרק

ששוב לו, ושקטהאמר נחה ובזה בעולם תשובה בעלי הרבה ועשה מעון השיב רבים
של הפמליא כל אתו שמרעישים מה הקדושה דעתו ונחה ז"ל, רש"י של דעתו

לאדםמעלה ואך לו, בשר עיני אשר איש לספר יוכל לא כזה מעשה כי מובן כאן. עד ,
יוכל לזולתו ישמע שלא מה ורואה שומע עליונים בעולמות משוטטות עיניו אשר

כזאת. לספר

חז"ל בלשונות והיפוכה שכרה - הרבים מי"ח)זיכוי ה' (פרק

בגיהנםכה. הוא יהא שלא טעמא מאי ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל
שנאמר עדן בגן לראותגותלמידיו חסידך תתן לא לשאול נפשי תעזוב לא "כי

בגן הוא יהא שלא תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל שחת".

נפש בדם עשוק "אדם שנאמר בגיהנם ותלמידיו בודעדן יתמכו אל ינוס בור .ה"עד
פ"ז) (יומא

אילנות"ואשיריהם ומה ששת, א"ר באש", ואיןותשרפון שותים ולא אוכלים שאין
על תקלה לאדם ובאה הואיל וכלה שרוף השחת תורה אמרה מריחים

עאכ"ו. מיתה לדרכי חיים מדרכי חבירו את המתעה נ"ד)ידם, (סנהדרין

שלא"ר במחיצתו אותו מכניסין אין ידו על נענש שחבירו כל יעקב, דבת ברה יעקב
טוב" לא לצדיק ענוש "וגם דכתיב הוא ברוך וכתיבזהקדוש רע אלא טוב לא אין

רע" במגורך יגור שלא ה' אתה צדיק רע יגורך לא אתה רשע חפץ אל לא .ח"כי
קמ"ט) (שבת

עשאוא"ר כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו את המעשה כל כו'.אבהו,
צ"ט) (סנהדרין

שעתידמשה מה הזה בעולם פנים למאור משה זכה מה מפני הרבים. את וזיכה זכה
הקדוש של רצונו שעשה מפני הבא בעולם לצדיקים ליתן הוא ברוך הקדוש
מחמד היה ימיו וכל ישראל ושל הוא ברוך הקדוש של כבודו על ומתאנח הוא ברוך

שבשמים. לאביהם ישראל בין שלום שיהא כדי ומצפה רפ"ד)ומתאוה (תנדבא"ר

יחיד רק מזכה אם הרבים(באגם את לזכות שביכלתו מה כל שעשה נחשב)ופן
הרבים את זיכה כאילו

חסידיךכו. ל"ת דקרא בפירושא שכתב טוב יום תוספות עיין הרבים. את המזכה כל
בגיהנם. דהוא משום אטו יחיד לשון חסידך הוא הקרי אבל קדריש. הכתיב רבים.
לראות יבואו ולא עדן בגן הם ישארו שם. לראותו שיבואו עד לתלמידים להו סגי לא
רשעים של בפורענותם רואים שהצדיקים בדרשות אמרו אמנם ואם הקודש. את כבלע
יבואון מקום מכל עדן. לגן עמהם הוא כשיבוא גם כן אם נקם. לראות ושמחים בגיהנם

 הערות

      


    
       

     

     

   



גכד כהלכתה פרק הרבים מזכה 

תפל אלא זה אין לכן בשחת. לראות חסידך תתן לא אמר ולא שחת. לראות יחדיו
דודאי בעיני הוא שבוש רבים, דוקא דבענין טוב יום תוספות שכתב מה גם מלח. בלי

אחד, זיכה יותר)אפילו לזכות שיכול הכל(מבלי כי להיפוך וכן יחשב. רבים מזכה מכלל
אפילו אלא עוד ולא עושה. היה רבים. לזכות ביכלתו היה שאם הכוונה. אחר הולך
וכמו ידו. על זוכין שכולן לפי הרבים. את כמזכה נחשב בלבד. לעצמו שזכה אחד
ואחד העיר. כל את מזכה מעיר אחד וגו'. בכם" בעלתי "ואנכי הפסוק על שכתוב
גם לזכות שביכלתו מה כל כשעושה לדעתי נמי והיינו המשפחה. כל מזכה ממשפחה
כל שכתוב כמו למעשה. מצטרפת המחשבה בידו. עלתה שלא פי על ואף לאחרים
לו נחשב לפיכך עשאה. כאלו עליו מעלין עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות החושב

כן גם ומועיל בפועל. הרבים את זיכה כבר וזהוכאלו כאמור. ידו, על רבים שיזכו
רצה אמרן. עצמו על ודוד נתכוונו. אחד לדבר שניהם והכתיב הקרי כוונת לדעתי
בין רבים, כחסידיך חשוב אני לעולם יחיד היותי עם שהרי וגו'. חסידיך א"ת לומר
סיפא משום הרבים. דנקטה ומתני' וישר. נכון וזה המעשה. פי על בין המחשבה לפי
בא החטא שאין ולעולם בו. תלויה הרבים וחטא בו. תלוי הרבים דזכות לאשמועינן
או שזיכה באחד אפילו תשובה. לעשות בידו מספיקין שאין ההיפך או ידו. על
מתוך שניכרת מחשבתו מחמת וגם טעמא. בתר נמי וזיל אמורים הדברים שהחטיא

ברור. זה כל עושהו, היה לרבים. כן לעשות בידו היה שאילו שמים)המעשה, (לחם



ג פרק

לנוא. מה העם, להצלת בפעילות חלק שיקחו אליהם פונים שאנו האומרים יאמרו אל
עצמינו ולייגע להתאמץ לטרוח להשתדל מאתנו מבקשים שאתם הזה הדבר ולכל
אשר העם אלקינו בית את ולפאר לרומם ידם וירימו לבם שידבו העשירים אל לפנות
גדולה מאד השפלה זוהי כי מאתנו, גדול מדי קרבן גדולה, מדי דרישה זוהי בו, בחר
השפלות ורק אך תהיה חלקינו ומנת בעם, הנדיבים פתחי על שנדפוק בזה להתבזות
שונים בתירוצים דחי אחר בדחי ביתם מפתח אותנו ידחו בקל כי לא, ותו ובזיונות
בזמן הקורה בעובי נכנס כי אנו ומי לנו מה א"כ למיניהם, ומדוחים שוא ובמשאות

במעשינו כלום נועיל שלא אנו .שיודעים

אנוב. גדולים האם ובזיונות, שפלות יהיה חלקכם שמנת הטענה על יקרים: אחים
יתברך השם כבוד עבור נפשו שמסר האומה אבי השלום עליו אבינו מאברהם

בספרו הרמב"ם שכתב כמו והשפלות בזיונות כט)בסבלו פרק ג, חלק נבוכים, ,(מורה
לשונו: וזה

שהואאין אצלי אבינו)ספק אדם(אברהם בני דעת על חלק כאשר השלום כולםעליו
בעבור הכל סבל וכאשר ההם, התועים אותו" ומבזים ומגנים מקללים "שהיו

לשונו. כאן עד לכבודו, לעשות הדין וכן השם,

כהלכתה  הרבים גמזכה  כה פרק

לכלדהיינו להודיע מפעולותיו עצמו מנע לא והבזיונות הגינויים הקללות שלמרות
בהשגחה כולו העולם את ומנהיג ומלואו העולם ברא שהשם עולם באי
פי שעל דהיינו כן. לעשות הוא הדין שמן מזה, הרמב"ם ומסיק פרטית ופרטי פרטית,
ועשייתינו מפעילותינו נמנע ולא היהדות למען בזיונות לסבול עלינו וההלכה הדין

הזה. הדבר בגלל

היראה:וראהבאג. עלית עוז" "מגדל בספר היעב"ץ שכתב מה

מןליסודותהנוגעיםבדברים לא אפילו תבהל שלא והאמונה, התורה של היהדות
שאסור שכן וכל זקן, או עשיר או החכם מפני לא מלך, מפני ולא המלאך,
כאלו באנשים כשמדובר ואפילו אלו, מדברים צחוק ועושים הלועגים באלו להתחשב
תוכם בתוך כי כלל עליהם תסתכל אל דתיים, ליהודים מתחזים הם חוץ שכלפי
שלך השכר אדרבה, אתך, מסכים אינו אחד כשאף ואפילו מושחתים, אנשים הינם

מאה. פי יהיה

זצ"לכך מרגליות מהריא"ז הגה"צ גם יוחאי)כותב בר הפרנס(ביאור על שמסתכל שזה
וכך השמים, מן אותו שיענישו בודאי אז ושותק, אותו ישנאו שלא הכבוד ועל
והרשעים האפיקורסים ולכן היהדות, את שובר שזה קדישא, הסבא רב לי כתב
יחידים נהיה אם אפילו כזה, בזמן להסתכל אסור החיים על ואפילו התחזקו,

ע"כ. בעולם,

יתברךד. כבודו למען שסובלים הבזיונות את מאד מחשיבים בשמים ועוד זאת
ולפום פקודתו. בעת גדול יותר יהיה חלקו הבזיונות שיתרבו מה וכל שמו.

אגר יגדל.צערא הבא לעולם החלק נפש העגמת שתגדל ככל א

אלעזרה. ר' לשונו: וזה צדקה גבאי לענין בתרא פרק דפאה בירושלמי איתא וכה"ג
סיעה חד אתא ליה אמר עבדיתון, מאי ליה אמר לביתיה נחית זמן חד פרנס, הוי
מאי ליה אמר תניין זמן נחית טב, אגר ליכא ליה אמר עלך, וצלין ושתין ואכלין

חורי סיעה חד אתא ליה אמר ואקלונך(אחרת)עבדיתון ושתין אותך)ואכלין אמר(ביזו ,
הירושלמי. עכ"ד טב, אגר איכא כדון ליה

ידיוכן על שהשיגו הצער ערך לפי גמולה תשלום יהיה ומצוה, מצוה בכל דרך על
וגו', מנחה קרבן תקריב כי ונפש קרבן לענין בתורה מצינו גוונא וכהאי קיומה,
עליו אני מעלה עני, סלת מנחת להתנדב דרכו מי הוא ברוך הקדוש אמר חז"ל שאמרו
המצוה קיום על מביט הוא ברוך הקדוש כי מטעם הוא והכל נפשו, הקריב כאלו
וככל בזיון, מיני שאר או ועוני, דחק מתוך או הריוח מתוך אם קיימה, אופן באיזה
הזורעים הכתוב וכמאמר תשלומה, בעת הריוח יתגדל קיומה בעת הצער שיתגדל

יקצורו. ברנה בדמעה

כלום:ו. נועיל שלא הטענה ועל

עצמודעו והטורח העמל היגיעה עצם את בחשבון ולוקחים משלמים הבא בעולם כי
ובמיוחד כולו, והכלל הזולת למען כשעוסקים ובפרט ומצוה מצוה כל עבור



גכד כהלכתה פרק הרבים מזכה 

תפל אלא זה אין לכן בשחת. לראות חסידך תתן לא אמר ולא שחת. לראות יחדיו
דודאי בעיני הוא שבוש רבים, דוקא דבענין טוב יום תוספות שכתב מה גם מלח. בלי

אחד, זיכה יותר)אפילו לזכות שיכול הכל(מבלי כי להיפוך וכן יחשב. רבים מזכה מכלל
אפילו אלא עוד ולא עושה. היה רבים. לזכות ביכלתו היה שאם הכוונה. אחר הולך
וכמו ידו. על זוכין שכולן לפי הרבים. את כמזכה נחשב בלבד. לעצמו שזכה אחד
ואחד העיר. כל את מזכה מעיר אחד וגו'. בכם" בעלתי "ואנכי הפסוק על שכתוב
גם לזכות שביכלתו מה כל כשעושה לדעתי נמי והיינו המשפחה. כל מזכה ממשפחה
כל שכתוב כמו למעשה. מצטרפת המחשבה בידו. עלתה שלא פי על ואף לאחרים
לו נחשב לפיכך עשאה. כאלו עליו מעלין עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות החושב

כן גם ומועיל בפועל. הרבים את זיכה כבר וזהוכאלו כאמור. ידו, על רבים שיזכו
רצה אמרן. עצמו על ודוד נתכוונו. אחד לדבר שניהם והכתיב הקרי כוונת לדעתי
בין רבים, כחסידיך חשוב אני לעולם יחיד היותי עם שהרי וגו'. חסידיך א"ת לומר
סיפא משום הרבים. דנקטה ומתני' וישר. נכון וזה המעשה. פי על בין המחשבה לפי
בא החטא שאין ולעולם בו. תלויה הרבים וחטא בו. תלוי הרבים דזכות לאשמועינן
או שזיכה באחד אפילו תשובה. לעשות בידו מספיקין שאין ההיפך או ידו. על
מתוך שניכרת מחשבתו מחמת וגם טעמא. בתר נמי וזיל אמורים הדברים שהחטיא

ברור. זה כל עושהו, היה לרבים. כן לעשות בידו היה שאילו שמים)המעשה, (לחם



ג פרק

לנוא. מה העם, להצלת בפעילות חלק שיקחו אליהם פונים שאנו האומרים יאמרו אל
עצמינו ולייגע להתאמץ לטרוח להשתדל מאתנו מבקשים שאתם הזה הדבר ולכל
אשר העם אלקינו בית את ולפאר לרומם ידם וירימו לבם שידבו העשירים אל לפנות
גדולה מאד השפלה זוהי כי מאתנו, גדול מדי קרבן גדולה, מדי דרישה זוהי בו, בחר
השפלות ורק אך תהיה חלקינו ומנת בעם, הנדיבים פתחי על שנדפוק בזה להתבזות
שונים בתירוצים דחי אחר בדחי ביתם מפתח אותנו ידחו בקל כי לא, ותו ובזיונות
בזמן הקורה בעובי נכנס כי אנו ומי לנו מה א"כ למיניהם, ומדוחים שוא ובמשאות

במעשינו כלום נועיל שלא אנו .שיודעים

אנוב. גדולים האם ובזיונות, שפלות יהיה חלקכם שמנת הטענה על יקרים: אחים
יתברך השם כבוד עבור נפשו שמסר האומה אבי השלום עליו אבינו מאברהם

בספרו הרמב"ם שכתב כמו והשפלות בזיונות כט)בסבלו פרק ג, חלק נבוכים, ,(מורה
לשונו: וזה

שהואאין אצלי אבינו)ספק אדם(אברהם בני דעת על חלק כאשר השלום כולםעליו
בעבור הכל סבל וכאשר ההם, התועים אותו" ומבזים ומגנים מקללים "שהיו

לשונו. כאן עד לכבודו, לעשות הדין וכן השם,

כהלכתה  הרבים גמזכה  כה פרק

לכלדהיינו להודיע מפעולותיו עצמו מנע לא והבזיונות הגינויים הקללות שלמרות
בהשגחה כולו העולם את ומנהיג ומלואו העולם ברא שהשם עולם באי
פי שעל דהיינו כן. לעשות הוא הדין שמן מזה, הרמב"ם ומסיק פרטית ופרטי פרטית,
ועשייתינו מפעילותינו נמנע ולא היהדות למען בזיונות לסבול עלינו וההלכה הדין

הזה. הדבר בגלל

היראה:וראהבאג. עלית עוז" "מגדל בספר היעב"ץ שכתב מה

מןליסודותהנוגעיםבדברים לא אפילו תבהל שלא והאמונה, התורה של היהדות
שאסור שכן וכל זקן, או עשיר או החכם מפני לא מלך, מפני ולא המלאך,
כאלו באנשים כשמדובר ואפילו אלו, מדברים צחוק ועושים הלועגים באלו להתחשב
תוכם בתוך כי כלל עליהם תסתכל אל דתיים, ליהודים מתחזים הם חוץ שכלפי
שלך השכר אדרבה, אתך, מסכים אינו אחד כשאף ואפילו מושחתים, אנשים הינם

מאה. פי יהיה

זצ"לכך מרגליות מהריא"ז הגה"צ גם יוחאי)כותב בר הפרנס(ביאור על שמסתכל שזה
וכך השמים, מן אותו שיענישו בודאי אז ושותק, אותו ישנאו שלא הכבוד ועל
והרשעים האפיקורסים ולכן היהדות, את שובר שזה קדישא, הסבא רב לי כתב
יחידים נהיה אם אפילו כזה, בזמן להסתכל אסור החיים על ואפילו התחזקו,

ע"כ. בעולם,

יתברךד. כבודו למען שסובלים הבזיונות את מאד מחשיבים בשמים ועוד זאת
ולפום פקודתו. בעת גדול יותר יהיה חלקו הבזיונות שיתרבו מה וכל שמו.

אגר יגדל.צערא הבא לעולם החלק נפש העגמת שתגדל ככל א

אלעזרה. ר' לשונו: וזה צדקה גבאי לענין בתרא פרק דפאה בירושלמי איתא וכה"ג
סיעה חד אתא ליה אמר עבדיתון, מאי ליה אמר לביתיה נחית זמן חד פרנס, הוי
מאי ליה אמר תניין זמן נחית טב, אגר ליכא ליה אמר עלך, וצלין ושתין ואכלין

חורי סיעה חד אתא ליה אמר ואקלונך(אחרת)עבדיתון ושתין אותך)ואכלין אמר(ביזו ,
הירושלמי. עכ"ד טב, אגר איכא כדון ליה

ידיוכן על שהשיגו הצער ערך לפי גמולה תשלום יהיה ומצוה, מצוה בכל דרך על
וגו', מנחה קרבן תקריב כי ונפש קרבן לענין בתורה מצינו גוונא וכהאי קיומה,
עליו אני מעלה עני, סלת מנחת להתנדב דרכו מי הוא ברוך הקדוש אמר חז"ל שאמרו
המצוה קיום על מביט הוא ברוך הקדוש כי מטעם הוא והכל נפשו, הקריב כאלו
וככל בזיון, מיני שאר או ועוני, דחק מתוך או הריוח מתוך אם קיימה, אופן באיזה
הזורעים הכתוב וכמאמר תשלומה, בעת הריוח יתגדל קיומה בעת הצער שיתגדל

יקצורו. ברנה בדמעה

כלום:ו. נועיל שלא הטענה ועל

עצמודעו והטורח העמל היגיעה עצם את בחשבון ולוקחים משלמים הבא בעולם כי
ובמיוחד כולו, והכלל הזולת למען כשעוסקים ובפרט ומצוה מצוה כל עבור



גכו כהלכתה פרק הרבים מזכה 

אבר אחר אבר ממנו שנכרת ומתמעט המתדלדל העם קיום בהצלת הוא כשהמדובר
לפי מחשיבים אין ההר, בראש כתורן המעט מן מעט נשארים ואנו מתנתקים, ובניו
תפקידנו כל מאומה, בזה מועילים כשאין גם יעשון אשר המעשה לפי רק התוצאות
ביכולתינו בכוחינו, אשר ככל להשתדל לעשות לפעול ורק אך הוא הזה בעולם
לבקש לדרוש רק לגמור, המלאכה עלינו לא כי לעשות פעם ושוב ובאפשרותינו,
גודל את ליאות ללא להסביר לבאר לדבר אך להתייאש ולא להתעייף לא ולהתחנן
 לעשות וביכלתינו שבכוחינו מה רק דורשים ומאתנו עלינו, המוטלת האחריות

לא. ותו שנעשה

קוהחובה להרים ולהתריע לזעוק לדבר הוא לפניעלינו לבנו צקון לשפוך לינו,
ובהונם באונם חננם יתברך שהשם לאלה לעשות ובידם שבכוחם אלה
למלא וחפצו רצונו לעשיית בהם ישתמשו והצורך העת שבבוא כדי אצלם כפקדון
יבחנו בזאת אדרבא הפקדון. לבעל נאמנים שומרים וישארו עלינו שהטיל חובתו
אסור לנו אך בשמירתם. פושעים שאינם כשומרים בתפקידם מועלים אינם אם
וכסיפור ועושים, עשינו שלנו את אנו כי ריקם, פנינו כשמשיבים גם להתייאש
משתלם. כבר הכלל למען לבד בפעולות שרק הכלל למען העסקנות בענין הידוע

משתלם כבר הכלל למען לבד לפעול רק

מהגאוןז. בהמשך שנאמר אופיינית מאוד אימרה יש הכלל למען עסקנות של בנושא
את שהרגיש ציבורי, לעסקן אחת פעם שאמר מקראקא זצ"ל סופר שמעון רבי

הועילה. לא ושתדלנותו אחד בענין לפעול יכל שלא בעת ומיואש נפול עצמו

נחוץהעסקן ענין עבור להשתדל כדי הסדר עריכת באמצע הפסח בליל מביתו הלך
מה ועל מדוע נפש עגמת לו היתה פירות, הניבה לא וכשפעולותו מאד

הסדר. מעריכת בחינם עצמו הפריע

חז"להראה המאמר את שמעון רבי שהיה(בירושלמי)לו אבהו בר' מעשה לנו שמספר ,
להיות התחיל הבא, לעולם לו שמתוקן הטוב כל וראה העולם מן מסתלק

ואמר: יגעתי"...שמח לריק אמרתי: ואני  לאבוהו אלו "כל

בש"ס,רבי פעמים הרבה מצאנו  העסקן אברך לאותו שמעון ר' הסביר  אבהו
משתדל היה המלכות אצל בשתדלנות הלך תמיד הכלל, למען גדול עסקן שהיה
קורה פעמים שהרבה השתדלנים מדרך הוא שכך כמובן והיהודים, ישראל עם עבור

כלום. לפעול מועילים אין והשתדלנות היגיעות כל שלמרות

זואז מחמת נפש עגמת אבהו לרבי כללהיה האמין ולא מיואש, עצמו והרגיש ה
פטירתו בשעת שמח כך כל היה לכן הבא. לעולם משהוא עבורו שמתוקן
כבר ואני אבהו, בשביל הם אלו כל ואמר: הבא לעולם לו שמתוקן הטוב כל כשראה
שרק השכל מוסר רואים אנו מכאן ולריק. לחינם הוא יגיעתי שכל אחרת חשבתי

משתלם. כבר הכלל למען לבד לפעול

כהלכתה  הרבים גמזכה  כזפרק

לתורתו לה' עורף שפנה מישראל ואחד אחד כל על אחראי אתה
ולעמו הקדושה

תוכחהח. שבכולן שהקשה אותו יודעין רבן בית של תינוקות שגם דבר לבאר למותר
שעל אומר לא אם לי ואוי לאויב, אוהב לי יהפך פן אומר אם לי אוי נאמר זה ועל

לברכה זכרונם חכמינו שאמרו כמו לעוון לי יחשב זה נד.)ידי בידו(שבת שיש מי כל
עוון. אותו על נתפס מוחה ואינו למחות

מישראלהגע חמשה הדת מן ויצאו נשתמדו ידך שעל לאזניך יגיע אם עצמך
יודע אתה ומאין הזה, הנורא העוול על רגלך לכף מנוח תמצא לא בודאי

מזה. אתה שנקי

מליוניהלא ישראל מעם התנתקו כבר הרי ולבשתינו לחרפתינו לצערינו לדאבונינו
ועדיין הלכו, נכר אל בת ואחרי זרים בעמים והתבוללו היקרים מאחיך יהודים
בוודאי ואתה פניך, על טופחת המרה והמציאות רגע ורגע יום יום מדי מרחפת הסכנה
מעשה באפס מנגד ועמדת בהצלתם חלק לקחת שלא ואתה כך, על ויודע מזה שמעת
מהיום, יהיה ומה בזה גדול חלקך עשית, ולא הנכון בזמן לעשות, בכוחך שהיה אחרי
כחומת ולעמוד נפשך את לחרף השעה הגיעה לא עוד האם ולהלאה? הזה מהרגע
בסכנה הנתונים הברית בארצות יהודים מיליון 7 על המרחפת השמד גזירת מול ברזל
למה כן אם אותם, הקורה לכל שותף שאתה כך על דעתך נתת האם ליצלן, רחמנא
הניתן את ולהבא מהיום הפחות לכל להציל כדי וממון נפש בגוף לפעל שכם תטה לא

שאלה. בסימן זה ענין נשאיר ולא הבה להציל?

יקבלו לא אחוז ותשע תשעים אם שגם רב כך כל הוא המוכיח שכר
את תוכיח "הוכח בתוכחתו להחזיק כדאי יקבלו אחד אחוז ורק דבריו

וגו' יז)עמיתך י"ט, (ויקרא

פעולתוט. שכל רואה שהוא בשעה מוסר ומטיף מוכיח להיות לאדם ינעם שלא ודאי
ללמוד כזה אדם חייב ברם, ערלות. אזנים על דבריו השחית וכי מועיל בה אין
סלי ליד רגליה על עומדת היא היום כל בשוק. מוכרתהתפוחים של ממעשיה

קולות: בקולי ומכריזה התפוחים

!בזול קנו תפוחים בזול! תפוחים

סחורתה,עבר על ומלהכריז מלצעוק פוסק אינה ופיה כך עומדת אותה וראה אחד
תפוח אפילו מכרה ולא איש אליה סר לא בה שהתבונן זמן אותו כל במשך ברם

בזול! תפוחים תפוחים!  והכריזה: המשיכה אףעלפיכן אחד.

