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זלאברה הר הְְַַָָ

לאברה ְְַַָָזהר 

יחדאלם בו"ה  י"ה  ם ליחד  .רחימ  דחיל .כינ הא  רי ק דא יח ד  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָ

.עלינ ננה ידינ מעה  .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי יראל . ל ם ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹלים 

ונצליח נעה  ה' ם . ננה ידינ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָמעה 

ה'ר כים ם האים ְְִִֵַָ

הריםרת מזי  רת ליט "א, י יבת  וראי  הח בים  האנים  הרנים  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההר לד  ידי על  מים  לאבינ י ראל ני  אחינ את ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהמקרבים 

ברת הה, דה הקץ את אר נה  הח בה לם  מ חת בר ת ,דְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָה

ה ה.  ד ה ההל ֶַַַָָָָל

פנ מתהתא נ לע י  הלים לרגל ה ם  יעיה אן אברהם חים רי זכרנ ל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח ים  צר ר צר רה  מתנ הא  עמו"ש)לברכה , חיה למה ן  .(להבחל"ח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

א')מראאיתא  עד קנ "ג ף להתח ק (ת להתערר  תנ א מצה הפטר , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עת. ינינ ר י והפטר קאימנא", התם הס ידא "אחים  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָדרה,

אחדה פטר בר אבל בחים , עליו  ר יד ולא ,תא  ידיס א  חיו  ז "ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ל ספריו  להדיס ועזר הר"י , ת רת בק היה למר , מצוה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמר

הרבי[א]הר "י החה ני  ל מעמד  לטבה, נזכר להעלת זה , בו אי  ם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

והעים , הת  תן להתח ק יע וכן  ילמד  מ ,מת לנ רח  נחת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָיהיה

:מ מר ז זה ְְְִֶָָֻוכל 

ּב ע וֹ לםא)א . ּב מח צּ ת וֹ  ליׁש ב  זוֹ כה ספריו הפצת  ידי על 
ה ּב א 

איסטרוֹ לסה  מהרח "א הגּ א וֹ ן  ׁש ּכ תב מה ראה 
כ "ג :) דּ ף  ויּ ׁש לח  ּפ רׁש ת  אברהם , בּ ן  הּמ ד ּפ יס(בּ ספרוֹ  : 

ויוֹ ׁש בספרים זוֹ כה ּת וֹ רה, לאוֹ ר להוֹ ציא מּמ מוֹ נוֹ  
הּס פרים , מח בּ רי חכמים  הּת למידי ׁש הריבּ מח צּ ת 

עת, ּב כל ה דּ עת ותרּב ה  לעוֹ לם , החּב וּ ר  יצא  ידוֹ  על 
היוּ  לא  ּב ירכתים , הּמ ׁש ּכ ן למקצוֹ ע וֹ ת גּ נוּ ז היה וא ּל וּ 

ּב וֹ . לוֹ מדים
יבמוֹ ת ּב מּס כת לברכה זכר וֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  והנּ ה

צ "ו :) דּ וֹ בבוֹ ת(דּ ף  וּ לפיׂש פתוֹ תיו  ׁש ם , ּכ דאיתא וכוּ ' 
הוּ אזה  גּ ם  מוֹ תוֹ , אחרי חי החכם  ׁש יּ היה הגּ וֹ רם  

בּ מחצּ תוֹ , ויוֹ ׁש ב ואיןז וֹ כה להחיוֹ תוֹ , גּ רם הוּ א  ׁש הרי 
עם ּב עצמוֹ  החכם  הּב א , לעוֹ לם  ּב א  ּכ ׁש הוּ א  ספק

מרחמוֹ הי ּפ ניו .סיעת לקבּ ל לקראתוֹ  יוֹ צאין 
לברכה, צדּ יק  זכר פלאג 'י ח יּ ים  הרב (בּ ספרוֹ וּ מוֹ רינוּ  

ריז) א וֹ ת  ס ' ע שׂ ה  מצות  וח יּ ים ", ׁש ם :"ּת וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ  וזה  , 
ּת ּק יפי הׁש ּת דּ לוּ  אי יראה  ּב ּס פר  ה ּק וֹ רא  וכל
ּת וֹ רה  ׁש ל לאמּת ה  ההלכה  א וֹ ר  לה וֹ ציא  קדמאי
ּב וֹ  ׁש יּ ׁש  ּב ס יּ וּ ע לנא סמוּ כ וּ  דּ ין מן  וכל ּכ חן, ּב כל 
לה ּב א גּ ם לזּכ וֹ תם לי ּה  דּ אפׁש ר מאן לכל מּמ ׁש 
המסיעים וכל למׁש מרת. הנּ ׁש אר ּכ ל  לה וֹ ציא 
מחדּ וּ ׁש י הנּ ׁש אר ּכ ל  לאוֹ ר לה וֹ ציא  והמׁש ּת דּ לים
ּב מים לׂש כרוֹ   ער אין לקדמאי  ה ּק דוֹ ׁש ה  ּת וֹ רה 
לּב נין זה ּב זכוּ ת ויזּכ וּ  מּת חת הארץ ועל מּמ על

לי ׁש ב קדּ  רויחי ולמז וֹ ני ּב א וֹ רייתא  דעסקין י ׁש ין  
לרּב נן אריכי  וּ לחיּ י והעבוֹ דה  ה ּת וֹ רה  על ּב הׁש קט 
ּב עגלא ולראוֹ ת תלמידהוֹ ן  ותלמידי  ותלמידה וֹ ן

ׁש למה ]. ּב גּ א ּל ה קריב וּ בזמן 
יוֹ סף  הרב מוֹ רינוּ  ה צּ דּ יק הגּ א וֹ ן  ּב הס ּכ מת וראה
"צדקה  לּס פר אמן , עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  זוֹ ננפלד ח יּ ים

לא וֹ ר . הוֹ צאה  א וֹ ד וֹ ת וּ מׁש ּפ ט",
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ברת הה, דה הקץ את אר נה  הח בה לם  מ חת בר ת ,דְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָה

ה ה.  ד ה ההל ֶַַַָָָָל

פנ מתהתא נ לע י  הלים לרגל ה ם  יעיה אן אברהם חים רי זכרנ ל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

הח ים  צר ר צר רה  מתנ הא  עמו"ש)לברכה , חיה למה ן  .(להבחל"ח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

א')מראאיתא  עד קנ "ג ף להתח ק (ת להתערר  תנ א מצה הפטר , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עת. ינינ ר י והפטר קאימנא", התם הס ידא "אחים  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָדרה,

אחדה פטר בר אבל בחים , עליו  ר יד ולא ,תא  ידיס א  חיו  ז "ל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ל ספריו  להדיס ועזר הר"י , ת רת בק היה למר , מצוה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמר

הרבי[א]הר "י החה ני  ל מעמד  לטבה, נזכר להעלת זה , בו אי  ם, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

והעים , הת  תן להתח ק יע וכן  ילמד  מ ,מת לנ רח  נחת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָיהיה

:מ מר ז זה ְְְִֶָָֻוכל 

ּב ע וֹ לםא)א . ּב מח צּ ת וֹ  ליׁש ב  זוֹ כה ספריו הפצת  ידי על 
ה ּב א 

איסטרוֹ לסה  מהרח "א הגּ א וֹ ן  ׁש ּכ תב מה ראה 
כ "ג :) דּ ף  ויּ ׁש לח  ּפ רׁש ת  אברהם , בּ ן  הּמ ד ּפ יס(בּ ספרוֹ  : 

ויוֹ ׁש בספרים זוֹ כה ּת וֹ רה, לאוֹ ר להוֹ ציא מּמ מוֹ נוֹ  
הּס פרים , מח בּ רי חכמים  הּת למידי ׁש הריבּ מח צּ ת 

עת, ּב כל ה דּ עת ותרּב ה  לעוֹ לם , החּב וּ ר  יצא  ידוֹ  על 
היוּ  לא  ּב ירכתים , הּמ ׁש ּכ ן למקצוֹ ע וֹ ת גּ נוּ ז היה וא ּל וּ 

ּב וֹ . לוֹ מדים
יבמוֹ ת ּב מּס כת לברכה זכר וֹ נם חכמינוּ  אמרוּ  והנּ ה

צ "ו :) דּ וֹ בבוֹ ת(דּ ף  וּ לפיׂש פתוֹ תיו  ׁש ם , ּכ דאיתא וכוּ ' 
הוּ אזה  גּ ם  מוֹ תוֹ , אחרי חי החכם  ׁש יּ היה הגּ וֹ רם  

בּ מחצּ תוֹ , ויוֹ ׁש ב ואיןז וֹ כה להחיוֹ תוֹ , גּ רם הוּ א  ׁש הרי 
עם ּב עצמוֹ  החכם  הּב א , לעוֹ לם  ּב א  ּכ ׁש הוּ א  ספק

מרחמוֹ הי ּפ ניו .סיעת לקבּ ל לקראתוֹ  יוֹ צאין 
לברכה, צדּ יק  זכר פלאג 'י ח יּ ים  הרב (בּ ספרוֹ וּ מוֹ רינוּ  

