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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

זוהר המהרח"ו
מֹות. ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַעל ׁשַ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחּיִ ָעָנף א: ַהְקּדָ

מֹות  ַער ַהַהְקּדָ ים ִויַטאל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן ַעל ׁשַ ַמת מֹוֵרינּו ָהַרב ַחּיִ ָעָנף ב: ַהְקּדָ
ִרים -  ת ְיׁשָ ַעל ֵסֶפר ְמִסּלַ ים ְלָהַרְמַח"ל  ּבַ ֶרְך ֵעץ ַחּיִ ֵסֶפר ּדֶ

א. י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִויַטאל ִזְכרֹונֹו ְלַחּיֵ ַחּיִ

חלק א

 

מבוא
זיע"א המהרח"ו להקדמת

יקר! יהודי
משיח?1. שיבוא רוצה אתה האם
המקדש?2. בית שיבנה רוצה אתה האם
מהגלות?3. לצאת רוצה אתה האם
א4. ומגוג?האם גוג ממלחמת להינצל רוצה תה
רעים?5. מפגעים להינצל רוצה אתה האם
ובגשמיות?6. ברוחניות שפע רוצה אתה האם
ומזוני?7. חיי בני רוצה אתה האם
צדקינו?8. משיח פני לקבל רוצה אתה האם
הבא?9. עולם לחיי לזכות רוצה אתה האם

ּברחמים?10. יׂשראל ּגאּלת לקרב רוצה אתה ְְְְֲִִֵֵַַָָֻהאם

קׁשֹות?11. ּגזרֹות לבּטל רוצה אתה ְְֵֵַָהאם

.12ּופגם סיג מּכל ּומזּככּה נפלא ּבאֹור ותזהיר ׁשּתאיר נׁשמתך את ּולקּדׁש לטהר רוצה אתה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהאם
לגמרי? ׁשּמרּפאּה ְְְְֵֶַַַָעד

הרע?13. ויצר המקטרגים ּכל מעצמך להרחיק רוצה אתה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהאם

הּבא?14. ּובעֹולם ּזהה ּבעֹולם רעים מּמקרים להּׁשמר רוצה אתה ְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאם

רעֹות?15. ּומּמּדֹות רעֹות מּתאוֹות להּנצל רוצה אתה ִהאםֲִִִֵַָָָ

הּׁשם?16. ּבנעם לחזֹות רוצה אתה ְֲֵַַַֹהאם

ּומבין?17. מאיר ללב האבן לב ולהפוך הּלב מּטמטּום להנּצל רוצה אתה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהאם

ּבידך?18. שיתקּים לּמּודך את להבין רוצה אתה ְְְִִֵֶַָָהאם

.19העליֹון למקֹומם להעלֹותם ׁשמתםנ ולתּקן הנפטרים נׁשמת את להעלות רוצה אתה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָהאם
ּדינים? מּכל ְִִִִַָָּולהּצילם

ונפלאות?20. לניסים לזכות רוצה אתה האם

רוצה21. אתה צדקנּו?האם מׁשיח ּפני לקּבל מהראׁשֹונים להיות ,יבֹוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכׁשּמׁשיח

לדעת22. רוצה אתה הגדוליםהאם הבנינים על זי"ע טוב שם והבעל וויטאל חיים רבי אומר מה :
אתה ,אותם ומחזק כסף להם נותן אתה אם ,העולם ובכל ישראל ארץ ובכל בירושלים והמפוארים

צדק משיח נגד שילחם בעולם, הגדול הכי השטן ,הגדול הכי רב הערב את ינו.מחזיק
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נלחם אתה ,הקדוש זוהר לומדים שלא ישיבות והראשי הישיבות את מחזק שאתה שלך הכסף עם
את מחזק ואתה ,רב הערב עם ילחם הוא ברוך הקדוש המשיח ביאת שלפני הוא, ברוך הקדוש נגד

הגד אתההשונא שלו המדרש בבית מכניס שהוא תורה ספרי יותר כמה .הוא ברוך הקדוש של ול
סופו ועד העולם מסוף שמסריח הגדולה הגאווה בשביל עושים זה כל כי ,קליפה יותר (ראהמכניס

נשא) 'פ יוסף יעקב ובתולדות חיים, לעץ 'א הקדמה לקמן .באריכות
.32?ידעת רב]האם הערב את ובונים הנכון, למקום צדקה לתת זכות להם [שאין עשירים, איזה

נגד ישר ונלחמים השלימה, הגאולה את המעכבים רב, הערב ראשי הם ,ישיבות וראשי רבנים, ואיזה
הוא ברוך שנותנים,הקדוש הצדקות כל עם ,הגאולה את יותר מעכבים שנותנים צדקות יותר וכמה

ישראל לעם גירוש ושלום חס שיהיה הגורמים עיקר יהיו והם לאשלימה, אשר גדולות צרות עם]
על לתקן יכולים הם זה וכל שלהם. האשמה יהיה זה וכל הפרנסות, יפסידו וכולם כמוהו], היתה
יעשו אם רק אבל מישראל, ואחד אחד לכל שיגיע עד ,הזה המאמר וידפיסו שיפרסמו ,תוכחה ידי
הם זה את יעשו לא ואם עבר. הזמן כי ,הדרי דלא פסידא הוא יום כל כי ממש, ומיד תיכף זה את

ח"ו כמוהו היתה לא אשר גדולות צרות להם ויהיה בגירוש שילכו הראשונים דליהיו אל (משכיל
מקאלאמאייע) הלל רבי מהצה"ק.