ארוכהפנה שעה כאן אני עומד הנה דודתי, לי נא הגידי ואמר: אדם אותו אליה
בכל סחורתך על מכריזה את וכיצד בקולך השוק את מרעישה את כיצד ושומע
מה אחת; בפרוטה אפילו ממך וקונה אליך פונה איש כה עד ראיתי לא ברם כוחך,

לריק? כוחך מכלה אינך כלום  בצעקותיך איפוא יש תועלת



גכו כהלכתה פרק הרבים מזכה 

אבר אחר אבר ממנו שנכרת ומתמעט המתדלדל העם קיום בהצלת הוא כשהמדובר
לפי מחשיבים אין ההר, בראש כתורן המעט מן מעט נשארים ואנו מתנתקים, ובניו
תפקידנו כל מאומה, בזה מועילים כשאין גם יעשון אשר המעשה לפי רק התוצאות
ביכולתינו בכוחינו, אשר ככל להשתדל לעשות לפעול ורק אך הוא הזה בעולם
לבקש לדרוש רק לגמור, המלאכה עלינו לא כי לעשות פעם ושוב ובאפשרותינו,
גודל את ליאות ללא להסביר לבאר לדבר אך להתייאש ולא להתעייף לא ולהתחנן
 לעשות וביכלתינו שבכוחינו מה רק דורשים ומאתנו עלינו, המוטלת האחריות

לא. ותו שנעשה

קוהחובה להרים ולהתריע לזעוק לדבר הוא לפניעלינו לבנו צקון לשפוך לינו,
ובהונם באונם חננם יתברך שהשם לאלה לעשות ובידם שבכוחם אלה
למלא וחפצו רצונו לעשיית בהם ישתמשו והצורך העת שבבוא כדי אצלם כפקדון
יבחנו בזאת אדרבא הפקדון. לבעל נאמנים שומרים וישארו עלינו שהטיל חובתו
אסור לנו אך בשמירתם. פושעים שאינם כשומרים בתפקידם מועלים אינם אם
וכסיפור ועושים, עשינו שלנו את אנו כי ריקם, פנינו כשמשיבים גם להתייאש
משתלם. כבר הכלל למען לבד בפעולות שרק הכלל למען העסקנות בענין הידוע

משתלם כבר הכלל למען לבד לפעול רק

מהגאוןז. בהמשך שנאמר אופיינית מאוד אימרה יש הכלל למען עסקנות של בנושא
את שהרגיש ציבורי, לעסקן אחת פעם שאמר מקראקא זצ"ל סופר שמעון רבי

הועילה. לא ושתדלנותו אחד בענין לפעול יכל שלא בעת ומיואש נפול עצמו

נחוץהעסקן ענין עבור להשתדל כדי הסדר עריכת באמצע הפסח בליל מביתו הלך
מה ועל מדוע נפש עגמת לו היתה פירות, הניבה לא וכשפעולותו מאד

הסדר. מעריכת בחינם עצמו הפריע

חז"להראה המאמר את שמעון רבי שהיה(בירושלמי)לו אבהו בר' מעשה לנו שמספר ,
להיות התחיל הבא, לעולם לו שמתוקן הטוב כל וראה העולם מן מסתלק

ואמר: יגעתי"...שמח לריק אמרתי: ואני  לאבוהו אלו "כל

בש"ס,רבי פעמים הרבה מצאנו  העסקן אברך לאותו שמעון ר' הסביר  אבהו
משתדל היה המלכות אצל בשתדלנות הלך תמיד הכלל, למען גדול עסקן שהיה
קורה פעמים שהרבה השתדלנים מדרך הוא שכך כמובן והיהודים, ישראל עם עבור

כלום. לפעול מועילים אין והשתדלנות היגיעות כל שלמרות

זואז מחמת נפש עגמת אבהו לרבי כללהיה האמין ולא מיואש, עצמו והרגיש ה
פטירתו בשעת שמח כך כל היה לכן הבא. לעולם משהוא עבורו שמתוקן
כבר ואני אבהו, בשביל הם אלו כל ואמר: הבא לעולם לו שמתוקן הטוב כל כשראה
שרק השכל מוסר רואים אנו מכאן ולריק. לחינם הוא יגיעתי שכל אחרת חשבתי

משתלם. כבר הכלל למען לבד לפעול

כהלכתה  הרבים גמזכה  כזפרק

לתורתו לה' עורף שפנה מישראל ואחד אחד כל על אחראי אתה
ולעמו הקדושה

תוכחהח. שבכולן שהקשה אותו יודעין רבן בית של תינוקות שגם דבר לבאר למותר
שעל אומר לא אם לי ואוי לאויב, אוהב לי יהפך פן אומר אם לי אוי נאמר זה ועל

לברכה זכרונם חכמינו שאמרו כמו לעוון לי יחשב זה נד.)ידי בידו(שבת שיש מי כל
עוון. אותו על נתפס מוחה ואינו למחות

מישראלהגע חמשה הדת מן ויצאו נשתמדו ידך שעל לאזניך יגיע אם עצמך
יודע אתה ומאין הזה, הנורא העוול על רגלך לכף מנוח תמצא לא בודאי

מזה. אתה שנקי

מליוניהלא ישראל מעם התנתקו כבר הרי ולבשתינו לחרפתינו לצערינו לדאבונינו
ועדיין הלכו, נכר אל בת ואחרי זרים בעמים והתבוללו היקרים מאחיך יהודים
בוודאי ואתה פניך, על טופחת המרה והמציאות רגע ורגע יום יום מדי מרחפת הסכנה
מעשה באפס מנגד ועמדת בהצלתם חלק לקחת שלא ואתה כך, על ויודע מזה שמעת
מהיום, יהיה ומה בזה גדול חלקך עשית, ולא הנכון בזמן לעשות, בכוחך שהיה אחרי
כחומת ולעמוד נפשך את לחרף השעה הגיעה לא עוד האם ולהלאה? הזה מהרגע
בסכנה הנתונים הברית בארצות יהודים מיליון 7 על המרחפת השמד גזירת מול ברזל
למה כן אם אותם, הקורה לכל שותף שאתה כך על דעתך נתת האם ליצלן, רחמנא
הניתן את ולהבא מהיום הפחות לכל להציל כדי וממון נפש בגוף לפעל שכם תטה לא

שאלה. בסימן זה ענין נשאיר ולא הבה להציל?

יקבלו לא אחוז ותשע תשעים אם שגם רב כך כל הוא המוכיח שכר
את תוכיח "הוכח בתוכחתו להחזיק כדאי יקבלו אחד אחוז ורק דבריו

וגו' יז)עמיתך י"ט, (ויקרא

פעולתוט. שכל רואה שהוא בשעה מוסר ומטיף מוכיח להיות לאדם ינעם שלא ודאי
ללמוד כזה אדם חייב ברם, ערלות. אזנים על דבריו השחית וכי מועיל בה אין
סלי ליד רגליה על עומדת היא היום כל בשוק. מוכרתהתפוחים של ממעשיה

קולות: בקולי ומכריזה התפוחים

!בזול קנו תפוחים בזול! תפוחים

סחורתה,עבר על ומלהכריז מלצעוק פוסק אינה ופיה כך עומדת אותה וראה אחד
תפוח אפילו מכרה ולא איש אליה סר לא בה שהתבונן זמן אותו כל במשך ברם

בזול! תפוחים תפוחים!  והכריזה: המשיכה אףעלפיכן אחד.

ארוכהפנה שעה כאן אני עומד הנה דודתי, לי נא הגידי ואמר: אדם אותו אליה
בכל סחורתך על מכריזה את וכיצד בקולך השוק את מרעישה את כיצד ושומע
מה אחת; בפרוטה אפילו ממך וקונה אליך פונה איש כה עד ראיתי לא ברם כוחך,

לריק? כוחך מכלה אינך כלום  בצעקותיך איפוא יש תועלת



גכח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

אניצחקה ערב כל אלה? מתפוחים לא אם מתפרנסת אני ממה וכי  ואמרה: האשה
פרוטות לי שנשארו ומוצאת הפדיון כסף את מונה הביתה, ובאה חוזרת
ולתבשיל לחם לפת לי המספיקות היום, במשך התפוחים ממכירת כריוח מעטות
אחד ויסור יש שלי התפוחים סלי פני על ועוברים החולפים אנשים מאה מבין כלשהו.
המקרה שיקרה כפי הכל  ממני ויקנה מעשרה אחד שיסור קרה אף לפעמים ויקנה.
שבסלי התפוחים ועל עלי ידע מי סחורתי על להכריז אפסיק אם ברם יום. באותו

פרנסתי? תימצא ומאין

רבודומה ושכר מקיים הוא גדולה מצוה מוסר, המטיף המוכיח התוכחה. ענין לכך
לו לבם ישימו לא אנשים ותשעה שתשעים ואפשר אפשר כך. על לו מובטח
למוטב להחזיר בידו יעלה אם ברם עליו. ילעיגו אף ואולי אליו ישמעו לא ולתוכחתו,

הגדול. שכרו זה והיה  בלבד אחד אפילו

שאישאבל ודאי הרי קולות, בקולי סחורתו על להכריז מתעצל או מתבייש אדם אם
תבוא. מאין ופרנסתו עליו. ידע חיים")לא ה"חפץ (משלי

לא דבריו יקבלו שלא יתקשה אם שגם גדול כך כל הוא המוכיח שכר
מלהוכיחו יתרפה ולא יתייאש

מלעבורי. חבריהם את למנוע הבאים תוכיח", "הוכח מצוות לקיים הבאים אלה כל
שאין יראו אם לבם, אל ייעצבו נא ואל ידיהם תרפינה נא אל  התורה מצוות על
וכלל. כלל קלה זו מלאכה אין ודאי, להם. שומעים שאין נקלה, על בידם עולה הדבר
לקוח לחנותו שנכנס ובשעה  סחורה הרבה למכור הרוצה חנווני כאותו יהיו לא וכי
סרבן או בררן שהוא שום על הלקוח על לכעוס החנווני דעת על יעלה כלום קשה,
ראיתם וכי לו? למכור לסרב דעתו על יעלה כלום המקח? על לעמוד מרבה או
ללקוחות רק מוכרים "כאן הלשון: בזו חנותו דלת על שלט שיתלה חנווני מימיכם

כזה. חנווני שאין ודאי מוכרים"? אין קשים לקונים טובים,

שלמוכר לבו על לדבר לדעת הוא חייב מידותיו. על וותרן מטבעו סבלן להיות חייב
לחמו. את להרוויח יוכל לא כן לא שאם רכים, בדברים ולשדלו קונה

למכוראדם שרוצה לחנווני דומה מצווה דבר שיעשה חברו את לשדל שרוצה
עושי ידי המסייעים של שכרם גדול כי שכר, יקבל הוא אף שהרי סחורתו,
וקונים לחנות הנכנסים לקוחות כאותם מיד, מהם המקבלים כאלו יש אם  מצווה
כאותם מהם, מקבלים שאינם כאלה יש אם ברם מוטב.  המקח על עמידה בלא
המקח על הרבה עומדים והם בעיניהם נאה הסחורה שאין וסרבנים, טרדנים לקוחות
להם, מזומן שכרם ואף להם גם למכור להשתדל יש כי ויבינו, המוכיחים זאת ידעו 

בחנותם. דברמה יקנו אלו גם דבר של בסופו כי

כהלכתה  הרבים גמזכה  כטפרק

בצרכי ההתעסקות הוא אדם של ימיו לאריכות הגדולה הכי הסגולה
הרבים וזיכוי ציבור

שארגוןיא. נחוץ היה הדת" "מחזיקי החברה את כשארגן זי"ע מבעלזא מהר"י הרה"ק
בהגאון עיניו ונתן וכו', מפורסם ומנהיג ראש של תפארת בעטרת יתעטר זו

זי"ע. סופר שמעון ר' הקדוש

לראשעל מרן ידי על מינויו עובדת תעיד שמעון לרבי מרן של הערכתו מידתו
להישאר שמעון רבי של לרצונו בניגוד עמד זה שמינוי מכיון הדת". "מחזיקי
בנמקו המינוי, את לקבל בראשונה לסרב העוז את מצא רואים, מעין ומוסתר מוצנע

אצטלא. לאותה ראוי אינו הוא כי חן בענוות

עליוהתחנן חזקה אולם תורה. מהרבצת שתבטלו המשרה, עליו להטיל לא נפשו על
ראשו הרכין והוא האורים כדברי שמעון לרבי היו מרן דברי מרן, פקודת
סכום עליו מוטל אדם שכל מקובלני, אז: לו אמר מרן באהבה. הגזירה את וקיבל

הזה, בעולם לעשותן הואמצוות שחבל אלא  העולם מן הוא מסתלק שמקיימן ולאחר
העולם מן מהר יסתלקו כאלה איששאנשים "חזית בפסוק: שמצינו כפי עצה, יש ולכך ,
יתיצב" מלכים לפני במלאכתו כט)מהיר כב, במלאכתו(משלי, מהיר איש ראית אם

של המשימה את עליו להטיל עצה יש העולם, מן להסתלק ועליו תפקידו את שגמר
לפעול שימשיך כדי יתיצב", מלכים מלכים"לפני לפני אשר איש לנו נחוץ עתה גם .

הציבוריתיצב בצורכי הנהלתויעסוק את עליך לקבל בזה לך נתונה עצתי לכן .
והסכים רצונו את שמעון רבי ביטל מרן של לחצו עליו משגבר הדת". "מחזיקי

מרן. של ב')להצעתו חלק בעלז (אדמור"י

לא כלום, ביגיעתם הועילו שלא הגם צבור בצרכי העוסקים מעלת
עסקו כאילו השמים, מן שכרם להם ממלאים רק לריק זמנם ביטלו

טובים ומעשים בתורה

לאישיב. הגיע יקר כמה ראו ויאמרו בהם החיים שיקנאו ההספד כוונת עיקר ובאמת
בצרכי העוסקים ובפרט כמוהם לעשות אנחנו נחדל ולמה ה' בעבודת עסק אשר
כן ידי על לפעמים וביטלו ציבור בצרכי שעסקו כמה הנ"ל באנשים שהיה כמו ציבור

התורה. עונת

אמרואמרו למאן, אלו ואמר אפרסמון נהרי י"ג שכרו הראו אבהו לרבי במדרש
ושלום חס איך ביאור וצריך וכו'. יגעתי לריק אמרתי ואני אמר לאבהו ליה
ר' ידוע כי שכתבתי כמו דברים של ופשוטן ומצות. תורה בשכר אבהו רבי יכפור
קיסר לבי אתי אבהו רבי הוי כד בגמ' כמבואר שם ושכיח קיסר לבי קרוב היה אבהו
הרבה וצריך רב, דרך קיסר מושב לרומי אבהו ר' מושב ישראל מארץ כן ואם וכו',
צריך שם הלך בחנם לא כי ולהשתדל הקיסר אל לבוא שם וגם וחזרה בהליכה זמן
רומי קיסר כמו גדולים מלכים שכן ומכל שרים פתחי למבקרי כנודע רב זמן כן גם
המדרש מבית פרוש והיה מהתורה רב זמן כן ידי על ביטל כן ואם ההם, בימים

וכדומה. חברים דיבוק



גכח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

אניצחקה ערב כל אלה? מתפוחים לא אם מתפרנסת אני ממה וכי  ואמרה: האשה
פרוטות לי שנשארו ומוצאת הפדיון כסף את מונה הביתה, ובאה חוזרת
ולתבשיל לחם לפת לי המספיקות היום, במשך התפוחים ממכירת כריוח מעטות
אחד ויסור יש שלי התפוחים סלי פני על ועוברים החולפים אנשים מאה מבין כלשהו.
המקרה שיקרה כפי הכל  ממני ויקנה מעשרה אחד שיסור קרה אף לפעמים ויקנה.
שבסלי התפוחים ועל עלי ידע מי סחורתי על להכריז אפסיק אם ברם יום. באותו

פרנסתי? תימצא ומאין

רבודומה ושכר מקיים הוא גדולה מצוה מוסר, המטיף המוכיח התוכחה. ענין לכך
לו לבם ישימו לא אנשים ותשעה שתשעים ואפשר אפשר כך. על לו מובטח
למוטב להחזיר בידו יעלה אם ברם עליו. ילעיגו אף ואולי אליו ישמעו לא ולתוכחתו,

הגדול. שכרו זה והיה  בלבד אחד אפילו

שאישאבל ודאי הרי קולות, בקולי סחורתו על להכריז מתעצל או מתבייש אדם אם
תבוא. מאין ופרנסתו עליו. ידע חיים")לא ה"חפץ (משלי

לא דבריו יקבלו שלא יתקשה אם שגם גדול כך כל הוא המוכיח שכר
מלהוכיחו יתרפה ולא יתייאש

מלעבורי. חבריהם את למנוע הבאים תוכיח", "הוכח מצוות לקיים הבאים אלה כל
שאין יראו אם לבם, אל ייעצבו נא ואל ידיהם תרפינה נא אל  התורה מצוות על
וכלל. כלל קלה זו מלאכה אין ודאי, להם. שומעים שאין נקלה, על בידם עולה הדבר
לקוח לחנותו שנכנס ובשעה  סחורה הרבה למכור הרוצה חנווני כאותו יהיו לא וכי
סרבן או בררן שהוא שום על הלקוח על לכעוס החנווני דעת על יעלה כלום קשה,
ראיתם וכי לו? למכור לסרב דעתו על יעלה כלום המקח? על לעמוד מרבה או
ללקוחות רק מוכרים "כאן הלשון: בזו חנותו דלת על שלט שיתלה חנווני מימיכם

כזה. חנווני שאין ודאי מוכרים"? אין קשים לקונים טובים,

שלמוכר לבו על לדבר לדעת הוא חייב מידותיו. על וותרן מטבעו סבלן להיות חייב
לחמו. את להרוויח יוכל לא כן לא שאם רכים, בדברים ולשדלו קונה

למכוראדם שרוצה לחנווני דומה מצווה דבר שיעשה חברו את לשדל שרוצה
עושי ידי המסייעים של שכרם גדול כי שכר, יקבל הוא אף שהרי סחורתו,
וקונים לחנות הנכנסים לקוחות כאותם מיד, מהם המקבלים כאלו יש אם  מצווה
כאותם מהם, מקבלים שאינם כאלה יש אם ברם מוטב.  המקח על עמידה בלא
המקח על הרבה עומדים והם בעיניהם נאה הסחורה שאין וסרבנים, טרדנים לקוחות
להם, מזומן שכרם ואף להם גם למכור להשתדל יש כי ויבינו, המוכיחים זאת ידעו 

בחנותם. דברמה יקנו אלו גם דבר של בסופו כי

כהלכתה  הרבים גמזכה  כטפרק

בצרכי ההתעסקות הוא אדם של ימיו לאריכות הגדולה הכי הסגולה
הרבים וזיכוי ציבור

שארגוןיא. נחוץ היה הדת" "מחזיקי החברה את כשארגן זי"ע מבעלזא מהר"י הרה"ק
בהגאון עיניו ונתן וכו', מפורסם ומנהיג ראש של תפארת בעטרת יתעטר זו

זי"ע. סופר שמעון ר' הקדוש

לראשעל מרן ידי על מינויו עובדת תעיד שמעון לרבי מרן של הערכתו מידתו
להישאר שמעון רבי של לרצונו בניגוד עמד זה שמינוי מכיון הדת". "מחזיקי
בנמקו המינוי, את לקבל בראשונה לסרב העוז את מצא רואים, מעין ומוסתר מוצנע

אצטלא. לאותה ראוי אינו הוא כי חן בענוות

עליוהתחנן חזקה אולם תורה. מהרבצת שתבטלו המשרה, עליו להטיל לא נפשו על
ראשו הרכין והוא האורים כדברי שמעון לרבי היו מרן דברי מרן, פקודת
סכום עליו מוטל אדם שכל מקובלני, אז: לו אמר מרן באהבה. הגזירה את וקיבל

הזה, בעולם לעשותן הואמצוות שחבל אלא  העולם מן הוא מסתלק שמקיימן ולאחר
העולם מן מהר יסתלקו כאלה איששאנשים "חזית בפסוק: שמצינו כפי עצה, יש ולכך ,
יתיצב" מלכים לפני במלאכתו כט)מהיר כב, במלאכתו(משלי, מהיר איש ראית אם

של המשימה את עליו להטיל עצה יש העולם, מן להסתלק ועליו תפקידו את שגמר
לפעול שימשיך כדי יתיצב", מלכים מלכים"לפני לפני אשר איש לנו נחוץ עתה גם .

הציבוריתיצב בצורכי הנהלתויעסוק את עליך לקבל בזה לך נתונה עצתי לכן .
והסכים רצונו את שמעון רבי ביטל מרן של לחצו עליו משגבר הדת". "מחזיקי

מרן. של ב')להצעתו חלק בעלז (אדמור"י

לא כלום, ביגיעתם הועילו שלא הגם צבור בצרכי העוסקים מעלת
עסקו כאילו השמים, מן שכרם להם ממלאים רק לריק זמנם ביטלו

טובים ומעשים בתורה

לאישיב. הגיע יקר כמה ראו ויאמרו בהם החיים שיקנאו ההספד כוונת עיקר ובאמת
בצרכי העוסקים ובפרט כמוהם לעשות אנחנו נחדל ולמה ה' בעבודת עסק אשר
כן ידי על לפעמים וביטלו ציבור בצרכי שעסקו כמה הנ"ל באנשים שהיה כמו ציבור

התורה. עונת

אמרואמרו למאן, אלו ואמר אפרסמון נהרי י"ג שכרו הראו אבהו לרבי במדרש
ושלום חס איך ביאור וצריך וכו'. יגעתי לריק אמרתי ואני אמר לאבהו ליה
ר' ידוע כי שכתבתי כמו דברים של ופשוטן ומצות. תורה בשכר אבהו רבי יכפור
קיסר לבי אתי אבהו רבי הוי כד בגמ' כמבואר שם ושכיח קיסר לבי קרוב היה אבהו
הרבה וצריך רב, דרך קיסר מושב לרומי אבהו ר' מושב ישראל מארץ כן ואם וכו',
צריך שם הלך בחנם לא כי ולהשתדל הקיסר אל לבוא שם וגם וחזרה בהליכה זמן
רומי קיסר כמו גדולים מלכים שכן ומכל שרים פתחי למבקרי כנודע רב זמן כן גם
המדרש מבית פרוש והיה מהתורה רב זמן כן ידי על ביטל כן ואם ההם, בימים

וכדומה. חברים דיבוק



דל כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ואתםאך שמים לשם עמהם עוסקים יהיו ציבור בצרכי והעוסקים במשנה אמרו
עסיקת ידי על כי יצטערו שלא והיינו עשיתם, כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה
עליכם אני מעלה כי תיראו אל לא ואמר טובים ומעשים הלמוד נתמעט ציבור צרכי
שפחד אבהו רבי ענין וזהו בשלימות, ותורה טובים מעשים עשיתם כאלו הרבה שכר
תורה כן ידי על מיעט כי לריק הכל וכדומה קיסר לבי והלך צבור בצרכי שיגע שמה
קבע הוא ברוך הקדוש כי משמים לו הראו אבל יגעתי, לריק אמרו וזהו ה' ועבודת

מאוד. הרבה ושכרו מקום מכל שכר דבש)לו יערות הקדוש (ספר

בהשגחה זרעו ועל עליו שומר יתברך השם הרבים את שמזכה מי
היום כל הכתוב פשט וזהו שמים, ויראת בתורה לברכה שיהיו מיוחדת

לברכה וזרעו ומלוה חונן

זצ"ליג. סופר החתם מרן רבו לבית אחת פעם שבא מסופר אברהם דברי בספר
הישיבה, בלימוד וגם גדולה, בקהלה טרוד שהוא ידי שעל רבו, לפניו והתמרמר
ולתהות חלציו, ויוצאי בניו על להשגיח פנאי לו אין זה ידי על דבר, לשואל ולהשיב

המל דוד הלא לו, והשיב שלומדים. במה קנקנם אמרעל השלום עליו חונןך היום "כל
לברכה" וזרעו דהיינוומלוה שלו, היום אתכל ונותן שמלוה הכוונה לפרש ואפשר ,

"וזרעו אמרו זה על עליהם, תהא מה וזרעו עליהם, ומשגיח לאחרים, שלו והזמן העת
ישגיח יתברך השם עליהם, להשגיח ועת פנאי לו אין שהוא אף זה ובזכות לברכה",
נחמתני לו ואמר מדבריו, מאוד רבו ונהנה שמים, ויראת בתורה לברכה שיהיו עליהם
לתלמידיו סופר החתם סיפר שלישית בסעודה קודש בשבת כך ואחר נחמתני, בני