ריז) א וֹ ת  ס ' ע שׂ ה  מצות  וח יּ ים ", ׁש ם :"ּת וֹ רה לׁש וֹ נ וֹ  וזה  , 
ּת ּק יפי הׁש ּת דּ לוּ  אי יראה  ּב ּס פר  ה ּק וֹ רא  וכל
ּת וֹ רה  ׁש ל לאמּת ה  ההלכה  א וֹ ר  לה וֹ ציא  קדמאי
ּב וֹ  ׁש יּ ׁש  ּב ס יּ וּ ע לנא סמוּ כ וּ  דּ ין מן  וכל ּכ חן, ּב כל 
לה ּב א גּ ם לזּכ וֹ תם לי ּה  דּ אפׁש ר מאן לכל מּמ ׁש 
המסיעים וכל למׁש מרת. הנּ ׁש אר ּכ ל  לה וֹ ציא 
מחדּ וּ ׁש י הנּ ׁש אר ּכ ל  לאוֹ ר לה וֹ ציא  והמׁש ּת דּ לים
ּב מים לׂש כרוֹ   ער אין לקדמאי  ה ּק דוֹ ׁש ה  ּת וֹ רה 
לּב נין זה ּב זכוּ ת ויזּכ וּ  מּת חת הארץ ועל מּמ על

לי ׁש ב קדּ  רויחי ולמז וֹ ני ּב א וֹ רייתא  דעסקין י ׁש ין  
לרּב נן אריכי  וּ לחיּ י והעבוֹ דה  ה ּת וֹ רה  על ּב הׁש קט 
ּב עגלא ולראוֹ ת תלמידהוֹ ן  ותלמידי  ותלמידה וֹ ן

ׁש למה ]. ּב גּ א ּל ה קריב וּ בזמן 
יוֹ סף  הרב מוֹ רינוּ  ה צּ דּ יק הגּ א וֹ ן  ּב הס ּכ מת וראה
"צדקה  לּס פר אמן , עלינוּ  יגן  זכוּ תוֹ  זוֹ ננפלד ח יּ ים

לא וֹ ר . הוֹ צאה  א וֹ ד וֹ ת וּ מׁש ּפ ט",



זלאברה הר ְְַַָָ ו 

ב ת:לה ימטרא ראי "התשב"י" = 717 = "עיהי אברהם 'מך 'אה "חים  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ןחאי.י 'ןב 'מע': בגימטריאן ה א  ד ה ה הר הע לם ", "יק ן  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

העלם. ָָָל 

והללה ימטרא ע"ה עיהי אברהם  ח ים  "הרב 1000.בגימטריאל = ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

תיבות ה ימטרא 4 ועד ניו  מקל  מען "ר י  1000.בגימטריאל = ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

" עליו"סד  לי ה גן הר"י אלף רת את להפיץ  תן ה דקה זכת זכה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

תמח ולהית יראל, אלפי  על  הרשב "י[א]להגן  זי "ע.של ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ה צּ ּד יק ב ) נׁש מת הוּ א  ה צּ ּד יק ׁש ל ה ּס פר
אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  מּס אדיגוּ רא  האדמוֹ "ר גּ ם
וה נּ פׁש , הגּ וּ ף ּב ׁש ביל הוּ א  לה צּ דּ יק ׁש הצּ יּ וּ ן  מביא 

הצּ דּ יק לנׁש מת הוּ א  הצּ דּ יק  ׁש ל .והּס פר  
אמן) עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  מּס אדיג וּ רא (האדמוֹ "ר

להד ּפ יסג) ּכ זאת  נוֹ ראה לצדקה מע וֹ ת ל ּת ן ה זּ וֹ כה אׁש רי
ׁש מים ל ׁש ם קד וֹ ׁש ים ספרים

ּכ זאת  נ וֹ ראה לצדקה מעוֹ ת לּת ן הזּ וֹ כה א ׁש רי
ׁש מים, לׁש ם  קד וֹ ׁש ים  ספרים  ּכ ללהד ּפ יס ידי על ּכ י 

הנּ פׁש וֹ ת לּק ח  זוֹ כין ׁש נּ וֹ תנין , וּ להמׁש יה צּ דק וֹ ת 
סתימאה, דּ עּת יקא אוֹ ריתא בּ חינת ׁש ּכ ןּת וֹ רה מּכ ל 

להד ּפ יס ּכ די  ּב עצמוֹ  זה ּב ׁש ביל  צדקה ּכ ׁש נּ וֹ תנין 
הם ּב עצמן  אּל וּ  ספרים  ׁש הד ּפ סת קדוֹ ׁש ים , ספרים
והמׁש כת הא וֹ ת יּ וֹ ת ׁש הם הנּ פׁש וֹ ת, לקיחת ּב חינת

ׁש ּב ו דּ אי את הּת וֹ רה, לזּכ וֹ ת ׁש זּ כה חלקוֹ  אׁש רי 
הּק דוֹ ׁש ים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י להאיר הר בּ ים
ׁש למה, להׁש גּ חה זוֹ כין זה ידי ועל יׂש ראל, לכל
לבית  ט וֹ ב וכל  וּ ברכה ט וֹ בה ׁש פע  נמ ׁש זה ידי  ׁש על

.יׂש ראל  
כב) אוֹ ת  ג, הלכה קּד וּ ׁש ין  הלכוֹ ת  הלכ וֹ ת ל ּק וּ טי (ספר 

קדוֹ ׁש יםד) חדׁש ים ּב ספרים ּב צדקת וֹ  הר ּב ים את המז ּכ ה
ּב חינת וצדקת וֹ ׁש הם לשׂ כרוֹ  קץ אין  ּב ו ּד אי הּת וֹ רה , ק יּ וּ ם 

ל וֹ  א ׁש רי לעד, ע וֹ מדת
לא ּב המוֹ ן  א וֹ הב וּ מי  ּכ סף יׂש ּב ע לא  ּכ סף "אוֹ הב

ה)תבוּ אה " לברכה,(קהלת  זכרוֹ נם  רּב וֹ תינוּ  דּ ר ׁש וּ  , 
לא מצוֹ ת ׁש א וֹ הב מי ׁש אפּל וּ  ר ׁש "י: ּב פרוּ ׁש  וּ מוּ בא 

ּב הם ּכ ׁש יּ ׁש  אם  ּכ י וכ וּ ', לעדמיׂש ּב ע ׁש ּת תק יּ ם  צוה 
וכוּ ' הּמ קדּ ׁש  ּב ית וּ בנין ּת וֹ רה ספר ּכ תיבת מּכ ל ּכ גוֹ ן 

בּ ספרים הר בּ ים  את לזּכ וֹ ת בּ צדקתוֹ  ּכ ׁש ּפ וֹ על ׁש ּכ ן
לכל  הּת וֹ רה קיּ וּ ם בּ חינת ׁש הם  קד וֹ ׁש ים  חדׁש ים 
לעד, עוֹ מדת וצדקתוֹ  לׂש כרוֹ  קץ  אין בּ ודּ אי אחד,
יׂש ראל  את מזּכ ה הבּ אים דּ וֹ ר וֹ ת בּ כל ּפ עם  בּ כל ּכ י

לוֹ . אׁש רי יד וֹ  על הּת וֹ רה ׁש ּת תק יּ ם 

קו)וזה הּת וֹ רה "(ּת ה ּל ים  ׁש ה וּ א מׁש ּפ ט " ׁש וֹ מרי  אׁש רי  

את ׁש ּמ זּכ ה  ידי  על ּת ׁש ּת ּכ ח ׁש ּל א  ׁש וֹ מרּה 
וזהוּ  קד וֹ ׁש ים. ּב ספרים  צדקה (ׁש ם)הר ּב ים "עוֹ ׂש י 

לוֹ מדים ּכ י צדקה , עוֹ ׂש ה עת ּב כל  ּכ י עת", ּב כל 
וכ וּ '. ּב עוֹ לם  הּת וֹ רה קיּ וּ ם  ׁש ּמ כניסין  ּב ספרים

לו) א וֹ ת ה, הלכה החר ּב רּכ ת הלכ וֹ ת הלכ וֹ ת לּק וּ טי (ספר 

גּ זרהמיתתב . וּ מבּט לת  מכּפ רת  צּד יקים 
ׁש הביאוֹ  הי"ו. עינתבי  שרים  נּס ים  ׁש מע וֹ ן  מר ידי  על  ה וּ בא

תשכ "ה סיון  ה ּב ת  ק וֹ ל  מהע ּת וֹ ן

אלוּ ל בכ "ב  ׁש נים  ׁש ה לפני וזה  ׁש היה  מעׂש ה 
האנ ׁש ים ׁש מוֹ ת לרּב וֹ ת ּב וֹ  ׁש ּל פנינוּ  ה ּס ּפ וּ ר תשכ"ג.
וּ מציאוּ תיּ ים. נכוֹ נים ּכ ּל ם  וה ּת אריכים , הּמ קוֹ מוֹ ת
ה זּ ה, הּמ קרה  ּב ׁש ל ּכ מרקחת הארץ היתה ּב ׁש עתוֹ 

