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חלק 4

,Łõדñה הרõבז קõלעס כרחäמ רב הערב תïמקלי להינצל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהרõצה
מהäàëל Łהðילה נח תיבתéְִִֵֵֶַַַַָֹ

ןäרשיעייא,ואינ רב רב)ערב שמהערב הרŁעים àההäא(ואõתם äהà דיתקיים ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
,ב:)זמנאäתéה יחŁëה יאתà לפני àהם יב)(יתקיים יתלàנâ)äנçאל äררàית ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

.עיםŁר äיעŁוהר יםàר äרפðראל)ויłיà רäמá àירäר יהיה אינäן(Łאז :äנàיתל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
מŁנה. הõôרה)מארי êיäëד ידי על äיתבררŁ נהŁëה àעלי äêא)זרעא אינäן :äרפðוי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

עëא. Łâאר טõביםקâיŁא äמעłים תõמצו ידי על äררàית העם Łאר לŁ Łõדñה (וזרע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

âכתיב,äצדקה) הäא יג)הדא הéסף.(זכריה את צרףé יםôצרפäידי על äהיינâ) ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לצדקה) õìŁתנים רב.éסף ערב ןäאינ ,עיםŁר äיעŁללוהרéמ äיצא רב הערב äêוא) ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

.יłראל) ְִֵָ

נאלâ)(להיבàק מארי אינäן ,äיבינ יליםéłëסקים,והõעŁ äêא הם (והéłëילים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

הõôרה) àהõןàסõדõת מרôאâ(יב אלçנâ).הרקיע זהרé äיזהיר יליםéłëוה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ
הåהר ספר âאקרי âא, àזהר מâôŁלין קאâ ןäאינ הâðיקים,אêין הם äêא) ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

הזõהר) ספר קראìה הåה רõאà נחŁעõסקים éתיבת äאיהâ,ילðë נח éתיבת (Łהäא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹ

מעיר,מהäàëל) אחד äלזמנין ëמלכäתא. וŁבע מעיר, ניםŁ ãà דëתéנŁין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
מïŁëחה. הäàëלŁä,נים לפני לôיבה נסéלהי äזכ äéלם êŁא õמéŁ)רåה רק üéיזים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

קצר הåמן éי ,Łõדñה הזõהר ידי על להינצל äéיז àמלאכיוהéłëילים éŁתäב õמé ïסäק, ג' רקï) ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

('אןõהאד õהיכל אל יבõא äפתאõם לפני üרâ äפנה מלאכי õŁלח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהìני
ה' אמר אà הìה חפצים אôם אŁר הàרית üמלאä יםŁמבק אôם רŁְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָא

דבהõן הñדŁõ)צבקõת) àזõהר קõלעס äéזçŁ äêאà)א)יתקיים תõמŁ)ןàה éל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
.äהäליכŁô היאõרה צדקינä,הõêçד יחŁמ ïני לàלק äמהראõŁנים àנים, בחינתà (להיõת ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

(äימינà âילàüמהרה סàה על וכלא âא, âספרא ãרõא ספר.ודא לŁ רõהא (וזה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

(Łõדñה י"àŁהר àזכäת זה וכל àנŁמõתיהם, יאיר Łõדñה àהעלõתý.זõהר ïרŁת Łõדñה (זõהר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

נ"ד) ,ג"נ עäëד כ"א ןäיקô הרõז ניäיקô ןçוע ע"ב, קנ"ג âף ,מהימנא רעיא . ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

,ץäולח מfiפה הäא õרתõô éל הåהר, ספרà עõסק õאינŁ מי רב: ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהערב
להיõת ,םŁ מאנŁי להיõת אêא õôàרה עõסק õואינ ורëאäת, תäטע õêéְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻו
חלק ולא חçים õל ואין הàרõçת, על äלהôłרר הõâר áדõל Łורא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹרב

חçים תõארח יfiיג לא äבוâאי  àְְִִִַַַַַַָֹחçים

אמיäה õרתõô éל האר"י, וכתבי ותäñנים הרåה ספרà סקõע õאינŁ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
להיõת אêא õôàרה עõסק õואינ ורëאäת, טעäת õêéו ולחäץ, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמfiפה
ואין הàרõçת, על äלהôłרר הõâר áדõל Łורא רב להיõת Łם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹמאנŁי
ידי על אêא חçים ארחõת יfiיג לא äבוâאי  àחçים חלק ולא חçים õְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹל

àלבד: ויטאל חçים הרב מרן וכתבי הרåה האחרõן,לäëד הåה מיõâàר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹ
האר"י מרן וכתבי ותäñנים הרåה ספרà עõסק õאינŁŁëמ חçים Łהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
äפõסקים, äבתלמäד äבמŁנה מקראà àלäלה ,ŁפìללéŁ נאמנה ידע ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

õעŁ õרתõô,ץäולח מfiפה הäא והארהסק àחçים עסק õל ואין éדõאג, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
,Łפìת,לäאëור תäטע õêé אäיוהŁמאנ להיõת אêא רהõôà עõסק õואינ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

הàרõçת, על ררôłלהä רõâה áדõל Łורא רב להיõת חçיםŁם, õל ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹ
.יםçחà חלק ְִֵֶַַֹולא

àעלã,ועçן עם ãל לרצõת ãàלג âיôער מאן äנà לית :Łחד זהר àתäñני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
וצוחין קŁäין. הëכà ,הï âבעל ריתאõאà וליליא יõמא àכל ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָצוחין
מאן ולית יקרא, לן הב עäתרא לן הב הב. הב âאמרין ככלבין ãàְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

