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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 מכתב
 מרבי יוחנן באנון זצ"ל

האלוקי  המקובל הצה "ק קליני ] מוות  אחר   האמת מעול בחזרה  [שבא  תשובה הבעל שכתב מה קודש מכתב לנו נתגלה
ושמע הזוהר  אור  בעלוני [ראה  בלבד, דקות בכמה והנתר  הנגלה הוד תורת כל למעלה בישיבתו מהרשב"י שלמד

זיע"א . ["השמי בערה "ויעל זה כל לנו שיפר  אחר  שבועות וכמה  באריכות , יפור  כל בדיק

,י הר מזה ,ד ה ההר רעה ְְִִֶֶַַַַַָָלכבד
ר י   דה האדמ"ר  נ ר חברה שליט "א ,יהדהל הארי רס ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

נצח. לחי צדקנ מ יח א  עד עימי נתיו  ט ב ימיו יארי הא ר  דְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָה

זהר התע ק ת  זכת י  ה ביא  האל לנ ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֹהבטיח
לגרס  תינר  לנ  תב ,רחמי מה לת נצא   דְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹה
הק צת החרב ה ה הר האלה , את לקרב  הר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹולעסק 
רע ,ונפ  האד את מז ה הר הרע, וה צר ה מאה  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאת 
אהבת טה רה,  ה עב דת  ,קד מסר ה א ההר  ְֲֲֵֶַַַַַַָָָל 
ה הר ה צחית , לתכלית  מלאה  נפ מסירת  ויראל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה
ה מה זק קה  לאויר זק ק  ה פי ה מה, אויר ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָהא
ל לד וה צות , ההלכת   ק ע ביחד , דה ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹלזהר
,דת וס שיה דר ,רמזיה ההלכ ת , ט  ה רה , ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָר"ס 
בקדה טהרה  ה רה  ול ד לק מחלטת נפ ְְְְְְֳִִִִֶֶֶֶַָָָָֻֻמסירת 
,ימינ מהרה  פיע צדק  מיח  ל  ר לא נזה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואז

לחי ת . למד י ְְִִֵַַַָֹמה הר
ה א ללע נפ למסר  תמע מ ה הר י על ְְְְְְִִִַַַַַַָָָֹלחית 
המי , להע או ת  מל  להתנק הה , להע ח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעל
ברא האמנה למ ת  בער מ מחה מידיעה ,ְְְְֱִִִִִֵֵֵָָָָָָמרצ
מה כל  והתננת הס ל ת  ל  אזי בתכלית. לְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָע
למה, למעלה , גמת , קצות   זהר ,  היא  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָשמסביב
חכמה, רחנ ת , מ ת ל מאל, ימי אחר, , ְְְְְִִִִָָָָָָֹלפני

ודע  מלכ ת .ינה   ה ל  את  ללת אחרנה  ואחת  ת, ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
 עסק ה דה , הרה פי נצחת   ק היה  ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָה הר
האבת ר ,יד וה יקיה וכל  הרא ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָהאד
נאי ו למה ,  בנ לה וד  ,נר מה  , י דְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹה
הזה ללע ההר  את  לה ריד  רת  ל היחידי ,ניְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָרא
אמר פי י חאי  ר מע רי ה א   עסק ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָדי

יז/א .  זהר  ְִֵַַֹת ני
זהר יזהיר יליה תיב  וג מר,  אלהי רא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹראית 
רי  וחבריו , יחאי  מע רי אינ י א וגמר, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהרקיע

יצחק, ורי חא, ורי יסי, ור י אא , ורי ,רי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאלעזר
זהיר דאזדהר חבר א , דמזהירי(אר אחר זהר(נסח לעילא  ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ

עלי מ אסת חרא, האי עבד ד אא  זהר, מאי  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהרקיע,
 יה  י  יהר מציקי ההר, ספר לי וקרא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלעילא ,
 ילה נהרא י אתח לא ועד , ללע כבי יְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָנפי
חרא, האי דאתח ר זמנא הה א ,עלמי לעלמי ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָלעל
מארי  לכל  , י הע לאס מא הלאל אתיהיב  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָרתא
,איע דמלאכי חיילי וכל  ותא, לעילא ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָמתיבתא 
חדא: רעתא  אס מתא   הע למהוי ,איע מתי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָָונ
יזהיר ילי ה תב וג מר, אלהי רא רא ית  רְְְְְֱִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
רי  וחבריו , יחאי   מע ר י ה א וגמר, הרקיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹזהר
אר יצחק , ורי חא, ור י י סי , ורי  אא, ורי ,נ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָאלעזר
זהר, היא מה  הרקיע, זהר למעלה אר האיר ,ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹהחברי

הה  החר את ע א ר ההר)אא עליו(ספר  ימ הס , ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
יח  יהי  יהר מציקי  ה הר, ספר ל וקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלמעלה ,
לע למי  ללע ר א ייח א ועד , ללע כביְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ה ביא  הלאל נ נה  רת ה ה, החר ח בר זמ ,למיְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָע
ל למה , מעלה י יבת ראי לכל  א י ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלהס

ע  נמת ניעלי  לאכי ה א חילת  להית  לי נת, ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָ
חר ה א ד ה ה הר א מ אחד. בהסמה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָאחדת
וה ה ד ה , מ ד  יחנהר בראי ה ל  ידי על  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻעה 
וה א ה ק ר ה א ה ביא ה אל הה , לחר ימהס  ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָכ
זהר ה מד לכל מזהיר ה א כ ה הר ני את  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹתח
י י  לק "ה , הרחנת  מההנהג ת  הפרדה  לעת  ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻא
נימי  ה א  ה א ר  ד ה את רחנית  הנהגה לכל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלק ר
 המ אמר  פי בראי ה לכל   ימ  בראי ה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלכל

יז/א . ד לב  זכר ה ביא האל ְְִִִִֵַַַַָָָפתיחת 
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,בח ולא  חד  ה א  אנ עלמי ר ואמר,  האל ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻתח
לית ,סתימי ל  על  סתימא , איע ל על  עאה  הא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָאנ
,ני ק ער איקת  ה א  אנ לל , ב תפיסא  ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָמחבה 
לא סתימי עלמי  בה לאנהגא  ,ספיר ע ר  ל ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוקרינ

את סיאת   בה ,ליי את  ועלמי ,ליי סייא)אתאת אחר (נסח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

אנ בגי , ל מיחד ,ל דק יר ה א ואנ נא , ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָמני 
ער, י מא חברי מ חד אפרי  מא ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָמגאו ,
ואמר, ה אל תח : ר :  אפרי א לי ְְִֵַַַָָָָ◌֖ ְְְִִֵֵֵַַאתחיב 
על עלי ה א  אה ,ח ולא אחד ה א  אה להע ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹר
כלה מחבה  ל   אי , ינימ ה מל נימי , ניעלי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָל 
לה וקראת  ני ע רה  ה צאת  אה לל, תמה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלת ס 
 ית א רינס עלמת   ר להנהיג  ספירת, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹער
ה א אה  אבל , ,אד מני ר הס בה , ת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָועלמ ת 
ל , לכ נימי אה  בגלל  , תא מיחד ,תא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהקר
הפריד א  ל יחב החברי ערה   מא אחד פריד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי

: תְא
מבאר מס יר הד ה, הרה וני  לל מזהיר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָזהר 

 ה ל מתיו  ,יהר ו הצות הל ל ת דס ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
מהת ,יניה מה  ודי חסד  למע בע ה א רְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ק דשא בק ת טמאה,  מה סלת קדה   האכל ְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻֻרר
נתיב תיה ביליה  ל על  ה דה  רתבת הא  ריְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ה ה ל ע הליכתיה  לדעת  בסד, דר רמז, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָפ ט ,
לכל ה בטח הצחי ,  ללע ציד להכי הא, ל לע ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻדרכיה 
רק ראית  ספר  אמר וזה  ולילה . מ י  יעסק  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאר

ל(ה)יב ואת  אחיו   ל ט  ואת  א רי את   אבר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָוח
פ ה :...בחר ע אר  פה ואת  רכ א ר ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָרכ
נח, אביו  ח מעה  לאחר ה לת  בי המצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהיא
ה טרא מידי אבינ אברה דה  א ר ה פת ה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָא
ה הר ר  וזה ,נצחי לנצח זרע ול  וה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחרא 
את רחנת  סיר הדה ה רה  התרח ית  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָלכל
וה מה הרח , פה מרה  ואת ר עיְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאר
ה ה?, ה פל   לע אנחנ לה  ,כלית פי תיה פעְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ע אנחנ  אפיל צרת? הרה   ל  עלינ עברת  ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָלה 
ה הר ?ני ה הסר מה העלמת, ל  רא ל  ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהבחר 
לזרע  פ ה העתיד את  דיעבד  הסלת מפט ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמבאר
 ה אהבת  ,יה רו ה צות  ס ת  ,אברה ל   דְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה
,יצ ה הדה , נפ די בער ה דה , רה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻדבק ת
ה מאה, חת  ביה  מד  ה כינה  ה , על ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהרה
 להס עמד   ני אלפי  ל מאבק .ח ה אחרא , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהטרא
המ ת , יעל החמר אמר ה הר החמר, על הרח  חנְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ
הטעיה היתה  החמר  כלית  ל  היתה  לא על ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהעכרה
 ת להעל ביה  מד ה ביה  פה את  לקחת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלטמאה ,
ספר לה עליו   ל ה וד  אמר  וזה קדה , מ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלמק

מט רק י ה(יב)ודר לדר נתמ  ללע ימ  קר ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ
מקמת הרה   ל אדמת :.. עלי  תמב ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָקרא
תא ל  ס פוס ,אד ני מת על נקראי  ימְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

 קראי, חניהר ללע ועל ה  המי   ה חר ,מ ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻ
נע מ   לאס ,ר עב , ל הה  לע ל ,ל  ל  וזה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהצחי .
 ארמ רה רח את  להכניס  למצרי ה דה, ניצ צת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאת 
את לה יל ה ה,  ארמ  חי מה  ס י להלת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹרעה 
לקחת נתיו, י  ל ט  ידי  על  ועמרה דמ  ל ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוד

הביה, ה' את ה לכיה חמת מידי יצחק   נפ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאת 
י ברית אחרא  הטרא  ע לד רת  מנא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹלח
מקרה מסירת ידי על מ "ל " ה כינה  להצאת   תריְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹה
ל פג לט ייה המאה חת  לידי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהמ ת 
למת ה רה  מצו ת ל   לק , ה ס עד ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָי ראל 
ספר ה ל  אד ידי על  קרא  עד מלאה ,  נפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמסירת

מא  רק חרי(ח)יעיה אר יעקב עבי יראל ואה  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הא, ר  דה ל רכ  נ יראל אהבי:.. אברה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹזרע

, הבא ואברה  עב אהב)יעקב עבד , ,)תמצו ל    ק ה , ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ה צר את  ל ח ט  קר קר  ילה ,ב ואה מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאביו ,
מע  קריאת  לקרא ה חר, להעיר נפ מסירת ידי על  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהרע 
לטהרת ה ס ל  טהרה מקוה טבילה לאחר החה  נ ְְְְְְְֳֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻלפני 
מ לי  יפ זגת  ני להניח מצוה, מל  י תר ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחב ת
כל ידי לל הארצת , עי ל  ולע ק ח מ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלח
ולילה, מי רה  לעסק  ,תינורעי עצמ לטהר  ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹהזנת

 טא ייבה ,ר(ס)יבהבי לל  ואפיל עב דה , ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה סר, ספרי   מ ה א  ר ד ה את לאהב  ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹללמד
תפה  לכ לדעת בס ד , פ ט  יהר ו ההלכת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹללמד
ח ב  להע ל א  .ד ה האר"י ,ד ה ה הר י ֲִִִֵַַַַַַָָָָָָעל

א היה א ה  ,"אלהי" הא ותמצאמרד  ח ,ברה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ה א  דה ה הר עיני התננת  ה א , ר ד ה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָאת 
להראת ני העלי לעלמ ת  תא לקחת  ה ס ל הנז ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֻאר
נמרד .תוסי הריאה  סדת  ל  את לה נזי את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָל
לבריאת, לפרנסה , לציד, לצאת   ל  ידי מיד ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָול ט 
רא ית ספר  ה ה הרע ליצר , ל ייד אברה , ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלמירת
ה מאל א מעלי נא ה רד   לפני  האר כל  הלא  ט ) יג  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹרק 
מקרי  הפ עה  אה  ואמאילה : מי ה וא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָואימנה

הצח . ללע נפ מסר וה מת  ְְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹהחמר 
ד ה זהר ספרי ל י ס  אלפי חק  חלק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָארי 
לבי  הדיס   רכי מהה  וג ....רכי בעיְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמ
ה הר ואר זהר ני  ספרי ואלפי ,ויחידי י רְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָמ
איזה לכ ב  אפר אי  , ח וי יבת יר מ לב י  ני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹועל
דלת עת  לעת   התחל בפרט  עה, ה  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמה כה
ה צלח ספר ,הערי ל את יכ מע רי   אְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ה פר מד י  לבית, מית לח עה, ל  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָער
ההר . בספר יחאי ר  מע הרי נ מת  נד ק  בר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהה 
רצה אינ מי  ל הקד מהזהר   אר מה  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹועל 
ד ה וה אר סיני  הר על  רגליו  עמד לא זהר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹללמד
עלינ יג  תזכ תיא יהדה  רי האלקי ה ק ל  י דְְְְֱֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻה
,א י אנ ני א  זה  על להעיר רצה  [ואני ,ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאמ
ה א  העני ל  ח ב אני פי , ה האמה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹזה
זהר ללמד   לה ל ה  כלל   הבינ ולא ידע לא יהאנְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
  וזה    ל לה אמר לא   ניוהר ייב ת  הרא י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹי
עד בג ה א  ללע יז א הג]  ידיעה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמחיסר
מה לפי  עכו  אבל  ,[  הקד זהר באר  ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹהעלי
תצא לא  מעט  עד ה ראה פי יהחד פריה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹשגילית
ולכ , דה ה הר ספר  ידק א אחד יהדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאי
יה די  ל לראת צרי עה" ל ער" ה ה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהנטרס

ז  את יק ל  ל עא ה נת , כל  רגמל  צריכי ה , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ל אה כ נזה בואי ידע, אחד ל ל נת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻכה 

.[.אמ ימינ מהרה  ְְְִִִֵֵֵָָָָה לימה 

ה הר רת  על הסמה  הק ' מ י  מה  ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָועל
ד ה  ל  יס להד [רכי [י "ח ד ה  לל  רגְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹהמת
ספר זה ללמד   כלי  וילדי ריח אחד ל  די  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלבד ,
חמד הדי תב  כבר מה, ד ל  יהר זכת ל אי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמסר,
ג  ת זכ רזנ ערג  ידל  רי  האלקי להמק ל  מת הסְְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹ
מאד, דל עלת  ה ה רה  זהר ספרי  מח ר על  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעלינ

:מת הק   קדש לש ְְְְְֶַָָָָוזה 

 ות ות עלת  מאד,  נח הא כזה פר ראתי  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹועל
ארית חגרי י ראל , לכלל כזה מפר לצמח יכל  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹד ל 
ל היה  זה  ספר לח ר תלאה עמל מ ואני  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹחי 
,דר ה ל דר וק ה צחה  העקה הראי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמ ת 
מק ר  ק וצני , עתק ההר מאמרי  צ הג י ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוג
מחמת ה הר מברי חרי ה ק מת בכל  ,צאְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמ
ר א אחר עני הפסק  ביל   לק ר  מכרח  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהייתי
מאמר ס וא זה , נקדת  ב' ה ה ק רמי  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָאחר,
העקת וכ ההר דברי  ה גי וג  זה כב  קו  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹרמ י
עת י מדקת, ה הה וג הפסיק ת, נקדת   קד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻה
זה וכל ,ני סיפמ זהר ספרי  איזה  לפני  הי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעק י 
כל די  נקל  בי הרא על  להקל ביל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעיתי
מ רק ולא  הב, הת על ת  רג ת  ראי, חקת  ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹללמד
נ הח עזרת  רי  ז מ רה  ביל  וכ ,ולח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהפה 
פר הבנה מקושי  קצת  ה ה ק מ ת  ל עת  ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָלאד
ה מד עד  יאמר ולא  ההר, זיו   קראתיו  אר  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹֻמיחד
רית ה' עזרת בואי , להבי קה לי  צר זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָספר
רסוית ית ט א י ראל  ל לל  דלה טבה מה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָצמח 
בר אי י יראל, ה לל י לע ההר ספר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלד 
הב את  מטהר המה  את  מת האמנה  את ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחק
ה גה ל א רי ,ד ה ה הר ספר לד מ ט ב ת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמת
לא ער  אי" כלל עד יהיה  ולא  מ עיניו קח י י ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
י ה' את  עה  האר מלאה זאת," את  יבי לא כסיל  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹידע
ולגר הפלת  וד  ס ת להקי זה ונזה  ,ימכ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻל
נחת חפני מלא י ראל  לכנתס  ה דה  ה פע ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹהעת 

. רצ יהי  אמ קרב , ה למה  ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֻול אה 