עב  הּמ קרה ואני  זוֹ כר  נענה רא וּ בן  ה ּכ וֹ תב דּ כם  
זוֹ כרים ּת קוּ פה  ּב אוֹ תוֹ  ּב ארץ ׁש הי וּ  א ּל וּ  וכל  ׁש ּק רה 
יבאר  הּס ּפ וּ ר   ּב המׁש ועכׁש ו  היטב . האסוֹ ן את
ּב דעּת י היה  לא  וּ כלל. ּכ לל  מקרה  היה לא  ּכ י ויוּ בן
ּב ימינ וּ , רגיל  דּ בר ּב זה ראיתי אׁש ר  עליו , לכּת ב
ּכ ּמ ה  עמד וּ  דּ בר ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  התּפ ּת ח ה ּס ּפ וּ ר א וּ לם
ּכ אן ׁש רא וּ  סגוּ לה , ויחידי  ׁש מים יראי  אנׁש ים  וכּמ ה
מלמעלה, מכוּ ן וה ּמ עׂש ה אלקים . אצּב ע ׁש ל ענין
מן ּכ י דּ עּת ם  את  והּב יעוּ  דּ מ ׁש יחא " "עקבתא  ּב זמן
וזה  ּב רּב ים , וּ לפרסמוֹ  ה ּכ תב  על להעלוֹ תוֹ  הראוּ י

ּק רה . מה

ּב אלוּ ל בכ"ב  ׁש חל הּס ליח וֹ ת  ׁש ל הרא ׁש וֹ ן  ּב י וֹ ם 
תשכ "ג, סליח וֹ ת ׁש נת להתחיל  הא ׁש כּ נזים  ׁש ל  מנהג (וה וּ א  

ה נה) רא ׁש  לפני ׁש ניםׁש ב וּ ע  ּכ ׁש ה לפני  ּכ לוֹ מר 
ּב "אוֹ צר  ה זּ ה  הּמ ע ׂש ה  את ׁש העלתי מיּ וֹ ם 
ּפ רׁש ּב וּ רג מי ׁש יבת ּת למידים  יצאוּ  הּמ עׂש יּ וֹ ת".
להתּפ ּל ל מוֹ ריהם, ּב לוית ׁש ּב יר וּ ׁש לים סוֹ פר ׁש בט 
ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י  ׁש ל קברוֹ  על הּק דוֹ ׁש ים. ּב מקוֹ מוֹ ת
ה צּ דּ יקים קברוֹ ת ועל צפת, ׁש ּל יד ּב מירוֹ ן י וֹ חאי 
יוֹ חאי ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י  לקבר הגּ יעוּ  ּת חּל ה ּב טבריה.
וא ּל וּ  וּ ב"תּק וּ נים " ּב תפּל וֹ ת ה ּל ילה את וּ בילוּ  ּב מירוֹ ן,
טבריה . חפצם ּכ ׁש ּמ חוֹ ז  למאית עלוּ  ּב ּב קר
ׁש ּל צד ּב ער וּ ץ ונפלה  המכוֹ נית נתהּפ כה ּב דרּכ ם

זלאברה הר ז ְְַַָָ

את ק ּפ חוּ  ׁש ּב ּה  קטלנית ּת אוּ נה  זוּ  היתה .הדּ ר
מצ יּ נים ּב ח וּ רים  וּ ׁש לוֹ ׁש ה בראשי  ה נּ הג ח יּ יהם 
יצחק ּפ וֹ לק , מר דּ כי הם , וא ּל וּ  היּ ׁש יבה , מּב חירי
זכרוֹ נם פרידמן, ּב נימין  ואברהם נוישט , נח וּ ם 
ּב אפן מהם וכּמ ה נפצעוּ  ה נּ וֹ סעים  ׁש אר לברכה.
ׁש ּב חיּ יהם וּ קד וֹ ׁש ים צדּ יקים הי וּ  ּכ ּל ם  ק ׁש ה.
מהּת למידים אחד וּ במיחד נפרדוּ . לא וּ במוֹ תם 
ּב תכלית, ׁש מים ירא היה  ז"ל ּפ וֹ לק מרדּ כי ההר וּ גים
וּ בגמילוּ ת ּב ּת וֹ רה  ועיסוּ ק וֹ  צניעוּ תוֹ  לצדקתוֹ , ונוֹ סף
וּ פעּל וֹ תיו מעׂש יו  ּכ ל את לרׁש ם  היה נוֹ הג  חסדים,
ק וֹ רא היה ליׁש וֹ ן לכּת וֹ  ולפני ּב פנקס. ה יּ וֹ ם   ּב מׁש
וׁש לוֹ ם חס אם  ולרא וֹ ת עצמוֹ  את לבּק ר מנת על  ּב וֹ 

ה דּ עת, ּב לּב וּ ל  ֹמּת ו חטא לתּק ןלא  צוֹ ר יׁש  ואם  
ּכ גד וֹ ל ׁש לילי מעׂש ה  איזה  על לכ ּפ ר אוֹ  מהוּ א
היה  מהיׁש יבה  ז"ל , ּפ וֹ לק  מרדּ כי  ׁש ל חברוֹ  וּ כקטן.
ּב ׁש ל ארּכ ים. לחיּ ים יּב דל ה ּל וי  מנחם  ּב ׁש ם ּב ח וּ ר
וּ כׁש הגּ יעה  לנּ סיעה, הצטרף לא ׁש וֹ נוֹ ת ס ּב וֹ ת
ּכ י מאד  נזדּ עזע הּמ חרידה , ה ּת א וּ נה על היּ דיעה
מאד ׁש היה  מּפ ני ּכ אמוּ ר א וֹ תוֹ . אהב נפׁש  אהבת
לוֹ  צר היה ּב פנקסוֹ . מעׂש יו ּכ ל  ורׁש ם  ׁש מים  ירא
ה וּ א א וּ לם  לוֹ . ארע ׁש ּכ ה הּט וֹ ב , ידיד וֹ  על מאד מאד
מ ׁש ּפ ט, דּ רכיו וכל מעׂש יו  ּב כל הם  צדּ יק ּכ י  ידע
הוּ א ,  ּּב ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל מעׂש יו אחר  הרהר לא ולכן 
חלוֹ ם חלם  ּכ ן  לאחר מה זמן הדּ ין. את והצדיק 
לפניו נצּ ב  ז"ל , ּפ וֹ לק מר דּ כי  ה נּ פטר, חברוֹ  והנּ ה
מא ר  ּכ י ּב וֹ  היה ונראה  יקרוֹ ת, א וֹ ר הפיק וּ  ּפ ניו
ולכן אמר: רב" צער עלי  הצטערּת  ּכ י "ראיתי הוּ א .
לגן הוּ כנס ּת י ׁש ּמ יּ ד  ל דּ ע , רוּ ח את לעוֹ דד ּב אתי
י וֹ חאי, ּב ר ׁש מעוֹ ן רּב י  האלקי  והּמ קּב ל עדן
זוֹ כה  ו ׁש ם  ׁש ּב מים ׁש ּל וֹ  למתיבתא  י ׁש ר הכניס נּ י 
מוּ ם הּק ד וֹ ׁש  הרש"י  ׁש ל  מּפ יו ּת וֹ רה ללמד  אני
ׁש ּק ראתי ּב זמן קוֹ דׁש  ׁש ּב ת ערב ּב כל  נזהר ׁש הייתי

שמו "ת ּפ רׁש ת ּת רגּ וּ ם )את ואחד  מקרא  ׁש נים  (ר"ת  

שרש"י זכיתי  ּכ וּ בׁש ל ז"ל. רׁש "י  ּפ רוּ ׁש  עם ללמד
מנחם הׁש ּת וֹ מם  ּב צּל וֹ , ואסּת וֹ פף  עּמ י למד הּק ד וֹ ׁש 
ּכ ּמ ה  ה נּ פטר חבר וֹ  את ו ׁש אל  ּב חלוֹ מ וֹ , הּל וי
מּב לי עדן לגן לה ּכ נס  לוֹ  הּת ירוּ  ּכ יצד א ) ׁש אלוֹ ת.
ׁש ל דּ ין  ּב ית ׁש ל  הּת הלי ּכ ל  את ּת ח ּל ה  ׁש יּ עבר
יראי וחבריו הוּ א  היה  ׁש צּ רי ה ּט עם מה ב) מעלה ?
לוֹ  ענה  ימים. ּב קצּ וּ ר מׁש נּ ה  ּכ ה מיתה  למוּ ת ׁש מים
ה ּכ ּפ וּ רים , וי וֹ ם  הנה  ּב רא ׁש  ּכ ׁש נה , לפני ּכ י  חבר וֹ 
י ׂש ראל ּב ארץ היּ הוּ די ה יּ וּ ב  על קׁש ה גּ זירה  נגזרה
לא ּכ בד אסוֹ ן ּכ אן להתרחׁש  היה  צרי לפיה  א ׁש ר
ארץ  ּב ני על רחם ּב רחמיו הוּ א   ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש  עלינוּ .
א ׁש ר  ּב מים, החלט וּ כתחליף קץ. ּב עת הּק ד וֹ ׁש ה
עיר  ּב יר וּ ׁש לים קדוֹ ׁש ה לי ׁש יבה אסוֹ ן יקרה