Łכינôא. לסלקא ידיâיâôŁל על אêא יםçח ארחõת יfiיג לא äבוâאי ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
,לבדà ויטאל יםçח הרב מרן וכתבי הåהר דäëרהלõא Łערי íàפר וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

עבד אêא מקàל, ôהיה êŁא הåמ הàהר äהארכנ äכבר .רõא õêéŁְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻֻ
.ראהçמ ועבד י')מאהבה ïרק הזõהר אõר – י"ט ,'ז עקב ïרŁת קõמרנה הàרכה .(היכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

העõלם את מðיל ãמŁל רהõô הõêמד ְִִֵֶַַַָָָָרק

äלואמר"צ"ט:)חז לŁמã(סנהדרין רהõôà העõסק éל אלéסנâרי רàי אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
õא" :אמרìŁ מæה Łל מליאïבä מעלה Łל פמליאà Łלõם ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמłים
àנה äאילé אמר רב לי". יעłה Łלõם לי Łלõם הłיע àמעåäי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָיחזק
ידי äבצל ýפיà âברי "ואłים :אמרìŁ הæמ וŁל מעלה Łל ïְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלטרין

ארץ". וליסד Łמים לנטע ýיתיíéלםõהע éל על מגן אף אמר: יõחנן רàי ְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
הáאäלה את מקרב אף אמר ולוי ."ýיתיíé ידי "äבצל ìŁאמר: õלäéְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

Ł."הôא יëע לצõçן "ולאמר ìאמר: ְְֱִִֵֶֶַַַָֹ

החçים"ועין Łנפ" ספרà(כ"ה רקï ד' ŁרקŁ)ער ,ãמŁל הõôרה עסק ידי על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
,Łõדñה הזõהר מלימäד תרõי ãמŁל õôרה ýê ואין העõלם. לקיים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָזõכה

הזõהר) אõר עיין). ֵַַַ

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

.עא כז דף חדש: זוהר תיקוני  .דמצחא שרטוטין

ל:עץ"להאריז עץחיים הקדמות. שער על ויטאל חיים ר"מוה הקדמת
 פ"ג. מט שער מ"ת. ו"פ לח שער מ"ת. 'א פרק לב שער חיים
הפסוקים: שער  לט. הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה הגלגולים שער
א', מלכים ספר עקב. בלק, תשא, כי בשלח, בא, שמות, ,ויגש פ'
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תשא, כי ,בשלח שמות, וישב, ,תולדות פ' הליקוטים: ספר  .ישעיה
א', מלכים ספר וילך, תצא, כי עקב, ואתחנן, דברים, חוקת, בהעלותך,
יתרו, בשלח ,בא 'פ להאריז"ל: טוב הדעת עץ ספר  תהלים. ,ישעיה
במדבר, קדושים, שמיני, פקודי, ויקהל, ,תשא כי תרומה, משפטים,
משפטים, פ' הרשב"י מאמרי שער  פנחס. בלק, חוקת, בהעלותך,

– ויקהל. ,שמות ,מקץ בראשית, 'פ תורה ליקוטי

חסידים:ספר משנת פ"י. פסח ליל סדר מסכת פ"ב, יעקב מסכת
הגנוז עדן אוצר – טז. פ' כג שער להרמ"ק: רימונים פרדס
רבי האלקי להמקובל הפליאה ספר  א'. סי' ח"ב אבולעפיא: למהר"א
פל"ב. ח"ב גבאי אבן למר"מ הקודש עבודת – .מפראג קרא אביגדור
משרים מגיד .בראשית 'פ על דרוש מולכו למוהר"ש המפואר ספר –
למהר"א לאברהם חסד  במדבר. 'פ תרומה, 'פ קארו יוסף לרבינו
ה' מעיין נד, נהר ד' מעיין ,ס"ז נהר ב' מעיין ,יז נהר 'א מעין אזולאי
עמוקות מגלה  ה'. ב', .'א נהר ,הקדמה הששי מעיין לב, כה, ,יז נהר
,תזריע ויקרא, ,תרומה בא, וארא, ויגש, ,וישלח תולדות, פ' עה"ת:
וזאת ואתחנן, פנחס, ,בלק חוקת, קרח, ,שלח בחקותי, ,בהר קדושים
עד, נח, כד, אופן ואתחנן: פ' על אופנים רנ"ב עמוקות מגלה  הברכה.
לחכמת מבוא ספר  רנב, רנא, ,קצח קפז, קמד, ,קכ קי, צז, פ, עח,
ח"ב ,פ"ז 'ו שער ח"ב ,פ"ז 'ז שער ח"א טולידאנו: ש"למהר הקבלה
תשעה יום :אלגאזי מוהרנ"ש ספירים: מעולפת ספר  חנוכה. א' מאמר
מאמרות עשרה ספר  לב, אות ואחד עשרים יום טו, י"ג, אות עשר
ח"א חי כל אם מאמר כ"ב, פ' ח"ג דין חיקור מאמר מפאנו: להרמ"ע
ח"ה פ"ד, ח"ב הנפש: מאמר כתבים: פ"ד, אלם יונת ספר  כב, ,'ג סי'
מאמר ,נ"ג סי' כ"ו, סי' קשיטה: מאה מאמר פי"ד, י"ז חלק י"ב, פ"י,
שער הקדוש: של"ה  ח"ב. ה' צבאות מאמר ,ג"ח כת"י :'ה שבתות
מ"ו, אות אור תורה פרק שבועות מסכת ו', אות ברכה עמק האותיות:
אות תשובה הל' יומא מסכת כד, אות מסעי מטות דרוש תענית מסכת
אור תורה בא 'פ שמות ספר ויגש. ,מקץ וישב, בראשית: ספר  סב,
ספר ב', אות א"תו פקודי ויקהל פ' ג', אות תו"א תשא כי 'פ ג', אות
ואתחנן 'פ ב', אות תו"א חוקת 'פ יג, אות א"תו בהעלותך נשא במדבר
עץ דרך ספר הקדוש: הרמח"ל  פ"ו. העמודים ווי  ג, ,'א אות תו"א
חקלא ומחצדי שמעון, רבי אמר תניא א"ח במרום אדיר ספר ,חיים
ספר  מלכים. ז' ביאור מאמר ח"ב דקשוט, מילין למגזר אינון, זעירין
תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים
ה' קנאת ספר .שבעין תיקונא וחמש, חמשין תיקונא ועשרין, תמניא
בראשית, עה"ת הרמח"ל פירוש – מקץ. ויהי מאמר  ח"כ, צבקות
.תצ"ג ה' בשבט טו"ב ליל בסעודת דרוש – דברים. במדבר, שמות,
תקט"ו ספר  ,לרמח"ל ד"ת פרקים ראשי .הכסף ונתת דרושי –
תפילה שעא, שי, רפט, רב, ,קעז ,קעו קנד, קנא, ,קיג תפילה תפילות:
ח"א אלישוב: ש"מהר הלשם שערי  ואתחנ"ן. תפלה ,תצה חשמ"ל,
סימן פ"ג, פ"ב, ב' סי' ח"ב ,עלילה נורא בסוד יט סי' ח"א פ"א, טו סי'
.פי"א שלמה אבן מוילנא, הגר"א  פ"ד. יג סי' ז', סי' ו', סי' ה', סי' ד',
הזוהר על אור יהל – עא. קיא דף זוהר תיקוני על הגר"א ביאור
זוהר תיקוני על ביאור דברים. פ' אליהו אדרת עב. כח דף בראשית