הפסוק בזה לפרש והוסיף מאוד, אותו והפליא הזה, תהיה(משפטים)הפירש "לא
תהיה לא דרש בגמרא כי אמלא", ימיך מספר את בארצך ועקרה משכלה
תלמידים הרבה לך שיהיה וכיון התלמידים, מן עקר תהיה שלא ועקרה משכלה
על להשגיח רק ימיך את תתן כי בניך על להשגיח פנאי לך יהיה ולא
לאחרים נותן שאתה מה ימיך" מספר "את יתברך השם אמר זה על אחרים,
חן. חכם פרי ודברי לברכה, שיהיו ביתך ובני בניך על להשגיח "אמלא",
קודש) שרפי שיח ובספר בפרדס, טיול בספר כן גם (מובא



ד פרק

בכדי הק' ועבודתם מתורתם וביטלו נפשם מסרו הדורות שצדיקי איך
היו כן עשו ואילמלא התורה, מדרך יסטו שלא הרבים ולזכות להציל
ובגודל שחת לבאר ולרדת התורה מדרך לסור מתפתים יהודים מיליוני

ישראל כלל את להציל זכו קדושתם

:
נגדא. במלחמה ולהתייצב מלימודם לבטל ישראל מגדולי נמרצת דרישה

הדת. מהרסי

כהלכתה  הרבים דמזכה  לאפרק

באמת.ב. ה' לעובדי הגדול הכי נסיון

אחור.ג. ינזור ישראל כלל אם לאור ולהוציאם חידושים לחדש תועלת שום אין

להרבותד. שיזכה כדי תלמודו על מלחזור ביטל קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק
יתברך. שמו כבוד

הרבים.ה. זיכוי מפני התורה כל על חידושיו ערך לא קאלאמייא ר"ה הק' הצדיק

הרבים.ו. זיכוי מפני מלימודו מבטל קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק

בדיוז. ידו בכתב חיבוריו שערך עצמו על העיד קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק
השכינה. גלות צער על שבכה עיניו מדמעות שאסף

לטמיוןח. יורד בתקופתו ישראל כלל היה הלל רבי שאלמלא מעיד זצ"ל סופר הכתב
ושלום. חס

באהלה היושב וצדיק לרב הוא ברוך הקדוש שמנסה הגדול הכי הנסיון
הכלל את להציל הזדמנות הוא ברוך הקדוש לו שמזמין הוא תורה של
ועבודתו מתורתו לבטל יכול שאינו בטענתו רוצה ואינו שחת מרדת

דבריו:א. ואלו שאול יוסף לרבי סופר חיים רבי הגאון שכתב ממכתב קטע

שאולאלקים יוסף ר' הרב ישראל נזר הצדיק המפורסם הגאון הרב שלום את יענה
יע"א. לעמבערג דק"ק אב"ד נ"י

ויראתואחד"ש הקדושה תורתו וכבוד ד' כבוד בעבור לדבר דבר לי יש נ"י, הדר"ג
הזמן. יעבור ושלום חס ואולי פן עוד, לחשות אין אשר הטהורה

ד'הדר"ג מלחמות לחמו ד' עבדי כי אונגארן, מדינת על עבר אשר מכל יודע נ"י
המלחמה היתה הקיר"ה לפני אז היינו אשר תרכ"ה משנת רצופות, שנים שבע
ד' עשה הנפש ומסירות התורה ובזכות הדבר. הגיע טרם עברו שנתים וגם נגלה
מעשה הבא, עולם בעבור הזה בעולם מנוחה להם אין צדיקים אבל תלי"ת, נפלאות

היש לדעת יבחן צדיקים וד' חכמז"ל, אמרו לבנים סימן בוודאיאבות כי בקרבם, ד'
ולהורות וללמד ללמוד הנפש מנוחת אז הקדושה בתורה עיניו נפקחו אשר איש כל
יקיימו, אם עבדיו ד' מנסה ובמה לד', תהלל הנשמה כל הבא, עולם מעין בעיניו זה
ולחרחר מלמודם לבטל לד' לעשות בשביל תורה יפירו אם תורתך. הפרו לעשות עת
לפני גדול נסיון אין כמעט היצה"ר, שלוחי והכופרים והפושעים המורדים עם ריב

מזה... ד' עבדי

שד'וכאשר יאמינו הכי פיהם, את ושאלתי הדור וזקני גאונים לפני הדברים הצעתי
מדוע העם את ולהזהיר למחות בידם יש אשר עולם וצדיקי גאוני לכל יסלח
בימי או התנאים בימי או התנ"ך בזמן מעולם אבותינו עשו כה הכי וידמו, ישבו
עשה ומה הרשב"א עשה מה דור, בכל העם בראש צבאות שרי יצאו לא הכי ראשונים,
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ואתםאך שמים לשם עמהם עוסקים יהיו ציבור בצרכי והעוסקים במשנה אמרו
עסיקת ידי על כי יצטערו שלא והיינו עשיתם, כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה
עליכם אני מעלה כי תיראו אל לא ואמר טובים ומעשים הלמוד נתמעט ציבור צרכי
שפחד אבהו רבי ענין וזהו בשלימות, ותורה טובים מעשים עשיתם כאלו הרבה שכר
תורה כן ידי על מיעט כי לריק הכל וכדומה קיסר לבי והלך צבור בצרכי שיגע שמה
קבע הוא ברוך הקדוש כי משמים לו הראו אבל יגעתי, לריק אמרו וזהו ה' ועבודת

מאוד. הרבה ושכרו מקום מכל שכר דבש)לו יערות הקדוש (ספר

בהשגחה זרעו ועל עליו שומר יתברך השם הרבים את שמזכה מי
היום כל הכתוב פשט וזהו שמים, ויראת בתורה לברכה שיהיו מיוחדת

לברכה וזרעו ומלוה חונן

זצ"ליג. סופר החתם מרן רבו לבית אחת פעם שבא מסופר אברהם דברי בספר
הישיבה, בלימוד וגם גדולה, בקהלה טרוד שהוא ידי שעל רבו, לפניו והתמרמר
ולתהות חלציו, ויוצאי בניו על להשגיח פנאי לו אין זה ידי על דבר, לשואל ולהשיב

המל דוד הלא לו, והשיב שלומדים. במה קנקנם אמרעל השלום עליו חונןך היום "כל
לברכה" וזרעו דהיינוומלוה שלו, היום אתכל ונותן שמלוה הכוונה לפרש ואפשר ,

"וזרעו אמרו זה על עליהם, תהא מה וזרעו עליהם, ומשגיח לאחרים, שלו והזמן העת
ישגיח יתברך השם עליהם, להשגיח ועת פנאי לו אין שהוא אף זה ובזכות לברכה",
נחמתני לו ואמר מדבריו, מאוד רבו ונהנה שמים, ויראת בתורה לברכה שיהיו עליהם
לתלמידיו סופר החתם סיפר שלישית בסעודה קודש בשבת כך ואחר נחמתני, בני

הפסוק בזה לפרש והוסיף מאוד, אותו והפליא הזה, תהיה(משפטים)הפירש "לא
תהיה לא דרש בגמרא כי אמלא", ימיך מספר את בארצך ועקרה משכלה
תלמידים הרבה לך שיהיה וכיון התלמידים, מן עקר תהיה שלא ועקרה משכלה
על להשגיח רק ימיך את תתן כי בניך על להשגיח פנאי לך יהיה ולא
לאחרים נותן שאתה מה ימיך" מספר "את יתברך השם אמר זה על אחרים,
חן. חכם פרי ודברי לברכה, שיהיו ביתך ובני בניך על להשגיח "אמלא",
קודש) שרפי שיח ובספר בפרדס, טיול בספר כן גם (מובא



ד פרק

בכדי הק' ועבודתם מתורתם וביטלו נפשם מסרו הדורות שצדיקי איך
היו כן עשו ואילמלא התורה, מדרך יסטו שלא הרבים ולזכות להציל
ובגודל שחת לבאר ולרדת התורה מדרך לסור מתפתים יהודים מיליוני

ישראל כלל את להציל זכו קדושתם

:
נגדא. במלחמה ולהתייצב מלימודם לבטל ישראל מגדולי נמרצת דרישה

הדת. מהרסי

כהלכתה  הרבים דמזכה  לאפרק

באמת.ב. ה' לעובדי הגדול הכי נסיון

אחור.ג. ינזור ישראל כלל אם לאור ולהוציאם חידושים לחדש תועלת שום אין

להרבותד. שיזכה כדי תלמודו על מלחזור ביטל קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק
יתברך. שמו כבוד

הרבים.ה. זיכוי מפני התורה כל על חידושיו ערך לא קאלאמייא ר"ה הק' הצדיק

הרבים.ו. זיכוי מפני מלימודו מבטל קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק

בדיוז. ידו בכתב חיבוריו שערך עצמו על העיד קאלאמייא הלל רבי הקדוש הצדיק
השכינה. גלות צער על שבכה עיניו מדמעות שאסף

לטמיוןח. יורד בתקופתו ישראל כלל היה הלל רבי שאלמלא מעיד זצ"ל סופר הכתב
ושלום. חס

באהלה היושב וצדיק לרב הוא ברוך הקדוש שמנסה הגדול הכי הנסיון
הכלל את להציל הזדמנות הוא ברוך הקדוש לו שמזמין הוא תורה של
ועבודתו מתורתו לבטל יכול שאינו בטענתו רוצה ואינו שחת מרדת

דבריו:א. ואלו שאול יוסף לרבי סופר חיים רבי הגאון שכתב ממכתב קטע

שאולאלקים יוסף ר' הרב ישראל נזר הצדיק המפורסם הגאון הרב שלום את יענה
יע"א. לעמבערג דק"ק אב"ד נ"י

ויראתואחד"ש הקדושה תורתו וכבוד ד' כבוד בעבור לדבר דבר לי יש נ"י, הדר"ג
הזמן. יעבור ושלום חס ואולי פן עוד, לחשות אין אשר הטהורה

ד'הדר"ג מלחמות לחמו ד' עבדי כי אונגארן, מדינת על עבר אשר מכל יודע נ"י
המלחמה היתה הקיר"ה לפני אז היינו אשר תרכ"ה משנת רצופות, שנים שבע
ד' עשה הנפש ומסירות התורה ובזכות הדבר. הגיע טרם עברו שנתים וגם נגלה
מעשה הבא, עולם בעבור הזה בעולם מנוחה להם אין צדיקים אבל תלי"ת, נפלאות

היש לדעת יבחן צדיקים וד' חכמז"ל, אמרו לבנים סימן בוודאיאבות כי בקרבם, ד'
ולהורות וללמד ללמוד הנפש מנוחת אז הקדושה בתורה עיניו נפקחו אשר איש כל
יקיימו, אם עבדיו ד' מנסה ובמה לד', תהלל הנשמה כל הבא, עולם מעין בעיניו זה
ולחרחר מלמודם לבטל לד' לעשות בשביל תורה יפירו אם תורתך. הפרו לעשות עת
לפני גדול נסיון אין כמעט היצה"ר, שלוחי והכופרים והפושעים המורדים עם ריב

מזה... ד' עבדי

שד'וכאשר יאמינו הכי פיהם, את ושאלתי הדור וזקני גאונים לפני הדברים הצעתי
מדוע העם את ולהזהיר למחות בידם יש אשר עולם וצדיקי גאוני לכל יסלח
בימי או התנאים בימי או התנ"ך בזמן מעולם אבותינו עשו כה הכי וידמו, ישבו
עשה ומה הרשב"א עשה מה דור, בכל העם בראש צבאות שרי יצאו לא הכי ראשונים,
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במדינתו או בעירו למחות בידו שיש מי חכז"ל, אמרו הלא לאלף, וכדומה הרמב"ם
ד' יבקש חלילה פן לומר ורצה משפטים, פרשת בתנחומא כמבואר העולם בכל או
להרעיש נא עמדו וביקשתי מיחו ולא החרישו אשר ישראל רועי מיד קדושים צאן
מפי להציל עת בא הלא ללמוד, עתה עת הכי ושאלתי וכדומה, ארץ רשעי נגד העולם

וכדומה... ישראל פזורה שה ארי'

לתורהידע לשמים מקודשים ורגעיו ימיו כל כי העולם בכל שנודע הגם נ"י, הדר"ג
בצע מה שמועה, יבין למי דעה יורה למי לד' לעשות עת זאת בכל ועבודה,
נ"י הדר"ג יקבל מד', אחור ינזר ישראל הכלל ושלום חס אם ספרים לאור להוציא
לגאוני וגם פולין גדולי לכל ויכתב שבועות איזה ילמד לא אם ישראל כל זכות שכר
מדינת מכל עמו קדושים כל עם החתום אל לבוא בראש להיות יבקש שהוא אונגארן

תבל... פני להרעיש המלך

הגדולהבוחן בחרבן אזכור אם אש תבער בהגיגי כי יודע הוא מחשבות, וידע לבבות
משרתים להיות מוכנים יראים רבנים שאר וגם והנני בלשוני דברתי כן ועל
ולכבוד ד' לכבוד הכותב דברי הזאת. גדולה מצוה לעושי נטפלים ולהיות ד' לעבדי
הקודש שלהבת אשר כקש יהיו הרשעים שכל בבטחון, באש סיני בהר הניתנ' התורה,

הדש"ת. יעמוד צדיקים ובית חטאים ויתמו תאכלם
     
ח"ב) בעלז אדמור"י (ספר

כמה הש"ס כל על לעבור ויתר מקאלאמייע הלל רבי הקדוש הצדיק
את להציל טרוד שהיה מפני הש"ס על חידושים כתיבת ועל פעמים

שחת מרדת ישראל כלל

בצעב. עבור אלה ספרי עשיתי שלא בהמתו נפש יודע עולם של שצדיקו ועבור ...
וכן אבות, פרקי של עשיר רק שאני הגם מהם דבר שום בביתי נהנתי לא כי כסף
עבור תלמודי על מלחזור העלובה נפשי וקצרתי השם בעזר קיימתי גם עליו קבלתי
ושלום חס יגיעתי תהיה שלא תפלה ואני לכן יתעלה, שמו כבוד להרבות שאזכה
את יראו ולא שאמרו ממי האמת ויקבלו ד' עם בעיני לחן ספרי את ד' שיתן לריק

הדברים... אל אם כי המדבר
       
          
ח"ג) רוכל (אבקת

בקיצורג. וחידושים ציונים בו ציין זצוקללה"ה הנ"ל שהגה"ק יד כתב בנמצא יש
ראשונים פוסקים, שו"ע, ש"ס, והמדרשים התנ"ך כל על פרקים בראשי נמרץ
בגלל עולם, לאור להוציאם באריכות פיענוחם על וויתר הנסתר, תורת ועל ואחרונים

ישראל. כלל בהצלת ועוסק מוטרד שהיה המרובות טרדותיו

כמוד. הש"ס, את פעמים הרבה לסיים היכולת לו שהיתה פעם שהתבטא כן גם ידוע
וביטל הכתב, על ולהעלותם כולו הש"ס על נפלאים חידושים לחדש בידו היה כן

תורתיך". הפרו לה' לעשות "עת משום וחידושיו תלמודו

כהלכתה  הרבים ה מזכה  לג פרק

סערדעהעליה. אבד"ק הרהגה"צ מכתב המחבר)קטע משכיל(נכד הקדוש ספר להוצאת
טירנוי. בעיר הרביעית בפעם ראשון חלק דל אל

לפ"קב"ה, ברכה ה' ויתן הוא, ברוך כי לס' ה' יום דונאסערדאהעלי,

רבההלא וסגולה ולתהלה לשבח תבל קצוי בכל בעולם מפורסמים ספה"ק כל
עובדי וכמה הקודש, ורוח אש בלהבת שנכתבו ספה"ק מתוך ללמוד וגדולה
עליהם גדול רושם ועשו בתוכם, ולומד רואי לכל הקדושים חיבוריו פעלו איך ידענו
על תתמה ואל  לפרטם מקומו כאן אין אמנם ידי. על שלימה בתשובה חזרו והרבה
רואיהם!? לב לחדרי ולירד כ"כ גדול רושם לעשות יכולים נדפסות אותיות איך זה
קודם שעות כמה היו שכאשר זצ"ל רש"ל הגה"ג אאמו"ר כ"ק לנו שסיפר מה שמע תא
בדיו כתב חיבוריו של כת"י שאת עצמו על העיד מטתו אצל זי"ע כ"ק של הסתלקותו
בסוד אספם אשר עיניו דמעת לקח הדיו עשיית להכנת מים ותחת בעצמו הוא שעשה
ובכה הצטער כאשר בחתבודדותו כלי לתוך בלילות ובפרט ביומו יום מידי ובהסתר

כזו דיו ועם השכינה גלות צער על עיניו)תמיד דמעות אין(דהיינו וע"כ חיבוריו. כתב
אצל רושם הקדושים דבריו עשו כמה עד ראינו בעין ועין ששמענו מה כל חידוש שום

ספריו. ולומדי רואי וכל שומעיו
             

ילכדו שלא בדורו ישראל כלל את הציל זצוקללה"ה הלל רבי הגה"ק
הנעאלאגען ברשת

כהנאו. בנימין יונתן ישראל ר' הרב כותב תרנ"א, סיון י"ב מיום הדת מחזיקי בעתון
הדור גדולי כמה אשר הנאולוגען נגד בפעסט שהיה שבקונגרס מקלויזנבורג,
הצדיק אבל השלום, למען שמים לשם היתה מחשבתם כי אם עמם, לפשר הסכימו
להזהיר קולו הרים כשופר לאסיפה, לבא מהר מקאלאמייא ליכטענשטיין הלל רבי
שה"כתב ומספר לנו, טמנו אשר הדת מהרסי מרשת פזורה שה להציל הרבנים את
לשונם שבחלקלקות אתם, מתפשרים כמעט היו הלל רבי שאלמלא לו אמר ז"ל סופר"
את והלהיב לעיר מעיר נסע הלל רבי הצדיק אבל ישראל, בני אחנו את מתעים היו

שלא להזהר במצודתם.העם ילכדו



ה פרק

התוכן:
הרבים.א. למזכי דרך מורה

ספרים.ב. ידי על הרבים את לזכות המצוה גודל

בו.ג. תלויה הגאולה בתשובה להחזירם בתוכחה הרבים את מזכה

הרבים.ד. את המזכים על הבאות הגדולות הטובות
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במדינתו או בעירו למחות בידו שיש מי חכז"ל, אמרו הלא לאלף, וכדומה הרמב"ם
ד' יבקש חלילה פן לומר ורצה משפטים, פרשת בתנחומא כמבואר העולם בכל או
להרעיש נא עמדו וביקשתי מיחו ולא החרישו אשר ישראל רועי מיד קדושים צאן
מפי להציל עת בא הלא ללמוד, עתה עת הכי ושאלתי וכדומה, ארץ רשעי נגד העולם

וכדומה... ישראל פזורה שה ארי'

לתורהידע לשמים מקודשים ורגעיו ימיו כל כי העולם בכל שנודע הגם נ"י, הדר"ג
בצע מה שמועה, יבין למי דעה יורה למי לד' לעשות עת זאת בכל ועבודה,
נ"י הדר"ג יקבל מד', אחור ינזר ישראל הכלל ושלום חס אם ספרים לאור להוציא
לגאוני וגם פולין גדולי לכל ויכתב שבועות איזה ילמד לא אם ישראל כל זכות שכר
מדינת מכל עמו קדושים כל עם החתום אל לבוא בראש להיות יבקש שהוא אונגארן

תבל... פני להרעיש המלך

הגדולהבוחן בחרבן אזכור אם אש תבער בהגיגי כי יודע הוא מחשבות, וידע לבבות
משרתים להיות מוכנים יראים רבנים שאר וגם והנני בלשוני דברתי כן ועל
ולכבוד ד' לכבוד הכותב דברי הזאת. גדולה מצוה לעושי נטפלים ולהיות ד' לעבדי
הקודש שלהבת אשר כקש יהיו הרשעים שכל בבטחון, באש סיני בהר הניתנ' התורה,

הדש"ת. יעמוד צדיקים ובית חטאים ויתמו תאכלם
     
ח"ב) בעלז אדמור"י (ספר

כמה הש"ס כל על לעבור ויתר מקאלאמייע הלל רבי הקדוש הצדיק
את להציל טרוד שהיה מפני הש"ס על חידושים כתיבת ועל פעמים

שחת מרדת ישראל כלל

בצעב. עבור אלה ספרי עשיתי שלא בהמתו נפש יודע עולם של שצדיקו ועבור ...
וכן אבות, פרקי של עשיר רק שאני הגם מהם דבר שום בביתי נהנתי לא כי כסף
עבור תלמודי על מלחזור העלובה נפשי וקצרתי השם בעזר קיימתי גם עליו קבלתי
ושלום חס יגיעתי תהיה שלא תפלה ואני לכן יתעלה, שמו כבוד להרבות שאזכה
את יראו ולא שאמרו ממי האמת ויקבלו ד' עם בעיני לחן ספרי את ד' שיתן לריק

הדברים... אל אם כי המדבר
       
          
ח"ג) רוכל (אבקת

בקיצורג. וחידושים ציונים בו ציין זצוקללה"ה הנ"ל שהגה"ק יד כתב בנמצא יש
ראשונים פוסקים, שו"ע, ש"ס, והמדרשים התנ"ך כל על פרקים בראשי נמרץ
בגלל עולם, לאור להוציאם באריכות פיענוחם על וויתר הנסתר, תורת ועל ואחרונים

ישראל. כלל בהצלת ועוסק מוטרד שהיה המרובות טרדותיו

כמוד. הש"ס, את פעמים הרבה לסיים היכולת לו שהיתה פעם שהתבטא כן גם ידוע
וביטל הכתב, על ולהעלותם כולו הש"ס על נפלאים חידושים לחדש בידו היה כן

תורתיך". הפרו לה' לעשות "עת משום וחידושיו תלמודו

כהלכתה  הרבים ה מזכה  לג פרק

סערדעהעליה. אבד"ק הרהגה"צ מכתב המחבר)קטע משכיל(נכד הקדוש ספר להוצאת
טירנוי. בעיר הרביעית בפעם ראשון חלק דל אל

לפ"קב"ה, ברכה ה' ויתן הוא, ברוך כי לס' ה' יום דונאסערדאהעלי,

רבההלא וסגולה ולתהלה לשבח תבל קצוי בכל בעולם מפורסמים ספה"ק כל
עובדי וכמה הקודש, ורוח אש בלהבת שנכתבו ספה"ק מתוך ללמוד וגדולה
עליהם גדול רושם ועשו בתוכם, ולומד רואי לכל הקדושים חיבוריו פעלו איך ידענו
על תתמה ואל  לפרטם מקומו כאן אין אמנם ידי. על שלימה בתשובה חזרו והרבה
רואיהם!? לב לחדרי ולירד כ"כ גדול רושם לעשות יכולים נדפסות אותיות איך זה
קודם שעות כמה היו שכאשר זצ"ל רש"ל הגה"ג אאמו"ר כ"ק לנו שסיפר מה שמע תא
בדיו כתב חיבוריו של כת"י שאת עצמו על העיד מטתו אצל זי"ע כ"ק של הסתלקותו
בסוד אספם אשר עיניו דמעת לקח הדיו עשיית להכנת מים ותחת בעצמו הוא שעשה
ובכה הצטער כאשר בחתבודדותו כלי לתוך בלילות ובפרט ביומו יום מידי ובהסתר

כזו דיו ועם השכינה גלות צער על עיניו)תמיד דמעות אין(דהיינו וע"כ חיבוריו. כתב
אצל רושם הקדושים דבריו עשו כמה עד ראינו בעין ועין ששמענו מה כל חידוש שום

ספריו. ולומדי רואי וכל שומעיו
             

ילכדו שלא בדורו ישראל כלל את הציל זצוקללה"ה הלל רבי הגה"ק
הנעאלאגען ברשת

כהנאו. בנימין יונתן ישראל ר' הרב כותב תרנ"א, סיון י"ב מיום הדת מחזיקי בעתון
הדור גדולי כמה אשר הנאולוגען נגד בפעסט שהיה שבקונגרס מקלויזנבורג,
הצדיק אבל השלום, למען שמים לשם היתה מחשבתם כי אם עמם, לפשר הסכימו
להזהיר קולו הרים כשופר לאסיפה, לבא מהר מקאלאמייא ליכטענשטיין הלל רבי
שה"כתב ומספר לנו, טמנו אשר הדת מהרסי מרשת פזורה שה להציל הרבנים את
לשונם שבחלקלקות אתם, מתפשרים כמעט היו הלל רבי שאלמלא לו אמר ז"ל סופר"
את והלהיב לעיר מעיר נסע הלל רבי הצדיק אבל ישראל, בני אחנו את מתעים היו