נׁש מוֹ ת ּב עלי  צעירים, ארּב עה וימוּ תוּ  הּק וֹ דׁש ,
ימי לפני זוּ , ׁש נה ּב תוֹ ם  ארע  ּכ וּ טה וֹ רוֹ ת. ז ּכ וֹ ת
נסענוּ  ּב ּה  א ׁש ר ׁש המכ וֹ נית ה ניּ ה, ה נה ׁש ל הדּ ין
וּ ביחד ה ּת למידים, ׁש לוֹ ׁש ת אני, וּ נהר גּ נוּ  נתהּפ כה
העלי וֹ נה  הה ׁש גּ חה ידי על ּכ ּל נ וּ  נחברנו  הנּ הג . עם 
ענין גט יׂש ראל, ּכ לל על מכּפ רים  קרּב נ וֹ ת להי וֹ ת
זוּ  מצוה ּב טיּ וּ לי  הּמ ׁש ּת ּת פים  ׁש אר ׁש ל ּפ ציעתם
ּכ י  ל יוּ בן  גּ ם  ּכ עת מהמים . ּב חׁש ּב וֹ ן  ק ׁש וּ ר
ׂש כל וּ מדּ ת עדן לגן  יׁש ר נכנסוּ  ׁש ּכ א ּל ה ּב ח וּ רים 

א ׁש רנוּ . ר וֹ ב את להיג ּת וּ כל לא האנ וֹ ׁש י 
החלוֹ ם. סוֹ ף היה וזה נעלמה  ה נּ פטר  ׁש ל דּ מוּ תוֹ 
היּ ם גּ ּל י  ׁש ּט לטלוּ הוּ  ּכ מי התעוֹ רר, הּל וי  מנחם 
רּב וֹ ת וחׁש ב ּב התרגּ ׁש וּ ת עיניו  ּפ קח הוּ א  ּב חזקה.
ׁש ּל אחריו וּ ב יּ מים  היּ וֹ ם  ּב מׁש החלוֹ ם, א וֹ דוֹ ת על 
ּפ ניו את ּב חלוֹ מוֹ , אז ראה א ׁש ר את ּב דמי וֹ נוֹ  חי
את חברוֹ . ׁש ל  הרּב ה  ּכ ּכ ל והּמ ּב יעים  המחים
וס ּפ וּ רוֹ  החבר  ׁש ל  וּ תׁש וּ ב וֹ תיו  הוּ א  ׁש אלוֹ תיו 
ׁש זּ הוּ  א) ח ׁש ב. אפׁש רוּ י וֹ ת ׁש ּת י ּכ אן י ׁש  והסּב ריו.
החלוֹ מ וֹ ת, ּב על מלא לפניו  הביא  א ׁש ר  נכוֹ ן חלוֹ ם
על הוּ בא  ׁש החלוֹ ם  ב) א וֹ ... חז"ל. למאמרי ּב התאם 
ּכ תיב  רמי  "רבא  ז"ל. ר ּב וֹ תינוּ  מאמר לפי  ׁש דים  ידי 
לא ידּב רוּ . הוא  וחלוֹ מוֹ ת וּ כתיב  ּב וֹ  אדּב ר ּב חלוֹ ם 

ׁש ד " ידי  על  ּכ אן  מלא ידי  על ּכ אן (בּ רכ וֹ ת קׁש יא , 

מןנ "ה) הנּ וֹ  ׁש החל וֹ ם  "אדע הּל וי , ח ׁש ב "ּכ יצד", .
החליט לבּס וֹ ף הני"? מהּס וּ ג אוֹ  הראׁש וֹ ן  הּס וּ ג
לׁש אלת ּכ י  לדעת י ׁש  וזאת חלוֹ ם . ׁש אלת לעׂש וֹ ת
עׂש ה  גּ מוּ ר. צ דּ יק  ולהיוֹ ת  להזדּ ּכ אדם  צרי חלוֹ ם
ה וּ א וה נּ פׁש יּ וֹ ת, ה גּ וּ פניּ וֹ ת ההכנוֹ ת ּכ ל  את הּל וי
והתּפ ּל ל צם וּ בטהרה , ּב קדה ונהג  ּב מקוה טבל 
ּב חזי וֹ ן ׁש וּ ב  לפניו  ׁש יּ בוֹ א  חסד מּמ נוּ  וּ בּק ׁש  קוֹ נ וֹ  אל

לׁש א וֹ ל מנת על חברוֹ  את ׁש אלה .הּל יל א וֹ תוֹ  
ּב ּל ילה  לא ה נּ פטר, חברוֹ  על ׁש נית חלם  לא  לצערוֹ 
לוֹ  הציק הוּ דּ א וּ ת אי  ׁש ּל אחריו . ּב ּל ילוֹ ת ולא  ההוּ א 
לא הוּ א  ּב ׂש רעפיו, ּת פוּ ס  הזּ מן ּכ ל  התהּל והוּ א 
וטהרה, קד וּ ׁש ה ׁש ל ּב ארח  לנהג  והוֹ סיף התיא ׁש 
ׁש וּ ב  ּב חלוֹ מוֹ  לראוֹ ת ׁש יּ זּכ ה וּ  יתּב ר ה ' אל והתחנּ ן
לספיק וֹ תיו. ּב ר וּ רה  ּת ׁש וּ בה ויקּב ל חברוֹ  את ּפ עם
נצּ ב  ּכ ׁש הוּ א  האסוֹ ן מיּ וֹ ם  וחצי, ּכ ׁש נה חלפוּ   ּכ
ראה  אחד  לילה  והנּ ה  רצוֹ נוֹ , ּב וֹ  וּ מּב יט לפניו
ּב מים עלי גּ זרוּ  לוֹ : אמר חברוֹ  את ּב חלוֹ מוֹ 
את ׁש יּ מּל א וּ  לכ רא וּ י ׁש ּת הא עד  להמּת ין
עלי צוּ וּ   מּל ּב ספק וֹ ת לה וֹ ציא  ּכ די  ועּת ה  ,ּב ּק ׁש ת
ׁש ּב ע וֹ ד הרא ׁש וֹ ן ה ּס ימן סימנים . ׁש ני ל לתת
נערה  עם  ט וֹ בה, ּב ׁש עה ּת תארס ׁש בוּ עוֹ ת ׁש בעה
הני, ה ּס ימן ׁש מע וֹ ן. ּב ת דּ בוֹ רה ׁש מּה  א ׁש ר הגוּ נה 
דּ וֹ ד ּפ תא וֹ ם , יוֹ פיע מּכ ן לאחר ׁש בוּ עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש ה



זלאברה הר ְְַַָָ ו 

ב ת:לה ימטרא ראי "התשב"י" = 717 = "עיהי אברהם 'מך 'אה "חים  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ןחאי.י 'ןב 'מע': בגימטריאן ה א  ד ה ה הר הע לם ", "יק ן  ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

העלם. ָָָל 

והללה ימטרא ע"ה עיהי אברהם  ח ים  "הרב 1000.בגימטריאל = ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

תיבות ה ימטרא 4 ועד ניו  מקל  מען "ר י  1000.בגימטריאל = ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

" עליו"סד  לי ה גן הר"י אלף רת את להפיץ  תן ה דקה זכת זכה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

תמח ולהית יראל, אלפי  על  הרשב "י[א]להגן  זי "ע.של ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ה צּ ּד יק ב ) נׁש מת הוּ א  ה צּ ּד יק ׁש ל ה ּס פר
אמן, עלינוּ  יגן זכוּ תוֹ  מּס אדיגוּ רא  האדמוֹ "ר גּ ם
וה נּ פׁש , הגּ וּ ף ּב ׁש ביל הוּ א  לה צּ דּ יק ׁש הצּ יּ וּ ן  מביא 

הצּ דּ יק לנׁש מת הוּ א  הצּ דּ יק  ׁש ל .והּס פר  
אמן) עלינוּ  יגן זכ וּ תוֹ  מּס אדיג וּ רא (האדמוֹ "ר

להד ּפ יסג) ּכ זאת  נוֹ ראה לצדקה מע וֹ ת ל ּת ן ה זּ וֹ כה אׁש רי
ׁש מים ל ׁש ם קד וֹ ׁש ים ספרים

ּכ זאת  נ וֹ ראה לצדקה מעוֹ ת לּת ן הזּ וֹ כה א ׁש רי
ׁש מים, לׁש ם  קד וֹ ׁש ים  ספרים  ּכ ללהד ּפ יס ידי על ּכ י 

הנּ פׁש וֹ ת לּק ח  זוֹ כין ׁש נּ וֹ תנין , וּ להמׁש יה צּ דק וֹ ת 
סתימאה, דּ עּת יקא אוֹ ריתא בּ חינת ׁש ּכ ןּת וֹ רה מּכ ל 

להד ּפ יס ּכ די  ּב עצמוֹ  זה ּב ׁש ביל  צדקה ּכ ׁש נּ וֹ תנין 
הם ּב עצמן  אּל וּ  ספרים  ׁש הד ּפ סת קדוֹ ׁש ים , ספרים
והמׁש כת הא וֹ ת יּ וֹ ת ׁש הם הנּ פׁש וֹ ת, לקיחת ּב חינת

ׁש ּב ו דּ אי את הּת וֹ רה, לזּכ וֹ ת ׁש זּ כה חלקוֹ  אׁש רי 
הּק דוֹ ׁש ים ּת וֹ רה חדּ וּ ׁש י להאיר הר בּ ים
ׁש למה, להׁש גּ חה זוֹ כין זה ידי ועל יׂש ראל, לכל
לבית  ט וֹ ב וכל  וּ ברכה ט וֹ בה ׁש פע  נמ ׁש זה ידי  ׁש על