עב. צז דף

טוב:תלמידי שם הברכה:בעל היכל  תצא. פ' קאמרנא – החיים אוצר
פ' עב יג דף ,ראה 'פ בלק, פ' שיח, דף פקודי תשא, כי ,וארא
פ' חי זוהר  ע"ד. כח דף תבא כי ע"א. רט דף עב, סח דף עקב ,תצא
דף ,עא קו דף ע"ד, קא דף עא. לז דף עב. כג דף עא, כה דף בראשית
ז' דף שמות תלט. דף ,תכו ד' ויחי 'פ ע"ד. שכט דף קיג, דף ,ע"ג קיב
טז אופן מז, דף ז אופן א"מ ביתו זקן  עב. קע דף ע"ד. פו דף .ע"ג
.כו אות 'ג אמונה שביל מצוותיך נתיב  רט. דף י"ג אופן מ"ד עה, דף
בני  תרסו. דף שופטים 'פ תס, דף נשא 'פ יוסף יעקב תולדות 

 כב. ח, סי' ח"א מוהר"ן ליקוטי .'ג מאמר אדר חודש מאמר יששכר
מט. דף האיש אשרי  .יג מכתב שמחה דברי ויקהל. 'פ חיים דברי
נפלאות ו'. אות היהודי תפארת יא. אות עולם אור .פ"ב א' החיים ארץ
.קפח ע' נשא פ' יואל דברי קלו. ע' הגאולה על .46 דף ח"ת היהודי

שמואל אשרי(סלאנים)דברי טו. 'א מהדו"ת מונקאטש תורה דברי נח. פ'
זכרון מלעלוב. דוד רבי ק"הרה .עג 'ע התעוררות מכתב מט. דף האיש
מאמרי ,ישראל שמחת עב. ו' דף ואמונה אמת צ. מע' יוסף יעקב
השמטות גיטין, מסכת על הרי"ם חידושי ו'. דף הארץ גאולת .שמחה
הרמז דרך על הגר"א פירוש וגאולה. גלות הרי"ם, חידושי .שלח לפ'
תקס"ט. תמוז 'ח דרוש חת"ס מב. דף המשולש חוט .א אסתר מגילת
.הברכה וזאת פרשת טוב יום קדושת קפז. דף התמורה ועל הגאולה על

דל אל משכיל קטז. דף הגש"פ ט"ב פרט(קאלאמייא)מהר"י י כלל ג"ח
מאמר קנג. סי' 'א מאמר משה ויואל רנ. ע' קרח פ' תורה חידושי  א.

הגאולה על לח. ע' דברים תורה חידושי קנ. דף חידושיש"ש קעז,. ע'
ע' תשי"ז .קלג ע' בהעלותך רנ. ע' קרח קעט, ע' בשלח, כו ע' תורה
דברות  קנה. 'ע מא"י דרשות חיד"ת לב, ע' תש"כ , תקלו ע' לד,
פ' קלה, ע' א"ח מכ' יואל דברי קסא. קנז, קנב, ע' משה ויואל .קודש
זכרון עד, דף ופרנסה אמונה מאמר הטהור שולחן  קכ. דף וישלח
אוצר  .כה ע' ח"הרמ סיפורי יג. דף הנר אור  .אייר חודש צדיקים

'ד א' ח"ד וכבוד(מרגליות)הסיפורים פאר מבעלזא). מהר"ש 258.(סיפורים דף

ולהיõת להגן éח õל ŁçŁ àצâיק ìŁתàâק ידי על ôהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהáאäלה
Łõדñה הרàŁ"י הäא יłראל, לŁ נח בתôְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