חיים רבנו 'ה קדוש מאמר את ללמוד מזמנך דקות 10 הקדש השאלות, לכל תשובה רוצה אתה אם
זיע"א. ל"האריז של המובהק תלמידו ויטאל

א ענף
ההקûמ₣ת òער על אמן ýעלינ יגן ₣תýזכ ויטאל יםŁח הרב ýמ₣רינ ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָהקûמת

הם נה י לנ יא  הלת אר סת (ִִֶַַַָָָָֹא

לאד₣ניאמר ùן ויטאל חŁים ùאלפי לûה מעיר. הČעיר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
הùא: הע₣לם לחŁי ₣נ₣זכר ויטאל י₣סף הרב ְְִִִֵֵַַַַָָָָָאבי

מò₣מם.ùהי₣תי יòבי חי òש לכח òלòים ùן ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ
קיץ לה קציר עבר י מהים. ב₣תיòמחýְְְִִִִֵַַַַָָָָ
מז₣ר אין .ýלמחלתנ עלתה לא רפýאה .ýענò₣נ לא ýְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹֹואנחנ
.ýנòûמק ùית לחרùן ýתנלמ ארýכה עלתה ולא .ýרנóְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻלב

ו אלף הŁ₣ם זה òניםהŽחרב וד' ćנה(1504)ת"ק י ýלנ א₣י ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ניםò אלף òהýא הýא ýרù ò₣דčה לò אחד י₣ם ִֶֶֶֶֶַַָָָָהŁ₣ם
ם₣Łה מחצי י₣תר òנים וד' ת"ק òהם ערב צללי ýנט ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוגם

אòרהב'. את ונ₣דע ùא. לא ûוד ןù ועדין יןČčה ל ýוכל ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
יתù נבנה fiòא û₣ר ל לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר ýְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאמר
לחקר ćני את ואנה ùימיו. נחרב ýfiא ùימיו òûקflְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה
אù לא עýûמý .ýתנýוגל ýנČק תארŽ מה ועל הþ מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹולדעת

יòי ןù. ִֶַ

העינים סתמי בנחיריהם, נה ינים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאתם
הבואטמי ֲֵֵַַ

ûויýמצאתי ולùי יùקרù ואנינה לי אחדאון אמרflמ . ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ל' ýčן הýčנים ùספר ע"ג:)הýבא וזה(ûף . ְְִִִֵֶֶַַָ

מאי וג₣', מרחפת אלהים ורýח תיב ניינא Žתיב ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹלò₣נ₣:
האי ùגלýתא, נחתת דòכינא זמנאù ùוûאי אfiא ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָורýח,
òכינא ùגין ,א₣רייתאù ûמתעžקי אינýן על נòיב ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָרýח
הכי ויימא קלא, אתעביד חýר והאי ,ýינייהù ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָדאòחת
לùא, אטימי עיינין סתימין ùח₣ריה₣ן, òûינתא ûמיכין ןýְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָאינ
ýסכלתנ ùלא לùא ן₣לכ ûאית òכינא, לגùי ýואתער ýמýְְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָֻק

.ýיניכù ýואיה ,üיù עûְְְְִִֵֵַַלמנ

עלהקודשלשון מרחפת אלהי"ם חýור הôני, הŽתיב :ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ùזמן ùוûאי אfiא ורýח? þה מה הflים. ćְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָני
א₣תם על נò₣בת ₣þה הרýח לúלýת, י₣רדת òְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהôכינה
ùיניהם, נמצאת òהôכינה מýôם ù₣רה, flòְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָתעžקים

: ותאמר ק₣ל, יתóנע ₣þה ôòנהוהרýח ניםòי א₣תם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ýוהתע₣רר ýמýק ,בfiה מיýואט העינים סתýמי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָבנחיריהם,
,üא₣ת לדעת הóל ליù לב לכם òŁò ,כינהôה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל

.ביניכם ְִֵֵֶוהיא

 עים חסד ל ,רה לים א ל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאפ

עים ְְִַָלעצמם

וג₣'ורזא łע₣נ òהי נא קרא ג₣ן קרא. א₣מר ק₣ל דמfiה ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָ
אינýן אfi חציר רóùה ל אקרא מה א₣מרה ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹוהיא

,חציר אכליןû חסדבעירה ל ,דהõה ציץ ₣ûחס וכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ûמûòלין אינýן ל ýואפיל ûעבדי. הýא ýלגרמייה ûְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָעבדי

עבדין ýלגרמייה עבדיןû חסד ל ,א₣רייתאùא. ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

קראהקודשלשון מ₣ קרא, א₣מר ק₣ל  הûבר וס₣ד :ְְְְֵַָָָָ
והיא פנה, יםò₣דčמ מי ואל נ₣ע òהי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָנא
בהמ₣ת הם לה חציר, רóùה ל אקרא, מה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹא₣מרת

חציר, א₣כל₣תòהחסד ל הõדה, ציץ ₣ûחס וכל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ליםûòflò ýfiא ל ýfiואפ לעצמם. יםó₣ע òְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעó₣ים,

.יםó₣ע לעצמם  òעó₣ים חסד ל ùְְִִֶֶֶַַָָָ₣רה,

רצים ולא יה, הרה את עים הם ְִִֵֵֶֶַַָָָֹא

ל רמים להם אי  הלה חכמת לְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלה

הב וחרב ענת רמים להם אי מהעלם, ְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָהמשיח

עלם ואבדן ְְְֶֶַָָָוהרג

תýבùýההýא מצאתי ל')זמנא ןýč זהר ניýč)ר₣זŁו : ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ
יýòב ולא ה₣ל רýח הflה בóר עחי (הfiים ְְִִִֵֵַָָָָֹ

(י₣זיללטû ûגרמי מאן ל₣ן וי מòיח, òל ₣חýר ýאיה דא ,ְְְִִִִֶַַָָָָ
עבדיû אינýן ûאfiין לעלמא, יתýב ולא עלמא מן üְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָלי
הùčלה ùחכמת דלאòלא בעאן ולא יòùה, ְְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָָָלא₣רייתא
,üמינ ד"ýי דאיהי דחכמה ýנביע ûאסfiק ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָוגרמין

יביòה, ùי"ת ארתòואאùוחר ענýŁתא ûגרמי ל₣ן וי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
רýח₣ ýאיהû ûאסfiק חýר והאי ùעלמא, דןùוא והרג ביזהýְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
חýר ýואיה ,òדčה רýח ýואיה דאמר, מה יחòמ òְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹל
םôה ויראת ûעת חýר ýגבýרה עצה חýר ýבינה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָחכמה

(ב יא .(יòעיה ְְַָ

ק ּבלה .א ללמד  חכם ּתלמיד על  חּיּוב  ּגד ֹול ּכּמה
 תבתןם 'לעל חב דל ה :נל וזה ,(מל (הא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

קלה. ללמד חכם למדיםלמיד אינם אם לד ה וענם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹ

,ליצלן רחמנא האה מעבים הם י לתא, אר וגרם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻקלה,

לד יעה א מה הלה, לד אחת עה יעה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹי

האה. לקרב ח דל י ,רהה פטי ימים ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻחד

ה₣להקודשלשון רýח הflה רóב י וŁזר זמן ùא₣ת₣ :ְְְִִֵֵַַַָָָֹ
להם א₣י מòיח, לò ₣חýר וז₣הי לע₣לם, יýòב ְְְִִֶֶַָָָָֹולא
לע₣לם, יýòב ולא הע₣לם מן ל₣ לŁò úò₣רמים ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹמי
ר₣צים ולא יòùה, ה₣רה את òע₣óים הם ýfiאòְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

òמעיןלה קfiסflò וג₣רמים הùčלה, ùחכמת ûל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
יבòה, ב' ארתòונ מŽflה, י' היאò להםהחכמה, א₣י ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

חýוהר ,לם₣עù ואבדן והרג הþבý וחרב תýŁענ úòְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ₣רמים
והיא Žòתùאר, מ₣ הòflיח, רýח היא flòסfiקת ₣þְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה
חýר ýגבýרה, עצה רýח ýבינה חכמה רýח והיא ,òדčה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹרýח

.יהו"ה ויראת ûְְִַַַעת

ותחת פחה ל היא רס ללק מנת על ואהבה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָראה

י ופחה ,ימל י עבד חת 'וג ארץ רגזה לְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ביר ְְִִַָתיר

א₣רýčćדא ויהי א₣ר יהי אלהי"ם וŁאמר ניינא ְְְֱִִִִִֶַַָָָֹֹ
ג) א ùרù)ýראòית ò₣דčה אמר ûא ýבגין ... ְְִִֵַַָָָָ

ז)הýא ב ירò)ýעיר אם ירòýלים ùנ₣ת אתכם הùòעי ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָ
ýרחימ ýדאיה 'ýכ òחćץ עד האהבה את ýרר₣ע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָואם

ćרס, לùלק מנת על ולא ćרס, מנתùלא על ואהבה ויראה ְְְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹ
חת וג₣' ארץ רגזה òלò ותחת òפחה, איהי ćרס ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלקùל

üבירú òתיר י וòפחה ,₣ימל י לא)עבד ל עד(מòלי . ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָ
לò₣נ₣. ְָאן

הקודשלשוןויהי א₣ר יהי אלהי"ם וŁאמר òנŁה, מצוה :ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹ
... ע"א)א₣ר, עד דף)ýרù ò₣דčה אמר זה ýִֶַַָָָמýôם

ùאיל₣ת א₣ ùצבא₣"ת ירòýלם נ₣תù אתכם הùòעי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָהýא,
,ץćחò עד האהבה את ýע₣רר ואם ýעיר אם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהõדה

אהבה רחמים)òהיא פרס,(שהיא יחפץù(לי שהוא ולא(עד , ְְְֲִִֶַָָֹ
,רסć לקùל מנת רסעלć לקùל מנת על ואהבה ראהŁò ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

עבד חת וג₣מר ארץ רגזה ò₣לò ותחת òפחה, òל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא
.üברú òתיר י פחהòו ₣ימל יְְְְְִִִִִִַָָ

עוסקים נקראים הם  מל א הרה עסק (ְִֵֶֶַָָֹב
סנהדראת, ודיני ייבת, ירא  לשמה שלא ְְְְִֵֵֶַַָָָבתורה
 לאני מעיהם דמים פשט רק רהלומדים ְְְֲִֵֵֶַַ

מים ורא מגל הנים ְְְִִִַַַַָָָָֹהפלגה

ûבריווהŽה ùתחfiת ôתב אינýןמה ל ýfiואפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ýלגרמיה ûעבדי חסד ל ùא₣ריתא וכû.'ýמûòלי ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ýעו₣נ₣תינù זה ýנŽזמù ýבפרט מבאר, ₣טòćò הי₣ת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעם
קצת אצל üù לחת קרûם נעóית ה₣רה רòא ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהרùים
רסć לקùל מנת על ù₣רה עסקם אòר רה₣ ùְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָעלי

יתר₣ת, ק₣תćžודיניוה יòיב₣ת, יòרא מלל להי₣תם וגם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
מים₣וד הארץ ùכל נ₣דף וריחם òמם להי₣ת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָסנהדרא₣ת,

הפלגה û₣ר לאנòי וראò₣בùמעóיהם מגûל הù₣נים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
 אחר ôתב מה היא מעóיהם סùת ועčר ôùְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָמים,

םò ýלנ ונעóה .גהתýב ְֲֵֶַַָָ

òלית₣ל Žòהפכה ₣ל נח üמòל אfiò ù₣רה הע₣סק ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
רב, מהערב והם הע₣לם, לאויר יצא ולא ćניו ְֲִֶַַַָָָָָָֹעל
םò ýלנ ונעóה וג₣' לûמגý עיר ýלנ נבנה הבה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָואומרים
₣רה ספר ùה₣ן וòויין ת₣òמדר יùý כנסŁ₣ת ùי ùְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָבנין

üמòל וfiא ,üיòרי על ְְְֲִֵֵַָָָֹועטרה

ùראòיתתýב ùפרòת הþהר כ"ה:)ùספר וזה(ûף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
,והארץ הôמים לד₣ת₣ הfiא ćסýק על ְְְִֵֶֶַַַָָָָלò₣נ₣
אýה מהם ,מינים 'הג מןý רב, ùערב òי מינים òֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחמôה
רòא הùú₣רים הflה אמר ýעלייהû ùú₣רים, ת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָהŽקרא

םôה אנòי ùה₣ןמע₣לם מראû ûאfiין מžטרא ואיýŽן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
יא) יתòראù)ýלנ ונעóה '₣וג ýמגûל עיר ýלנ נבנה הבה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ספר ùה₣ן וòויין ת₣òמדר יùý כנסŁ₣ת ùי ùבנין òְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָם
רה₣ל₣ןד למעùד אfiא ,üמòל וfiא ,üיòרי על ועטרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הע₣סק ל úùמרא: ýאמר הþאת הת על והŽה .'ýְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹוכ
ולא ćניו על òלית₣ Žòהפכה ₣ל נח üמòל fiòא רה₣ùְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

.הע₣לם לאויר ֲִַָָָָיצא

מפהב עסק, רת ל ... ההר ספר עסק אינ מי .ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

תטע  והא ,פל והארה חים עסק ל ואין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻולחץ,