עני א להב ת צביח ברי א להז יר אתי ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָעה
ל א ר פרס ה היק  הדל אה הרב תב  מה ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻזה

לברכה ציק  זכר אז לאי אברה מוה"ר  לי אניס לא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרז
נהר  הרא מעי נ ל וזה  ," לאברה "חסד ה קר ספרְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ה הר חר  ל ה עליו  הרשב"י נת ער י ודע ְְִִִַַַַַַָָָָָכ "ד .
באי מ אי פע אפס  ה א מי  א ר להי ת  לזה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהיה 
מעט יחד  בעל ליחדה   סמ  ל לע ת רצה  , ל ְְֲִֵַַָָָָָָעזר
סדת סקיע וחבריו  הא היה  מה  ה הר  חר ידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעל
ידי  על יכינ ה א   רי ק ד א ליחד   ר ה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהרה
החר ידי  על  וג או "ר, גימטרא ר "ז ה א  ד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָהד,
והתת הענת קל ת  ה ל ת ל יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָהה 
מת נגד עה בכל  עת  כל  הטי ל אר  ,גיטרְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָה
הד ה ה כינה  ס ד  ה  ידה והמת  י דְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָה
ה ורמח וחרב  קלע נקרא  רה והעסק  יראל, ני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹונגד
וספר זה , חר  ידי  על  רעת יל לה די ס דת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחינת 
סעדא  ל די מיחא מלא ימי  להתת עתיד  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָזה
יז אליו ז תא ל וה ה  זר , ה דה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלכינה 
ח ב יתר ה א ה ה  זמ ה עטת ה את  העב דה  י ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻלאה ,

ה ית  היה זמ נבית אילי מל  ע וכו ', ,  ק  ק ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
.נ ל א עד ְַָעד ,

ורי  הרשב "י כת מי אבינ מ פני  רצ ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָויהי
הט את להדיס  צליח אמ עלינ יג תזכ נ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאלעזר
זה עד יראל,  להפיצ זהר ל   י ס וע ד  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהה 

.אמ ימינ מהרה גלתא מ  יפק דא הרשב"י ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָלברת 

ה הר, הפצת הרב , בד , פ ה מסירת  ידי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל 
כל זהר ספרי ל  יתע מה יסק  לדל ת  נ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹביכלת
ה הר, מטי  ספינ ספרי ,דימנ יפא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמיני
ואנחנ ,יר ה הר הפצת מלאכת  את  עלינ הקל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָועד,

ח כה . לכי ה די יה לי תר זהר, יתר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָמפיצי

זה . דל זי ,כר י ה א ר  דְְְְִֵֶַַָָָָה

לפ"ק, תשע"א נת סלו  ְְִֵַט '
ְִָָברכה,
 אנ  חנ ַָָי
ההר" י על   יח" ְִִֵַַַַַמחר
רק ְְֵַני
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,בח ולא  חד  ה א  אנ עלמי ר ואמר,  האל ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֻתח
לית ,סתימי ל  על  סתימא , איע ל על  עאה  הא ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָאנ
,ני ק ער איקת  ה א  אנ לל , ב תפיסא  ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָמחבה 
לא סתימי עלמי  בה לאנהגא  ,ספיר ע ר  ל ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָוקרינ

את סיאת   בה ,ליי את  ועלמי ,ליי סייא)אתאת אחר (נסח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

אנ בגי , ל מיחד ,ל דק יר ה א ואנ נא , ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָמני 
ער, י מא חברי מ חד אפרי  מא ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָמגאו ,
ואמר, ה אל תח : ר :  אפרי א לי ְְִֵַַַָָָָ◌֖ ְְְִִֵֵֵַַאתחיב 
על עלי ה א  אה ,ח ולא אחד ה א  אה להע ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹר
כלה מחבה  ל   אי , ינימ ה מל נימי , ניעלי ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָל 
לה וקראת  ני ע רה  ה צאת  אה לל, תמה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹלת ס 
 ית א רינס עלמת   ר להנהיג  ספירת, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹער
ה א אה  אבל , ,אד מני ר הס בה , ת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָועלמ ת 
ל , לכ נימי אה  בגלל  , תא מיחד ,תא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהקר
הפריד א  ל יחב החברי ערה   מא אחד פריד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָמי

: תְא
מבאר מס יר הד ה, הרה וני  לל מזהיר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָזהר 