בימינאä,ןäנד.)יפק דאתקר(âף עני äאיה עלמין ח"י âצâיק àגין ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַָָָ
ןõהà מרôאâ דיłראל גוונאé ïסח, äדאיה ,ימינאàטז (יחזקאל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

נח.ז) דתיבת יõנה איהי יõנה והאי ועריה, ערõם ôְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹוא

Łמfiים[àאäר: הâðיק àזכäת äברחמים àחסד äצאçŁ – יפקäן äבימינא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
àרכõת חז"ל äאמרŁ õמé éעני õיז:)עצמ יהäדה(âף רב אמר : ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָ

העõלם éל ואõמרת חõרב מהר יõצאת קõל àת ויõם יõם àכל רב ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
àŁת מערב חרäבין àקב õל âי àני וחנינא àני חנינא Łàביל נõåנין õêéְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
äיגאלנ üé äגאלם, ראלłי מðב על הם גêâŁ ïàסח õכמä àŁת, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלערב

זכõçת, äלנ אין äêאפ האחרõנה áàŁçŁאêה àצâיק ìŁתàâק ידי על ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
Łהבטיח Łõדñה י"àŁהר הäא ,ראלłי לŁ נח ôבת תõולהי להגן éח õְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹל

מה:) âף הéחאי:(סõי àן Łמעõן רàי מäם ירמיה רàי אמר הçחזק ואמר ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אנ לõהיכôע עד ìŁבראתי םõçמ הâין מן õêé העõלם לé את לפטר וכä',י , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

אמן]. äימינà àמהרה àרחמים הêלגא נזéה éְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻן

הäïéרים יõם עד אלäל Łחד Łמרא םõי ארàעים זהר ניäñô ְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹללמד

מתâהקàףõסà יעçן וז"ל: éתäב, ,א"רáמה זהר äñôני לאõר הõëציא ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻ
קדŁõים ספרים הëכà ועõד ,üמל אíé àעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהקâמת

מאד äהלהיבŁלäאל Łחד ŁראëŁ יõם עיםàארà הåהר ניäñôה ללמד ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ
ריםäïéה יõם הôבהעד חõêן את נח וçפôח ו' ןäñתà éתב מëה זה üלהסמי Łי ליäוא) ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ

הäïéרים, יõם ודא הłע רŁאאהêע אëא היא נח âאמצעיתא,âתבת עäëדא הäא âילי חõêן ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הôבה חõêנõת ריםäïéה àŁיõם הáר"א רäבאà וכתב אõר. יתירה רõא ãביâאëא äŁôבה והäא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ïתäחים, אהêבעäתéŁ äורעיאוזה ,לäאל Łחד Łמרא הידäעים יõם ארàעים Łהם ,םõי ארàעים מñץ ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

נח âתבת ונאäגé âאיהי זהר הäñôני על איתא çéדäע)מהימנא 'äוכ. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ

עדאŁרי àאב עłר מחמה äêא ימיםà הäñôנים ספר ליםŁçŁ מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הäñôנים אמירתà מתחילים ירŁäלים יñירי  הäïéרים ְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַָיõם

àאב. רłע הְֲִֵָָָָמחמ

הàהרŁõדñה זהר äñôני סדר ללמד מתחילים הłמע ואנŁי חסידים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
äñôני אמירת מעלת éי .ריםäïéה יõם עד àאב רłע ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמחמŁת
.מהŁìוה ףäáה טהרëŁ üמל אíé àהקâמת מבאר אלäל Łחדà ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹזהר

הáאêה, קץ לקרב õתêסגäיקיםâצ àאõר éתäב ב')וכן סימן ל"ו אŁרי(סימן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻֻ

àאמירת מתחילים ירŁäלים יריñוי äêא ימיםà ניםäñôה ספר ŁçŁלים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמי
àאב. עłר מחמה ְֲִִִֵַָָָָהäñôנים

ïעמים ëéה מאד הפליג ,אמן äעלינ יגן õתäזכ מàרסלב, נחמן äינàְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹר
זהר ניäñôה קדת áדêת Łàְְְִֵֶַַַַַֹֻֻבח

äינàים"רçח ה"עץ âברי éל ידע אמן, äעלינ יגן õתäזכ מàרסלב, נחמן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הåהר, מíפר לברכה õנõזכר האר"י éתבי וכל החçים" עץ äְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"פרי

.ריוäנע àימי היה הåŁ היה מâבריו והäëבן מהäñôנים. רñוהעוהפליג ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
õà לעסק רגיל והיה .זהר הäñôני קדת áדêת בחŁà עמיםï ëéה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻמאד

.לäאל àימי אêŁ äêאפ הנה, àכל םá àְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹיõתר

ספרàן"הר łיחõת קכ"ח)ספר éתäב(אõת éל, éלäלים ניםäñôה àספר : ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.'äוכ àŁעõלם תõְְֶַָָָהחכמ

אילי עõרõת וכל ספרים אלפים äיקïיס לא לבד הäñôנים ספר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
Łם ŁçŁ תõרמיזä הõíדõת רäàי עצם לבאר תõְְְִִֵֵֶֶַָָָֹנבי

ספרàהר"ן רפ"ה)łיחõת אחד(אõת ïעם Łõדñה מïיו Łמעôי כתוב: ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אמר: הñדŁõה. äרתנõô נõראõת סõדõת áדõלõת àהפלגת רàâŁְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
הäñôנים ספר ועל לבד. àראŁית ôבת על הäא äñôנים ספר éל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהלא
Łם, ŁçŁ הõíדõת רäàי עצם לבאר ספרים אלפים äיקïיס לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלבד
אŁר ,Łõדñה ניםäñôה קדת áדêת לéל çéדäע העäçן, יכילם לא רŁְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻֻא

ס לבאר äיקïיס לא נביõת אילי עõרõת וכלéל .'äוכ äרמיזõתיו תיוõדõ ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ
על Łäרï רק הäא לעיל, רéזìé õà ìכלל מה éל עם הäñôנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָספר
äñôנים ספר לעõłת éן áם יכõלין ראà ôבת על וכן לבד, àראŁית ôְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָבת

לעיל. ìéזéר 'äוכ סõדõת רäàי ְְְִִִֵַַעם

הåמäכן éי הñדŁõה, äרתנõô עמקäת תäבהá קצת äלŁער להבין יכõלין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הõíדõת äêא õמé רõàת סõדõת Łי הõôרה Łל ותבה ôבה éל ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ועôה, .לבד àראŁית ôבת על Łהäא הäñôנים" à"ספר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהéלäלים
äדלá מה ,äêאé ôבõת הàהר ãà ŁçŁ הŁõדñה הõôרה éְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָללäçת

éלל. מåה רàלדä לבאר רŁאפ אי רŁא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָסõדõתיה,

הëדרŁעõד àית בנהì זכיני Łâמçא àŁסçעôא היõת ,ררõלע ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרציתי
על õéלל ברé äנáארŁ וב"ה ,Łõדñה äינàר Łל õמŁ על Łְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָחד
בכלä äמקõם, מקõם àכל äłיע וכן äילמד ëŁהם וקàלה, הזõהר êְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיäëד

.לוäé העõלם äבכל הñדŁõה, äארצנà ועיר ְְְְְִִֵַַָָָָעיר

àכלוכçדäע וôיקäנים הזõהר לé äגמרçŁ אנŁיו לכל צäה ז"ל äרבינŁ ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
הזõהר ספרי רõלא äצאנõהŁ äלנ עזר וה' והיõת וŁנה, נהŁְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
קל üé éל הåה הרõהז äבספר הנה, ימי ל'354 ëחêק הõçמי לקäחëְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻה
כלà Łõדñה הרåה äיגמר üוכ õñâת, 12 üלער יõם àכל הזõהר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹלגרõס
ספר éל סäçם ז"ל, äנàלר נהôמ äיביא לאäמן áëŁéיעים üוכ וŁנה, Łְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנה

.Łחד וזõהר וôיקäנים ְְִִַַַָָהזõהר

מàרסלבéתäב נחמן רàי Łõדñה äנàמר הר"ן" "łיחõת Łõדñה àספר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ח)זיע"א"ק Łעל:(אõת ודע, .מאד מאד מסáל הרåה äëêŁד עäיד"ְְְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ

הñדŁõה, הõôרה לŁ לäëדים מיני לכל חŁק נעłה הåהר לäëד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹידי
."üרàית םה דתõלעב מאד מעõרר הרåה לŁ ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹוהõŁêן

ה,למדיםåמ äאנõéרâ לàלק áדõל ליé הäא ,Łõדñה הåהר ספר äëêŁד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הõôרה דäëלל חŁק הõçם łïמח לא äמי ,םה דתõועב õôְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹרה

םה דתõלעב אõתםוהתעõררäת üìלח קדŁים ðאן הðעירי äבפרט – ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ
,עילõמä טõב üדר הäא טõבõת, äמõâת Łמים ויראת הõôרה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָלחŁקäת
נקלà äéיז זה ידי ועל ,Łõדñה הרåה àספר הרàה ללמד אõתם üìְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלח
äלנ אין éי ,הŁõדñה רהõôה Łל לäëדים מיני לכל הõôרה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלחŁקäת
לעבõדת Łלהבת להבת Łאé לàם ויתעõרר הåאת, רהõôה רק רäçŁְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

.üרàית ְִֵַַָהם
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תשא, כי ,בשלח שמות, וישב, ,תולדות פ' הליקוטים: ספר  .ישעיה
א', מלכים ספר וילך, תצא, כי עקב, ואתחנן, דברים, חוקת, בהעלותך,
יתרו, בשלח ,בא 'פ להאריז"ל: טוב הדעת עץ ספר  תהלים. ,ישעיה
במדבר, קדושים, שמיני, פקודי, ויקהל, ,תשא כי תרומה, משפטים,
משפטים, פ' הרשב"י מאמרי שער  פנחס. בלק, חוקת, בהעלותך,