תלהי ם, ימאנ תלהי אא רה עסק ואינ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוראת,

ולא חים ל ואין הרת, על להרר הר דל ורא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹרב

יםח ִֵֶַַחלק

ר  הרכה": "היכל ספר תב מקאמארנא דה ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָהרב

מרן וכתבי ותנים ההר ספר עסק אינ מי האחרן, הְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה

במנה מקרא ללה ,פל מ חים הם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהאר"י

פסקים, האבתלמד ,סקע רת ל נאמנה ידע ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אוה ,פל והארה חים עסק ל ואין דאג, ולחץ, פהְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ

,ם ימאנ להית אא רה סקע ואינ וראת, טעת ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

יםח ל ואין הרת, על ררלה הר לד ורא רב ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹלהית

יםח חלק מאןולא נ לית :חד זהר תני כדכתיב . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

וליליא ימא כל צוחין ,על עם ל לרת לג ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָיתער

אמרין כלבין  וצוחין ,יןק כה ה, בעל ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָאריתא

לסלקא יל מאן ולית יקרא, לן הב עתרא לן הב הב, ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָהב

י לא בואי לדלכינא. ידי על אא חים ארחת יג ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

.נל אן עד ,לבד ויטאל חים הרב מרן וכתבי ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹההר,

ההר אר – י"ט ז', עקב תר קאמארנה הרכה ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָ(היכל

.('י ֶֶרק

צדקה:.ג בענין נורא היכלמעשה בספה"ק מובא נורא סיפור
ואתחנן פרשת הברכה(דברו אשר כל הטיבו פסוק מהרה"ק(על ,

חמי מורי לי "וסיפר :וז"ל זי"ע, מהאניפאלי זושא ר' הרבי
ששמע מפינטשוב מרדכי אברהם מוהר"ר המפורסם הצדיק
לו שסיפר מאניפאלי זוסיא ר' מוהר"ר קדוש אלקים מאיש
להתענות דרכו והיה אוסטראה בעיר שמש היה בעניותו איך
בעל מאיזה לבקש הולך היה כך ואחר ימים, ושלשה שנים

בלבו אמר אחד ופעם נפשו. להשיב לחם על לו שיתן הבית
באלקיו יבטח אלא לחם ולבקש לילך אמונה חסרון שזהו

מזונו, יחסר שלא שלימה שלשהבאמונה התענה אחד ופעם
והלך לחם מעט לו שיתן מי היה לא התענית ואחר כדרכו ימים
דבר, שום לו שיתן מי היה ולא למות קרוב שהיה עד והתענה
לפניו שיזדמן מי המקום בכל היה ולא למעלה גדול רעש והיה
אפילו היה לא כי כזה. קדוש נפש לקיים הגדולה המצוה זה
לא הרבה כשרים אנשים שם שהיו אף לזה ראוי שיהיה אחד
כזה דורון יתברך השם לו שישלח זאת למצוה ראוים היו

הקדוש בזוהר ע"א)כמבואר קצ"ח דף השם(ויקהל לו וברא ,
,חלב הוציא ואחד דבש הוציא אחד בפיו, דדין שני יתברך
מן יונק שהיה וחלב הדבש מזה ניזון היה חדשים ושלשה
ואמר אחד אליו בא חדשים שלשה עבור ואחר ,שבפיו הדדין
נפסק ברגע אזי לחם לך וקנה גראשין ששה לך קח זוסיא לו

וחמי" למורי בפיו הצדיק סיפר כך וחלב, הדבש עכ"לזה ,
.הברכה היכל בספר

שיזכה יתברך להשם הרבה להתפלל צריכים כן על העצה:
לישיבות רק צדקה ולתת הגון, חכם תלמיד לעני לעזור
ועסקני לרבני לעזור ושלום חס ולא הקדוש, זוהר שלומדים
הצדקה תהיה ואז הוא, ברוך הקדוש נגד שנלחמים רב הערב

הוא. ברוך הקדוש לפני חשובה

הזוהר.ד לשון כ"ה.:)ראיתוזה באריכות:(ף ְִֵַ

ואן רב ערב אן מינין וחמ ר"ע)... נג"ע נ'פילים(סי' ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ

זעירא ה' נפלת בגינייה ע'מלקים. ר'פאים ע'נקים 'ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָרים

מן ע"ם טל .הו דעמלק מטרא בלק לעם ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָמאתרהא.

בל אאר לק מן ל"ק יא)לעם בראשית)'ה לל ם י ְְִִִִֶַַָָָָָָָ

הן אמר מאין ארא אן ואין הארץ. ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָפת
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נלחם אתה ,הקדוש זוהר לומדים שלא ישיבות והראשי הישיבות את מחזק שאתה שלך הכסף עם
את מחזק ואתה ,רב הערב עם ילחם הוא ברוך הקדוש המשיח ביאת שלפני הוא, ברוך הקדוש נגד

הגד אתההשונא שלו המדרש בבית מכניס שהוא תורה ספרי יותר כמה .הוא ברוך הקדוש של ול
סופו ועד העולם מסוף שמסריח הגדולה הגאווה בשביל עושים זה כל כי ,קליפה יותר (ראהמכניס

נשא) 'פ יוסף יעקב ובתולדות חיים, לעץ 'א הקדמה לקמן .באריכות
.32?ידעת רב]האם הערב את ובונים הנכון, למקום צדקה לתת זכות להם [שאין עשירים, איזה

נגד ישר ונלחמים השלימה, הגאולה את המעכבים רב, הערב ראשי הם ,ישיבות וראשי רבנים, ואיזה
הוא ברוך שנותנים,הקדוש הצדקות כל עם ,הגאולה את יותר מעכבים שנותנים צדקות יותר וכמה

ישראל לעם גירוש ושלום חס שיהיה הגורמים עיקר יהיו והם לאשלימה, אשר גדולות צרות עם]
על לתקן יכולים הם זה וכל שלהם. האשמה יהיה זה וכל הפרנסות, יפסידו וכולם כמוהו], היתה
יעשו אם רק אבל מישראל, ואחד אחד לכל שיגיע עד ,הזה המאמר וידפיסו שיפרסמו ,תוכחה ידי
הם זה את יעשו לא ואם עבר. הזמן כי ,הדרי דלא פסידא הוא יום כל כי ממש, ומיד תיכף זה את

ח"ו כמוהו היתה לא אשר גדולות צרות להם ויהיה בגירוש שילכו הראשונים דליהיו אל (משכיל
מקאלאמאייע) הלל רבי מהצה"ק.