.יׂש ראל  
כב) אוֹ ת  ג, הלכה קּד וּ ׁש ין  הלכוֹ ת  הלכ וֹ ת ל ּק וּ טי (ספר 

קדוֹ ׁש יםד) חדׁש ים ּב ספרים ּב צדקת וֹ  הר ּב ים את המז ּכ ה
ּב חינת וצדקת וֹ ׁש הם לשׂ כרוֹ  קץ אין  ּב ו ּד אי הּת וֹ רה , ק יּ וּ ם 

ל וֹ  א ׁש רי לעד, ע וֹ מדת
לא ּב המוֹ ן  א וֹ הב וּ מי  ּכ סף יׂש ּב ע לא  ּכ סף "אוֹ הב

ה)תבוּ אה " לברכה,(קהלת  זכרוֹ נם  רּב וֹ תינוּ  דּ ר ׁש וּ  , 
לא מצוֹ ת ׁש א וֹ הב מי ׁש אפּל וּ  ר ׁש "י: ּב פרוּ ׁש  וּ מוּ בא 

ּב הם ּכ ׁש יּ ׁש  אם  ּכ י וכ וּ ', לעדמיׂש ּב ע ׁש ּת תק יּ ם  צוה 
וכוּ ' הּמ קדּ ׁש  ּב ית וּ בנין ּת וֹ רה ספר ּכ תיבת מּכ ל ּכ גוֹ ן 

בּ ספרים הר בּ ים  את לזּכ וֹ ת בּ צדקתוֹ  ּכ ׁש ּפ וֹ על ׁש ּכ ן
לכל  הּת וֹ רה קיּ וּ ם בּ חינת ׁש הם  קד וֹ ׁש ים  חדׁש ים 
לעד, עוֹ מדת וצדקתוֹ  לׂש כרוֹ  קץ  אין בּ ודּ אי אחד,
יׂש ראל  את מזּכ ה הבּ אים דּ וֹ ר וֹ ת בּ כל ּפ עם  בּ כל ּכ י

לוֹ . אׁש רי יד וֹ  על הּת וֹ רה ׁש ּת תק יּ ם 

קו)וזה הּת וֹ רה "(ּת ה ּל ים  ׁש ה וּ א מׁש ּפ ט " ׁש וֹ מרי  אׁש רי  

את ׁש ּמ זּכ ה  ידי  על ּת ׁש ּת ּכ ח ׁש ּל א  ׁש וֹ מרּה 
וזהוּ  קד וֹ ׁש ים. ּב ספרים  צדקה (ׁש ם)הר ּב ים "עוֹ ׂש י 

לוֹ מדים ּכ י צדקה , עוֹ ׂש ה עת ּב כל  ּכ י עת", ּב כל 
וכ וּ '. ּב עוֹ לם  הּת וֹ רה קיּ וּ ם  ׁש ּמ כניסין  ּב ספרים

לו) א וֹ ת ה, הלכה החר ּב רּכ ת הלכ וֹ ת הלכ וֹ ת לּק וּ טי (ספר 

גּ זרהמיתתב . וּ מבּט לת  מכּפ רת  צּד יקים 
ׁש הביאוֹ  הי"ו. עינתבי  שרים  נּס ים  ׁש מע וֹ ן  מר ידי  על  ה וּ בא

תשכ "ה סיון  ה ּב ת  ק וֹ ל  מהע ּת וֹ ן

אלוּ ל בכ "ב  ׁש נים  ׁש ה לפני וזה  ׁש היה  מעׂש ה 
האנ ׁש ים ׁש מוֹ ת לרּב וֹ ת ּב וֹ  ׁש ּל פנינוּ  ה ּס ּפ וּ ר תשכ"ג.
וּ מציאוּ תיּ ים. נכוֹ נים ּכ ּל ם  וה ּת אריכים , הּמ קוֹ מוֹ ת
ה זּ ה, הּמ קרה  ּב ׁש ל ּכ מרקחת הארץ היתה ּב ׁש עתוֹ 

עב  הּמ קרה ואני  זוֹ כר  נענה רא וּ בן  ה ּכ וֹ תב דּ כם  
זוֹ כרים ּת קוּ פה  ּב אוֹ תוֹ  ּב ארץ ׁש הי וּ  א ּל וּ  וכל  ׁש ּק רה 
יבאר  הּס ּפ וּ ר   ּב המׁש ועכׁש ו  היטב . האסוֹ ן את
ּב דעּת י היה  לא  וּ כלל. ּכ לל  מקרה  היה לא  ּכ י ויוּ בן
ּב ימינ וּ , רגיל  דּ בר ּב זה ראיתי אׁש ר  עליו , לכּת ב
ּכ ּמ ה  עמד וּ  דּ בר ׁש ל וּ בסוֹ פוֹ  התּפ ּת ח ה ּס ּפ וּ ר א וּ לם
ּכ אן ׁש רא וּ  סגוּ לה , ויחידי  ׁש מים יראי  אנׁש ים  וכּמ ה
מלמעלה, מכוּ ן וה ּמ עׂש ה אלקים . אצּב ע ׁש ל ענין
מן ּכ י דּ עּת ם  את  והּב יעוּ  דּ מ ׁש יחא " "עקבתא  ּב זמן
וזה  ּב רּב ים , וּ לפרסמוֹ  ה ּכ תב  על להעלוֹ תוֹ  הראוּ י

ּק רה . מה

ּב אלוּ ל בכ"ב  ׁש חל הּס ליח וֹ ת  ׁש ל הרא ׁש וֹ ן  ּב י וֹ ם 
תשכ "ג, סליח וֹ ת ׁש נת להתחיל  הא ׁש כּ נזים  ׁש ל  מנהג (וה וּ א  

ה נה) רא ׁש  לפני ׁש ניםׁש ב וּ ע  ּכ ׁש ה לפני  ּכ לוֹ מר 
ּב "אוֹ צר  ה זּ ה  הּמ ע ׂש ה  את ׁש העלתי מיּ וֹ ם 
ּפ רׁש ּב וּ רג מי ׁש יבת ּת למידים  יצאוּ  הּמ עׂש יּ וֹ ת".
להתּפ ּל ל מוֹ ריהם, ּב לוית ׁש ּב יר וּ ׁש לים סוֹ פר ׁש בט 
ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י  ׁש ל קברוֹ  על הּק דוֹ ׁש ים. ּב מקוֹ מוֹ ת
ה צּ דּ יקים קברוֹ ת ועל צפת, ׁש ּל יד ּב מירוֹ ן י וֹ חאי 
יוֹ חאי ּב ר  ׁש מעוֹ ן רּב י  לקבר הגּ יעוּ  ּת חּל ה ּב טבריה.
וא ּל וּ  וּ ב"תּק וּ נים " ּב תפּל וֹ ת ה ּל ילה את וּ בילוּ  ּב מירוֹ ן,
טבריה . חפצם ּכ ׁש ּמ חוֹ ז  למאית עלוּ  ּב ּב קר
ׁש ּל צד ּב ער וּ ץ ונפלה  המכוֹ נית נתהּפ כה ּב דרּכ ם

זלאברה הר ז ְְַַָָ

את ק ּפ חוּ  ׁש ּב ּה  קטלנית ּת אוּ נה  זוּ  היתה .הדּ ר
מצ יּ נים ּב ח וּ רים  וּ ׁש לוֹ ׁש ה בראשי  ה נּ הג ח יּ יהם 
יצחק ּפ וֹ לק , מר דּ כי הם , וא ּל וּ  היּ ׁש יבה , מּב חירי
זכרוֹ נם פרידמן, ּב נימין  ואברהם נוישט , נח וּ ם 
ּב אפן מהם וכּמ ה נפצעוּ  ה נּ וֹ סעים  ׁש אר לברכה.
ׁש ּב חיּ יהם וּ קד וֹ ׁש ים צדּ יקים הי וּ  ּכ ּל ם  ק ׁש ה.
מהּת למידים אחד וּ במיחד נפרדוּ . לא וּ במוֹ תם 
ּב תכלית, ׁש מים ירא היה  ז"ל ּפ וֹ לק מרדּ כי ההר וּ גים
וּ בגמילוּ ת ּב ּת וֹ רה  ועיסוּ ק וֹ  צניעוּ תוֹ  לצדקתוֹ , ונוֹ סף
וּ פעּל וֹ תיו מעׂש יו  ּכ ל את לרׁש ם  היה נוֹ הג  חסדים,
ק וֹ רא היה ליׁש וֹ ן לכּת וֹ  ולפני ּב פנקס. ה יּ וֹ ם   ּב מׁש
וׁש לוֹ ם חס אם  ולרא וֹ ת עצמוֹ  את לבּק ר מנת על  ּב וֹ 