– ויקהל. ,שמות ,מקץ בראשית, 'פ תורה ליקוטי

חסידים:ספר משנת פ"י. פסח ליל סדר מסכת פ"ב, יעקב מסכת
הגנוז עדן אוצר – טז. פ' כג שער להרמ"ק: רימונים פרדס
רבי האלקי להמקובל הפליאה ספר  א'. סי' ח"ב אבולעפיא: למהר"א
פל"ב. ח"ב גבאי אבן למר"מ הקודש עבודת – .מפראג קרא אביגדור
משרים מגיד .בראשית 'פ על דרוש מולכו למוהר"ש המפואר ספר –
למהר"א לאברהם חסד  במדבר. 'פ תרומה, 'פ קארו יוסף לרבינו
ה' מעיין נד, נהר ד' מעיין ,ס"ז נהר ב' מעיין ,יז נהר 'א מעין אזולאי
עמוקות מגלה  ה'. ב', .'א נהר ,הקדמה הששי מעיין לב, כה, ,יז נהר
,תזריע ויקרא, ,תרומה בא, וארא, ויגש, ,וישלח תולדות, פ' עה"ת:
וזאת ואתחנן, פנחס, ,בלק חוקת, קרח, ,שלח בחקותי, ,בהר קדושים
עד, נח, כד, אופן ואתחנן: פ' על אופנים רנ"ב עמוקות מגלה  הברכה.
לחכמת מבוא ספר  רנב, רנא, ,קצח קפז, קמד, ,קכ קי, צז, פ, עח,
ח"ב ,פ"ז 'ו שער ח"ב ,פ"ז 'ז שער ח"א טולידאנו: ש"למהר הקבלה
תשעה יום :אלגאזי מוהרנ"ש ספירים: מעולפת ספר  חנוכה. א' מאמר
מאמרות עשרה ספר  לב, אות ואחד עשרים יום טו, י"ג, אות עשר
ח"א חי כל אם מאמר כ"ב, פ' ח"ג דין חיקור מאמר מפאנו: להרמ"ע
ח"ה פ"ד, ח"ב הנפש: מאמר כתבים: פ"ד, אלם יונת ספר  כב, ,'ג סי'
מאמר ,נ"ג סי' כ"ו, סי' קשיטה: מאה מאמר פי"ד, י"ז חלק י"ב, פ"י,
שער הקדוש: של"ה  ח"ב. ה' צבאות מאמר ,ג"ח כת"י :'ה שבתות
מ"ו, אות אור תורה פרק שבועות מסכת ו', אות ברכה עמק האותיות:
אות תשובה הל' יומא מסכת כד, אות מסעי מטות דרוש תענית מסכת
אור תורה בא 'פ שמות ספר ויגש. ,מקץ וישב, בראשית: ספר  סב,
ספר ב', אות א"תו פקודי ויקהל פ' ג', אות תו"א תשא כי 'פ ג', אות
ואתחנן 'פ ב', אות תו"א חוקת 'פ יג, אות א"תו בהעלותך נשא במדבר
עץ דרך ספר הקדוש: הרמח"ל  פ"ו. העמודים ווי  ג, ,'א אות תו"א
חקלא ומחצדי שמעון, רבי אמר תניא א"ח במרום אדיר ספר ,חיים
ספר  מלכים. ז' ביאור מאמר ח"ב דקשוט, מילין למגזר אינון, זעירין
תיקונא תמניסר, תיקונא תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים
ה' קנאת ספר .שבעין תיקונא וחמש, חמשין תיקונא ועשרין, תמניא
בראשית, עה"ת הרמח"ל פירוש – מקץ. ויהי מאמר  ח"כ, צבקות
.תצ"ג ה' בשבט טו"ב ליל בסעודת דרוש – דברים. במדבר, שמות,
תקט"ו ספר  ,לרמח"ל ד"ת פרקים ראשי .הכסף ונתת דרושי –
תפילה שעא, שי, רפט, רב, ,קעז ,קעו קנד, קנא, ,קיג תפילה תפילות:
ח"א אלישוב: ש"מהר הלשם שערי  ואתחנ"ן. תפלה ,תצה חשמ"ל,
סימן פ"ג, פ"ב, ב' סי' ח"ב ,עלילה נורא בסוד יט סי' ח"א פ"א, טו סי'
.פי"א שלמה אבן מוילנא, הגר"א  פ"ד. יג סי' ז', סי' ו', סי' ה', סי' ד',
הזוהר על אור יהל – עא. קיא דף זוהר תיקוני על הגר"א ביאור
זוהר תיקוני על ביאור דברים. פ' אליהו אדרת עב. כח דף בראשית

עב. צז דף

טוב:תלמידי שם הברכה:בעל היכל  תצא. פ' קאמרנא – החיים אוצר
פ' עב יג דף ,ראה 'פ בלק, פ' שיח, דף פקודי תשא, כי ,וארא
פ' חי זוהר  ע"ד. כח דף תבא כי ע"א. רט דף עב, סח דף עקב ,תצא
דף ,עא קו דף ע"ד, קא דף עא. לז דף עב. כג דף עא, כה דף בראשית
ז' דף שמות תלט. דף ,תכו ד' ויחי 'פ ע"ד. שכט דף קיג, דף ,ע"ג קיב
טז אופן מז, דף ז אופן א"מ ביתו זקן  עב. קע דף ע"ד. פו דף .ע"ג
.כו אות 'ג אמונה שביל מצוותיך נתיב  רט. דף י"ג אופן מ"ד עה, דף
בני  תרסו. דף שופטים 'פ תס, דף נשא 'פ יוסף יעקב תולדות 

 כב. ח, סי' ח"א מוהר"ן ליקוטי .'ג מאמר אדר חודש מאמר יששכר
מט. דף האיש אשרי  .יג מכתב שמחה דברי ויקהל. 'פ חיים דברי
נפלאות ו'. אות היהודי תפארת יא. אות עולם אור .פ"ב א' החיים ארץ
.קפח ע' נשא פ' יואל דברי קלו. ע' הגאולה על .46 דף ח"ת היהודי

שמואל אשרי(סלאנים)דברי טו. 'א מהדו"ת מונקאטש תורה דברי נח. פ'
זכרון מלעלוב. דוד רבי ק"הרה .עג 'ע התעוררות מכתב מט. דף האיש
מאמרי ,ישראל שמחת עב. ו' דף ואמונה אמת צ. מע' יוסף יעקב
השמטות גיטין, מסכת על הרי"ם חידושי ו'. דף הארץ גאולת .שמחה
הרמז דרך על הגר"א פירוש וגאולה. גלות הרי"ם, חידושי .שלח לפ'
תקס"ט. תמוז 'ח דרוש חת"ס מב. דף המשולש חוט .א אסתר מגילת
.הברכה וזאת פרשת טוב יום קדושת קפז. דף התמורה ועל הגאולה על

דל אל משכיל קטז. דף הגש"פ ט"ב פרט(קאלאמייא)מהר"י י כלל ג"ח
מאמר קנג. סי' 'א מאמר משה ויואל רנ. ע' קרח פ' תורה חידושי  א.