חיים רבנו 'ה קדוש מאמר את ללמוד מזמנך דקות 10 הקדש השאלות, לכל תשובה רוצה אתה אם
זיע"א. ל"האריז של המובהק תלמידו ויטאל

א ענף
ההקûמ₣ת òער על אמן ýעלינ יגן ₣תýזכ ויטאל יםŁח הרב ýמ₣רינ ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָהקûמת

הם נה י לנ יא  הלת אר סת (ִִֶַַַָָָָֹא

לאד₣ניאמר ùן ויטאל חŁים ùאלפי לûה מעיר. הČעיר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
הùא: הע₣לם לחŁי ₣נ₣זכר ויטאל י₣סף הרב ְְִִִֵֵַַַַָָָָָאבי

מò₣מם.ùהי₣תי יòבי חי òש לכח òלòים ùן ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ
קיץ לה קציר עבר י מהים. ב₣תיòמחýְְְִִִִֵַַַַָָָָ
מז₣ר אין .ýלמחלתנ עלתה לא רפýאה .ýענò₣נ לא ýְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֹֹואנחנ
.ýנòûמק ùית לחרùן ýתנלמ ארýכה עלתה ולא .ýרנóְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֻלב

ו אלף הŁ₣ם זה òניםהŽחרב וד' ćנה(1504)ת"ק י ýלנ א₣י ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ניםò אלף òהýא הýא ýרù ò₣דčה לò אחד י₣ם ִֶֶֶֶֶַַָָָָהŁ₣ם
ם₣Łה מחצי י₣תר òנים וד' ת"ק òהם ערב צללי ýנט ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוגם

אòרהב'. את ונ₣דע ùא. לא ûוד ןù ועדין יןČčה ל ýוכל ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
יתù נבנה fiòא û₣ר ל לברכה זכר₣נם ýתינ₣ùר ýְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאמר
לחקר ćני את ואנה ùימיו. נחרב ýfiא ùימיו òûקflְְְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹה
אù לא עýûמý .ýתנýוגל ýנČק תארŽ מה ועל הþ מה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹולדעת

יòי ןù. ִֶַ

העינים סתמי בנחיריהם, נה ינים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאתם
הבואטמי ֲֵֵַַ

ûויýמצאתי ולùי יùקרù ואנינה לי אחדאון אמרflמ . ְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ל' ýčן הýčנים ùספר ע"ג:)הýבא וזה(ûף . ְְִִִֵֶֶַַָ

מאי וג₣', מרחפת אלהים ורýח תיב ניינא Žתיב ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹלò₣נ₣:
האי ùגלýתא, נחתת דòכינא זמנאù ùוûאי אfiא ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָורýח,
òכינא ùגין ,א₣רייתאù ûמתעžקי אינýן על נòיב ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָרýח
הכי ויימא קלא, אתעביד חýר והאי ,ýינייהù ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָדאòחת
לùא, אטימי עיינין סתימין ùח₣ריה₣ן, òûינתא ûמיכין ןýְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָאינ
ýסכלתנ ùלא לùא ן₣לכ ûאית òכינא, לגùי ýואתער ýמýְְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָֻק

.ýיניכù ýואיה ,üיù עûְְְְִִֵֵַַלמנ

עלהקודשלשון מרחפת אלהי"ם חýור הôני, הŽתיב :ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ùזמן ùוûאי אfiא ורýח? þה מה הflים. ćְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָני
א₣תם על נò₣בת ₣þה הרýח לúלýת, י₣רדת òְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהôכינה
ùיניהם, נמצאת òהôכינה מýôם ù₣רה, flòְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָתעžקים

: ותאמר ק₣ל, יתóנע ₣þה ôòנהוהרýח ניםòי א₣תם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ýוהתע₣רר ýמýק ,בfiה מיýואט העינים סתýמי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָבנחיריהם,
,üא₣ת לדעת הóל ליù לב לכם òŁò ,כינהôה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאל

.ביניכם ְִֵֵֶוהיא

 עים חסד ל ,רה לים א ל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאפ

עים ְְִַָלעצמם

וג₣'ורזא łע₣נ òהי נא קרא ג₣ן קרא. א₣מר ק₣ל דמfiה ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָ
אינýן אfi חציר רóùה ל אקרא מה א₣מרה ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹוהיא

,חציר אכליןû חסדבעירה ל ,דהõה ציץ ₣ûחס וכל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ûמûòלין אינýן ל ýואפיל ûעבדי. הýא ýלגרמייה ûְְְְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָעבדי

עבדין ýלגרמייה עבדיןû חסד ל ,א₣רייתאùא. ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

קראהקודשלשון מ₣ קרא, א₣מר ק₣ל  הûבר וס₣ד :ְְְְֵַָָָָ
והיא פנה, יםò₣דčמ מי ואל נ₣ע òהי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָנא
בהמ₣ת הם לה חציר, רóùה ל אקרא, מה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹא₣מרת

חציר, א₣כל₣תòהחסד ל הõדה, ציץ ₣ûחס וכל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ליםûòflò ýfiא ל ýfiואפ לעצמם. יםó₣ע òְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעó₣ים,

.יםó₣ע לעצמם  òעó₣ים חסד ל ùְְִִֶֶֶַַָָָ₣רה,

רצים ולא יה, הרה את עים הם ְִִֵֵֶֶַַָָָֹא

ל רמים להם אי  הלה חכמת לְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלה

הב וחרב ענת רמים להם אי מהעלם, ְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָהמשיח

עלם ואבדן ְְְֶֶַָָָוהרג

תýבùýההýא מצאתי ל')זמנא ןýč זהר ניýč)ר₣זŁו : ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ
יýòב ולא ה₣ל רýח הflה בóר עחי (הfiים ְְִִִֵֵַָָָָֹ

(י₣זיללטû ûגרמי מאן ל₣ן וי מòיח, òל ₣חýר ýאיה דא ,ְְְִִִִֶַַָָָָ
עבדיû אינýן ûאfiין לעלמא, יתýב ולא עלמא מן üְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָלי
הùčלה ùחכמת דלאòלא בעאן ולא יòùה, ְְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָָָלא₣רייתא
,üמינ ד"ýי דאיהי דחכמה ýנביע ûאסfiק ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָוגרמין

יביòה, ùי"ת ארתòואאùוחר ענýŁתא ûגרמי ל₣ן וי ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
רýח₣ ýאיהû ûאסfiק חýר והאי ùעלמא, דןùוא והרג ביזהýְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
חýר ýואיה ,òדčה רýח ýואיה דאמר, מה יחòמ òְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹל
םôה ויראת ûעת חýר ýגבýרה עצה חýר ýבינה ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָחכמה

(ב יא .(יòעיה ְְַָ

ק ּבלה .א ללמד  חכם ּתלמיד על  חּיּוב  ּגד ֹול ּכּמה
 תבתןם 'לעל חב דל ה :נל וזה ,(מל (הא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

קלה. ללמד חכם למדיםלמיד אינם אם לד ה וענם ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹ

,ליצלן רחמנא האה מעבים הם י לתא, אר וגרם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻקלה,

לד יעה א מה הלה, לד אחת עה יעה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹי

האה. לקרב ח דל י ,רהה פטי ימים ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻחד

ה₣להקודשלשון רýח הflה רóב י וŁזר זמן ùא₣ת₣ :ְְְִִֵֵַַַָָָֹ
להם א₣י מòיח, לò ₣חýר וז₣הי לע₣לם, יýòב ְְְִִֶֶַָָָָֹולא
לע₣לם, יýòב ולא הע₣לם מן ל₣ לŁò úò₣רמים ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹמי
ר₣צים ולא יòùה, ה₣רה את òע₣óים הם ýfiאòְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

òמעיןלה קfiסflò וג₣רמים הùčלה, ùחכמת ûל ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
יבòה, ב' ארתòונ מŽflה, י' היאò להםהחכמה, א₣י ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

חýוהר ,לם₣עù ואבדן והרג הþבý וחרב תýŁענ úòְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ₣רמים
והיא Žòתùאר, מ₣ הòflיח, רýח היא flòסfiקת ₣þְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה
חýר ýגבýרה, עצה רýח ýבינה חכמה רýח והיא ,òדčה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹרýח

.יהו"ה ויראת ûְְִַַַעת

ותחת פחה ל היא רס ללק מנת על ואהבה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָראה

י ופחה ,ימל י עבד חת 'וג ארץ רגזה לְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ביר ְְִִַָתיר

א₣רýčćדא ויהי א₣ר יהי אלהי"ם וŁאמר ניינא ְְְֱִִִִִֶַַָָָֹֹ
ג) א ùרù)ýראòית ò₣דčה אמר ûא ýבגין ... ְְִִֵַַָָָָ

ז)הýא ב ירò)ýעיר אם ירòýלים ùנ₣ת אתכם הùòעי ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָ
ýרחימ ýדאיה 'ýכ òחćץ עד האהבה את ýרר₣ע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָואם

ćרס, לùלק מנת על ולא ćרס, מנתùלא על ואהבה ויראה ְְְְְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹ
חת וג₣' ארץ רגזה òלò ותחת òפחה, איהי ćרס ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלקùל

üבירú òתיר י וòפחה ,₣ימל י לא)עבד ל עד(מòלי . ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָ
לò₣נ₣. ְָאן

הקודשלשוןויהי א₣ר יהי אלהי"ם וŁאמר òנŁה, מצוה :ְְְְֱִִִִִֶַַָָֹֹ
... ע"א)א₣ר, עד דף)ýרù ò₣דčה אמר זה ýִֶַַָָָמýôם

ùאיל₣ת א₣ ùצבא₣"ת ירòýלם נ₣תù אתכם הùòעי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָהýא,
,ץćחò עד האהבה את ýע₣רר ואם ýעיר אם ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהõדה

אהבה רחמים)òהיא פרס,(שהיא יחפץù(לי שהוא ולא(עד , ְְְֲִִֶַָָֹ
,רסć לקùל מנת רסעלć לקùל מנת על ואהבה ראהŁò ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

עבד חת וג₣מר ארץ רגזה ò₣לò ותחת òפחה, òל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא
.üברú òתיר י פחהòו ₣ימל יְְְְְִִִִִִַָָ

עוסקים נקראים הם  מל א הרה עסק (ְִֵֶֶַָָֹב
סנהדראת, ודיני ייבת, ירא  לשמה שלא ְְְְִֵֵֶַַָָָבתורה
 לאני מעיהם דמים פשט רק רהלומדים ְְְֲִֵֵֶַַ

מים ורא מגל הנים ְְְִִִַַַַָָָָֹהפלגה

ûבריווהŽה ùתחfiת ôתב אינýןמה ל ýfiואפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ýלגרמיה ûעבדי חסד ל ùא₣ריתא וכû.'ýמûòלי ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ýעו₣נ₣תינù זה ýנŽזמù ýבפרט מבאר, ₣טòćò הי₣ת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹעם
קצת אצל üù לחת קרûם נעóית ה₣רה רòא ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהרùים
רסć לקùל מנת על ù₣רה עסקם אòר רה₣ ùְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָעלי

יתר₣ת, ק₣תćžודיניוה יòיב₣ת, יòרא מלל להי₣תם וגם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
מים₣וד הארץ ùכל נ₣דף וריחם òמם להי₣ת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָסנהדרא₣ת,

הפלגה û₣ר לאנòי וראò₣בùמעóיהם מגûל הù₣נים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ
 אחר ôתב מה היא מעóיהם סùת ועčר ôùְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָמים,

םò ýלנ ונעóה .גהתýב ְֲֵֶַַָָ

òלית₣ל Žòהפכה ₣ל נח üמòל אfiò ù₣רה הע₣סק ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
רב, מהערב והם הע₣לם, לאויר יצא ולא ćניו ְֲִֶַַַָָָָָָֹעל
םò ýלנ ונעóה וג₣' לûמגý עיר ýלנ נבנה הבה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָואומרים
₣רה ספר ùה₣ן וòויין ת₣òמדר יùý כנסŁ₣ת ùי ùְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָבנין

üמòל וfiא ,üיòרי על ְְְֲִֵֵַָָָֹועטרה

ùראòיתתýב ùפרòת הþהר כ"ה:)ùספר וזה(ûף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
,והארץ הôמים לד₣ת₣ הfiא ćסýק על ְְְִֵֶֶַַַָָָָלò₣נ₣
אýה מהם ,מינים 'הג מןý רב, ùערב òי מינים òֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָחמôה
רòא הùú₣רים הflה אמר ýעלייהû ùú₣רים, ת ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָהŽקרא

םôה אנòי ùה₣ןמע₣לם מראû ûאfiין מžטרא ואיýŽן , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
יא) יתòראù)ýלנ ונעóה '₣וג ýמגûל עיר ýלנ נבנה הבה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ספר ùה₣ן וòויין ת₣òמדר יùý כנסŁ₣ת ùי ùבנין òְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָם
רה₣ל₣ןד למעùד אfiא ,üמòל וfiא ,üיòרי על ועטרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

הע₣סק ל úùמרא: ýאמר הþאת הת על והŽה .'ýְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹוכ
ולא ćניו על òלית₣ Žòהפכה ₣ל נח üמòל fiòא רה₣ùְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

.הע₣לם לאויר ֲִַָָָָיצא

מפהב עסק, רת ל ... ההר ספר עסק אינ מי .ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

תטע  והא ,פל והארה חים עסק ל ואין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻולחץ,

תלהי ם, ימאנ תלהי אא רה עסק ואינ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוראת,

ולא חים ל ואין הרת, על להרר הר דל ורא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹרב

יםח ִֵֶַַחלק

ר  הרכה": "היכל ספר תב מקאמארנא דה ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָהרב

מרן וכתבי ותנים ההר ספר עסק אינ מי האחרן, הְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה

במנה מקרא ללה ,פל מ חים הם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהאר"י

פסקים, האבתלמד ,סקע רת ל נאמנה ידע ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָ

אוה ,פל והארה חים עסק ל ואין דאג, ולחץ, פהְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמ

,ם ימאנ להית אא רה סקע ואינ וראת, טעת ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

יםח ל ואין הרת, על ררלה הר לד ורא רב ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֹלהית

יםח חלק מאןולא נ לית :חד זהר תני כדכתיב . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

וליליא ימא כל צוחין ,על עם ל לרת לג ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָיתער

אמרין כלבין  וצוחין ,יןק כה ה, בעל ְְְְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָאריתא

לסלקא יל מאן ולית יקרא, לן הב עתרא לן הב הב, ְְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָָהב

י לא בואי לדלכינא. ידי על אא חים ארחת יג ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

.נל אן עד ,לבד ויטאל חים הרב מרן וכתבי ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹההר,

ההר אר – י"ט ז', עקב תר קאמארנה הרכה ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָ(היכל

.('י ֶֶרק

צדקה:.ג בענין נורא היכלמעשה בספה"ק מובא נורא סיפור
ואתחנן פרשת הברכה(דברו אשר כל הטיבו פסוק מהרה"ק(על ,

חמי מורי לי "וסיפר :וז"ל זי"ע, מהאניפאלי זושא ר' הרבי
ששמע מפינטשוב מרדכי אברהם מוהר"ר המפורסם הצדיק
לו שסיפר מאניפאלי זוסיא ר' מוהר"ר קדוש אלקים מאיש
להתענות דרכו והיה אוסטראה בעיר שמש היה בעניותו איך
בעל מאיזה לבקש הולך היה כך ואחר ימים, ושלשה שנים

בלבו אמר אחד ופעם נפשו. להשיב לחם על לו שיתן הבית
באלקיו יבטח אלא לחם ולבקש לילך אמונה חסרון שזהו

מזונו, יחסר שלא שלימה שלשהבאמונה התענה אחד ופעם
והלך לחם מעט לו שיתן מי היה לא התענית ואחר כדרכו ימים
דבר, שום לו שיתן מי היה ולא למות קרוב שהיה עד והתענה
לפניו שיזדמן מי המקום בכל היה ולא למעלה גדול רעש והיה
אפילו היה לא כי כזה. קדוש נפש לקיים הגדולה המצוה זה
לא הרבה כשרים אנשים שם שהיו אף לזה ראוי שיהיה אחד
כזה דורון יתברך השם לו שישלח זאת למצוה ראוים היו

הקדוש בזוהר ע"א)כמבואר קצ"ח דף השם(ויקהל לו וברא ,
,חלב הוציא ואחד דבש הוציא אחד בפיו, דדין שני יתברך
מן יונק שהיה וחלב הדבש מזה ניזון היה חדשים ושלשה
ואמר אחד אליו בא חדשים שלשה עבור ואחר ,שבפיו הדדין
נפסק ברגע אזי לחם לך וקנה גראשין ששה לך קח זוסיא לו

וחמי" למורי בפיו הצדיק סיפר כך וחלב, הדבש עכ"לזה ,
.הברכה היכל בספר

שיזכה יתברך להשם הרבה להתפלל צריכים כן על העצה:
לישיבות רק צדקה ולתת הגון, חכם תלמיד לעני לעזור
ועסקני לרבני לעזור ושלום חס ולא הקדוש, זוהר שלומדים
הצדקה תהיה ואז הוא, ברוך הקדוש נגד שנלחמים רב הערב

הוא. ברוך הקדוש לפני חשובה

הזוהר.ד לשון כ"ה.:)ראיתוזה באריכות:(ף ְִֵַ

ואן רב ערב אן מינין וחמ ר"ע)... נג"ע נ'פילים(סי' ְְְְִִִִִִֵֵֶַָ

זעירא ה' נפלת בגינייה ע'מלקים. ר'פאים ע'נקים 'ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָרים

מן ע"ם טל .הו דעמלק מטרא בלק לעם ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָמאתרהא.