ה דּ עת, ּב לּב וּ ל  ֹמּת ו חטא לתּק ןלא  צוֹ ר יׁש  ואם  
ּכ גד וֹ ל ׁש לילי מעׂש ה  איזה  על לכ ּפ ר אוֹ  מהוּ א
היה  מהיׁש יבה  ז"ל , ּפ וֹ לק  מרדּ כי  ׁש ל חברוֹ  וּ כקטן.
ּב ׁש ל ארּכ ים. לחיּ ים יּב דל ה ּל וי  מנחם  ּב ׁש ם ּב ח וּ ר
וּ כׁש הגּ יעה  לנּ סיעה, הצטרף לא ׁש וֹ נוֹ ת ס ּב וֹ ת
ּכ י מאד  נזדּ עזע הּמ חרידה , ה ּת א וּ נה על היּ דיעה
מאד ׁש היה  מּפ ני ּכ אמוּ ר א וֹ תוֹ . אהב נפׁש  אהבת
לוֹ  צר היה ּב פנקסוֹ . מעׂש יו ּכ ל  ורׁש ם  ׁש מים  ירא
ה וּ א א וּ לם  לוֹ . ארע ׁש ּכ ה הּט וֹ ב , ידיד וֹ  על מאד מאד
מ ׁש ּפ ט, דּ רכיו וכל מעׂש יו  ּב כל הם  צדּ יק ּכ י  ידע
הוּ א ,  ּּב ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל מעׂש יו אחר  הרהר לא ולכן 
חלוֹ ם חלם  ּכ ן  לאחר מה זמן הדּ ין. את והצדיק 
לפניו נצּ ב  ז"ל , ּפ וֹ לק מר דּ כי  ה נּ פטר, חברוֹ  והנּ ה
מא ר  ּכ י ּב וֹ  היה ונראה  יקרוֹ ת, א וֹ ר הפיק וּ  ּפ ניו
ולכן אמר: רב" צער עלי  הצטערּת  ּכ י "ראיתי הוּ א .
לגן הוּ כנס ּת י ׁש ּמ יּ ד  ל דּ ע , רוּ ח את לעוֹ דד ּב אתי
י וֹ חאי, ּב ר ׁש מעוֹ ן רּב י  האלקי  והּמ קּב ל עדן
זוֹ כה  ו ׁש ם  ׁש ּב מים ׁש ּל וֹ  למתיבתא  י ׁש ר הכניס נּ י 
מוּ ם הּק ד וֹ ׁש  הרש"י  ׁש ל  מּפ יו ּת וֹ רה ללמד  אני
ׁש ּק ראתי ּב זמן קוֹ דׁש  ׁש ּב ת ערב ּב כל  נזהר ׁש הייתי

שמו "ת ּפ רׁש ת ּת רגּ וּ ם )את ואחד  מקרא  ׁש נים  (ר"ת  

שרש"י זכיתי  ּכ וּ בׁש ל ז"ל. רׁש "י  ּפ רוּ ׁש  עם ללמד
מנחם הׁש ּת וֹ מם  ּב צּל וֹ , ואסּת וֹ פף  עּמ י למד הּק ד וֹ ׁש 
ּכ ּמ ה  ה נּ פטר חבר וֹ  את ו ׁש אל  ּב חלוֹ מ וֹ , הּל וי
מּב לי עדן לגן לה ּכ נס  לוֹ  הּת ירוּ  ּכ יצד א ) ׁש אלוֹ ת.
ׁש ל דּ ין  ּב ית ׁש ל  הּת הלי ּכ ל  את ּת ח ּל ה  ׁש יּ עבר
יראי וחבריו הוּ א  היה  ׁש צּ רי ה ּט עם מה ב) מעלה ?
לוֹ  ענה  ימים. ּב קצּ וּ ר מׁש נּ ה  ּכ ה מיתה  למוּ ת ׁש מים
ה ּכ ּפ וּ רים , וי וֹ ם  הנה  ּב רא ׁש  ּכ ׁש נה , לפני ּכ י  חבר וֹ 
י ׂש ראל ּב ארץ היּ הוּ די ה יּ וּ ב  על קׁש ה גּ זירה  נגזרה
לא ּכ בד אסוֹ ן ּכ אן להתרחׁש  היה  צרי לפיה  א ׁש ר
ארץ  ּב ני על רחם ּב רחמיו הוּ א   ּּב רו ה ּק דוֹ ׁש  עלינוּ .
א ׁש ר  ּב מים, החלט וּ כתחליף קץ. ּב עת הּק ד וֹ ׁש ה
עיר  ּב יר וּ ׁש לים קדוֹ ׁש ה לי ׁש יבה אסוֹ ן יקרה

נׁש מוֹ ת ּב עלי  צעירים, ארּב עה וימוּ תוּ  הּק וֹ דׁש ,
ימי לפני זוּ , ׁש נה ּב תוֹ ם  ארע  ּכ וּ טה וֹ רוֹ ת. ז ּכ וֹ ת
נסענוּ  ּב ּה  א ׁש ר ׁש המכ וֹ נית ה ניּ ה, ה נה ׁש ל הדּ ין
וּ ביחד ה ּת למידים, ׁש לוֹ ׁש ת אני, וּ נהר גּ נוּ  נתהּפ כה
העלי וֹ נה  הה ׁש גּ חה ידי על ּכ ּל נ וּ  נחברנו  הנּ הג . עם 
ענין גט יׂש ראל, ּכ לל על מכּפ רים  קרּב נ וֹ ת להי וֹ ת
זוּ  מצוה ּב טיּ וּ לי  הּמ ׁש ּת ּת פים  ׁש אר ׁש ל ּפ ציעתם
ּכ י  ל יוּ בן  גּ ם  ּכ עת מהמים . ּב חׁש ּב וֹ ן  ק ׁש וּ ר
ׂש כל וּ מדּ ת עדן לגן  יׁש ר נכנסוּ  ׁש ּכ א ּל ה ּב ח וּ רים 

א ׁש רנוּ . ר וֹ ב את להיג ּת וּ כל לא האנ וֹ ׁש י 
החלוֹ ם. סוֹ ף היה וזה נעלמה  ה נּ פטר  ׁש ל דּ מוּ תוֹ 
היּ ם גּ ּל י  ׁש ּט לטלוּ הוּ  ּכ מי התעוֹ רר, הּל וי  מנחם 
רּב וֹ ת וחׁש ב ּב התרגּ ׁש וּ ת עיניו  ּפ קח הוּ א  ּב חזקה.
ׁש ּל אחריו וּ ב יּ מים  היּ וֹ ם  ּב מׁש החלוֹ ם, א וֹ דוֹ ת על 
ּפ ניו את ּב חלוֹ מוֹ , אז ראה א ׁש ר את ּב דמי וֹ נוֹ  חי
את חברוֹ . ׁש ל  הרּב ה  ּכ ּכ ל והּמ ּב יעים  המחים
וס ּפ וּ רוֹ  החבר  ׁש ל  וּ תׁש וּ ב וֹ תיו  הוּ א  ׁש אלוֹ תיו 
ׁש זּ הוּ  א) ח ׁש ב. אפׁש רוּ י וֹ ת ׁש ּת י ּכ אן י ׁש  והסּב ריו.
החלוֹ מ וֹ ת, ּב על מלא לפניו  הביא  א ׁש ר  נכוֹ ן חלוֹ ם
על הוּ בא  ׁש החלוֹ ם  ב) א וֹ ... חז"ל. למאמרי ּב התאם 
ּכ תיב  רמי  "רבא  ז"ל. ר ּב וֹ תינוּ  מאמר לפי  ׁש דים  ידי 
לא ידּב רוּ . הוא  וחלוֹ מוֹ ת וּ כתיב  ּב וֹ  אדּב ר ּב חלוֹ ם 

ׁש ד " ידי  על  ּכ אן  מלא ידי  על ּכ אן (בּ רכ וֹ ת קׁש יא , 

מןנ "ה) הנּ וֹ  ׁש החל וֹ ם  "אדע הּל וי , ח ׁש ב "ּכ יצד", .
החליט לבּס וֹ ף הני"? מהּס וּ ג אוֹ  הראׁש וֹ ן  הּס וּ ג
לׁש אלת ּכ י  לדעת י ׁש  וזאת חלוֹ ם . ׁש אלת לעׂש וֹ ת
עׂש ה  גּ מוּ ר. צ דּ יק  ולהיוֹ ת  להזדּ ּכ אדם  צרי חלוֹ ם
ה וּ א וה נּ פׁש יּ וֹ ת, ה גּ וּ פניּ וֹ ת ההכנוֹ ת ּכ ל  את הּל וי
והתּפ ּל ל צם וּ בטהרה , ּב קדה ונהג  ּב מקוה טבל 
ּב חזי וֹ ן ׁש וּ ב  לפניו  ׁש יּ בוֹ א  חסד מּמ נוּ  וּ בּק ׁש  קוֹ נ וֹ  אל