הגאולה על לח. ע' דברים תורה חידושי קנ. דף חידושיש"ש קעז,. ע'
ע' תשי"ז .קלג ע' בהעלותך רנ. ע' קרח קעט, ע' בשלח, כו ע' תורה
דברות  קנה. 'ע מא"י דרשות חיד"ת לב, ע' תש"כ , תקלו ע' לד,
פ' קלה, ע' א"ח מכ' יואל דברי קסא. קנז, קנב, ע' משה ויואל .קודש
זכרון עד, דף ופרנסה אמונה מאמר הטהור שולחן  קכ. דף וישלח
אוצר  .כה ע' ח"הרמ סיפורי יג. דף הנר אור  .אייר חודש צדיקים

'ד א' ח"ד וכבוד(מרגליות)הסיפורים פאר מבעלזא). מהר"ש 258.(סיפורים דף

ולהיõת להגן éח õל ŁçŁ àצâיק ìŁתàâק ידי על ôהיה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהáאäלה
Łõדñה הרàŁ"י הäא יłראל, לŁ נח בתôְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

בימינאä,ןäנד.)יפק דאתקר(âף עני äאיה עלמין ח"י âצâיק àגין ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַָָָ
ןõהà מרôאâ דיłראל גוונאé ïסח, äדאיה ,ימינאàטז (יחזקאל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

נח.ז) דתיבת יõנה איהי יõנה והאי ועריה, ערõם ôְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹוא

Łמfiים[àאäר: הâðיק àזכäת äברחמים àחסד äצאçŁ – יפקäן äבימינא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
àרכõת חז"ל äאמרŁ õמé éעני õיז:)עצמ יהäדה(âף רב אמר : ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָ

העõלם éל ואõמרת חõרב מהר יõצאת קõל àת ויõם יõם àכל רב ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
àŁת מערב חרäבין àקב õל âי àני וחנינא àני חנינא Łàביל נõåנין õêéְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
äיגאלנ üé äגאלם, ראלłי מðב על הם גêâŁ ïàסח õכמä àŁת, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלערב

זכõçת, äלנ אין äêאפ האחרõנה áàŁçŁאêה àצâיק ìŁתàâק ידי על ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
Łהבטיח Łõדñה י"àŁהר הäא ,ראלłי לŁ נח ôבת תõולהי להגן éח õְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹל

מה:) âף הéחאי:(סõי àן Łמעõן רàי מäם ירמיה רàי אמר הçחזק ואמר ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אנ לõהיכôע עד ìŁבראתי םõçמ הâין מן õêé העõלם לé את לפטר וכä',י , ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

אמן]. äימינà àמהרה àרחמים הêלגא נזéה éְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻן

הäïéרים יõם עד אלäל Łחד Łמרא םõי ארàעים זהר ניäñô ְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹללמד

מתâהקàףõסà יעçן וז"ל: éתäב, ,א"רáמה זהר äñôני לאõר הõëציא ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻ
קדŁõים ספרים הëכà ועõד ,üמל אíé àעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהקâמת

מאד äהלהיבŁלäאל Łחד ŁראëŁ יõם עיםàארà הåהר ניäñôה ללמד ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ
ריםäïéה יõם הôבהעד חõêן את נח וçפôח ו' ןäñתà éתב מëה זה üלהסמי Łי ליäוא) ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ

הäïéרים, יõם ודא הłע רŁאאהêע אëא היא נח âאמצעיתא,âתבת עäëדא הäא âילי חõêן ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הôבה חõêנõת ריםäïéה àŁיõם הáר"א רäבאà וכתב אõר. יתירה רõא ãביâאëא äŁôבה והäא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ïתäחים, אהêבעäתéŁ äורעיאוזה ,לäאל Łחד Łמרא הידäעים יõם ארàעים Łהם ,םõי ארàעים מñץ ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

נח âתבת ונאäגé âאיהי זהר הäñôני על איתא çéדäע)מהימנא 'äוכ. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ

עדאŁרי àאב עłר מחמה äêא ימיםà הäñôנים ספר ליםŁçŁ מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הäñôנים אמירתà מתחילים ירŁäלים יñירי  הäïéרים ְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַָיõם

àאב. רłע הְֲִֵָָָָמחמ

הàהרŁõדñה זהר äñôני סדר ללמד מתחילים הłמע ואנŁי חסידים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
äñôני אמירת מעלת éי .ריםäïéה יõם עד àאב רłע ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמחמŁת
.מהŁìוה ףäáה טהרëŁ üמל אíé àהקâמת מבאר אלäל Łחדà ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹזהר

הáאêה, קץ לקרב õתêסגäיקיםâצ àאõר éתäב ב')וכן סימן ל"ו אŁרי(סימן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻֻ

àאמירת מתחילים ירŁäלים יריñוי äêא ימיםà ניםäñôה ספר ŁçŁלים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמי
àאב. עłר מחמה ְֲִִִֵַָָָָהäñôנים

ïעמים ëéה מאד הפליג ,אמן äעלינ יגן õתäזכ מàרסלב, נחמן äינàְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹר
זהר ניäñôה קדת áדêת Łàְְְִֵֶַַַַַֹֻֻבח