שלא להזהר במצודתם.העם ילכדו



ה פרק

התוכן:
הרבים.א. למזכי דרך מורה

ספרים.ב. ידי על הרבים את לזכות המצוה גודל

בו.ג. תלויה הגאולה בתשובה להחזירם בתוכחה הרבים את מזכה

הרבים.ד. את המזכים על הבאות הגדולות הטובות



ה לד כהלכתה פרק הרבים מזכה 

פעמים.ה. מאה אפילו לעמול צריך הרבים את המזכה

מתרבה.ו. כבודו בכבודו וממעט שמים כבוד המרבה כל

לחלקו.ז. הדורות כל סוף עד המוכח של המצוות כל את נוטל הרבים את המזכה

באמת.ח. יתברך השם לעבודת הוכחה הוא הרבים זיכוי

מדינתו.ט. בני כל על לאהבהו גם משתוקק מלכו את אוהב כשאדם

ערבות.י. חובת ידי יוצא הרבים זיכוי ידי על

חיים.יא. חשובים חייו אין הרבים את מזכה שאינו מי

הרבים.יב. זיכוי ידי על רק הוא יתברך השם בעבודת חובתו ידי לצאת רוצה כשאדם

ומחדיריג. כיבושין דברי שדורש ידי על אלוקיך" ה' את "ואהבת מצות לקיים זוכה
בבריות. ה' אהבת

רבות.יד. יותר בזכויות זוכה נפשות יותר שמתקן מה כל

הרבים.טו. למזכי נזקפין הרבים את שמזכים הזכויות כל

הואטז. ברוך הקדוש לו מחשיב נפשו לו ומחזיר המסכן נפש על שמרחם מי כל
בראו. כאילו

הרבים.יז. את שזיכה מפני כשמואל לבן זכה אלקנה

הרבים למזכי דרך המורה של השכר גודל

לברכהידוע זכרונם רבותינו יח)מאמר ה, הרבים(אבות זכות הרבים, את המזכה כל :
אמרו מזו וגדולה בו; יט)תלוי על(שם בא חטא אין הרבים, את המזכה כל :

השם ויראת דעת העם את ללמד כגון התורה, על  האחד מזכה: מיני כמה ויש ידו.
אולי תמיד, ותורותיו האלקים וחוקי מוסר דברי ברבים ולדרוש ישרה דרך ואיזוהי
לאחד.  לא ואם לעשרה,  למאה לא אם פירות, דבריו יעשו הימים מן יום באיזה
ישרות, והנהגות מוסר ודברי דינים קיצורי בספר לכתוב נעים ומה טוב ומה
דור באיזה ואולי ישראל, רבבות אלפי בפני כדורש הוא שהרי בלע"ז,  וללועזים
כמה וידוע אותו. מזכה ויהיה פירות דבריו יעשו ישראלי איש לאיזה הדורות מן

הקדוש בזוהר קכח:)הפליגו דף דמזכי(שמות למאן וגדולה יקר נעשה ומה שכר בעצם
ופלא!אלחיביא הפלא ,

 הערות

    

כהלכתה  הרבים ה מזכה  לה פרק

כלהנה על מצוה וזו אחרים. את יוכיח שפתיו וברוח איש, יגבר בכח לו כן כי
ונתחזק חזק יאמר ולאחיו יעזרו רעהו את איש רק בלבד, לחכמים לא אדם,

ליוצרנו. נחתרוח ובפרטלעשות אמן, שיענו כדי רם, בקול ברכות לומר  מזכה בכלל
הקהל שיענו כדי קולו השמיע לא שאם אומרים שיש תורה, לספר העולים בברכות
את ומוציא הקהל כל בעד העולה מברך הברכות שאלו לבטלה, ברכותיו הוו אמן,

חובתם ידי ו)הרבים סעיף קלט, סימן המצוה(או"ח גודל ולפי אמן, העונה שגדול וידוע .
המזכה: שכר יגדל

ואףוכן בדבריתורה, פיו יפתח בסעודות או אנשים בקהל שבעמדו  מזכה בכלל
אפלו שבתוכם לתלמידחכם האיש ישאל שאול מדבריתורה דבר ידע שלא מי
גורם ונמצא ומרוחא, אזלא תורה  פתחא לה דפתח ומתוך בדבריתורה, קל דבר

שאמרו חכמים דברי ד)שיקיימו ג, עליו(אבות ואמרו אחד שלחן על שאכלו שלשה :
שאמרו לברכה זכרונם חכמינו דברי על יעברו ושלא וכו', ג)דבריתורה שנים(שם :

תקנות לתקן שישתדל  מזכה בכלל וכן וכו'. דבריתורה ביניהם ואין שיושבין
כלל וכדומה. ביתהכנסת בפתח לעניים קופה שיעשו כגון בעירו, ישרות והנהגות
את מעשה להיות יוכל אשר וכל תרעו" אחי נא "אל לומר יוכל אשר כל הדברים:
בו: תלוי הרבים זכות  יעשו וכן יראו שממנו או בדבריו מצוה לדבר אחרים
מזכה) אות יועץ (פלא

בכלנלמד בלבד יחידים בדברים מה לענינינו. מזכהמדבריו בכלל הוי לעצמו דבר
שחת מרדת יהודים כשמצילים ק"ו של ב"ב וחומר וקל שכן מכל כן אם הרבים,
כמה ומצוות תורה שומרי נאמנים כשרים ליהודים ליהפך אותם מזכים אנו אחת ובבת
הרבות הזכויות ולתאר לשער שאין ומכאן אחת, בפעולה לעצמינו זוקפים אנו זכותים
ספרי במשלוח אחת בפעם היהודים למיליוני נגיע אם בזה זוכים שאנו והגדולות
המשפחה, טהרת השבת, קדושת על דהיינו:  הדואר ידי על  היהדות יסודות
גודלים מה קטן הכי אפילו מושג לקבל לנו אפשר האם ועוד, מזוזות תפילין, כשרות,

אחת. בבת בזה זוכים שהננו זכיותינו ורבים

ספרים ידי על הרבים את לזכות המצוה גודל

" ספרב. בבחינת הוא האדם  אדם" התורה "זאת באהל". ימות כי אדם התורה זאת
(בספרים)תורה.

היתהבשנת ובשבתקודש בלובלין, ז"ל מוורקי יצחק ר' הקדוש הרב היה ת"ר
וחמש כעשרים היה הדבר ז"ל. מלובלין הרבי של בביתהמדרש בריתמילה

מלובלין הרבי של פטירתו אחרי תקע"ה)שנים שנת באב, בט' מילה(נפטר הברית אל באו .
השולחן את בחייו. אליו מיסב היה שהרבי השולחן על הסעודה וערכו העיר, גדולי כל
הרבי אך ממזרח. השלחן, בראש ישב מוורקי שהרבי וחשבו למערב, ממזרח העמידו

ואמר: כן, לעשות סירב



ה לד כהלכתה פרק הרבים מזכה 

פעמים.ה. מאה אפילו לעמול צריך הרבים את המזכה

מתרבה.ו. כבודו בכבודו וממעט שמים כבוד המרבה כל

לחלקו.ז. הדורות כל סוף עד המוכח של המצוות כל את נוטל הרבים את המזכה

באמת.ח. יתברך השם לעבודת הוכחה הוא הרבים זיכוי

מדינתו.ט. בני כל על לאהבהו גם משתוקק מלכו את אוהב כשאדם

ערבות.י. חובת ידי יוצא הרבים זיכוי ידי על

חיים.יא. חשובים חייו אין הרבים את מזכה שאינו מי

הרבים.יב. זיכוי ידי על רק הוא יתברך השם בעבודת חובתו ידי לצאת רוצה כשאדם

ומחדיריג. כיבושין דברי שדורש ידי על אלוקיך" ה' את "ואהבת מצות לקיים זוכה
בבריות. ה' אהבת

רבות.יד. יותר בזכויות זוכה נפשות יותר שמתקן מה כל

הרבים.טו. למזכי נזקפין הרבים את שמזכים הזכויות כל

הואטז. ברוך הקדוש לו מחשיב נפשו לו ומחזיר המסכן נפש על שמרחם מי כל
בראו. כאילו

הרבים.יז. את שזיכה מפני כשמואל לבן זכה אלקנה

הרבים למזכי דרך המורה של השכר גודל

לברכהידוע זכרונם רבותינו יח)מאמר ה, הרבים(אבות זכות הרבים, את המזכה כל :
אמרו מזו וגדולה בו; יט)תלוי על(שם בא חטא אין הרבים, את המזכה כל :

השם ויראת דעת העם את ללמד כגון התורה, על  האחד מזכה: מיני כמה ויש ידו.
אולי תמיד, ותורותיו האלקים וחוקי מוסר דברי ברבים ולדרוש ישרה דרך ואיזוהי
לאחד.  לא ואם לעשרה,  למאה לא אם פירות, דבריו יעשו הימים מן יום באיזה
ישרות, והנהגות מוסר ודברי דינים קיצורי בספר לכתוב נעים ומה טוב ומה
דור באיזה ואולי ישראל, רבבות אלפי בפני כדורש הוא שהרי בלע"ז,  וללועזים
כמה וידוע אותו. מזכה ויהיה פירות דבריו יעשו ישראלי איש לאיזה הדורות מן

הקדוש בזוהר קכח:)הפליגו דף דמזכי(שמות למאן וגדולה יקר נעשה ומה שכר בעצם
ופלא!אלחיביא הפלא ,

 הערות

    

כהלכתה  הרבים ה מזכה  לה פרק

כלהנה על מצוה וזו אחרים. את יוכיח שפתיו וברוח איש, יגבר בכח לו כן כי
ונתחזק חזק יאמר ולאחיו יעזרו רעהו את איש רק בלבד, לחכמים לא אדם,

ליוצרנו. נחתרוח ובפרטלעשות אמן, שיענו כדי רם, בקול ברכות לומר  מזכה בכלל
הקהל שיענו כדי קולו השמיע לא שאם אומרים שיש תורה, לספר העולים בברכות
את ומוציא הקהל כל בעד העולה מברך הברכות שאלו לבטלה, ברכותיו הוו אמן,

חובתם ידי ו)הרבים סעיף קלט, סימן המצוה(או"ח גודל ולפי אמן, העונה שגדול וידוע .
המזכה: שכר יגדל

ואףוכן בדבריתורה, פיו יפתח בסעודות או אנשים בקהל שבעמדו  מזכה בכלל
אפלו שבתוכם לתלמידחכם האיש ישאל שאול מדבריתורה דבר ידע שלא מי
גורם ונמצא ומרוחא, אזלא תורה  פתחא לה דפתח ומתוך בדבריתורה, קל דבר

שאמרו חכמים דברי ד)שיקיימו ג, עליו(אבות ואמרו אחד שלחן על שאכלו שלשה :
שאמרו לברכה זכרונם חכמינו דברי על יעברו ושלא וכו', ג)דבריתורה שנים(שם :

תקנות לתקן שישתדל  מזכה בכלל וכן וכו'. דבריתורה ביניהם ואין שיושבין
כלל וכדומה. ביתהכנסת בפתח לעניים קופה שיעשו כגון בעירו, ישרות והנהגות
את מעשה להיות יוכל אשר וכל תרעו" אחי נא "אל לומר יוכל אשר כל הדברים:
בו: תלוי הרבים זכות  יעשו וכן יראו שממנו או בדבריו מצוה לדבר אחרים
מזכה) אות יועץ (פלא

בכלנלמד בלבד יחידים בדברים מה לענינינו. מזכהמדבריו בכלל הוי לעצמו דבר
שחת מרדת יהודים כשמצילים ק"ו של ב"ב וחומר וקל שכן מכל כן אם הרבים,
כמה ומצוות תורה שומרי נאמנים כשרים ליהודים ליהפך אותם מזכים אנו אחת ובבת
הרבות הזכויות ולתאר לשער שאין ומכאן אחת, בפעולה לעצמינו זוקפים אנו זכותים
ספרי במשלוח אחת בפעם היהודים למיליוני נגיע אם בזה זוכים שאנו והגדולות
המשפחה, טהרת השבת, קדושת על דהיינו:  הדואר ידי על  היהדות יסודות
גודלים מה קטן הכי אפילו מושג לקבל לנו אפשר האם ועוד, מזוזות תפילין, כשרות,

אחת. בבת בזה זוכים שהננו זכיותינו ורבים

ספרים ידי על הרבים את לזכות המצוה גודל

" ספרב. בבחינת הוא האדם  אדם" התורה "זאת באהל". ימות כי אדם התורה זאת
(בספרים)תורה.

היתהבשנת ובשבתקודש בלובלין, ז"ל מוורקי יצחק ר' הקדוש הרב היה ת"ר
וחמש כעשרים היה הדבר ז"ל. מלובלין הרבי של בביתהמדרש בריתמילה

מלובלין הרבי של פטירתו אחרי תקע"ה)שנים שנת באב, בט' מילה(נפטר הברית אל באו .
השולחן את בחייו. אליו מיסב היה שהרבי השולחן על הסעודה וערכו העיר, גדולי כל
הרבי אך ממזרח. השלחן, בראש ישב מוורקי שהרבי וחשבו למערב, ממזרח העמידו

ואמר: כן, לעשות סירב



ה לו כהלכתה פרק הרבים מזכה 

והוא רבנו. מיראת המדרש בית מחצי למעלה מעולם הלכתי לא רבינו של בחייו
ונהיה מערב, לצד סביבו הקהל כל נדחק מערב. לצד השולחן, בקצה למטה ישב

מוורקי: הרבי להם אמר גדול. דוחק שם

ולדחקו.כל עליו להישען אין כן ועל ספר, כמו הוא יהודי

ז"ל:שאלו צבי" ה"חכם הגאון של נכדו גציל, ר' הצדיק הרב

...?שני ספר על להניח מותר אחד ספר והרי

ספר.השיב איננו שהוא עצמו, על לומר חייב מישראל אחד כל  הרבי:

זצ"לוהיה אשכנזי, זלמן משולם ר' המפורסם הגאון דמתא, הרב גם מסיבה באותה
ואמר: הגאון נענה דלובלין. אב"ד

דיי.אילו זה דבר לשמוע אלא באתי לא

ועשהומתוך בספרים הרבים את לזכות המצוה גודל על השיחה נתגלגלה הדברים
המדרש לבית שלו הספרים כל יתנו פטירתו שאחר צוואה, הנזכר הגאון אז

קוימה. וצוואתו הרבים, לתועלת

בפועלוזה נזכם זה ידי על היהודים למיליוני ספרים משלוח ידי שעל מטרתינו כל בעצם
מצוותיו. ולקיים ה' אל לשוב

בו תלויה הגאולה - בתשובה להחזירם בתוכחה הרבים את המזכה

זצוק"לג. ויטל חיים הרב רבנו הקדוש מיד באצבע כתובים חזיונות ספר עיני ראה
בו ידבר ובחלום תמיד מזהירו היה האריז"ל דרבנו נאמר ושם ממש יד בכתב
לשכרו. קץ ואין הגאולה, תלויה ובזה בתשובה ולהחזירם לעם להוכיח דרשיו שירבה

מעט) מקדש הקדוש מספר רצ חיים, אורח להחיד"א, ברכה מחזיק

תוכחה בדברי הרבים את המזכים על הבאים הגדולות הטובות

בכללד. זה הרי מיחה ולא למחות בידו סיפק והיה ועשה, ושמר ולימד, אדם למד
בידו ספק היה ולא לאחרים למד ולא שמר ולא עשה ולא אדם למד לא  ארור

ברוך. בכלל זה הרי ומיחה כה)למחות (ויקרארבה

שלמה.מפני את שהוכיח מפני למלכות? ירבעם זכה קא:)מה (סנהדרין

וברכהיאהב טובה לעולם, בא נחתרוח בעולם שתוכחות זמן שכל התוכחות, את
העולם. מן מסתלקת ורעה לעולם, כח)באין (תמיד

אלאכל עוד ולא הקדושברוךהוא, של לחלקו זוכה שמים לשם חברו המוכיח
חסד. של חוט עליו (שם)שמושכין

כהלכתה  הרבים ה מזכה  לזפרק

קונו.כל לפני קורתרוח עושה הוא הרי הרבים, את ומוכיח להוכיח היודע
ג) רבה אליהו דבי (תנא

או[מפינחס]מזה השם חילול איזה כשרואה צבאות ה' קנאת את שיקנא האדם ילמד
התורה. כאןחילול עד שלום, וברית וחנות טובה יתברך השם לו החזיק איך ראה

הלולים)לשונו. בעשרה הקדוש (של"ה

ביורהדעהכתב בסופו)הרמ"א יב)ובחשןהמשפט(שלד וייל(סימן מהר"י (סימןמתשובת

דשוקנז) מזה בדבר, סכנה שיש משום עבירה בעוברי למחות שלא עכשיו דנהגו
שאר או שררה שום אצל קצת ויד שם לו לאשר לחנף להם דמו וכהיתרא רבים
גמור טעות דעתי ולעניות תורה. תפוג כן על היזקא, ברי דלא גב אףעל תקיפות
לא בטלת הכי תימא לא ואי היזקא בברי אלא נאמרו לא וייל מהר"י ודברי זה הוא
שכתוב כמו לירא מקום בדאיכא אם כי תגורו לא נאמר לא דודאי מעיקרא תגורו

יב)בנדה חושןהמשפט בביתיוסף הובא הרשב"א בשו"ת זה ועיין סא, וכו',(דף על, הממונה ושופט
לא אליו ורעה המקנא, פינחס למחיצת יזכה תגורו לא ומקיים העוברים לרדות ישראל

שור)תאונה. בכור בשם תשובה (פתחי

בהכל לשלטא דמותא מלאכא יכיל לא הוא בריך לקודשא לה דמקני נש בר ההוא
נשא. בני כט:)כשאר דף ג, חלק הקדוש, (זהר

הקדושכל הזה, בעולם מהרשעים נקמות ונוקם ומוחה למחות יכולת בידו שיש מי
לפינחס. שעשה כמו אחריו ולזרעו ברית עמו כורת הוא ברוך
זצ"ל) אבוהב הר"י בשם יב, פרק הקדושה, שער חכמה, (ראשית

פעמים מאה אפילו לעמול צריך תוכחה בדברי הרבים את המזכה
ה' דרך הישרה, הדרך אל הטועים את להטות

לו"ה. תשיבנו השב תעה חמרו או אויבך שור תפגע "כי ד)כתיב תצא.(כ"ג ובפרשת
א') כ"ב מהם,(דברים והתעלמת נדחים שיו את או אחיך שור את תראה "לא כתיב,

שתעה תועה כי "נדחים", לומר בכאן הוסיף ז"ל, הרמב"ן וכתב לאחיך". תשיבם השב
והרחיקו, ממנו שברחו נדחים הזכיר ועתה גדול, עמל בלא הדרך להטותו ויוכל מדרכו

לשונו. כאן עד וכו', כאבד, שהוא שה והזכיר

כךומזה כל התורה חסה אם להתבונן, חמורונוכל על אפילו ישראל, של ממונו על
הדרך, להטותו אחד כל על והחובה הדרך מן והרחיק שתעה שיו, שכןאו כל

להשיבה. רב עמל יצטרך אם אפילו הדרך מן שתועה הישראלית, הנפש על לרחם שצריך

חז"לוהנה דרשת א')ידוע ל"א מאה(ב"מ אפילו לאחיך", תשיבם "השב הכתוב, על
את להטות פעמים מאה אפילו לעמול שצריך בעניננו אף נלמוד ומזה פעמים.

ד'. דרך הישרה, הדרך אל התועים

רקובאמת ושלום, חס להכעיס שאינם ברובם מצוי גמורים חוטאים אפילו בזמנינו,
ממש הם והרי הדרך, מן אותם שמתעים פושעים איזה ידי על בדרך תועים



ה לו כהלכתה פרק הרבים מזכה 

והוא רבנו. מיראת המדרש בית מחצי למעלה מעולם הלכתי לא רבינו של בחייו
ונהיה מערב, לצד סביבו הקהל כל נדחק מערב. לצד השולחן, בקצה למטה ישב

מוורקי: הרבי להם אמר גדול. דוחק שם

ולדחקו.כל עליו להישען אין כן ועל ספר, כמו הוא יהודי

ז"ל:שאלו צבי" ה"חכם הגאון של נכדו גציל, ר' הצדיק הרב

...?שני ספר על להניח מותר אחד ספר והרי

ספר.השיב איננו שהוא עצמו, על לומר חייב מישראל אחד כל  הרבי:

זצ"לוהיה אשכנזי, זלמן משולם ר' המפורסם הגאון דמתא, הרב גם מסיבה באותה
ואמר: הגאון נענה דלובלין. אב"ד

דיי.אילו זה דבר לשמוע אלא באתי לא

ועשהומתוך בספרים הרבים את לזכות המצוה גודל על השיחה נתגלגלה הדברים
המדרש לבית שלו הספרים כל יתנו פטירתו שאחר צוואה, הנזכר הגאון אז

קוימה. וצוואתו הרבים, לתועלת

בפועלוזה נזכם זה ידי על היהודים למיליוני ספרים משלוח ידי שעל מטרתינו כל בעצם
מצוותיו. ולקיים ה' אל לשוב

בו תלויה הגאולה - בתשובה להחזירם בתוכחה הרבים את המזכה

זצוק"לג. ויטל חיים הרב רבנו הקדוש מיד באצבע כתובים חזיונות ספר עיני ראה
בו ידבר ובחלום תמיד מזהירו היה האריז"ל דרבנו נאמר ושם ממש יד בכתב
לשכרו. קץ ואין הגאולה, תלויה ובזה בתשובה ולהחזירם לעם להוכיח דרשיו שירבה

מעט) מקדש הקדוש מספר רצ חיים, אורח להחיד"א, ברכה מחזיק

תוכחה בדברי הרבים את המזכים על הבאים הגדולות הטובות

בכללד. זה הרי מיחה ולא למחות בידו סיפק והיה ועשה, ושמר ולימד, אדם למד
בידו ספק היה ולא לאחרים למד ולא שמר ולא עשה ולא אדם למד לא  ארור

ברוך. בכלל זה הרי ומיחה כה)למחות (ויקרארבה

שלמה.מפני את שהוכיח מפני למלכות? ירבעם זכה קא:)מה (סנהדרין

וברכהיאהב טובה לעולם, בא נחתרוח בעולם שתוכחות זמן שכל התוכחות, את
העולם. מן מסתלקת ורעה לעולם, כח)באין (תמיד

אלאכל עוד ולא הקדושברוךהוא, של לחלקו זוכה שמים לשם חברו המוכיח
חסד. של חוט עליו (שם)שמושכין

כהלכתה  הרבים ה מזכה  לזפרק

קונו.כל לפני קורתרוח עושה הוא הרי הרבים, את ומוכיח להוכיח היודע
ג) רבה אליהו דבי (תנא

או[מפינחס]מזה השם חילול איזה כשרואה צבאות ה' קנאת את שיקנא האדם ילמד
התורה. כאןחילול עד שלום, וברית וחנות טובה יתברך השם לו החזיק איך ראה

הלולים)לשונו. בעשרה הקדוש (של"ה

ביורהדעהכתב בסופו)הרמ"א יב)ובחשןהמשפט(שלד וייל(סימן מהר"י (סימןמתשובת

דשוקנז) מזה בדבר, סכנה שיש משום עבירה בעוברי למחות שלא עכשיו דנהגו
שאר או שררה שום אצל קצת ויד שם לו לאשר לחנף להם דמו וכהיתרא רבים
גמור טעות דעתי ולעניות תורה. תפוג כן על היזקא, ברי דלא גב אףעל תקיפות
לא בטלת הכי תימא לא ואי היזקא בברי אלא נאמרו לא וייל מהר"י ודברי זה הוא
שכתוב כמו לירא מקום בדאיכא אם כי תגורו לא נאמר לא דודאי מעיקרא תגורו

יב)בנדה חושןהמשפט בביתיוסף הובא הרשב"א בשו"ת זה ועיין סא, וכו',(דף על, הממונה ושופט
לא אליו ורעה המקנא, פינחס למחיצת יזכה תגורו לא ומקיים העוברים לרדות ישראל

שור)תאונה. בכור בשם תשובה (פתחי

בהכל לשלטא דמותא מלאכא יכיל לא הוא בריך לקודשא לה דמקני נש בר ההוא
נשא. בני כט:)כשאר דף ג, חלק הקדוש, (זהר

הקדושכל הזה, בעולם מהרשעים נקמות ונוקם ומוחה למחות יכולת בידו שיש מי
לפינחס. שעשה כמו אחריו ולזרעו ברית עמו כורת הוא ברוך
זצ"ל) אבוהב הר"י בשם יב, פרק הקדושה, שער חכמה, (ראשית

פעמים מאה אפילו לעמול צריך תוכחה בדברי הרבים את המזכה
ה' דרך הישרה, הדרך אל הטועים את להטות

לו"ה. תשיבנו השב תעה חמרו או אויבך שור תפגע "כי ד)כתיב תצא.(כ"ג ובפרשת
א') כ"ב מהם,(דברים והתעלמת נדחים שיו את או אחיך שור את תראה "לא כתיב,

שתעה תועה כי "נדחים", לומר בכאן הוסיף ז"ל, הרמב"ן וכתב לאחיך". תשיבם השב
והרחיקו, ממנו שברחו נדחים הזכיר ועתה גדול, עמל בלא הדרך להטותו ויוכל מדרכו

לשונו. כאן עד וכו', כאבד, שהוא שה והזכיר

כךומזה כל התורה חסה אם להתבונן, חמורונוכל על אפילו ישראל, של ממונו על
הדרך, להטותו אחד כל על והחובה הדרך מן והרחיק שתעה שיו, שכןאו כל

להשיבה. רב עמל יצטרך אם אפילו הדרך מן שתועה הישראלית, הנפש על לרחם שצריך

חז"לוהנה דרשת א')ידוע ל"א מאה(ב"מ אפילו לאחיך", תשיבם "השב הכתוב, על
את להטות פעמים מאה אפילו לעמול שצריך בעניננו אף נלמוד ומזה פעמים.