לׁש א וֹ ל מנת על חברוֹ  את ׁש אלה .הּל יל א וֹ תוֹ  
ּב ּל ילה  לא ה נּ פטר, חברוֹ  על ׁש נית חלם  לא  לצערוֹ 
לוֹ  הציק הוּ דּ א וּ ת אי  ׁש ּל אחריו . ּב ּל ילוֹ ת ולא  ההוּ א 
לא הוּ א  ּב ׂש רעפיו, ּת פוּ ס  הזּ מן ּכ ל  התהּל והוּ א 
וטהרה, קד וּ ׁש ה ׁש ל ּב ארח  לנהג  והוֹ סיף התיא ׁש 
ׁש וּ ב  ּב חלוֹ מוֹ  לראוֹ ת ׁש יּ זּכ ה וּ  יתּב ר ה ' אל והתחנּ ן
לספיק וֹ תיו. ּב ר וּ רה  ּת ׁש וּ בה ויקּב ל חברוֹ  את ּפ עם
נצּ ב  ּכ ׁש הוּ א  האסוֹ ן מיּ וֹ ם  וחצי, ּכ ׁש נה חלפוּ   ּכ
ראה  אחד  לילה  והנּ ה  רצוֹ נוֹ , ּב וֹ  וּ מּב יט לפניו
ּב מים עלי גּ זרוּ  לוֹ : אמר חברוֹ  את ּב חלוֹ מוֹ 
את ׁש יּ מּל א וּ  לכ רא וּ י ׁש ּת הא עד  להמּת ין
עלי צוּ וּ   מּל ּב ספק וֹ ת לה וֹ ציא  ּכ די  ועּת ה  ,ּב ּק ׁש ת
ׁש ּב ע וֹ ד הרא ׁש וֹ ן ה ּס ימן סימנים . ׁש ני ל לתת
נערה  עם  ט וֹ בה, ּב ׁש עה ּת תארס ׁש בוּ עוֹ ת ׁש בעה
הני, ה ּס ימן ׁש מע וֹ ן. ּב ת דּ בוֹ רה ׁש מּה  א ׁש ר הגוּ נה 
דּ וֹ ד ּפ תא וֹ ם , יוֹ פיע מּכ ן לאחר ׁש בוּ עוֹ ת ׁש לוֹ ׁש ה
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רת מדינל נ א יב  זי"ע ְְְִִֵֵַָָָהר "י

אנ ספר זמן  ל , ינינ מ ר"י  פטר אחר  הם  עד  אפיל תב, הח ה" "א ר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

עטרתיו  מל מער מען ר י א "אתעטר", הא רא , דברי  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעסקים

עכל"ק גוון , ויב , רא, זיע "א גלאנטי אברהם ר י הצה"ק אז לאי , אברהם  ר י (הצה"ק  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג החה" האדרת."א ר  להד יס לעז ר  הכ ת  ל היה והפטר . ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָ

דה הזהר  מפעל פי להית  כיז סגלה  יחידי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻרק 

הצה"קאסר עם  נפלא אלימל ס ר  ר' זאואחיורי ר' הלכרי ניהם זי "ע. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מאד. דל עיר  ל  אחד  לבית יעה הם בים, לפדי ן  סף לאסף ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיח יו

 ימנ מ מאד,  מ סף להם  ונתן ד ל כבד לבית אתם  הכניס הה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהעיר

וכם צדקה, לקץ א אחד לכל נ תן היה האת [הטע לבד. אגר ת  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻחמה

ונ אר ,נ מ הל לא  ה ה הסף רת נים  לכן  נים . חזרה זה את ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזרק

הלת מאחרי ע מד היה העיר מהית , יצא הדקה קצי עם  וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

היקים רעים ]. רים  מיני  ל עליו  מד רים  תא מקללים  אי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמ ע

זי "ע, אלימל ר' לרי  זא ר' הרי אמר  ,יצא הא לאה ד ים  ה א נעה מה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אתם :רימה! ואל הלת את תח  ,אל רים  מע אמר ם העיר זה  מה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רימה ? לא אלי ,אני  אתם  טעת ע יתם  אם  לאהאם  אני אמרת זאת ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

סף ? לקחת אלי  לבא ְִֵֶֶַַַָָָָרימה

ּב אירוֹ ּפ ה, ע ּק בוֹ תיו ׁש נּ עלמוּ  לאחר ,ארוּ סת
התעוֹ רר  הּל וי  מנחם  ּכ מת. ונחׁש ב הוֹ אה ּב תקוּ פת
ּב פנקסוֹ . החלוֹ ם ּפ רטי את רׁש ם  וּ מיּ ד  ּב ּב קר

נכּב דוֹ ת ּב וֹ  דּ ּב ר מסּפ ר ימים ושדכוהוּכ עבוֹ ר 
מארגנטינה . מכּב ר לא  זה ׁש עלתה נערה  עם 
נערכוּ  החלוֹ ם , מיּ וֹ ם נמרץ ּב דיּ וּ ק  ׁש בעוֹ ת ׁש בעה
וּ מצלחת. ט וֹ בה ּב ׁש עה הּת ארס וה וּ א הּת נאים
ּכ פי מּמ ׁש  ׁש מעוֹ ן  אביה  ו ׁש ם דּ בוֹ רה ה נּ ערה  ׁש ם
התקיּ ם. הני הּס ימן  גּ ם  ּב חלוֹ ם . חברוֹ  ׁש ה וֹ דיע וֹ 
נׁש לח ּב אירוֹ ּפ ה ה וֹ אה  ׁש ּב זמן  ה נּ ערה  ׁש ל  דּ וֹ ד ּה 
ּפ תאוֹ ם הוֹ פיע מאז  נראה  ולא  הׁש מדה למחנה 
ּת ק וּ פת לאחר ּכ י נתּב רר ּב ארץ. קרוֹ ביו ּב בית
נׁש לח וׁש ם לרוּ סיה להּמ לט הצליח וּ פחד  סבל
ׁש נים  ּב מׁש ּכ וֹ רחוֹ  ּב על ונׁש אר עבוֹ דה . למחנוֹ ת
לב וֹ א לוֹ  ׁש יּ רׁש וּ  מּב לי ועבדוּ ת, סבל ׁש ל רּב וֹ ת
י ׂש ראל ּב ארץ ׁש נּ מצא וּ  קרוֹ ביו עם דּ אר ּב קׁש רי 

זה  ׁש חרר ּפ לא  ּב ארח  וה וּ אוּ בארגנטינה. מכּב ר, לא  
אח וֹ תוֹ , ׁש ל  ּב וֹ אם  לאחר מוּ עט  זמן  לארץ עלה 
ונפגּ ׁש וּ  ּכ ּל ם  נתאחדוּ   וכ מארגנטינה. וּ ב ּת ם  ּב עלּה 
 ּכ ידי  על אכן  ׁש ּב ארץ . ה ּמ ׁש ּפ חה אנ ׁש י ּב בית
ּב אפן ידע  וה וּ א ה ּל וי, מנחם ׁש ל  ספק וֹ תיו נג וֹ זּ וּ 

ּב חלוֹ ם הנּ פטר חברוֹ  ׁש ל  דּ בריו ּכ י וּ מחלט , ּב רוּ ר
עם היּ ׁש יבה ּת למידי ׁש לוֹ ׁש ת נכוֹ נים . הראׁש וֹ ן
ועם ּב ארץ, היּ הוּ די ל יּ וּ ב ּכ קרּב ן  ׁש ּמ ׁש וּ  הנּ הג 
ׁש נּ גזרה  מה מים הּק ׁש ה  הגּ זירה נתּב ּט לה  מוֹ תם
ׁש גּ ילוֹ  ּב מיחד  חׁש וּ ב  היה  מה  י ׂש ראל . ארץ על 
ׁש ל ּב וֹ א וֹ  לפני  עּת ה , זה אנוּ  עוֹ מדים הנּ ה ּכ י ל וֹ 
 ּב מׁש ל וֹ  מצּפ ה  יׂש ראל עם  א ׁש ר צדקנוּ  מׁש יח
מס ּפ ר  חדׁש ים  ּב מׁש עינים. ּב כלי וֹ ן  רּב וֹ ת ּכ ה  ׁש נים
מאוּ מה  ׁש יּ גּל ה מּב לי ּב לּב וֹ  הדּ בר  את מנחם  ׁש מר
נגּ ׂש  והתלּב טוּ יוֹ ת רּב וֹ ת מחׁש בוֹ ת לאחר לאי ׁש ,
ועד מּת חּל ה הּכ ל , לוֹ  וס ּפ ר  היּ ׁש יבה ראׁש  אל
ׁש ה גּ יע עד לאי ׁש  מאי ׁש  סּפ ר וה ּמ עׂש ה  הּס וֹ ף .
טוֹ בים יהוּ דים  ׁש ל ּב ּק ׁש תם  ועל הּב ת קוֹ ל לעּת וֹ ן 
ּב התחלה  העּת וֹ ן ׁש ּכ תב ּכ פי ירוּ ׁש לים  מיּ ּק ירי 
את לח זּ ק מנת על ה ּכ תב  על הּמ עׂש ה את העלה
הּמ חּב ר  נענה ראוּ בן הצב"י אני ּכ ן  העם. ׁש ל  רוּ חוֹ 
לנכ וֹ ן ראיתי הּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר את לא וֹ ר  וּ מוֹ ציא
ה ּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר ׁש ל ה ּמ עׂש יּ וֹ ת ּב ין להכניסוֹ  גּ ם
ׁש הּמ ׁש יח רצוֹ ן יהי ּב ימינ וּ . ׁש ּק רה  דּ בר ּב פרט
גּ אוּ לה  אוֹ תנוּ  ויגאל ּב ימינ וּ  ּב מהרה  יבוֹ א  הגּ וֹ אל

רצ וֹ ן. יהי  ּכ ן  אמן ׁש למה,

זלאברה הר טְְַַָָ

רנ,ה יק ארץ  הרימה  על לא לא . לא , להעיר , הרימהענה על  רק  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה ד לה לדקה סף לתת ה כת ל  מי רימה   י מים י ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמים.