äינàים"רçח ה"עץ âברי éל ידע אמן, äעלינ יגן õתäזכ מàרסלב, נחמן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הåהר, מíפר לברכה õנõזכר האר"י éתבי וכל החçים" עץ äְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"פרי

.ריוäנע àימי היה הåŁ היה מâבריו והäëבן מהäñôנים. רñוהעוהפליג ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
õà לעסק רגיל והיה .זהר הäñôני קדת áדêת בחŁà עמיםï ëéה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֻֻמאד

.לäאל àימי אêŁ äêאפ הנה, àכל םá àְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹיõתר

ספרàן"הר łיחõת קכ"ח)ספר éתäב(אõת éל, éלäלים ניםäñôה àספר : ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.'äוכ àŁעõלם תõְְֶַָָָהחכמ

אילי עõרõת וכל ספרים אלפים äיקïיס לא לבד הäñôנים ספר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעל
Łם ŁçŁ תõרמיזä הõíדõת רäàי עצם לבאר תõְְְִִֵֵֶֶַָָָֹנבי

ספרàהר"ן רפ"ה)łיחõת אחד(אõת ïעם Łõדñה מïיו Łמעôי כתוב: ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אמר: הñדŁõה. äרתנõô נõראõת סõדõת áדõלõת àהפלגת רàâŁְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
הäñôנים ספר ועל לבד. àראŁית ôבת על הäא äñôנים ספר éל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהלא
Łם, ŁçŁ הõíדõת רäàי עצם לבאר ספרים אלפים äיקïיס לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלבד
אŁר ,Łõדñה ניםäñôה קדת áדêת לéל çéדäע העäçן, יכילם לא רŁְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻֻא

ס לבאר äיקïיס לא נביõת אילי עõרõת וכלéל .'äוכ äרמיזõתיו תיוõדõ ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ
על Łäרï רק הäא לעיל, רéזìé õà ìכלל מה éל עם הäñôנים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָספר
äñôנים ספר לעõłת éן áם יכõלין ראà ôבת על וכן לבד, àראŁית ôְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָבת

לעיל. ìéזéר 'äוכ סõדõת רäàי ְְְִִִֵַַעם

הåמäכן éי הñדŁõה, äרתנõô עמקäת תäבהá קצת äלŁער להבין יכõלין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הõíדõת äêא õמé רõàת סõדõת Łי הõôרה Łל ותבה ôבה éל ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל

ועôה, .לבד àראŁית ôבת על Łהäא הäñôנים" à"ספר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהéלäלים
äדלá מה ,äêאé ôבõת הàהר ãà ŁçŁ הŁõדñה הõôרה éְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָללäçת

éלל. מåה רàלדä לבאר רŁאפ אי רŁא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָסõדõתיה,

הëדרŁעõד àית בנהì זכיני Łâמçא àŁסçעôא היõת ,ררõלע ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָרציתי
על õéלל ברé äנáארŁ וב"ה ,Łõדñה äינàר Łל õמŁ על Łְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָחד
בכלä äמקõם, מקõם àכל äłיע וכן äילמד ëŁהם וקàלה, הזõהר êְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיäëד

.לוäé העõלם äבכל הñדŁõה, äארצנà ועיר ְְְְְִִֵַַָָָָעיר

àכלוכçדäע וôיקäנים הזõהר לé äגמרçŁ אנŁיו לכל צäה ז"ל äרבינŁ ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
הזõהר ספרי רõלא äצאנõהŁ äלנ עזר וה' והיõת וŁנה, נהŁְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
קל üé éל הåה הרõהז äבספר הנה, ימי ל'354 ëחêק הõçמי לקäחëְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻה
כלà Łõדñה הרåה äיגמר üוכ õñâת, 12 üלער יõם àכל הזõהר ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹלגרõס
ספר éל סäçם ז"ל, äנàלר נהôמ äיביא לאäמן áëŁéיעים üוכ וŁנה, Łְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנה

.Łחד וזõהר וôיקäנים ְְִִַַַָָהזõהר

מàרסלבéתäב נחמן רàי Łõדñה äנàמר הר"ן" "łיחõת Łõדñה àספר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ח)זיע"א"ק Łעל:(אõת ודע, .מאד מאד מסáל הרåה äëêŁד עäיד"ְְְְִֶֶַַַַַָָֹֹֹֻ

הñדŁõה, הõôרה לŁ לäëדים מיני לכל חŁק נעłה הåהר לäëד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹידי
."üרàית םה דתõלעב מאד מעõרר הרåה לŁ ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹוהõŁêן

ה,למדיםåמ äאנõéרâ לàלק áדõל ליé הäא ,Łõדñה הåהר ספר äëêŁד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הõôרה דäëלל חŁק הõçם łïמח לא äמי ,םה דתõועב õôְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹרה

םה דתõלעב אõתםוהתעõררäת üìלח קדŁים ðאן הðעירי äבפרט – ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹ
,עילõמä טõב üדר הäא טõבõת, äמõâת Łמים ויראת הõôרה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָלחŁקäת
נקלà äéיז זה ידי ועל ,Łõדñה הרåה àספר הרàה ללמד אõתם üìְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלח
äלנ אין éי ,הŁõדñה רהõôה Łל לäëדים מיני לכל הõôרה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלחŁקäת
לעבõדת Łלהבת להבת Łאé לàם ויתעõרר הåאת, רהõôה רק רäçŁְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

.üרàית ְִֵַַָהם

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח"  ׁשֶ נּו "ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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