ד'. דרך הישרה, הדרך אל התועים

רקובאמת ושלום, חס להכעיס שאינם ברובם מצוי גמורים חוטאים אפילו בזמנינו,
ממש הם והרי הדרך, מן אותם שמתעים פושעים איזה ידי על בדרך תועים



ה לח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ולהורותם. עליהם לרחם רבה ומצוה בעליו, בית אל לשוב איך יודע שאינו אובד כשה
בה". ילכו הדרך את להם "והודעת שכתוב וכמו הנכונה, הדרך

ותבונהוהנה חכמה בהם ה' נתן אשר תורה מבעלי אנשים בשםישנם להקרא וראויים
להם אין לה', הסלולה הדרך להורותם עמנו שבר לרפאות בכחם ויש ישראל, רועי

הזאת, בעת בהמשךלחשות לגמרי אבודים נעשים בדרך התועים השיים ידי שעל
מהם.הזמן, ידרש יחזקאלודמם הנביא רמז זה את(ל"ד)ועל וגו' הנבא אדם "בן

הוא ואם מידם". צאני את ודרשתי בקשתם, לא האובדות ואת וגו' חזקתם לא הנחלות
ויש מאד. גדול שכרו הרע, היצר ברשת מלהלכד ושומרם עניניהם על ומביט צופה
ברש"י והובא פנחס פרשת בספרי כדאיתא הבא, לעולם ישראל לפרנסי מיוחד שכר

ע"ש יהושע" את "ויקח הפסוק התורה).בעל על חיים (חפץ

מתרבה כבודו בכבודו, כן ידי על וממעט שמים כבוד המרבה כל

במדברו. רבה ד')במדרש אומר(פרשה אליהו וגו'. הכהן אלעזר ופקדת המתחיל מאמר
מתרבה, וכבודו מתרבה שמים כבוד עצמו, כבוד וממעט שמים כבוד המרבה כל
מתמעט. וכבודו במקומו שמים כבוד עצמו, כבוד ומרבה שמים כבוד הממעט וכל
אחר עונים העם וכל כנגדו עומד ובנו בביתהכנסת עומד שהיה אחד באיש מעשה
שהא בנך ראה לו אמרו תפלות. של דברים עונה ובנו הללויה התיבה לפני העובר
עשה למחר שוב ישחק. הוא תינוק לו אעשה ומה להם אמר תפלות. של דברים עונה
של דברים עונה ובנו הללויה התיבה לפני העובר אחר עונין העם וכל ענין כאותו
תינוק אעשה ומה להם אמר תפלות. של דברים עונה שהוא בנך ראה לו אמרו תפלות.
דבר, כל לו אמר ולא תפלות של דברים בנו ענה החג ימי שמונת אותן כל ישחק. הוא
ומת אשתו ומתה האיש אותו שמת עד שלשה ולא שינתה ולא השנה אותה יצאת ולא
של אחד זוג אלא לו נשתייר ולא ביתו מתוך נפשות עשרה חמש ויצאו בנו ובן בנו
ושנה קרא שלא אחד באדם מעשה שוב ורשע. שוטה ואחד וסומא חיגר אחד אדם בני

לך. פרשת בילקוט כן גם איתא אלו והמעשיות וכו'.
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כהלכתה  הרבים ה מזכה  לטפרק

אדרבאנלמד כי השם, למען בפעולתו שמתמעט כבודו על אדם יסתכל שאל מזה
יתרבה. כבודו שמים כבוד להרבות כוונתו יהיה באם

המצוות כל את נוטל בתוכחה הרבים בזיכוי שעוסק שמי מבאר הגר"א
לחלקו הדורות כל סוף עד המוכח של

בגר"אז. מצאנו לאחרים ולהוכיח ביישנותנו את ולכבוש בעוז להתאזר גדול ועידוד
י"ד)למשלי פסוק י"ב לשונו:(פרק דברוזה על חברו את להוכיח אדם יראה "שלעולם

טוב לא בברכותשעושה כבר ד"ה כבתוספות הגון, לא דבר על גם אלא ממש בעבירה רק לא לשונו: (פירוש

ידול"א:) על הם שיעשה המצוות כל אז מעשיו את ויטיב לו ישמע אם המעשהכי (וגדול

כשנ וחומר קל העושה, מן והלאה)יותר מהיום המוכח במעשי התיקון מעשה פעולות ריבוי שכרכפיל יטול
ז"ל האר"י שכתב כמו ממנו הטוב את יטול אזי לו ישמע לא ואם עצמו העושה כמו
כאן עד בגיהנם, חלקו נטל והרשע עדן בגן חברו וחלק חלקו נוטל זכה בסוד והוא

גדול)לשונו באריכות חסידים בספר .(ועיין

באמת יתברך השם לעבודת הוכחה היא הרבים זיכוי

שישח. האדם ידע גם לשונו: וזה זצ"ל, חיים החפץ מבעל בעתו" "דבר בספר כתב
בעבודתו באמת שחפץ בעבור מצוותיו ומקיים ה' העובד בין גדול חילוק
אשרי הכתוב זה על ויורה ובבא, בזה שכר לקבל רק הכל שעושה מי ובין ובמצוותיו,
מצוותיו, בשכר ולא במצוותיו הכתוב זה על ויורה מאד, חפץ במצוותיו ה' ירא איש
ורצה עבדו", לא לאשר אלקים עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם "ושבתם שנאמר וזה
לבוא. לעתיד ביניהם ההיכר תראו עצמו בשביל רק אבל ה' מצוות מקיים אפילו לומר
עצמית הנאה בשביל רק בעבודתו כוונתו או אמיתי עובד הוא אם האדם יבחן ובמה

מעונש ולהנצל שכר שיהיולקבל תשוקתו אמיתי, עובד שהוא דמי בזה, היא הבחינה .
יתברך, השם כבוד שיתגדל כדי רצונו, ועושי ה' עובדי אנשיםהכל רואה הוא ואם

מאוד. עד ודואג מיצר הוא יתברך השם רצון על בשבילעוברים רק שכוונתו מי כן לא
שהוא כיון וחושב ה', מצוות על עוברים אנשים שאר אם כלל חושש אין עצמו, הנאת
ודואג מיצר אינו כן ועל לו, דיו בגיהנם, יענש ולא התורה על יעבור שלא נזהר בעצמו
בעינינו פשוט זה כל כי אחי ותדע נפש. בשאט ית' כבודו שם מחללים שאחרים כלל
אות באיסורים יכשלו שלא להם לעזור אחרים על לדאוג לי מה שאומר שמי כן, גם
כבוד בשביל ולא בבא או בזה לו טוב שיביא עצמו בשביל רק הוא עבודתו שכל הוא

יתברך שוםהשם יעבור שלא עוז בכל מתחזק היה בודאי לכבודו חושש היה שאילו
עבירה. על אדם

מדינתו בני כל על לאהבהו גם משתוקק מלכו את אוהב כשאדם

וכו'ט. לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת שמע קריאת חז"ל,בפרשת פירשו "ואהבת","
בני כל על לאהבהו משתוקק למלכו הנאמן האוהב כמו והוא הבריות, על שתאהבהו

שלם. ובלב באהבה בעבודתו נאמנים הכל שיהיו לבבךמדינתו, בכל הכתוב שסיים ומה



ה לח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ולהורותם. עליהם לרחם רבה ומצוה בעליו, בית אל לשוב איך יודע שאינו אובד כשה
בה". ילכו הדרך את להם "והודעת שכתוב וכמו הנכונה, הדרך

ותבונהוהנה חכמה בהם ה' נתן אשר תורה מבעלי אנשים בשםישנם להקרא וראויים
להם אין לה', הסלולה הדרך להורותם עמנו שבר לרפאות בכחם ויש ישראל, רועי

הזאת, בעת בהמשךלחשות לגמרי אבודים נעשים בדרך התועים השיים ידי שעל
מהם.הזמן, ידרש יחזקאלודמם הנביא רמז זה את(ל"ד)ועל וגו' הנבא אדם "בן

הוא ואם מידם". צאני את ודרשתי בקשתם, לא האובדות ואת וגו' חזקתם לא הנחלות
ויש מאד. גדול שכרו הרע, היצר ברשת מלהלכד ושומרם עניניהם על ומביט צופה
ברש"י והובא פנחס פרשת בספרי כדאיתא הבא, לעולם ישראל לפרנסי מיוחד שכר

ע"ש יהושע" את "ויקח הפסוק התורה).בעל על חיים (חפץ

מתרבה כבודו בכבודו, כן ידי על וממעט שמים כבוד המרבה כל

במדברו. רבה ד')במדרש אומר(פרשה אליהו וגו'. הכהן אלעזר ופקדת המתחיל מאמר
מתרבה, וכבודו מתרבה שמים כבוד עצמו, כבוד וממעט שמים כבוד המרבה כל
מתמעט. וכבודו במקומו שמים כבוד עצמו, כבוד ומרבה שמים כבוד הממעט וכל
אחר עונים העם וכל כנגדו עומד ובנו בביתהכנסת עומד שהיה אחד באיש מעשה
שהא בנך ראה לו אמרו תפלות. של דברים עונה ובנו הללויה התיבה לפני העובר
עשה למחר שוב ישחק. הוא תינוק לו אעשה ומה להם אמר תפלות. של דברים עונה
של דברים עונה ובנו הללויה התיבה לפני העובר אחר עונין העם וכל ענין כאותו
תינוק אעשה ומה להם אמר תפלות. של דברים עונה שהוא בנך ראה לו אמרו תפלות.
דבר, כל לו אמר ולא תפלות של דברים בנו ענה החג ימי שמונת אותן כל ישחק. הוא
ומת אשתו ומתה האיש אותו שמת עד שלשה ולא שינתה ולא השנה אותה יצאת ולא
של אחד זוג אלא לו נשתייר ולא ביתו מתוך נפשות עשרה חמש ויצאו בנו ובן בנו
ושנה קרא שלא אחד באדם מעשה שוב ורשע. שוטה ואחד וסומא חיגר אחד אדם בני

לך. פרשת בילקוט כן גם איתא אלו והמעשיות וכו'.
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כהלכתה  הרבים ה מזכה  לטפרק

אדרבאנלמד כי השם, למען בפעולתו שמתמעט כבודו על אדם יסתכל שאל מזה
יתרבה. כבודו שמים כבוד להרבות כוונתו יהיה באם

המצוות כל את נוטל בתוכחה הרבים בזיכוי שעוסק שמי מבאר הגר"א
לחלקו הדורות כל סוף עד המוכח של

בגר"אז. מצאנו לאחרים ולהוכיח ביישנותנו את ולכבוש בעוז להתאזר גדול ועידוד
י"ד)למשלי פסוק י"ב לשונו:(פרק דברוזה על חברו את להוכיח אדם יראה "שלעולם

טוב לא בברכותשעושה כבר ד"ה כבתוספות הגון, לא דבר על גם אלא ממש בעבירה רק לא לשונו: (פירוש

ידול"א:) על הם שיעשה המצוות כל אז מעשיו את ויטיב לו ישמע אם המעשהכי (וגדול

כשנ וחומר קל העושה, מן והלאה)יותר מהיום המוכח במעשי התיקון מעשה פעולות ריבוי שכרכפיל יטול
ז"ל האר"י שכתב כמו ממנו הטוב את יטול אזי לו ישמע לא ואם עצמו העושה כמו
כאן עד בגיהנם, חלקו נטל והרשע עדן בגן חברו וחלק חלקו נוטל זכה בסוד והוא

גדול)לשונו באריכות חסידים בספר .(ועיין

באמת יתברך השם לעבודת הוכחה היא הרבים זיכוי

שישח. האדם ידע גם לשונו: וזה זצ"ל, חיים החפץ מבעל בעתו" "דבר בספר כתב
בעבודתו באמת שחפץ בעבור מצוותיו ומקיים ה' העובד בין גדול חילוק
אשרי הכתוב זה על ויורה ובבא, בזה שכר לקבל רק הכל שעושה מי ובין ובמצוותיו,
מצוותיו, בשכר ולא במצוותיו הכתוב זה על ויורה מאד, חפץ במצוותיו ה' ירא איש
ורצה עבדו", לא לאשר אלקים עובד בין לרשע צדיק בין וראיתם "ושבתם שנאמר וזה
לבוא. לעתיד ביניהם ההיכר תראו עצמו בשביל רק אבל ה' מצוות מקיים אפילו לומר
עצמית הנאה בשביל רק בעבודתו כוונתו או אמיתי עובד הוא אם האדם יבחן ובמה

מעונש ולהנצל שכר שיהיולקבל תשוקתו אמיתי, עובד שהוא דמי בזה, היא הבחינה .
יתברך, השם כבוד שיתגדל כדי רצונו, ועושי ה' עובדי אנשיםהכל רואה הוא ואם

מאוד. עד ודואג מיצר הוא יתברך השם רצון על בשבילעוברים רק שכוונתו מי כן לא
שהוא כיון וחושב ה', מצוות על עוברים אנשים שאר אם כלל חושש אין עצמו, הנאת
ודואג מיצר אינו כן ועל לו, דיו בגיהנם, יענש ולא התורה על יעבור שלא נזהר בעצמו
בעינינו פשוט זה כל כי אחי ותדע נפש. בשאט ית' כבודו שם מחללים שאחרים כלל
אות באיסורים יכשלו שלא להם לעזור אחרים על לדאוג לי מה שאומר שמי כן, גם
כבוד בשביל ולא בבא או בזה לו טוב שיביא עצמו בשביל רק הוא עבודתו שכל הוא

יתברך שוםהשם יעבור שלא עוז בכל מתחזק היה בודאי לכבודו חושש היה שאילו
עבירה. על אדם

מדינתו בני כל על לאהבהו גם משתוקק מלכו את אוהב כשאדם

וכו'ט. לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת שמע קריאת חז"ל,בפרשת פירשו "ואהבת","
בני כל על לאהבהו משתוקק למלכו הנאמן האוהב כמו והוא הבריות, על שתאהבהו

שלם. ובלב באהבה בעבודתו נאמנים הכל שיהיו לבבךמדינתו, בכל הכתוב שסיים ומה



ה מ כהלכתה פרק הרבים מזכה 

נפשך ובכל נפש, ובכל לב בכל להשתדל דצריך נמי זה ענין על דקאי משמע וגו'
במקום ידו את יקפוץ שלא מאדך ובכל ליצרו, לשמוע שלא הבריות על לאהבהו היינו
בספרי דאיתא מה וזה בעולם. עבודתו זה ידי על שיתחזק שמים, לכבוד שנוגע
אשר הנפש "ואת דכתיב אביך כאברהם הבריות על שתאהבהו אלקיך" ה' את "ואהבת

בחרן". עשו

קירבוידוע זה ידי ועל מאוד החסד במידת גדול שהיה אבינו אברהם של דרכו
ויקרא שבע בבאר אשל "ויטע וכדכתיב השכינה כנפי תחת הבריות את
כל בפי ה' הוקרא האשל ידי דעל במדרש וכדאיתא עולם", אל ה' בשם שם

וכנ"ל. אלקיך" ה' את "ואהבת שאמר וזהו הבריות

הערבות חובת ידי יוצא הרבים מזכה שהוא זה ידי על

לאי. התורה קבלת בעת התורה קיום עצמו על שקיבל ישראל איש שכל ידוע גם
שאר אצל התורה קיום את לחזק ביכלתו שיהיה מה כל אלא קיבל בלבד עצמו על
התורה סיום וזהו לזה. זה ערבים ישראל כל אז ונעשו עצמו על התחייב ישראל בני
כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות נצבים, בפרשת

לזה. זה ערבים שנעשו דהיינו רש"י, שפירש וכמו הזאת", התורה דברי

חיים חשובים חייו אין הרבים את מזכה שאינו מי

מהיא. לעצמי וכשאני לי מי לי אני אין אם אומר היה הוא המשנה, פירש בספורנו

אימתי עכשיו לא ואם מי"ד)אני פ"א עושה,(אבות אני אם אני, מה לעצמי וכשאני
אימתי, עכשיו לא ואם חשוב. אני מה אחרים, לנפשות דואג ואיני בלבד לנפשי רק

עוד. חוזרת אינה שעוברת שעה וכל קצרים, שהחיים

בעבו חובתו ידי לצאת רוצה ידיכשאדם על רק הוא - יתברך השם דת
הרבים זיכוי

לי,יב. מי לי אני אין אם שכתוב מה פירש צדק" "מבשר אדםבספר יחיה אפילו כי
מה שמים ידי לצאת יוכל לא כן פי על אף ועבודה בתורה ויעסוק שנים אלף
בתורה הרבים את יזכה אם לו מצאנו אחת ותרופה יתברך. השם את לעבוד שמחויב

יתברך. הרחמים אב לפני יושר למליצי לו יהיו ומצוותם תורתם אז אםובמצוות וז"ש
ובעבודה בתורה עוסק לבדי אני שיעשהאין מי אותם ומזכה רבים עם עוסק אני אלא

על יעלה שעושים מה וכל אותם זכיתי שאני כיון לי שייך לי טובים ומעשים מצוות
אניחשבוני. מה כלומר אני מה הרבים את מזכה ואינני ה' עובד לעצמי וכשאני

וכו'. נחשב

דברי שדורש זה ידי על אלוקיך" ה' את "ואהבת מצות לקיים זוכה
בבריות ה' אהבת ומחדיר כיבושין

אלקיך",יג. ה' את "ואהבת מובא, וברמב"ם הקדוש ובתשב"ץ הקדוש חרדים בספר
בריותיו, על יתברך אהבתו את ויכניס שיאהב עד כבושין דברי לאחרים שידרוש

כהלכתה  הרבים ה מזכה  מאפרק

תחת להכניסם אחרים אומות להכניע כחו בכל משתדל המלך את האוהב נאמן איש וכמו
מלכו. ממשלת

גדול,ובודאי אדם ובין קטן אדם בין חילוק להכניסאין משתדל למלך שנאמן מי כל
מלכי מלך אהבת להכניס וכמה כמה אחת ועל הבריות. בלב המלך אהבת
את לאהב לעשות שביכולתו מה אחד וכל אני גדול יאמר הקטן גם הבריות בלב המלכים
ימנע אם קטן אדם ואפילו האפשר ככל לעשותו מחויב הבריות על הוא ברוך הקדוש

למלכנו. הטוב שמנע מנשוא גדול ענשו עניוותו מפני מזה עצמו

יותר רבות בזכיות זוכה נפשות יותר שמתקן מה כל

שאינויד. מי וכן לשונו: וזה פ"ו ה' אהבת שער הלבבות" "חובת הקדוש מתקןבספר
מעוטה, זכותו תהיה בלבד נפשו זכותואלא תכפל רבות ונפשות נפשו שמתקן ומי

לאלוקים. שמתקן מי כל זכיות חטאכפי אין הרבים את המזכה כל חז"ל שאמרו כמו
שנאמר בו תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה ואמרו ידו. על ל"ג)בא (דברים

ואומר ישראל". עם ומשפטיו עשה ה' כ"ד)"צדקת תבא(משלי ועליהם ינעם "ולמוכיחים
ואומר טוב". כ')ברכת ואומר(מלאכי וכו'. בפי" ה' יב)"תורת הרבים(דניאל "ומצדיקי

ועד". לעולם "הוכחככוכבים שכתוב כמו המקצרים את להוכיח הבורא צוה כן ועל
עמיתך" את אמרתוכיח ושמואל קללה עד אמר רב תוכחה היא היכן עד ז"ל ואמרו

מפני בזכיותיו וגילתו שמחתו ומהם ימצא", חן אחרי אדם "מכיח ונאמר הכאה, ְֲִִֵַַַָָָעד

לשונו. כאן עד ולתפארת, לגיאות לא בהם ששש

הרבים למזכה ונלווים נזקפין הרבים את שמזכים הזכיות כל

הקדושטו. ע"ט)ובזוהר דף וגו'(בראשית אברם ויקח בחרן", עשו אשר הנפש א"ר"ואת .
וכו'. אין אלעזר א"ר עמי', אזלו דכלהו תימא אי הוו נשא בני כמה הכי אי אבא
את כתיב, הנפש ואת אלא הכי, אמינא הוה וגו' והנפש כתיב הוה אי אבא ר' א"ל
זכותא ההוא לאחרא דמזכה מאן דכל עמי' אזלי דהוו נפשאן דכולהו זכותא לאסגאה

וגו' הנפש ואת דכ' מנלן מני' אעדי ולא בי' עמי'תליא אזיל הוה נפשן דאינון זכותא
כ"ה)דאברהם. פרק רבא תד"א (ועיין

הרבים את שזיכה מפני כשמואל לבן זכה אלקנה

האישיז. "ועלה ג' בפסוק גו', אלקנה" ושמו כו' אחד איש "ויהי א', א', בשמואל
וגומר. לה'" ולזבוח להשתחות ימימה מימים מעירו ההוא

עליואלקנה שקבל ואחת התורה מן שלשה בשנה, פעמים ארבע לשילה עולה היה
זה בענין [ונאמר כו' "ועלה" שנאמר כ"א)בנדבה, ואת(שם הימים זבח "את

ביתו ובני ובניו ואשתו אלקנה עלה יעקב] ישועות רגלים, שלש מן חוץ דמשמע נדרו"
עמו, עולין היו קרוביו וכל ואחיותיו הכנעניםואחיו מן עבודה דרך למדו להם ואמר

וחומר קל וריק, הבל שהם פי על אף שלהם זרה לעבודה עבודה דרך שעשו העכו"ם ומן



ה מ כהלכתה פרק הרבים מזכה 

נפשך ובכל נפש, ובכל לב בכל להשתדל דצריך נמי זה ענין על דקאי משמע וגו'
במקום ידו את יקפוץ שלא מאדך ובכל ליצרו, לשמוע שלא הבריות על לאהבהו היינו
בספרי דאיתא מה וזה בעולם. עבודתו זה ידי על שיתחזק שמים, לכבוד שנוגע
אשר הנפש "ואת דכתיב אביך כאברהם הבריות על שתאהבהו אלקיך" ה' את "ואהבת

בחרן". עשו

קירבוידוע זה ידי ועל מאוד החסד במידת גדול שהיה אבינו אברהם של דרכו
ויקרא שבע בבאר אשל "ויטע וכדכתיב השכינה כנפי תחת הבריות את
כל בפי ה' הוקרא האשל ידי דעל במדרש וכדאיתא עולם", אל ה' בשם שם

וכנ"ל. אלקיך" ה' את "ואהבת שאמר וזהו הבריות

הערבות חובת ידי יוצא הרבים מזכה שהוא זה ידי על

לאי. התורה קבלת בעת התורה קיום עצמו על שקיבל ישראל איש שכל ידוע גם
שאר אצל התורה קיום את לחזק ביכלתו שיהיה מה כל אלא קיבל בלבד עצמו על
התורה סיום וזהו לזה. זה ערבים ישראל כל אז ונעשו עצמו על התחייב ישראל בני
כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות אלקינו לה' "הנסתרות נצבים, בפרשת

לזה. זה ערבים שנעשו דהיינו רש"י, שפירש וכמו הזאת", התורה דברי

חיים חשובים חייו אין הרבים את מזכה שאינו מי

מהיא. לעצמי וכשאני לי מי לי אני אין אם אומר היה הוא המשנה, פירש בספורנו

אימתי עכשיו לא ואם מי"ד)אני פ"א עושה,(אבות אני אם אני, מה לעצמי וכשאני
אימתי, עכשיו לא ואם חשוב. אני מה אחרים, לנפשות דואג ואיני בלבד לנפשי רק

עוד. חוזרת אינה שעוברת שעה וכל קצרים, שהחיים

בעבו חובתו ידי לצאת רוצה ידיכשאדם על רק הוא - יתברך השם דת
הרבים זיכוי

לי,יב. מי לי אני אין אם שכתוב מה פירש צדק" "מבשר אדםבספר יחיה אפילו כי
מה שמים ידי לצאת יוכל לא כן פי על אף ועבודה בתורה ויעסוק שנים אלף
בתורה הרבים את יזכה אם לו מצאנו אחת ותרופה יתברך. השם את לעבוד שמחויב

יתברך. הרחמים אב לפני יושר למליצי לו יהיו ומצוותם תורתם אז אםובמצוות וז"ש
ובעבודה בתורה עוסק לבדי אני שיעשהאין מי אותם ומזכה רבים עם עוסק אני אלא

על יעלה שעושים מה וכל אותם זכיתי שאני כיון לי שייך לי טובים ומעשים מצוות
אניחשבוני. מה כלומר אני מה הרבים את מזכה ואינני ה' עובד לעצמי וכשאני