 ה ל מתיו  ,יהר ו הצות הל ל ת דס ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
מהת ,יניה מה  ודי חסד  למע בע ה א רְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ק דשא בק ת טמאה,  מה סלת קדה   האכל ְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻֻרר
נתיב תיה ביליה  ל על  ה דה  רתבת הא  ריְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
ה ה ל ע הליכתיה  לדעת  בסד, דר רמז, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָפ ט ,
לכל ה בטח הצחי ,  ללע ציד להכי הא, ל לע ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֻדרכיה 
רק ראית  ספר  אמר וזה  ולילה . מ י  יעסק  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאר

ל(ה)יב ואת  אחיו   ל ט  ואת  א רי את   אבר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָוח
פ ה :...בחר ע אר  פה ואת  רכ א ר ְְְֲֲֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָרכ
נח, אביו  ח מעה  לאחר ה לת  בי המצאת ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהיא
ה טרא מידי אבינ אברה דה  א ר ה פת ה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָא
ה הר ר  וזה ,נצחי לנצח זרע ול  וה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאחרא 
את רחנת  סיר הדה ה רה  התרח ית  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָלכל
וה מה הרח , פה מרה  ואת ר עיְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאר
ה ה?, ה פל   לע אנחנ לה  ,כלית פי תיה פעְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ע אנחנ  אפיל צרת? הרה   ל  עלינ עברת  ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָלה 
ה הר ?ני ה הסר מה העלמת, ל  רא ל  ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהבחר 
לזרע  פ ה העתיד את  דיעבד  הסלת מפט ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמבאר
 ה אהבת  ,יה רו ה צות  ס ת  ,אברה ל   דְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה
,יצ ה הדה , נפ די בער ה דה , רה  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻדבק ת
ה מאה, חת  ביה  מד  ה כינה  ה , על ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהרה
 להס עמד   ני אלפי  ל מאבק .ח ה אחרא , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהטרא
המ ת , יעל החמר אמר ה הר החמר, על הרח  חנְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ
הטעיה היתה  החמר  כלית  ל  היתה  לא על ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהעכרה
 ת להעל ביה  מד ה ביה  פה את  לקחת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלטמאה ,
ספר לה עליו   ל ה וד  אמר  וזה קדה , מ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻלמק

מט רק י ה(יב)ודר לדר נתמ  ללע ימ  קר ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ
מקמת הרה   ל אדמת :.. עלי  תמב ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָקרא
תא ל  ס פוס ,אד ני מת על נקראי  ימְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

 קראי, חניהר ללע ועל ה  המי   ה חר ,מ ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֻ
נע מ   לאס ,ר עב , ל הה  לע ל ,ל  ל  וזה ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהצחי .
 ארמ רה רח את  להכניס  למצרי ה דה, ניצ צת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻאת 
את לה יל ה ה,  ארמ  חי מה  ס י להלת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹרעה 
לקחת נתיו, י  ל ט  ידי  על  ועמרה דמ  ל ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוד

הביה, ה' את ה לכיה חמת מידי יצחק   נפ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאת 
י ברית אחרא  הטרא  ע לד רת  מנא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹלח
מקרה מסירת ידי על מ "ל " ה כינה  להצאת   תריְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹה
ל פג לט ייה המאה חת  לידי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻהמ ת 
למת ה רה  מצו ת ל   לק , ה ס עד ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָי ראל 
ספר ה ל  אד ידי על  קרא  עד מלאה ,  נפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמסירת

מא  רק חרי(ח)יעיה אר יעקב עבי יראל ואה  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הא, ר  דה ל רכ  נ יראל אהבי:.. אברה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹזרע

, הבא ואברה  עב אהב)יעקב עבד , ,)תמצו ל    ק ה , ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ה צר את  ל ח ט  קר קר  ילה ,ב ואה מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאביו ,
מע  קריאת  לקרא ה חר, להעיר נפ מסירת ידי על  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהרע 
לטהרת ה ס ל  טהרה מקוה טבילה לאחר החה  נ ְְְְְְְֳֳִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻלפני 
מ לי  יפ זגת  ני להניח מצוה, מל  י תר ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחב ת
כל ידי לל הארצת , עי ל  ולע ק ח מ ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלח
ולילה, מי רה  לעסק  ,תינורעי עצמ לטהר  ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹהזנת

 טא ייבה ,ר(ס)יבהבי לל  ואפיל עב דה , ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ה סר, ספרי   מ ה א  ר ד ה את לאהב  ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹללמד
תפה  לכ לדעת בס ד , פ ט  יהר ו ההלכת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹללמד
ח ב  להע ל א  .ד ה האר"י ,ד ה ה הר י ֲִִִֵַַַַַַָָָָָָעל

א היה א ה  ,"אלהי" הא ותמצאמרד  ח ,ברה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ה א  דה ה הר עיני התננת  ה א , ר ד ה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָאת 
להראת ני העלי לעלמ ת  תא לקחת  ה ס ל הנז ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֻאר
נמרד .תוסי הריאה  סדת  ל  את לה נזי את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָל
לבריאת, לפרנסה , לציד, לצאת   ל  ידי מיד ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָול ט 
רא ית ספר  ה ה הרע ליצר , ל ייד אברה , ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלמירת
ה מאל א מעלי נא ה רד   לפני  האר כל  הלא  ט ) יג  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹרק 
מקרי  הפ עה  אה  ואמאילה : מי ה וא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָואימנה

הצח . ללע נפ מסר וה מת  ְְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹהחמר 
ד ה זהר ספרי ל י ס  אלפי חק  חלק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָארי 
לבי  הדיס   רכי מהה  וג ....רכי בעיְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמ
ה הר ואר זהר ני  ספרי ואלפי ,ויחידי י רְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָמ
איזה לכ ב  אפר אי  , ח וי יבת יר מ לב י  ני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹועל
דלת עת  לעת   התחל בפרט  עה, ה  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמה כה
ה צלח ספר ,הערי ל את יכ מע רי   אְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ה פר מד י  לבית, מית לח עה, ל  ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָער
ההר . בספר יחאי ר  מע הרי נ מת  נד ק  בר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָהה 
רצה אינ מי  ל הקד מהזהר   אר מה  ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹועל 
ד ה וה אר סיני  הר על  רגליו  עמד לא זהר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹללמד
עלינ יג  תזכ תיא יהדה  רי האלקי ה ק ל  י דְְְְֱֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻה
,א י אנ ני א  זה  על להעיר רצה  [ואני ,ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאמ
ה א  העני ל  ח ב אני פי , ה האמה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹזה
זהר ללמד   לה ל ה  כלל   הבינ ולא ידע לא יהאנְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
  וזה    ל לה אמר לא   ניוהר ייב ת  הרא י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹי
עד בג ה א  ללע יז א הג]  ידיעה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמחיסר
מה לפי  עכו  אבל  ,[  הקד זהר באר  ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹהעלי
תצא לא  מעט  עד ה ראה פי יהחד פריה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹשגילית
ולכ , דה ה הר ספר  ידק א אחד יהדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאי
יה די  ל לראת צרי עה" ל ער" ה ה  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהנטרס

ז  את יק ל  ל עא ה נת , כל  רגמל  צריכי ה , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ל אה כ נזה בואי ידע, אחד ל ל נת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻכה 

.[.אמ ימינ מהרה  ְְְִִִֵֵֵָָָָה לימה 

ה הר רת  על הסמה  הק ' מ י  מה  ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָועל
ד ה  ל  יס להד [רכי [י "ח ד ה  לל  רגְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹהמת
ספר זה ללמד   כלי  וילדי ריח אחד ל  די  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלבד ,
חמד הדי תב  כבר מה, ד ל  יהר זכת ל אי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמסר,
ג  ת זכ רזנ ערג  ידל  רי  האלקי להמק ל  מת הסְְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָֹ
מאד, דל עלת  ה ה רה  זהר ספרי  מח ר על  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעלינ

:מת הק   קדש לש ְְְְְֶַָָָָוזה 

 ות ות עלת  מאד,  נח הא כזה פר ראתי  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹועל
ארית חגרי י ראל , לכלל כזה מפר לצמח יכל  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹד ל 
ל היה  זה  ספר לח ר תלאה עמל מ ואני  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹחי 
,דר ה ל דר וק ה צחה  העקה הראי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמ ת 
מק ר  ק וצני , עתק ההר מאמרי  צ הג י ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוג
מחמת ה הר מברי חרי ה ק מת בכל  ,צאְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמ
ר א אחר עני הפסק  ביל   לק ר  מכרח  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהייתי
מאמר ס וא זה , נקדת  ב' ה ה ק רמי  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָאחר,
העקת וכ ההר דברי  ה גי וג  זה כב  קו  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹֹרמ י
עת י מדקת, ה הה וג הפסיק ת, נקדת   קד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻה
זה וכל ,ני סיפמ זהר ספרי  איזה  לפני  הי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעק י 
כל די  נקל  בי הרא על  להקל ביל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעיתי
מ רק ולא  הב, הת על ת  רג ת  ראי, חקת  ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹללמד
נ הח עזרת  רי  ז מ רה  ביל  וכ ,ולח ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהפה 
פר הבנה מקושי  קצת  ה ה ק מ ת  ל עת  ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָלאד
ה מד עד  יאמר ולא  ההר, זיו   קראתיו  אר  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹֻמיחד
רית ה' עזרת בואי , להבי קה לי  צר זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָספר
רסוית ית ט א י ראל  ל לל  דלה טבה מה  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָצמח 
בר אי י יראל, ה לל י לע ההר ספר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלד 
הב את  מטהר המה  את  מת האמנה  את ְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחק
ה גה ל א רי ,ד ה ה הר ספר לד מ ט ב ת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמת
לא ער  אי" כלל עד יהיה  ולא  מ עיניו קח י י ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
י ה' את  עה  האר מלאה זאת," את  יבי לא כסיל  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹידע
ולגר הפלת  וד  ס ת להקי זה ונזה  ,ימכ ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻל
נחת חפני מלא י ראל  לכנתס  ה דה  ה פע ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹהעת 

. רצ יהי  אמ קרב , ה למה  ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֻול אה 

עני א להב ת צביח ברי א להז יר אתי ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָעה
ל א ר פרס ה היק  הדל אה הרב תב  מה ְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻזה

לברכה ציק  זכר אז לאי אברה מוה"ר  לי אניס לא ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרז
נהר  הרא מעי נ ל וזה  ," לאברה "חסד ה קר ספרְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ה הר חר  ל ה עליו  הרשב"י נת ער י ודע ְְִִִַַַַַַָָָָָכ "ד .
באי מ אי פע אפס  ה א מי  א ר להי ת  לזה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהיה 
מעט יחד  בעל ליחדה   סמ  ל לע ת רצה  , ל ְְֲִֵַַָָָָָָעזר
סדת סקיע וחבריו  הא היה  מה  ה הר  חר ידי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעל
ידי  על יכינ ה א   רי ק ד א ליחד   ר ה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהרה
החר ידי  על  וג או "ר, גימטרא ר "ז ה א  ד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָהד,
והתת הענת קל ת  ה ל ת ל יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָהה 
מת נגד עה בכל  עת  כל  הטי ל אר  ,גיטרְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָה
הד ה ה כינה  ס ד  ה  ידה והמת  י דְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָה
ה ורמח וחרב  קלע נקרא  רה והעסק  יראל, ני ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹונגד
וספר זה , חר  ידי  על  רעת יל לה די ס דת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחינת 
סעדא  ל די מיחא מלא ימי  להתת עתיד  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָזה
יז אליו ז תא ל וה ה  זר , ה דה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלכינה 
ח ב יתר ה א ה ה  זמ ה עטת ה את  העב דה  י ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻלאה ,

ה ית  היה זמ נבית אילי מל  ע וכו ', ,  ק  ק ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
.נ ל א עד ְַָעד ,

ורי  הרשב "י כת מי אבינ מ פני  רצ ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָויהי
הט את להדיס  צליח אמ עלינ יג תזכ נ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאלעזר
זה עד יראל,  להפיצ זהר ל   י ס וע ד  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהה 

.אמ ימינ מהרה גלתא מ  יפק דא הרשב"י ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָלברת 

ה הר, הפצת הרב , בד , פ ה מסירת  ידי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל 
כל זהר ספרי ל  יתע מה יסק  לדל ת  נ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹביכלת
ה הר, מטי  ספינ ספרי ,דימנ יפא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻמיני
ואנחנ ,יר ה הר הפצת מלאכת  את  עלינ הקל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָועד,

ח כה . לכי ה די יה לי תר זהר, יתר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָמפיצי

זה . דל זי ,כר י ה א ר  דְְְְִֵֶַַָָָָה

לפ"ק, תשע"א נת סלו  ְְִֵַט '
ְִָָברכה,
 אנ  חנ ַָָי
ההר" י על   יח" ְִִֵַַַַַמחר
רק ְְֵַני
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