בל אאר לק מן ל"ק יא)לעם בראשית)'ה לל ם י ְְִִִִֶַַָָָָָָָ

הן אמר מאין ארא אן ואין הארץ. ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָפת
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מל עסקין אין ראיה ְְְִִֵֶָָָג)

האנואמנםאמרםù וענוה ýמה מראים האfiה יםò ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
:üמòל הýא ù₣רה עסקם ל החכםי והŽה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָ

ל₣דúהעליהם העיד הôל₣ם עליו מאיר רùי הŽא ֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
הýא  ù₣רהfiòא הע₣סק ל תýלל לò₣ן ùאמר₣ ְְְְֵֶַָָָָָָֹ

₣רה רזי ₣ל ýמגfiים 'ýוכ הרùה לדברים ז₣כה üמòְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָל

רùúתflה ýכמעין וה₣ל ć₣סק òאינ₣ נהר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָונעóה
טćין ýלה₣ציא üù ýלעŁן לטרח הצטרכ₣ ùלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹמאליו

,לעžה מן ה₣רה מימי לò òאינ₣טćין י₣רה זה הŽה ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
,üהלכת üמòל רה₣ù אòרע₣סק òהאי זה ýמי ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ור₣אה הþאת הòflנה ùרא₣ת₣ ת₣מעû עיניו ýלþי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹלא
ýפחיתýת₣ .החסר₣נ₣ ְְִֶ

(ז מהן(בראשית ארא מאין ,םהיק ל את חְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָו

על ימיןק ואן .סגי קמא ריין אן רביעאה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָגלתא

אמר ועלייה חמס. לי ראלי(ו הארץ(בראשית מלאה י ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

עמלקים. אן יןא ,ניהםמ ְֲִִִִֵֵֵֶָָָחמס

ע'נקים 'רים נ'פילים :והם רב, ערב הם מינים וחמה ...ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

לעם .מקמ קטה ה' נפלה בגללם ע'מלקים. ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָר'פאים

לק, מן ל"ק לעם, מן ע"ם ח עמלק. ל מד הי ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָבלק

בל, יא)יאר ה(בראשיתוא .הארץ ל פת ה' לל ם י ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הם אמר מאתם אר ז)אתם ל(שם את ומח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

יםרא הם ,רביעית תגל מהם אר המא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָהיקם.

נאמר ועליהם חמס, לי יראל על מעמידים והם רב, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָקם

(ו עמלקים.(שם אתם אה מניהם. חמס הארץ מלאה יְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

הם ומים מדרת, תנס י בנים רב הערב ְְְִִִִֵֵֶָָָָרבני

להם לעת אא ,'ה םל ולא ,רא על ועטרה רה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹספר

םֵ

וגו' הרים הה אמר עלייה ליתאה מינא רים ...ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָ

ןה אמר אין מטרא ואן הם. ייא)אנ בראשית) ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

תכנס י בנין ם. לנ ונעה עיר לנ נבנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהבה

ולא ריי, על ועטרה רה ספר הן וויין ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָמדרת

לנ ונעה דכתיב הא הדא ם. לן למעד אא דיי, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלמא

דארעא. עפרא אן יראל על ריןמת אחרא וטרא ְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָָם,

לן מרוגזליןא ועלייה עבידא רתואת(ז בראשית)יםוה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ

.הארץ על מאד מאד ברְְְֶַָָָֹֹ

נאמר עליהם ליי, מין  הרים :הקודש ז)לשון בראשית) ְֱֲִִִִִֵֶֶַַ

הם אמר אה מד והם הם, יאנ 'וג הרים ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהה

יא) י(שם בנים ם. נ ונעה 'וג עיר נ נבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהבה

,רא על ועטרה רה ספר הם ומים מדרת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹנסת

נ ונעה תב זה ם. להם לעת אא ה', לם ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא

הארץ, עפר הם יראל על מתרים אחר וצד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָם.

נאמר ועליהם העבדה, לתמת אתם ז)וגזלים והים(שם ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

.הארץ על מאד מאד ברְְְֶַָָָֹֹ

מהעולם ימחו  ליׂשראל  פקידה ׁשּתבא ּבזמן  רב הערב
רביעאה. מינא יןרפאיםמתר דחקא ליראל יחזן אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָ

מתרין עאן. ולא לן לזבא ר לן ואית .ייהְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמ

עבדי עם טב למעד  מלין מאין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמארייתא

אמר עלייה .תלמ כו(כבים יקמ,(ישעיה ל רפאים ְְְֲִִִַַַָָָָָ

הן אמר ליראל קידה ייתי כו(זמנא ואד(ישעיה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

.למ זכר לֵֶָָ

הקודש: רביעי,לשון מין  הרפאיםראלי את ירא אם ְְְְִִִִִִִֵֶָָָ

רצים. ולא להילם תר להם וי ,מהם מתרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹדחק,

עם טב לעת  לים המא מהרה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמתרים

נאמר עליהם מלת. ככבים כו)עבדי ל(ישעיה רפאים ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

הם נאמר ליראל, פקידה בא זמן .ד(שם)יקמאו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

.למ זכר לֵֶָָ

ובהּו לתהּו העֹולם את ּמחזירים רב  הערב 
חמיאה מינא ןענקיםה אמר יןלא מזלזלין (משליאן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָ

אמרא) ועלייה .תירלגר ב)וענקים יחב(דברים רפאים ְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ

עלמא ראה אן אין לדא. א קילין ענקים הם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָאף

הדמ ורזא .ובה לתה(דבגינייהו)והארץ מקא י חרב ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

אר ייתי מד עלמא. ויבא ערא איהי ובה תה ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָֹֹהיתה

ה רי קדא איהאבל ויתאדן. עלמא מן יתמחן א ְְְְְְְְֲִִִִִַָָָָָ

בי יתמחי עד עמלק אא ליא איהי לאו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָרקנא

.הקמא והא ְְָָָָאמאה

:הקודש חמיי,לשון מין  לאתםהענקים מזלזלים הם ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

הם א)אמר נאמר(משלי ועליהם ,רתילגר (דבריםוענקים ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

אתםב) הא .לזה זה קלים ענקים. הם אף ביח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרפאים

[שבגללם] הבר, וסד .ובה לתה לםהע את ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹחזירים

בוי ער היא ,ובה תה היתה והארץ קה ית ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹנחרב

מן חי ,אה ר דה הא ,רהא בא מד ְִִִֶֶַָָָָָָָָהעלם.

עד עמלק אא ליה אינ האה אבל .ויאבד ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֻהעלם

.הר והרי הבעה,  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָחה,

הדה החים האר כתב י"ב). כ"ו חתי תר)דל רק ְְִִַַַַַַַָָָָָֹֻ

נאמר, מל רה ועל מהצר, מיל מל רהרה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מצלא .מגינא ְְִַָָ

החים" נפ" כ"ה)בספר רק ד' על)ער רק :תאריכ תב ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

רה לנ ואין העלם. לקם כהז מל רהה עסק ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָידי

,דה ההר מד יתר מל(הרה רא ןע). ְִִִֵֵַַַַַַָָֹֹ