וכו'. נחשב

דברי שדורש זה ידי על אלוקיך" ה' את "ואהבת מצות לקיים זוכה
בבריות ה' אהבת ומחדיר כיבושין

אלקיך",יג. ה' את "ואהבת מובא, וברמב"ם הקדוש ובתשב"ץ הקדוש חרדים בספר
בריותיו, על יתברך אהבתו את ויכניס שיאהב עד כבושין דברי לאחרים שידרוש

כהלכתה  הרבים ה מזכה  מאפרק

תחת להכניסם אחרים אומות להכניע כחו בכל משתדל המלך את האוהב נאמן איש וכמו
מלכו. ממשלת

גדול,ובודאי אדם ובין קטן אדם בין חילוק להכניסאין משתדל למלך שנאמן מי כל
מלכי מלך אהבת להכניס וכמה כמה אחת ועל הבריות. בלב המלך אהבת
את לאהב לעשות שביכולתו מה אחד וכל אני גדול יאמר הקטן גם הבריות בלב המלכים
ימנע אם קטן אדם ואפילו האפשר ככל לעשותו מחויב הבריות על הוא ברוך הקדוש

למלכנו. הטוב שמנע מנשוא גדול ענשו עניוותו מפני מזה עצמו

יותר רבות בזכיות זוכה נפשות יותר שמתקן מה כל

שאינויד. מי וכן לשונו: וזה פ"ו ה' אהבת שער הלבבות" "חובת הקדוש מתקןבספר
מעוטה, זכותו תהיה בלבד נפשו זכותואלא תכפל רבות ונפשות נפשו שמתקן ומי

לאלוקים. שמתקן מי כל זכיות חטאכפי אין הרבים את המזכה כל חז"ל שאמרו כמו
שנאמר בו תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה ואמרו ידו. על ל"ג)בא (דברים

ואומר ישראל". עם ומשפטיו עשה ה' כ"ד)"צדקת תבא(משלי ועליהם ינעם "ולמוכיחים
ואומר טוב". כ')ברכת ואומר(מלאכי וכו'. בפי" ה' יב)"תורת הרבים(דניאל "ומצדיקי

ועד". לעולם "הוכחככוכבים שכתוב כמו המקצרים את להוכיח הבורא צוה כן ועל
עמיתך" את אמרתוכיח ושמואל קללה עד אמר רב תוכחה היא היכן עד ז"ל ואמרו

מפני בזכיותיו וגילתו שמחתו ומהם ימצא", חן אחרי אדם "מכיח ונאמר הכאה, ְֲִִֵַַַָָָעד

לשונו. כאן עד ולתפארת, לגיאות לא בהם ששש

הרבים למזכה ונלווים נזקפין הרבים את שמזכים הזכיות כל

הקדושטו. ע"ט)ובזוהר דף וגו'(בראשית אברם ויקח בחרן", עשו אשר הנפש א"ר"ואת .
וכו'. אין אלעזר א"ר עמי', אזלו דכלהו תימא אי הוו נשא בני כמה הכי אי אבא
את כתיב, הנפש ואת אלא הכי, אמינא הוה וגו' והנפש כתיב הוה אי אבא ר' א"ל
זכותא ההוא לאחרא דמזכה מאן דכל עמי' אזלי דהוו נפשאן דכולהו זכותא לאסגאה

וגו' הנפש ואת דכ' מנלן מני' אעדי ולא בי' עמי'תליא אזיל הוה נפשן דאינון זכותא
כ"ה)דאברהם. פרק רבא תד"א (ועיין

הרבים את שזיכה מפני כשמואל לבן זכה אלקנה

האישיז. "ועלה ג' בפסוק גו', אלקנה" ושמו כו' אחד איש "ויהי א', א', בשמואל
וגומר. לה'" ולזבוח להשתחות ימימה מימים מעירו ההוא

עליואלקנה שקבל ואחת התורה מן שלשה בשנה, פעמים ארבע לשילה עולה היה
זה בענין [ונאמר כו' "ועלה" שנאמר כ"א)בנדבה, ואת(שם הימים זבח "את

ביתו ובני ובניו ואשתו אלקנה עלה יעקב] ישועות רגלים, שלש מן חוץ דמשמע נדרו"
עמו, עולין היו קרוביו וכל ואחיותיו הכנעניםואחיו מן עבודה דרך למדו להם ואמר

וחומר קל וריק, הבל שהם פי על אף שלהם זרה לעבודה עבודה דרך שעשו העכו"ם ומן



ומב כהלכתה פרק הרבים מזכה 

בריך וקיים חי אל שהוא ה' ברית ארון לפני ולעלות עבודה דרך לעשות צריכים שאתם
לנין היו בדרך עמו וכשעולים עמו כולם שיעלו להם אמר עלמיא, ולעלמי לעלם שמיה
עם מדבר היה האיש שכן לבד, והנשים לבד, האנשים מתקבצין והיו עיר, של ברחובה
להם שואלין והיו מרגשת המדינה והיתה הקטן, עם וגדול האשה, עם והאשה האיש,
טובים, ומעשים תורה תצא שמשם שבשילה האלקים לבית להם ואומרים תלכו להיכן
נעלה להם ואומרים דמעות משגרות עיניהם מיד ביחד, ונלך עמנו תבאו לא למה ואתם

עמו. שעלו עד הפעם עוד להם אמר וכן עמכם,

האחרתלשנה ולשנה בתים, עשרה עמו עלו האחרת ולשנה בתים, חמשה הבאה
עולה שהיה ובדרך בתים, ששים כמו עמו עולין והיו לעלות כולם הרגישו
את מכריע אלקנה והיה עולין ישראל כל שהיו עד האחרת לשנה עולה אינו זו שנה

ידו. על רבים וזכו במצות אותך וחינך זכות לכף ישראל כל

ישראלהקדוש את הכרעת אתה לאלקנה ליה אמר וכליות לבות בוחן שהוא הוא ברוך
שיכריע בן ממך אוציא אני ידך, על רבים וזכו במצות, אותם וחנכת זכות, לכף
מעשה בשכר למדת הא ידו, על רבים ויזכו במצות אותם ויחנך זכות לכף ישראל כל את

שמואל.  אלקנה



ו פרק

הראוי הם מי הציבור, עם הנהגתם אופן הדור, פרנסי ציבור, יםעסקני
על סיועם. עונשן, שכרן, מעלתם, גדולתם, הציבור, על פרנס להמנות
לשם עמהם עוסקים יהיו הציבור עם העוסקים "וכל חז"ל דברי פי

לעד" עומדת וצדקתם מסייעתם. אבותם שזכות פ"ב)שמים, אבות (משנה

ככל הוא שמים לשם שלא הציבור על יתירה אימה שמטיל פרנס כל
דורות לדורי לגיהנום שיורד בגופן ישראל פושעי

אבלא. וכו' הדין ליום כיתות שלשה אומרים, ב"ש תניא הצבור. עם העוסקים וכל
וכו' דורות לדורי בה ונדונין לגיהנם יורדין החיים בארץ חתיתם ושנתנו המינין

שמים. לשם שלא הצבור על יתירה אימה המטיל פרנס זה חסדא רב יז.)אמר (ר"ה

רואה אינו שמים לשם שלא הציבור על יתירה אימה שמטיל פרנס כל
חכם תלמיד בן

שמיםאמר לשם שלא הצבור על יתירה אימה שמטיל פרנס כל רב, אמר יהודה רב
שנאמר חכם תלמיד בן רואה ל"ז)אינו ל(איוב יראה לא אנים הירא ְְֲִִֵֵֶָָָֹ"לכן

לב". קמ"ה)חכמי סימן חסידים ספר ועיין יז., דף השנה (ראש ְֵֵַ

כהלכתה  הרבים ומזכה  מג פרק

יום בכל עליו בוכה הוא ברוך הקדוש בחינם הציבור על המתגאה פרנס

שאפשרב. מי על יום, בכל עליהם בוכה הוא ברוך הקדוש דברים שלשה רבנן, תנו
פרנס ועל ועוסק, בתורה לעסוק לו אפשר שאי מי ועל עוסק, ואינו בתורה לעסוק

בחנם הצבור על ה).אהמתגאה (חגיגה

סובלתו הדעת אין בחינם הציבור על המתגאה פרנס

ופרנסד. מנאף, זקן מכחש, עשיר גאה, דל הן: אלו סובלתן הדעת אין ארבעה
בחנםהמתגאה הצבור וכו'בעל אומרים קיג).גויש (פסחים

היונק את הסובל כאומן הציבור את שיסבול לדיין אזהרה

שופטיכםה. את א)"ואצוה אמר(דברים ההיא". בעת אתכם "ואצוה וכתיב ההיא בעת
לדיין ואזהרה עליהם דיין אימת שתהא לצבור אזהרה שמלאי א"ר אלעזר רבי

שבתאי רבי תימא ואי חנין רבי אמר כמה עד הצבור את יא)שיסבול "כאשר(במדבר
היונק". את האומן ח)ישא (סנהדרין

ולשרתם לעמוד רק הציבור, על לשרור כדי ניתנה לא הרבנית ההנהגה

אלעזרו. ורבי גודגדא בן יוחנן ר' את להושיב דעתו נתן וכו' גמליאל דרבן הא כי
להם אמר ובאו, להם ושלח חזר באו, ולא להם שלח ליבשה כשעלה בראש, חסמא

שנאמר לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן אני ששררות אתם י"ב)כמדומין א' (מלכים

הזה". לעם עבד תהיה היום אם לאמר אליו י)"וידברו (הוריות

ויבזו שיקללו בתנאי גם לקבלה צריך הציבור על והפרנסות המנהיגות
בגללה אותו

אתאז. ליה אמר עבדיתון מאי לון אמר לביתיה נחית זמן חד פרנס הוה אליעזר ר'
טב אגר ליכא לון אמר עליך וצלון ושתון ואכלון סיעא אמרדחד תניין זמן נחת ,

ואקלונך ושתון ואכלון חורי סיעא חד אתא ליה אמר עבדיתון, מאי כדוןהלון לון אמר
שמעון בתריה הלכו ביתא גו נמלך לון אמר פרנס ממניתיה בעון ר"ע טוב, אגר איכא

מתקלל מנת על דאמר מבזייה.וקליה מנת פ"ח)על פאה (ירושלמי
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ומב כהלכתה פרק הרבים מזכה 

בריך וקיים חי אל שהוא ה' ברית ארון לפני ולעלות עבודה דרך לעשות צריכים שאתם
לנין היו בדרך עמו וכשעולים עמו כולם שיעלו להם אמר עלמיא, ולעלמי לעלם שמיה
עם מדבר היה האיש שכן לבד, והנשים לבד, האנשים מתקבצין והיו עיר, של ברחובה
להם שואלין והיו מרגשת המדינה והיתה הקטן, עם וגדול האשה, עם והאשה האיש,
טובים, ומעשים תורה תצא שמשם שבשילה האלקים לבית להם ואומרים תלכו להיכן
נעלה להם ואומרים דמעות משגרות עיניהם מיד ביחד, ונלך עמנו תבאו לא למה ואתם

עמו. שעלו עד הפעם עוד להם אמר וכן עמכם,

האחרתלשנה ולשנה בתים, עשרה עמו עלו האחרת ולשנה בתים, חמשה הבאה
עולה שהיה ובדרך בתים, ששים כמו עמו עולין והיו לעלות כולם הרגישו
את מכריע אלקנה והיה עולין ישראל כל שהיו עד האחרת לשנה עולה אינו זו שנה

ידו. על רבים וזכו במצות אותך וחינך זכות לכף ישראל כל

ישראלהקדוש את הכרעת אתה לאלקנה ליה אמר וכליות לבות בוחן שהוא הוא ברוך
שיכריע בן ממך אוציא אני ידך, על רבים וזכו במצות, אותם וחנכת זכות, לכף
מעשה בשכר למדת הא ידו, על רבים ויזכו במצות אותם ויחנך זכות לכף ישראל כל את

שמואל.  אלקנה



ו פרק

הראוי הם מי הציבור, עם הנהגתם אופן הדור, פרנסי ציבור, יםעסקני
על סיועם. עונשן, שכרן, מעלתם, גדולתם, הציבור, על פרנס להמנות
לשם עמהם עוסקים יהיו הציבור עם העוסקים "וכל חז"ל דברי פי

לעד" עומדת וצדקתם מסייעתם. אבותם שזכות פ"ב)שמים, אבות (משנה

ככל הוא שמים לשם שלא הציבור על יתירה אימה שמטיל פרנס כל
דורות לדורי לגיהנום שיורד בגופן ישראל פושעי

אבלא. וכו' הדין ליום כיתות שלשה אומרים, ב"ש תניא הצבור. עם העוסקים וכל
וכו' דורות לדורי בה ונדונין לגיהנם יורדין החיים בארץ חתיתם ושנתנו המינין

שמים. לשם שלא הצבור על יתירה אימה המטיל פרנס זה חסדא רב יז.)אמר (ר"ה

רואה אינו שמים לשם שלא הציבור על יתירה אימה שמטיל פרנס כל
חכם תלמיד בן

שמיםאמר לשם שלא הצבור על יתירה אימה שמטיל פרנס כל רב, אמר יהודה רב
שנאמר חכם תלמיד בן רואה ל"ז)אינו ל(איוב יראה לא אנים הירא ְְֲִִֵֵֶָָָֹ"לכן

לב". קמ"ה)חכמי סימן חסידים ספר ועיין יז., דף השנה (ראש ְֵֵַ

כהלכתה  הרבים ומזכה  מג פרק

יום בכל עליו בוכה הוא ברוך הקדוש בחינם הציבור על המתגאה פרנס

שאפשרב. מי על יום, בכל עליהם בוכה הוא ברוך הקדוש דברים שלשה רבנן, תנו
פרנס ועל ועוסק, בתורה לעסוק לו אפשר שאי מי ועל עוסק, ואינו בתורה לעסוק

בחנם הצבור על ה).אהמתגאה (חגיגה

סובלתו הדעת אין בחינם הציבור על המתגאה פרנס

ופרנסד. מנאף, זקן מכחש, עשיר גאה, דל הן: אלו סובלתן הדעת אין ארבעה
בחנםהמתגאה הצבור וכו'בעל אומרים קיג).גויש (פסחים

היונק את הסובל כאומן הציבור את שיסבול לדיין אזהרה

שופטיכםה. את א)"ואצוה אמר(דברים ההיא". בעת אתכם "ואצוה וכתיב ההיא בעת
לדיין ואזהרה עליהם דיין אימת שתהא לצבור אזהרה שמלאי א"ר אלעזר רבי

שבתאי רבי תימא ואי חנין רבי אמר כמה עד הצבור את יא)שיסבול "כאשר(במדבר
היונק". את האומן ח)ישא (סנהדרין

ולשרתם לעמוד רק הציבור, על לשרור כדי ניתנה לא הרבנית ההנהגה

אלעזרו. ורבי גודגדא בן יוחנן ר' את להושיב דעתו נתן וכו' גמליאל דרבן הא כי
להם אמר ובאו, להם ושלח חזר באו, ולא להם שלח ליבשה כשעלה בראש, חסמא

שנאמר לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן אני ששררות אתם י"ב)כמדומין א' (מלכים

הזה". לעם עבד תהיה היום אם לאמר אליו י)"וידברו (הוריות

ויבזו שיקללו בתנאי גם לקבלה צריך הציבור על והפרנסות המנהיגות
בגללה אותו

אתאז. ליה אמר עבדיתון מאי לון אמר לביתיה נחית זמן חד פרנס הוה אליעזר ר'
טב אגר ליכא לון אמר עליך וצלון ושתון ואכלון סיעא אמרדחד תניין זמן נחת ,

ואקלונך ושתון ואכלון חורי סיעא חד אתא ליה אמר עבדיתון, מאי כדוןהלון לון אמר
שמעון בתריה הלכו ביתא גו נמלך לון אמר פרנס ממניתיה בעון ר"ע טוב, אגר איכא

מתקלל מנת על דאמר מבזייה.וקליה מנת פ"ח)על פאה (ירושלמי
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ומד כהלכתה פרק הרבים מזכה 

טוב.ח. פרנס בעצמו הוא ברוך הקדוש עליהם מכריז דברים נה.)ג' (ברכות

מתמנהט. שהוא מכיון הצבור על פרנסין מתמנין שהן אלו מתענין היחידים התחילו
מצלי. הוא כדיי נאמן ונמצא הציבור על ה"ד)פרנס פ"א תענית (ירושלמי

בו.י. להשתמש ולא באויר לפרוח לדור לו נוח הדור את מנהיג ורשע חנף ראית אם
ה"ח) (דב"ר

לעולםיא. ישראל פרנסי שכר מתן והודיעו בדברים לקחו יהושע את ויקח
קמא)הבא. פינחס (ספרי

נפשם.יב. עליהם שנותנים ישראל פרנסי אלו קדושיו שד"מ)כל ברכה (ספרי

עליהן.יג. עצמן נותנין כן אם אלא לדור פרנסים מעמידין ואתחנן)אין זוטרתא (פסיקתא

הדור.יד. פרנסי של סדרן ומסדר בעצמו עומד עולמו את הוא ברוך הקדוש כשיחדש
תנ"ד) ישעי' (ילקוט

ציבור בצרכי העוסקים של הסייעתא - מסייעתם אבותם שזכות
אבות זכות מצד היא מעשיהם לפועל להוציא

ולאטו. צדקן לאור להוציא עמהן העוסקין אל המסייעת היא צבור של אבותן זכות
העוסקים. של השתדלותן טוב מצד

אבות זכות מכח נענה השלום עליו רבינו משה

מתו",טז. שכבר המתים את אני "ושבח וכו'. וצדקתם מסייעתם אבותם שזכות
תפלות כמה ואמר הוא ברוך הקדוש לפני משה עמד במדבר ישראל כשחטאו
מיד עבדיך ולישראל" ליצחק לאברהם "זכור וכשאמר נענה ולא לפניו ותחנונים

מתו". שכבר המתים את אני "ושבח שלמה אמר יפה ולא ל)נענה, (שבת

יסייעו אבותיו שזכות אבהן בר גם להיות צריך הציבור על פרנס להמנות

איז. שנהשזכות עשרה שש בן בישיבה, עזריה בן אלעזר רבי את כשמינו כו', בותם
שהוא לא ואמר, ומצטער יושב עקיבא רבי והיה שיבות, ראשו כל ונתמלא היה,
אבותיו לו שזכו אדם אשרי ממני, יותר גדולים בן שהוא אלא ממני יותר תורה בן
עזריה, בן אלעזר רבי של יתדתו היתה מה וכי בה, להתלות יתד לו שיש אדם אשרי

לעזרא. עשירי דור פ"ד)שהיה ברכות (ירושלמי

ישיח. כן אם אלא פרנס ממנין דאין הציבור, עם העוסקים על מוסב אבותם שזכות
אבות. זכות שמואל)לו (מדרש

משפילו הקב"ה דעתו ומגיס השמים מן גדולה שפסקו מי

לאדםיט. גדולה שפוסקין בשעה חנינא א"ר אלעזר א"ר כ. לעד: עומדת וצדקתם
מלכים ואת עיניו מצדיק יגרע לא שנאמר הדורות כל סוף עד ולזרעו לו פוסקין

כהלכתה  הרבים ומזכה  מה פרק

"ואם שנאמר משפילו הוא ברוך הקדוש דעתו הגיס ואם ויגבהו לנצח ויושיבם ְִלכסא

עני". חבלי יכדן ים קב)אסרים (זבחים ְְְֲִִִִִֵַַָֹ

הציבור על להתגאות לפרנס אין

שלאכ. מפני שאול בית מלכות נמשכה לא מה מפני שמואל, אמר יהודה רב אמר
דופי שום בה פרנסזהיה מעמידין אין יהוצדק, בן שמעון ר' משום יוחנן ר' דאמר ,

עליו דעתו תזוח שאם מאחוריו לו תלויה שרצים של קופה כן אם אלא הצבור על
לאחוריך. חזור לי כב)אומרים (יומא

לעשירות סגולה ציבור בצרכי ועוסק פרנס להיות המינוי עצם

מידכא. הצבור על פרנס אדם שנתמנה כיון שמואל, אמר אידי בר נהוראי א"ר
דידהו, טלאי ודילמא "בטלאים", כתב ולבסוף "בבזק" כתיב מעיקרא מתעשר,

דמלתא. רבותא מאי כן כב)אם (יומא

הבא לעולם ומנהיגם זוכה בנחת הציבור את שמנהיג פרנס כל

הבאכב. לעולם ומנהיגם זוכה בנחת הצבור את שמנהיג פרנס כל אלעזר, רבי אמר
ינהלם". מים מעי ועל ינהגם מרחמם "י צט)שנאמר (סנהדרין ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָ

מתקבלת תפילתו נאמן ונמצא הציבור על פרנס שנתמנה מי כל

הןכג. אלו וכו' מתענין היחידים התחילו גשמים ירדו ולא במרחשון י"ז הגיע
על פרנס מתמנה שהוא מכיון הצבור על פרנסין מתמנין שהן אלו היחידים

ו מתפלל הוא נאמןהצבור ונמצא הצבור על פרנס מתמנה שהוא מכיון אלא נענה
ומתענייא. מצלייא הוא פ"א)כדאי תענית (ירושלמי

הדור פרנסי - הגדולים כל עם יחד נמנה הציבור על פרנס המתמנה כל

ואמרכד. ועל עליהון, קבלון ולא פרנסין לון מוקמא בעא לכפרה, עאל יוסי רבי
גדולי עם להימנות זכה הפתילה על שנתמנה זה ומה הפקיע, על בבי בן קומיהון

שכן כל לא נפשות חיי על מתמנין שאתם אתם פ"ח).חהדור פאה (ירושלמי
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ומד כהלכתה פרק הרבים מזכה 
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אבות זכות מכח נענה השלום עליו רבינו משה
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ומו כהלכתה פרק הרבים מזכה 

בזרועו תורה ספר לו נותן היה פרנס ממנה כשהיה חגי ר'

אורייתאכה. לון מטעין הוה פרנסין מקים הוה בר חגי שניתנהטר' שררה שכל לומר
ישורו. שרים בי ימלוכו מלכים בי שנאמר ניתנה פ"ג)מתורה הוריות (ירושלמי

העם עבור המלכות אצל להשתדל חובתם השררה ובעלי הראשים

ידיכו. על משה לוי, רבי בשם דסיכנין יהושע רבי וגו'. כולכם" היום נצבים "אתם
להסתכר ישראל שעתידין הקדש ברוח גביהןישצפה על עומדין וראשיהן במלכות

לזקנים. ראשים פ"ג)הקדים הוריות (ירושלמי

עוונותיו לו מוחלין כן אם אלא לגדולה עולה אדם אין

הכז. לעולם אלעזר, רבי דאמר למסמכיה, מיטמר הוה זירא כיוןרבי וקיים, קבל וה
על לו מוחלין כן אם אלא לגדולה עולה אדם אין אלעזר רבי דאמר להא דשמעה

אנפשיה. ליה אמצי עונותיו כל

י"ד) (סנהדרין

דורות ולדורי לדורות קיימת אבות זכות

זכותכח. שיש הבנים אשריהם וגו', צדיק" בתומו "מתהלך מסייעתן. אבותם שזכות
ויעקב יצחק אברהם שזכות ישראל אשריהן להן, עומדת שזכותם לאבותם
"וישמע כתיב מה במצרים, כשהיו מצילן הוא ברוך הקדוש היה בזכותן להם, עומדת
וגו', קדשו" דבר את זכר "כי שנאמר יצאו בזכותן וכשיצאו וכו', נאקתם" את אלקים
ולישראל ליצחק לאברהם "זכור כתיב מה העגל את כשעשו וגו', בששון" עמו "ויוציא
ודור דור בכל כך וגו', וישראל יצחק אברהם אלקי כתיב מה אליהו בימי וגו', עבדיך"

להן. עומדת אבות י)זכות פרשה בראשית (אגדת

הציבור עם הטרודים הדיינים שכר גדול כמה

כוליכט. בדינא יתבי הוו הונא רב בר ורבה חסדא רב וכו': עליכם אני מעלה ואתם
מדפתי רב בר חייא רב להו תנא ליבייהו, חליש קא הוה העםיאיומא, "ויעמוד ,

כולו היום כל ודן יושב שמשה דעתך על תעלה וכי הערב", עד הבקר מן משה על
אחת, שעה אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין כל לך לומר אלא נעשית, מתי תורתו
כתיב בראשית. במעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה
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כהלכתה  הרבים ז מזכה  מזפרק

בוקר ויהי ערב "ויהי התם וכתיב הערב", עד הבקר מן משה על העם "ויעמוד הכא
אחד". י)יום (שבת

ציבור בצרכי העוסק מעלת היא גדולה כמה

תורה.ל. בדברי כעוסק צבור בצרכי העוסק אמר, ירמיה רפ"ה)ר' ברכות (ירושלמי,

תילה על הדת להעמיד כדי מתורתו ומבטלים ציבור בצרכי העוסקים
בתורה ועוסקים יושבים היו כאילו שכר מקבלים

יסודהלא. היא זו תורה של שביטולה פעמים לקיש, ריש "אשריבאמר דכתיב ,
ששברת. כחך יישר למשה, הוא ברוך הקדוש ליה אמר צט)שברת", (מנחות

המצוה עשה בעצמו שהוא כמו הוא מצוה לעשות חבירו את הכופה

כאילולב. הכתוב עליו מעלה מצוה, לדבר חבירו את המעשה כל אבהו, רבי אמר
היאור,יגעשאה את הכה משה וכי היאור", את בו הכית אשר "ומטך שנאמר ,

הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חברו את המעשה כל לך לומר אלא הכהו, אהרן והלא
עשאו. צט)כאילו (סנהדרין

מצוה כהעושה הוא מצוה לעושי הנטפל

הכתוב"על פרט למה בשנים העדות מתקיימת אם עדים", שלשה או עדים שנים פי
לעשות עליו להחמיר אלא להקל השלישי בא לא אומר, עקיבא ר' כו', בשלשה
אחת על עבירה, כעוברי עבירה לעוברי לנטפל הכתוב ענש כן אם באלו, כיוצא דינו

מצוה. כעושי מצוה לעושי לנטפל טוב שכר שישלם וכמה ה')כמה (מכות



ז פרק

וכלאיתא וכו' אומר, הנשיא יהודה רבי של בנו גמליאל רבן ב': משנה ב' פרק באבות
יהיו הצבור, עם מסייעתןהעמלים אבותם שזכות שמים, לשם עמהם עמלים

לעד. עומדת וצדקתם

וכבוד. שררה לשם ולא שמים לשם עבודתם שיעשו

שמיםא. לשם עמהם עמלים יהיו ציבור, בצרכי העוסקים  הצבור עם העמלים וכל
שזכות הציבור, על להתגאות או ליהנות או להתפאר כדי ולא מצוה, לשם 
כלומר עמהם, העמלים שיצליחו לציבור, מסייעת  מסייעתן הציבור, של  אבותם
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לעשות עליו להחמיר אלא להקל השלישי בא לא אומר, עקיבא ר' כו', בשלשה
אחת על עבירה, כעוברי עבירה לעוברי לנטפל הכתוב ענש כן אם באלו, כיוצא דינו

מצוה. כעושי מצוה לעושי לנטפל טוב שכר שישלם וכמה ה')כמה (מכות



ז פרק

וכלאיתא וכו' אומר, הנשיא יהודה רבי של בנו גמליאל רבן ב': משנה ב' פרק באבות
יהיו הצבור, עם מסייעתןהעמלים אבותם שזכות שמים, לשם עמהם עמלים

לעד. עומדת וצדקתם

וכבוד. שררה לשם ולא שמים לשם עבודתם שיעשו

שמיםא. לשם עמהם עמלים יהיו ציבור, בצרכי העוסקים  הצבור עם העמלים וכל
שזכות הציבור, על להתגאות או ליהנות או להתפאר כדי ולא מצוה, לשם 
כלומר עמהם, העמלים שיצליחו לציבור, מסייעת  מסייעתן הציבור, של  אבותם

 הערות

     


  



ז מח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

בזכות אלא בלבד, עמלם בזכות בשליחותם מצליחים ציבור בצרכי העוסקים שאין
להם אין ולפיכך  לעד עומדת שהיא האבות של  וצדקתם הציבור, של אבותם

הציבור. על ולהתגדל להתייהר

ולא שמים לשם עוסקים להתייהר](להתפאר)שיהיו [ולא

כבודב. על חס אינו כן עושה שהוא שכל עצמן, לכבוד יתרה אימה ולהטיל ולהתגדל
שמים לשם כשהוא אבל עליהם. ולהתגדל עצמו לתועלת אלא ותועלתם, צבור

אמת. ותורות ישרים חוקים ומנחילם ישרה, בהנהגה מנהיגם (מאירי)הוא

לשםג. ציבור בצרכי עוסקים יהיו הציבור פרנסי פירוש, העוסקים. וכל פסיקתא.
תהיה ולא אותן, ומיסרין רעים מדרכים אותם ומונעים ישראל בדרך מנהלים שמים
פרנס שכל ומתגאים, עליהם ומשתררים וממון גדולה לקנות עצמם להנאת כונתם

המקום. לפני מאד הוא שנוא הציבור על מוסר)המתגאה (ספר

" לעמליםד. להם עומדת אבות של צדקתם לעד". עומדת וצדקתם
ויטרי)לעד. (מחזור

" רובה. לפי חושבין ואין עומדת לעד אבות וצדקת פירוש, לעד", עומדת וצדקתם
הדורות שכבר לפי בדעתנו ויעלה זכותם לנו תעמוד שלא לומר השנים

נפרע כבר נאמר אבות זכות להם עמדה לפנינו היו אשר עומדתהראשונים ואין שכרן ו
בניהם ולבני לבניהם זכותן לעמוד לאבות [ש]הבטיח הוא ברוך הקדוש הודיענו לנו,

הדורות. כל סוף מוסר)עד (ספר

דור.ו. אחר דור יתברך השם לפני לעד" הנגיד)"עומדת דוד (ר'

דור.ז. לאלף לעד", עומדת יונה)"צדקתם (רבינו

ציבור בצרכי עוסק מלהיות עצמו האדם ימנע שלא

שמים.ח. לשם עמהם עוסקים יהיו הציבור עם העוסקים לועז)וכל מעם שמואל, (מדרש

מורשה או ממונה או דיין כגון הציבור, על ממונה להיות עצמו אדם ימנע שלא
אותי יתפסו במלכות דבר יארע אם שהרי הזאת, ולצרה לי מה יאמר ואל בטענה
התנא ואומר מזכויותי, לי ינכו נס, לי יארע ואם לסכנה. לבוא ואוכל היהודים כראש
אדם ימנע שלא היינו שמים, לשם עמהם עוסקים יהיו הציבור עם העוסקים וכל
להם תעמוד שמים, לשם יעסקו שאם הנ"ל. חשש מתוך ציבור בצרכי עוסק מלהיות
להם יעשה הציבור בגלל ייתפסו שאם העולם, אבות שהם הציבור, של אבותם זכות
שלהם הצדקה לעד. עומדת וצדקתם אלא מזכיותיהם, ינוכה ולא נס הוא ברוך הקדוש
ואתם להם מבטיח הוא ברוך והקדוש מזכויותיהם. כלום יאבדו ולא בעינה, תישאר
והדבר הציבור לטובת דבר עשיתם שאם עשיתם. כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה
ברוך שהקדוש עשיתם, כאילו עליכם מעלה שאני כך, על תצטערו אל בידכם, עלה לא

שמים. לשם בה עסוקים שתהיו בתנאי למעשה, טובה מחשבה מצרף הוא

כהלכתה  הרבים ז מזכה  מטפרק

יהיוט. הציבור עם העוסקים וכל זה ענין כך אחר שנאמר למה זה בין והשייכות
ללמדנו ארץ, דרך עם תורה תלמוד יפה לעיל לנאמר שמים לשם עמהם עוסקים

מ גדולה הפרנסיםשאמנם בפני מתבזה שאינו כפו. מיגיע הנהנה חכם התלמיד עלת
עוסקים ימיהם שכל הוראה מורי חכמים בלי לעולם אפשר אי אבל בו, התומכים
עון. וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה וכל התנא, שאומר וזהו בתורה.
להיות הם שמוכרחים הוראה ומורי חכמים היינו הציבור, עם העוסקים כל אבל
זכות ואז שמים, לשם עמהם עוסקים יהיו הציבור מן ולהתפרנס הציבור עם עוסקים

ארץ. בדרך גם מסייעתם אבות)אבותם (ברית

בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה כל

הכונהי. בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה וכל כך: המשנה דברי מפרשים ויש
המלאכותלמ כל ועשה תורה שהרביץ חייא ר' עושה שהיה כמו התורה, לאכת

סופה לאחרים, מלמדה ואינה תורה לומד אדם שאם וכן והצבאים, הרשתות להכין
תקעא)בטלה ב' דברים לועז במעם שהובא כפי אבות לטובת(חסדי עסקן אתה אם מקום ומכל .

ותעסוק העיר, בעניני שדנים בשעה המצוי הרע לשון מעון להנצל השתדל הציבור
החטאים. מן להנצל הוא ברוך הקדוש לך יסייע ואז שמים לשם

אבות) לועז, מעם (ילקוט

ארץיא. דרך עם תורה תלמוד נתיבות)יפה בבית דשמיא בסייעתא שכתבתי מה במה(עיין ;
הציבור על פרנס ונתמנה לגדולה שעלה מי אבל פשוט. באדם אמורים דברים
צריך והכי בצינעא. דעביד לה משכחת נמי אי יוחסין, בפ"י כדאמרינן במלאכה, אסור

לקרדום עטרה א"ת במשנה ע"ד. לקמן דהר"מ אליבא בס"ד)למימר שם מה ואתי(עיין
הראשים שאף לך לומר לכאן. ענין סמכו הציבור. עם העמלים וכל דמסיק הא שפיר
פרס לקבל מנת על ולא שמים. לשם אם כי יעסקו לא צבור. בצרכי לפקח המתמנים
עסקי מחמת עצמם ממלאכת שבטלים פי על ואף וטרחם. עסקם בעד הצבור מן
רצוני ובזה. בזה לאחוז אפשר ואי מרובה. וטפולם ומשאם הצבור טרדת כי הצבור.

ל העוסקיםלומר אלו יאכלו ומה נעשית מתי מלאכתן כן אם במלאכה. עמה עסוק
וכו'. מסייעתם אבותם שזכות לפי פרנסתן. בשביל ידאגו שאל אמר לזה שמים. לשם
העוסקים וכל קאמר והכי מיירי מילתא בחדא בבא. דכולה ניחא. נמי ראשון וללשון
לעסוק רשאים אינם כי הצבור, מן פרס בקבלת הם שמותרים פי על אף הצבור, עם
בשביל צבור של מעסקיהם יתבטלו שלא כדי וגם הצבור, כבוד מפני במלאכה
אלא להתעשר, כוונתם תהא ולא שמים, לשם שיעשו יזהרו מקום מכל מלאכתן,

כך ידי על ואונם הונם להרבות יתאוו ואל בלבד. נפשם נצטוהלהחיות המלך (שאפילו

כלבכך) יחסרו לא פרנסתם צורך לכדי מגיע אינו הצבור. מן שנוטלים הפרס אם ואף
צדקה אין כי שכרם. לכפול שמים לשם לעוסקים מסייעת אבותם שזכות לפי טוב.
ולעולמי לעולם לעד עומדת היא כן על שמים. לשם הצבור עם שטורחים מזו. גדולה

אחרון. לדור לבניהם גם שמים)עד (לחם



ז מח כהלכתה פרק הרבים מזכה 

בזכות אלא בלבד, עמלם בזכות בשליחותם מצליחים ציבור בצרכי העוסקים שאין
להם אין ולפיכך  לעד עומדת שהיא האבות של  וצדקתם הציבור, של אבותם

הציבור. על ולהתגדל להתייהר

ולא שמים לשם עוסקים להתייהר](להתפאר)שיהיו [ולא

כבודב. על חס אינו כן עושה שהוא שכל עצמן, לכבוד יתרה אימה ולהטיל ולהתגדל
שמים לשם כשהוא אבל עליהם. ולהתגדל עצמו לתועלת אלא ותועלתם, צבור

אמת. ותורות ישרים חוקים ומנחילם ישרה, בהנהגה מנהיגם (מאירי)הוא

לשםג. ציבור בצרכי עוסקים יהיו הציבור פרנסי פירוש, העוסקים. וכל פסיקתא.
תהיה ולא אותן, ומיסרין רעים מדרכים אותם ומונעים ישראל בדרך מנהלים שמים
פרנס שכל ומתגאים, עליהם ומשתררים וממון גדולה לקנות עצמם להנאת כונתם

המקום. לפני מאד הוא שנוא הציבור על מוסר)המתגאה (ספר

" לעמליםד. להם עומדת אבות של צדקתם לעד". עומדת וצדקתם
ויטרי)לעד. (מחזור

" רובה. לפי חושבין ואין עומדת לעד אבות וצדקת פירוש, לעד", עומדת וצדקתם
הדורות שכבר לפי בדעתנו ויעלה זכותם לנו תעמוד שלא לומר השנים

נפרע כבר נאמר אבות זכות להם עמדה לפנינו היו אשר עומדתהראשונים ואין שכרן ו
בניהם ולבני לבניהם זכותן לעמוד לאבות [ש]הבטיח הוא ברוך הקדוש הודיענו לנו,

הדורות. כל סוף מוסר)עד (ספר

דור.ו. אחר דור יתברך השם לפני לעד" הנגיד)"עומדת דוד (ר'

דור.ז. לאלף לעד", עומדת יונה)"צדקתם (רבינו

ציבור בצרכי עוסק מלהיות עצמו האדם ימנע שלא

שמים.ח. לשם עמהם עוסקים יהיו הציבור עם העוסקים לועז)וכל מעם שמואל, (מדרש

מורשה או ממונה או דיין כגון הציבור, על ממונה להיות עצמו אדם ימנע שלא
אותי יתפסו במלכות דבר יארע אם שהרי הזאת, ולצרה לי מה יאמר ואל בטענה
התנא ואומר מזכויותי, לי ינכו נס, לי יארע ואם לסכנה. לבוא ואוכל היהודים כראש
אדם ימנע שלא היינו שמים, לשם עמהם עוסקים יהיו הציבור עם העוסקים וכל
להם תעמוד שמים, לשם יעסקו שאם הנ"ל. חשש מתוך ציבור בצרכי עוסק מלהיות
להם יעשה הציבור בגלל ייתפסו שאם העולם, אבות שהם הציבור, של אבותם זכות
שלהם הצדקה לעד. עומדת וצדקתם אלא מזכיותיהם, ינוכה ולא נס הוא ברוך הקדוש
ואתם להם מבטיח הוא ברוך והקדוש מזכויותיהם. כלום יאבדו ולא בעינה, תישאר
והדבר הציבור לטובת דבר עשיתם שאם עשיתם. כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה
ברוך שהקדוש עשיתם, כאילו עליכם מעלה שאני כך, על תצטערו אל בידכם, עלה לא

שמים. לשם בה עסוקים שתהיו בתנאי למעשה, טובה מחשבה מצרף הוא

כהלכתה  הרבים ז מזכה  מטפרק

יהיוט. הציבור עם העוסקים וכל זה ענין כך אחר שנאמר למה זה בין והשייכות
ללמדנו ארץ, דרך עם תורה תלמוד יפה לעיל לנאמר שמים לשם עמהם עוסקים

מ גדולה הפרנסיםשאמנם בפני מתבזה שאינו כפו. מיגיע הנהנה חכם התלמיד עלת
עוסקים ימיהם שכל הוראה מורי חכמים בלי לעולם אפשר אי אבל בו, התומכים
עון. וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה וכל התנא, שאומר וזהו בתורה.
להיות הם שמוכרחים הוראה ומורי חכמים היינו הציבור, עם העוסקים כל אבל
זכות ואז שמים, לשם עמהם עוסקים יהיו הציבור מן ולהתפרנס הציבור עם עוסקים

ארץ. בדרך גם מסייעתם אבות)אבותם (ברית

בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה כל

הכונהי. בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה וכל כך: המשנה דברי מפרשים ויש
המלאכותלמ כל ועשה תורה שהרביץ חייא ר' עושה שהיה כמו התורה, לאכת

סופה לאחרים, מלמדה ואינה תורה לומד אדם שאם וכן והצבאים, הרשתות להכין
תקעא)בטלה ב' דברים לועז במעם שהובא כפי אבות לטובת(חסדי עסקן אתה אם מקום ומכל .

ותעסוק העיר, בעניני שדנים בשעה המצוי הרע לשון מעון להנצל השתדל הציבור
החטאים. מן להנצל הוא ברוך הקדוש לך יסייע ואז שמים לשם

אבות) לועז, מעם (ילקוט

ארץיא. דרך עם תורה תלמוד נתיבות)יפה בבית דשמיא בסייעתא שכתבתי מה במה(עיין ;
הציבור על פרנס ונתמנה לגדולה שעלה מי אבל פשוט. באדם אמורים דברים
צריך והכי בצינעא. דעביד לה משכחת נמי אי יוחסין, בפ"י כדאמרינן במלאכה, אסור

לקרדום עטרה א"ת במשנה ע"ד. לקמן דהר"מ אליבא בס"ד)למימר שם מה ואתי(עיין
הראשים שאף לך לומר לכאן. ענין סמכו הציבור. עם העמלים וכל דמסיק הא שפיר
פרס לקבל מנת על ולא שמים. לשם אם כי יעסקו לא צבור. בצרכי לפקח המתמנים
עסקי מחמת עצמם ממלאכת שבטלים פי על ואף וטרחם. עסקם בעד הצבור מן
רצוני ובזה. בזה לאחוז אפשר ואי מרובה. וטפולם ומשאם הצבור טרדת כי הצבור.

ל העוסקיםלומר אלו יאכלו ומה נעשית מתי מלאכתן כן אם במלאכה. עמה עסוק
וכו'. מסייעתם אבותם שזכות לפי פרנסתן. בשביל ידאגו שאל אמר לזה שמים. לשם
העוסקים וכל קאמר והכי מיירי מילתא בחדא בבא. דכולה ניחא. נמי ראשון וללשון
לעסוק רשאים אינם כי הצבור, מן פרס בקבלת הם שמותרים פי על אף הצבור, עם
בשביל צבור של מעסקיהם יתבטלו שלא כדי וגם הצבור, כבוד מפני במלאכה
אלא להתעשר, כוונתם תהא ולא שמים, לשם שיעשו יזהרו מקום מכל מלאכתן,

כך ידי על ואונם הונם להרבות יתאוו ואל בלבד. נפשם נצטוהלהחיות המלך (שאפילו

כלבכך) יחסרו לא פרנסתם צורך לכדי מגיע אינו הצבור. מן שנוטלים הפרס אם ואף
צדקה אין כי שכרם. לכפול שמים לשם לעוסקים מסייעת אבותם שזכות לפי טוב.
ולעולמי לעולם לעד עומדת היא כן על שמים. לשם הצבור עם שטורחים מזו. גדולה

אחרון. לדור לבניהם גם שמים)עד (לחם



ח נ כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ומעכב הוא, ברוך הקדוש רצון לתקן שבידו עושר - פרנס של עונש
גאותו בגלל

ידו,יב. לאל ויש עושרו, מפני אחר אדם או הציבור, על שמתגאה פרנס תראה אם
מפני יכולים ואין הוא, ברוך הקדוש רצון לתקן וברצונם טובים, הקהל ראשי ורוב

שנאמר ימים, יאריך לא אז גאוה, י')הבעל ז' כתיב(דברים בתחלה לשונאו, יאחר לא
שם) ראש(שם הרמת אין ואז גאוה, הבעל מפיל אלא לשונאו, כך ואחר לשונאיו

בו. ולבוטחים בו תי"ד)למסייעים סימן חסידים (ספר



ח פרק

עשיתם כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה שם)ואתם, פ"ב אבות (במשנה

הרבהא. שכר שמים לשם הציבור עם להעוסקים ה' הבטחת להגיד באה משנתינו
ובעמלם. בכוחם עשאום כאילו

מעלהואתם אליכם: ה' דבר כה שמים, לשם הציבור עם אתם עמלים אם 
ובעמלכם. בכוחכם הכל  עשיתם כאילו הרבה, שכר עליכם אני

עסקיויש בגלל מצוה איזו מעשות ציבור בצרכי העוסקים נמנעים שפעמים מפרשים:
עשו כאילו שכר עליהם יעלה ה' כי ידאגו, שלא גמליאל, רבן אמר לכן הציבור,

שמים לשם הציבור עם שעמלים מאחר הזאת, המצוה אמרו(רמב"ם)את וכן (ירושלמי.

ה') תורה".ברכות בדברי כעוסק ציבור בצרכי "העוסק :

אחר: לפדיוןפירוש או לצדקה מצוה, לדבר לכופם  הציבור עם העמלים וכל
ציבור של  אבותם שזכות שמים, לשם עמהם עמלים יהיו שבויים,
שיעשו, והצדקה  וצדקתם הרבה, ממון ואפילו עליהם, שיפסקו מה לתת  מסייעתן
אני מעלה זו, למצוה הציבור את הכופים  ואתם לעד. לציבור תעמוד  לעד עומדת

ממש. מממונכם הזאת המצוה את  עשיתם כאילו הרבה שכר (ברטנורא)עליכם

עשיתם כאלו שכר עליכם אני מעלה ואתם

הואילב. בשבילכם הדבר נעשה כאלו עשיתם. כאלו שכר עליכם אני מעלה ואתם
שמים לשם ועסקתם

מעלהג. המעשה את גומרין אתם אין אפילו עשיתם כאילו עליכם אני מעלה נ"א
אותו. גמרתם כאילו עליכם אני

אםד. עמלים. ואתם כלומר העמלים. אל כמדבר עצמו ר"ג הרי כו'. עליכם אני
מקום מכל זאת בכל כלום. לכם להועיל בידכם עלה ולא ראשונה פעם טרחתם

כהלכתה  הרבים ח מזכה  נאפרק

ניאותי שאיננו מאחר שכר לנו אין לומר ידיכם תרפו בוודאיאל שהרי עמלים. ולרוח ן,
ועלה מעשה עשיתם כאילו עליכם מעלה אלא שכרן. מקפח הוא ברוך הקדוש אין
בסוף למעשה, הוא ברוך הקדוש מצרפה טובה מחשבה חכמים אמרו שהרי בידכם.
ולמד צא צבור. ידי על שמתעלין עליכם. מעלה מהו ויכולו. ובסדר נקנית, האשה
ישראל. ידי על ונתעלו כלום משלהם חסרו שלא הנביאים מכל
אפרים) הר"ר  ויטרי (מחזור

התעסקםה. בעת מצוה מעשות שימנעו שפעמים הצבור עם לעמלים אמר ואתם
ואף ההיא המצוה עשו כאילו שכר עליהם יעלה יתברך שהשם ואמר צבור, בצרכי

שמים. לשם הצבור שהתעסק אחר עשאוה שלא פי (רמב"ם)על

אלוו. אומר, הוא ברוך הקדוש פירוש, עשיתם. כאילו שכר עליכם אני מעלה ואתם
יכולים ואינם טרחן ונושאים במלאכתם ועמלים הציבור עם העוסקים הפרנסים
כאילו עליכם אני מעלה ציבור, בצרכי שמתעסקים בעת ובמצות בתורה לעסוק
אותם שכר לכם אני ונותן ציבור, צרכי מפני עמהם נתעסקתם שלא המצות עשיתם

אמרינן והתם להם, נפניתם שלא ו)מצוות הונא הוי(רב הונא רב בר ורבה חסדא רב
העם ויעמוד מדפתי רב בר חייא להו תנא לבייהו, חלש והוה יומא כולי בדינא יתבי
כולו היום כל ודן יושב שמשה דעתך על תעלה וכי הערב, עד הבקר מן משה על
אחת, שעה אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין כל לך לומר אלא נעשית, אימתי תורתו
כתיב בראשית, למעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה

בוקר. ויהי ערב ויהי התם וכתיב הערב עד הבקר מן משה על העם ויעמוד הכא

מוסר) (ספר

יאבדז. לא יתברך שהבורא תדעו שמים לשם מצוה בדבר בזה המשתדלים ואתם,
לפני לכם יחשב ממון בהוצאת זה לכם עלה שלא אפילו אצלו, שמור והוא שכרכם

שכתוב כמו ממון, זה על הוצאתם כאלו עשיתם)ה' כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה ,(ואתם
וכו')ואמרו עליכם אני מעלה שזכות(ואתם אפילו הצבור עם שהמשתדלים לומר רצה

יחשב להם, עומדת השלום עליהם ויעקב יצחק אברהם הנכבדים האבות אבותם,
הצבור עם השתדלותם והיתה הואיל לזכותם, הצבור עם שעשו הדבר יתברך הבורא

ולהתגאות להתגדל מבלי שמים שמים)לשם לשם עמהם עוסקים .(יהיו

ויאבדואם לריק יגיעתנו לפעול, יכלנו ולא הצבור עם עמדנו אל(שכרנו)תאמרו
אלא כן עשיתם)תאמרו כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה שהבורא(ואתם לומר רצה

עשיתם לא ואפילו חפצכם בידכם ועלה הצבור עם עשיתם כאילו לכם יחשוב יתברך
מכיון ע"ה(שכוונתם)דבר שכתוב כמו שמים לשם קל)היתה בעי(סנהדרין לבא רחמנא .

האדם. מן המבוקש וזהו הטובה והכוונה הלב העיקר לומר, הנגיד)רצה דוד (הר'

שזכותח. פי על שאף לומר רצה עשיתם. כאלו שכר עליכם אני מעלה ואתם
העוסקים אתם ידיכם, על ולא אבותיהם בזכות נעשין וצרכיהם מסייעתן אבותם
פירשו כך ובזכותכם. ידיכם על צרכיהם כל נעשו כאילו שכר עליכם אני מעלה

ז"ל. הראשונים



ח נ כהלכתה פרק הרבים מזכה 

ומעכב הוא, ברוך הקדוש רצון לתקן שבידו עושר - פרנס של עונש
גאותו בגלל

ידו,יב. לאל ויש עושרו, מפני אחר אדם או הציבור, על שמתגאה פרנס תראה אם
מפני יכולים ואין הוא, ברוך הקדוש רצון לתקן וברצונם טובים, הקהל ראשי ורוב

שנאמר ימים, יאריך לא אז גאוה, י')הבעל ז' כתיב(דברים בתחלה לשונאו, יאחר לא
שם) ראש(שם הרמת אין ואז גאוה, הבעל מפיל אלא לשונאו, כך ואחר לשונאיו

בו. ולבוטחים בו תי"ד)למסייעים סימן חסידים (ספר



ח פרק

עשיתם כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה שם)ואתם, פ"ב אבות (במשנה

הרבהא. שכר שמים לשם הציבור עם להעוסקים ה' הבטחת להגיד באה משנתינו
ובעמלם. בכוחם עשאום כאילו

מעלהואתם אליכם: ה' דבר כה שמים, לשם הציבור עם אתם עמלים אם 
ובעמלכם. בכוחכם הכל  עשיתם כאילו הרבה, שכר עליכם אני

עסקיויש בגלל מצוה איזו מעשות ציבור בצרכי העוסקים נמנעים שפעמים מפרשים:
עשו כאילו שכר עליהם יעלה ה' כי ידאגו, שלא גמליאל, רבן אמר לכן הציבור,

שמים לשם הציבור עם שעמלים מאחר הזאת, המצוה אמרו(רמב"ם)את וכן (ירושלמי.

ה') תורה".ברכות בדברי כעוסק ציבור בצרכי "העוסק :

אחר: לפדיוןפירוש או לצדקה מצוה, לדבר לכופם  הציבור עם העמלים וכל
ציבור של  אבותם שזכות שמים, לשם עמהם עמלים יהיו שבויים,
שיעשו, והצדקה  וצדקתם הרבה, ממון ואפילו עליהם, שיפסקו מה לתת  מסייעתן
אני מעלה זו, למצוה הציבור את הכופים  ואתם לעד. לציבור תעמוד  לעד עומדת

ממש. מממונכם הזאת המצוה את  עשיתם כאילו הרבה שכר (ברטנורא)עליכם

עשיתם כאלו שכר עליכם אני מעלה ואתם

הואילב. בשבילכם הדבר נעשה כאלו עשיתם. כאלו שכר עליכם אני מעלה ואתם
שמים לשם ועסקתם

מעלהג. המעשה את גומרין אתם אין אפילו עשיתם כאילו עליכם אני מעלה נ"א
אותו. גמרתם כאילו עליכם אני

אםד. עמלים. ואתם כלומר העמלים. אל כמדבר עצמו ר"ג הרי כו'. עליכם אני
מקום מכל זאת בכל כלום. לכם להועיל בידכם עלה ולא ראשונה פעם טרחתם

כהלכתה  הרבים ח מזכה  נאפרק

ניאותי שאיננו מאחר שכר לנו אין לומר ידיכם תרפו בוודאיאל שהרי עמלים. ולרוח ן,
ועלה מעשה עשיתם כאילו עליכם מעלה אלא שכרן. מקפח הוא ברוך הקדוש אין
בסוף למעשה, הוא ברוך הקדוש מצרפה טובה מחשבה חכמים אמרו שהרי בידכם.
ולמד צא צבור. ידי על שמתעלין עליכם. מעלה מהו ויכולו. ובסדר נקנית, האשה
ישראל. ידי על ונתעלו כלום משלהם חסרו שלא הנביאים מכל
אפרים) הר"ר  ויטרי (מחזור

התעסקםה. בעת מצוה מעשות שימנעו שפעמים הצבור עם לעמלים אמר ואתם
ואף ההיא המצוה עשו כאילו שכר עליהם יעלה יתברך שהשם ואמר צבור, בצרכי

שמים. לשם הצבור שהתעסק אחר עשאוה שלא פי (רמב"ם)על

אלוו. אומר, הוא ברוך הקדוש פירוש, עשיתם. כאילו שכר עליכם אני מעלה ואתם
יכולים ואינם טרחן ונושאים במלאכתם ועמלים הציבור עם העוסקים הפרנסים
כאילו עליכם אני מעלה ציבור, בצרכי שמתעסקים בעת ובמצות בתורה לעסוק
אותם שכר לכם אני ונותן ציבור, צרכי מפני עמהם נתעסקתם שלא המצות עשיתם

אמרינן והתם להם, נפניתם שלא ו)מצוות הונא הוי(רב הונא רב בר ורבה חסדא רב
העם ויעמוד מדפתי רב בר חייא להו תנא לבייהו, חלש והוה יומא כולי בדינא יתבי
כולו היום כל ודן יושב שמשה דעתך על תעלה וכי הערב, עד הבקר מן משה על
אחת, שעה אפילו לאמתו אמת דין שדן דיין כל לך לומר אלא נעשית, אימתי תורתו
כתיב בראשית, למעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה

בוקר. ויהי ערב ויהי התם וכתיב הערב עד הבקר מן משה על העם ויעמוד הכא

מוסר) (ספר

יאבדז. לא יתברך שהבורא תדעו שמים לשם מצוה בדבר בזה המשתדלים ואתם,
לפני לכם יחשב ממון בהוצאת זה לכם עלה שלא אפילו אצלו, שמור והוא שכרכם

שכתוב כמו ממון, זה על הוצאתם כאלו עשיתם)ה' כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה ,(ואתם
וכו')ואמרו עליכם אני מעלה שזכות(ואתם אפילו הצבור עם שהמשתדלים לומר רצה

יחשב להם, עומדת השלום עליהם ויעקב יצחק אברהם הנכבדים האבות אבותם,
הצבור עם השתדלותם והיתה הואיל לזכותם, הצבור עם שעשו הדבר יתברך הבורא

ולהתגאות להתגדל מבלי שמים שמים)לשם לשם עמהם עוסקים .(יהיו

ויאבדואם לריק יגיעתנו לפעול, יכלנו ולא הצבור עם עמדנו אל(שכרנו)תאמרו
אלא כן עשיתם)תאמרו כאלו הרבה שכר עליכם אני מעלה שהבורא(ואתם לומר רצה

עשיתם לא ואפילו חפצכם בידכם ועלה הצבור עם עשיתם כאילו לכם יחשוב יתברך
מכיון ע"ה(שכוונתם)דבר שכתוב כמו שמים לשם קל)היתה בעי(סנהדרין לבא רחמנא .

האדם. מן המבוקש וזהו הטובה והכוונה הלב העיקר לומר, הנגיד)רצה דוד (הר'

שזכותח. פי על שאף לומר רצה עשיתם. כאלו שכר עליכם אני מעלה ואתם
העוסקים אתם ידיכם, על ולא אבותיהם בזכות נעשין וצרכיהם מסייעתן אבותם
פירשו כך ובזכותכם. ידיכם על צרכיהם כל נעשו כאילו שכר עליכם אני מעלה

ז"ל. הראשונים



ח נב כהלכתה פרק הרבים מזכה 

יעשוויש כי ואף צבור, בצרכי לטרוח הזאת ולצרה לי מה תאמר: לבל עוד לפרש
זה, בדבר לחשוב לך שאין הוא, ממונם כי השכר מתן לבדם להם ידי, על צדקה
מאשר במעשיהם ותצליחו מסייעתם אבותם שזכות מפני בעבורם תטיב כפליים כי
עשית כאילו שכר עליך אני ומעלה מרובה. האבות שזכות במעשיך להצליח תוכל
בטרחך מרויח והנך ידך, על הם נתנו אשר נתת מכיסך וכאילו הכל את משלך

מעשיהם כי לעצמך, תטריח אם מאשר אתהבמעשיהם אשר ובכל ממעשיך, מרובים
מטיב צבור בצרכי העוסק לכך מסייעתם. אבותם שזכות בידך, מצליח ה' עושה

לשמים. לבו שיתכוין ובלבד מאד. הרבה לעצמו

דברט. ספור משל [דרך] והוא עשיתם, כאלו עליכם אני מעלה ואתם כך אחר ואמר
המצווה באותם שכר עליהם מעלה שהוא צבור בצורכי העוסקים לאותם ה'
שאמרו והוא מהם, נדחו צבור שלעסקי אחר עשאום, כאלו מעליהם עולם שפרקו

ע"א) י' דף במעשה(בשבת הוא ברוך להקדוש שותף נעשה לאמיתו אמת דין שדן דיין כל
מפניו נדחים דברים והרבה הישוב וקיום המציאות עומדת הוא שהדיין רומז בראשית

וכו']. ברשות זהירין [הוו ואמר עצה דרך כך אחר והזהיר

שטרחתםי. כיון העמלים ואתם לעמלים כן שאומר הוא לומר, רצה עליכם, אני מעלה
עשיתם, כאילו עליכן אני מעלה שחשבתם כמו בידכם עלה ולא צבור בשביל
הקדוש ואתם, פירש, ז"ל ורמב"ם כמעשה. המחשבה לכם מצרף הוא ברוך והקדוש
עמהם לעסוק הצבור עם כוונתכם שהיתה כיון העמלים ואתם כן, אומר הוא ברוך

עשיתם. כאלו המחשבה על שכר עליכם מעלה אני הרי שמים בחיי)לשם (רבינו

אנייא. מעלה היא שמשלהם פי על אף שמים לשם עמהם עסקתם אם מקום ומכל
זוכה בנחת הצבור את שמנהיג פרנס כל חלק בפרק עשיתם, כאלו שכר עליכם

שנאמר הבא, לעולם י)ומנהיגם מט, שמרחם(ישעיה מי כלומר ינהגם" מרחמם "כי
אמרו וכן הבא, לעולם מנהיגם הוא הזה בעולם על(כי)עליהם עצמו המוסר כל

שנאמר לגדולה, עולה סופו י"ז)הצבור ה' ולבסוף(שמות ישראל", בני שוטרי "ויכו
השופטים במנוי למשה ט"ז)נאמר י"א ושוטריו".(במדבר העם זקני הם כי ידעת "אשר

נוכל לא הזה העסק יועיל מה הדור פרנסי יאמרו לא מסייעתן אבותם שזכות ד"א,
נמי והדבר שמים לשם עמהם התעסקו אתם אלא כי לא הוא, קשה כי הענין לגמור

עשיתם. כאלו שכר עליכם אני מעלה נגמר לא ואפילו אבותם, בזכות

יוכלויב. שלא מצות כמה יעברו הציבור עם שעוסקים בזמן שלפעמים לפי פירוש,
ורבינו עשיתם, כאלו שכר עליכם אני מעלה ואתם ואומר מבטיחם כן על לקיים
צדקה לתת הצבור את להכריח לנו מה הצבור מנהיגי יאמרו שלא פירש ז"ל יונה
עשיתם כאלו שכר עליכם אני מעלה אלא כי לא ממונם, שנותנים השכר להם והלא

הצדקה. נחמיאש)אתם (הר"י

וטורחיג. הכוונה טוב אלא לעוסקין אין העוסקין, לנוכח הוא ברוך השם דבר ואתם,
הצליחו וצדקתם אבותם שבזכות פי על אף כלומר עשיתם, כאילו ההשתדלות.
ז"ל והרב לשמי. ועסקתם הואיל עשיתם, כאילו שכר עליכם מעלה אני מעשיכם,

כהלכתה  הרבים ח מזכה  נג פרק

שהם(רמב"ם) בעוד מצוה מעשות הצבור עם העוסקים נמנעים לפעמים כי פירש,
בעבור אותה עשו שלא פי על אף מצוה אותה שכר להם ומעלין צבור, בצרכי עסוקים
לשון על פירושו ליישב משגת דעתי אין ממנו, דעת ופליאה הצבור. עם עסקם
לו היה לא כי דעתי, קוצר לפי כלל הפירוש זה סובל המשנה לשון אין כי המשנה,
וכו'", מעלה ואני שמים לשם עמהם עוסקים "היו אם כי ז"ל, פירושו לפי לשנות
המצוה, מעשות שנמנענו לנו זכר מי כי למודעי, צריכין אנו עדיין כן שנה ואפילו

ז"ל. פירושו להבין עלי מעכבין ואתם, וכו', אבותם שזכות טעם שושן)ונתינת בן (הר"י

עםיד. לא העוסקין עם לדבר חזר עשיתם, כאילו שכר עליכם אני מעלה ואתם,
תועלת לקרב יכלתם לא אם אף להם, אומר הוא ברוך הקדוש כאילו הצבור
וכאילו עשיתם כאילו שכר לכם אעלה אני כי משכרכם, כלום החסרתם לא הצבור,
כאילו שכר עליהם אני מעלה ואתם פירש, ז"ל והרמב"ם ידכם. על תועלתם נגמרה

לה אפשר אי הצבור עם העוסקים הצבור,עשיתם. עם התעסקם בעת המצוות לקיים ם
המצות. עשיתם כאילו שכר עליכם אני מעלה להם אומר הוא ברוך והקדוש

בזכותם,והרמ"ה ולא נעשים אבותם בזכות הצבור שצרכי פי על אף פירש: ז"ל
תאמר לבל פירש: ז"ל יונה ורבינו בזכותכם. נעשים כאילו עליכם אני מעלה
מתן לבדם להם ידי, על צדקה יעשו כי ואף צבור, בצרכי לטרוח הזאת לצרה לי מה
נתתם, וממונכם עשיתם משלכם כאילו שכר עליך אני מעלה כי הוא, ממונם כי השכר

שנאמר י"ב)כמו ככוכבים(דניאל הרבים ומצדיקי הרקיע כזוהר יזהירו "והמשכילים
ועד". לעולם

בזכותטו. אלא נגמר הדבר שאין כיון צבור בצרכי לטרוח לנו מה כן אם תאמרו, ואם
שכיון עשיתם, כאילו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם להם, אמר אבותם,
שהיתה הטובה הכוונה על בעמלכם שכר לכם יש שמים לשם עמהם שהתעסקתם

בעמלכם. לכם

יאמרו,ויש שלא לעניים. צדקה לתת אותם לכוף הצבור עם העוסק לענין זה, לפרש
אבותם וזכות הצדקות נעשו מממונם כי להם, הוא והשכר הרבה טרחנו הרי
לנו ואין לבדם להם לעד עומדת וצדקתם מנכסיהם הזאת המצוה לעשות מסייעתם
עשיתם. כאילו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם אמר, כן על זו. מצוה בשכר חלק
הוא הראשון והפירוש שמים. לשם הצבור עם העוסקים אל יתברך האל דברי והם
ז"ל, משה רבינו לפירוש ראיה כעין יש ברכות ממסכת שבתוספתא אלא נכון, יותר
זמן והגיע עזריה בן אלעזר ור' עקיבא ר' אחר היה מהלך יהודה א"ר שנו, שם כי
צבור. בצורכי עסוקים שהם אלא מלקרות, שנתייאשו אני כמדומה שמע. קריאת
בתורה. כעוסק צבור בצורכי העוסק יהודה רבי אמר עומדין, אין פרק בירושלמי
אבות) (מגן

מיחה ולא למחות בידו שיש מי

תשובהטז. בהלכות הרמב"ם ד')כתב תשובתו(פרק שאין הרבים את המחטיא בענין
רבים בין יחיד בין באחרים למחות בידו שאפשר כל זה, עון "ובכלל מתקבלת:



ח נב כהלכתה פרק הרבים מזכה 

יעשוויש כי ואף צבור, בצרכי לטרוח הזאת ולצרה לי מה תאמר: לבל עוד לפרש
זה, בדבר לחשוב לך שאין הוא, ממונם כי השכר מתן לבדם להם ידי, על צדקה
מאשר במעשיהם ותצליחו מסייעתם אבותם שזכות מפני בעבורם תטיב כפליים כי
עשית כאילו שכר עליך אני ומעלה מרובה. האבות שזכות במעשיך להצליח תוכל
בטרחך מרויח והנך ידך, על הם נתנו אשר נתת מכיסך וכאילו הכל את משלך

מעשיהם כי לעצמך, תטריח אם מאשר אתהבמעשיהם אשר ובכל ממעשיך, מרובים
מטיב צבור בצרכי העוסק לכך מסייעתם. אבותם שזכות בידך, מצליח ה' עושה

לשמים. לבו שיתכוין ובלבד מאד. הרבה לעצמו

דברט. ספור משל [דרך] והוא עשיתם, כאלו עליכם אני מעלה ואתם כך אחר ואמר
המצווה באותם שכר עליהם מעלה שהוא צבור בצורכי העוסקים לאותם ה'
שאמרו והוא מהם, נדחו צבור שלעסקי אחר עשאום, כאלו מעליהם עולם שפרקו

ע"א) י' דף במעשה(בשבת הוא ברוך להקדוש שותף נעשה לאמיתו אמת דין שדן דיין כל
מפניו נדחים דברים והרבה הישוב וקיום המציאות עומדת הוא שהדיין רומז בראשית

וכו']. ברשות זהירין [הוו ואמר עצה דרך כך אחר והזהיר

שטרחתםי. כיון העמלים ואתם לעמלים כן שאומר הוא לומר, רצה עליכם, אני מעלה
עשיתם, כאילו עליכן אני מעלה שחשבתם כמו בידכם עלה ולא צבור בשביל
הקדוש ואתם, פירש, ז"ל ורמב"ם כמעשה. המחשבה לכם מצרף הוא ברוך והקדוש
עמהם לעסוק הצבור עם כוונתכם שהיתה כיון העמלים ואתם כן, אומר הוא ברוך

עשיתם. כאלו המחשבה על שכר עליכם מעלה אני הרי שמים בחיי)לשם (רבינו

אנייא. מעלה היא שמשלהם פי על אף שמים לשם עמהם עסקתם אם מקום ומכל
זוכה בנחת הצבור את שמנהיג פרנס כל חלק בפרק עשיתם, כאלו שכר עליכם

שנאמר הבא, לעולם י)ומנהיגם מט, שמרחם(ישעיה מי כלומר ינהגם" מרחמם "כי
אמרו וכן הבא, לעולם מנהיגם הוא הזה בעולם על(כי)עליהם עצמו המוסר כל

שנאמר לגדולה, עולה סופו י"ז)הצבור ה' ולבסוף(שמות ישראל", בני שוטרי "ויכו
השופטים במנוי למשה ט"ז)נאמר י"א ושוטריו".(במדבר העם זקני הם כי ידעת "אשר

נוכל לא הזה העסק יועיל מה הדור פרנסי יאמרו לא מסייעתן אבותם שזכות ד"א,
נמי והדבר שמים לשם עמהם התעסקו אתם אלא כי לא הוא, קשה כי הענין לגמור

עשיתם. כאלו שכר עליכם אני מעלה נגמר לא ואפילו אבותם, בזכות

יוכלויב. שלא מצות כמה יעברו הציבור עם שעוסקים בזמן שלפעמים לפי פירוש,
ורבינו עשיתם, כאלו שכר עליכם אני מעלה ואתם ואומר מבטיחם כן על לקיים
צדקה לתת הצבור את להכריח לנו מה הצבור מנהיגי יאמרו שלא פירש ז"ל יונה
עשיתם כאלו שכר עליכם אני מעלה אלא כי לא ממונם, שנותנים השכר להם והלא

הצדקה. נחמיאש)אתם (הר"י

וטורחיג. הכוונה טוב אלא לעוסקין אין העוסקין, לנוכח הוא ברוך השם דבר ואתם,
הצליחו וצדקתם אבותם שבזכות פי על אף כלומר עשיתם, כאילו ההשתדלות.
ז"ל והרב לשמי. ועסקתם הואיל עשיתם, כאילו שכר עליכם מעלה אני מעשיכם,

כהלכתה  הרבים ח מזכה  נג פרק

שהם(רמב"ם) בעוד מצוה מעשות הצבור עם העוסקים נמנעים לפעמים כי פירש,
בעבור אותה עשו שלא פי על אף מצוה אותה שכר להם ומעלין צבור, בצרכי עסוקים
לשון על פירושו ליישב משגת דעתי אין ממנו, דעת ופליאה הצבור. עם עסקם
לו היה לא כי דעתי, קוצר לפי כלל הפירוש זה סובל המשנה לשון אין כי המשנה,
וכו'", מעלה ואני שמים לשם עמהם עוסקים "היו אם כי ז"ל, פירושו לפי לשנות
המצוה, מעשות שנמנענו לנו זכר מי כי למודעי, צריכין אנו עדיין כן שנה ואפילו

ז"ל. פירושו להבין עלי מעכבין ואתם, וכו', אבותם שזכות טעם שושן)ונתינת בן (הר"י

עםיד. לא העוסקין עם לדבר חזר עשיתם, כאילו שכר עליכם אני מעלה ואתם,
תועלת לקרב יכלתם לא אם אף להם, אומר הוא ברוך הקדוש כאילו הצבור
וכאילו עשיתם כאילו שכר לכם אעלה אני כי משכרכם, כלום החסרתם לא הצבור,
כאילו שכר עליהם אני מעלה ואתם פירש, ז"ל והרמב"ם ידכם. על תועלתם נגמרה

לה אפשר אי הצבור עם העוסקים הצבור,עשיתם. עם התעסקם בעת המצוות לקיים ם
המצות. עשיתם כאילו שכר עליכם אני מעלה להם אומר הוא ברוך והקדוש

בזכותם,והרמ"ה ולא נעשים אבותם בזכות הצבור שצרכי פי על אף פירש: ז"ל
תאמר לבל פירש: ז"ל יונה ורבינו בזכותכם. נעשים כאילו עליכם אני מעלה
מתן לבדם להם ידי, על צדקה יעשו כי ואף צבור, בצרכי לטרוח הזאת לצרה לי מה
נתתם, וממונכם עשיתם משלכם כאילו שכר עליך אני מעלה כי הוא, ממונם כי השכר

שנאמר י"ב)כמו ככוכבים(דניאל הרבים ומצדיקי הרקיע כזוהר יזהירו "והמשכילים
ועד". לעולם

בזכותטו. אלא נגמר הדבר שאין כיון צבור בצרכי לטרוח לנו מה כן אם תאמרו, ואם
שכיון עשיתם, כאילו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם להם, אמר אבותם,
שהיתה הטובה הכוונה על בעמלכם שכר לכם יש שמים לשם עמהם שהתעסקתם

בעמלכם. לכם

יאמרו,ויש שלא לעניים. צדקה לתת אותם לכוף הצבור עם העוסק לענין זה, לפרש
אבותם וזכות הצדקות נעשו מממונם כי להם, הוא והשכר הרבה טרחנו הרי
לנו ואין לבדם להם לעד עומדת וצדקתם מנכסיהם הזאת המצוה לעשות מסייעתם
עשיתם. כאילו הרבה שכר עליכם אני מעלה ואתם אמר, כן על זו. מצוה בשכר חלק
הוא הראשון והפירוש שמים. לשם הצבור עם העוסקים אל יתברך האל דברי והם
ז"ל, משה רבינו לפירוש ראיה כעין יש ברכות ממסכת שבתוספתא אלא נכון, יותר
זמן והגיע עזריה בן אלעזר ור' עקיבא ר' אחר היה מהלך יהודה א"ר שנו, שם כי
צבור. בצורכי עסוקים שהם אלא מלקרות, שנתייאשו אני כמדומה שמע. קריאת
בתורה. כעוסק צבור בצורכי העוסק יהודה רבי אמר עומדין, אין פרק בירושלמי
אבות) (מגן

מיחה ולא למחות בידו שיש מי

תשובהטז. בהלכות הרמב"ם ד')כתב תשובתו(פרק שאין הרבים את המחטיא בענין
רבים בין יחיד בין באחרים למחות בידו שאפשר כל זה, עון "ובכלל מתקבלת:



ח נד כהלכתה פרק הרבים מזכה 

המאירי לשון וזה בכישלונם". יניחם אלא מיחה כ"ט)ולא ד' חכם:(שבת תלמיד כל
גורם מוחה ואינו למחות שבידו בעצמו יודע והוא כהוגן שלא עושה שהוא באחד שרואה

לעולם. נעזרתקלה שאדם לטעות הקרובים בדברים שכן עזר)וכל כן(מלשון אחר
הענין. כל ע"ש מיחו. ולא לפניו עשוהו שכבר מצד בעשייתן



ממיטב נגוני מירון
ספורי רבי שמעון בר יוחאי

מאת הגה"צ המקובל רבי שלום יהודה גראס שליט"א
נשיא מפעל הזוהר העולמי

מעלת לימוד הזוה"ק

יצא לאור  ע"י מפעל הזוהר העולמי, 
נחל לכיש 24/8 עיה"ק בית שמש

טל: 054-8436784
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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