מאד , ד ל בר  וזה אספים, אנחנ ביים דין  ל נת םהאת אם   בנוח ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לנת ם  לנ ואין  מים , ה את ר ימה  לא א ם  אמרת זאת זאת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמטע

מים .  לה מה רק  רנ ולם , חס  ְְִִֵֶַַַַַַָָָעלי

צריכיםהעיר אם  סף ה לדעת  ר צה אני  זאת, רימה על מדר אם  א מר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

בים? הדין ְְְִִִִַביל

מאד...ענ ד ל  סכם  ,םל א הסף ל את  לכם  לתת ר צה אני אמר , העיר  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכ ת ל  דל לי  מביא  ל וה האת, הדלה הצוה ביל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹצריכים 

 אנחנ סליחה , ,ל אמרים ה יקים  הכם . ל את לתת ור צה זהב, ל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמטעת

צריכים ,  אנחנ מהכם  חצי  רק ה כם  ל  את  לקחת יכלים רימהלא י י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מהכם. חצי רק   ל וק האת. ה דלה  צוה לזת ריכים יהדים הרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹעד 

ד לתמה ר למצת  לזת יכל אחד  ל א הל, מסר  ראים  אנחנ הה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זת זי "ע, מקאמארנא  הרי  תב  כמ היח , את להביא ,אְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה ל ולעת רב, מהערב לה צל ז להשי "ת לב ת הרה צריכים  ,א ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלדברים

הרים, את לזת מים , לם  ח ם,רק מחקים לא  א זיםזכת  א ואפיל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

ב"ה  ,א ד לים  לדברים זכים לא  לה ' בכים  מתלים לא  אם הר ים , ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאת

לאר  להציא לנ זי ומימים  רכים, 5 ה ת זהר ל  החד ים ה פרים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החים, ל האמת את ראה  י תבה , חזר כף עה  חצי רק הם ורק מד  ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

קד ים , י ראל ל י  הה די , ל המה את להדליק עינצריכים  זה  בגלל  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מסיק בר וזה  הראנה , הריקה  את יק ל בר קצת, רק  הם מד י ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָספרים

,למע בתח מה בין   לכםה מה  י א הזה "קספרים  ספרי  מל  ל ט ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ועד. הרים, וזי י  נוע כר  עניני על זצ"ל הם  על  אר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻעם

ח ם ,ולזת  הא הכת את מח קים  לא ט , לא  זה  ,א ד לים לדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

 מה  לב הרה ר"י צריכים  ת ב  מ הא. כב ר רק  (דר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לה) סק האנים" עם  ה)"לר מדר).תא מליכין  , ליל רצה  אדם דר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

"מלאכים ". מלשון "מוליכין " פירוש ביאר , ובמהרש"א 

"ד בלן  ה עיהזהר  תב וכן ."לי דמזמנין א ן ה לאתדכייא נ חפץר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

חים  האדם רצן פי הב נה , ער הן מירת   ספר זי "ע ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

ואם ציק , תא נהיג  מלא ל מביאים  ציק, להי ת  רצה אם ,תא ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָמ ליכים

חסיד   ת א נהיג  מלא ל מביאים  חסיד  להית עיי "ש].רצה זה,  מארי] ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

זה !אחי  וקד ד ל דבר נתאחד   א ורעי , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הד מד רים הזהר זכת ה יח , את מביא האלה את קרב בר  על אן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

י תר!!! זמן אין  אטם. צצת ח "ו יראל עם  על מבא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָמעב



זלאברה הר ְְַַָָ ח

רת מדינל נ א יב  זי"ע ְְְִִֵֵַָָָהר "י

אנ ספר זמן  ל , ינינ מ ר"י  פטר אחר  הם  עד  אפיל תב, הח ה" "א ר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

עטרתיו  מל מער מען ר י א "אתעטר", הא רא , דברי  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻעסקים

עכל"ק גוון , ויב , רא, זיע "א גלאנטי אברהם ר י הצה"ק אז לאי , אברהם  ר י (הצה"ק  ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג החה" האדרת."א ר  להד יס לעז ר  הכ ת  ל היה והפטר . ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָ

דה הזהר  מפעל פי להית  כיז סגלה  יחידי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻרק 

הצה"קאסר עם  נפלא אלימל ס ר  ר' זאואחיורי ר' הלכרי ניהם זי "ע. ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

מאד. דל עיר  ל  אחד  לבית יעה הם בים, לפדי ן  סף לאסף ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹיח יו

 ימנ מ מאד,  מ סף להם  ונתן ד ל כבד לבית אתם  הכניס הה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהעיר

וכם צדקה, לקץ א אחד לכל נ תן היה האת [הטע לבד. אגר ת  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻחמה

ונ אר ,נ מ הל לא  ה ה הסף רת נים  לכן  נים . חזרה זה את ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹזרק

הלת מאחרי ע מד היה העיר מהית , יצא הדקה קצי עם  וכל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

היקים רעים ]. רים  מיני  ל עליו  מד רים  תא מקללים  אי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמ ע

זי "ע, אלימל ר' לרי  זא ר' הרי אמר  ,יצא הא לאה ד ים  ה א נעה מה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אתם :רימה! ואל הלת את תח  ,אל רים  מע אמר ם העיר זה  מה  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רימה ? לא אלי ,אני  אתם  טעת ע יתם  אם  לאהאם  אני אמרת זאת ְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

סף ? לקחת אלי  לבא ְִֵֶֶַַַָָָָרימה

ּב אירוֹ ּפ ה, ע ּק בוֹ תיו ׁש נּ עלמוּ  לאחר ,ארוּ סת
התעוֹ רר  הּל וי  מנחם  ּכ מת. ונחׁש ב הוֹ אה ּב תקוּ פת
ּב פנקסוֹ . החלוֹ ם ּפ רטי את רׁש ם  וּ מיּ ד  ּב ּב קר

נכּב דוֹ ת ּב וֹ  דּ ּב ר מסּפ ר ימים ושדכוהוּכ עבוֹ ר 
מארגנטינה . מכּב ר לא  זה ׁש עלתה נערה  עם 
נערכוּ  החלוֹ ם , מיּ וֹ ם נמרץ ּב דיּ וּ ק  ׁש בעוֹ ת ׁש בעה
וּ מצלחת. ט וֹ בה ּב ׁש עה הּת ארס וה וּ א הּת נאים
ּכ פי מּמ ׁש  ׁש מעוֹ ן  אביה  ו ׁש ם דּ בוֹ רה ה נּ ערה  ׁש ם
התקיּ ם. הני הּס ימן  גּ ם  ּב חלוֹ ם . חברוֹ  ׁש ה וֹ דיע וֹ 
נׁש לח ּב אירוֹ ּפ ה ה וֹ אה  ׁש ּב זמן  ה נּ ערה  ׁש ל  דּ וֹ ד ּה 
ּפ תאוֹ ם הוֹ פיע מאז  נראה  ולא  הׁש מדה למחנה 
ּת ק וּ פת לאחר ּכ י נתּב רר ּב ארץ. קרוֹ ביו ּב בית
נׁש לח וׁש ם לרוּ סיה להּמ לט הצליח וּ פחד  סבל
ׁש נים  ּב מׁש ּכ וֹ רחוֹ  ּב על ונׁש אר עבוֹ דה . למחנוֹ ת
לב וֹ א לוֹ  ׁש יּ רׁש וּ  מּב לי ועבדוּ ת, סבל ׁש ל רּב וֹ ת
י ׂש ראל ּב ארץ ׁש נּ מצא וּ  קרוֹ ביו עם דּ אר ּב קׁש רי 

זה  ׁש חרר ּפ לא  ּב ארח  וה וּ אוּ בארגנטינה. מכּב ר, לא  
אח וֹ תוֹ , ׁש ל  ּב וֹ אם  לאחר מוּ עט  זמן  לארץ עלה 
ונפגּ ׁש וּ  ּכ ּל ם  נתאחדוּ   וכ מארגנטינה. וּ ב ּת ם  ּב עלּה 
 ּכ ידי  על אכן  ׁש ּב ארץ . ה ּמ ׁש ּפ חה אנ ׁש י ּב בית
ּב אפן ידע  וה וּ א ה ּל וי, מנחם ׁש ל  ספק וֹ תיו נג וֹ זּ וּ 

ּב חלוֹ ם הנּ פטר חברוֹ  ׁש ל  דּ בריו ּכ י וּ מחלט , ּב רוּ ר
עם היּ ׁש יבה ּת למידי ׁש לוֹ ׁש ת נכוֹ נים . הראׁש וֹ ן
ועם ּב ארץ, היּ הוּ די ל יּ וּ ב ּכ קרּב ן  ׁש ּמ ׁש וּ  הנּ הג 
ׁש נּ גזרה  מה מים הּק ׁש ה  הגּ זירה נתּב ּט לה  מוֹ תם
ׁש גּ ילוֹ  ּב מיחד  חׁש וּ ב  היה  מה  י ׂש ראל . ארץ על 
ׁש ל ּב וֹ א וֹ  לפני  עּת ה , זה אנוּ  עוֹ מדים הנּ ה ּכ י ל וֹ 
 ּב מׁש ל וֹ  מצּפ ה  יׂש ראל עם  א ׁש ר צדקנוּ  מׁש יח
מס ּפ ר  חדׁש ים  ּב מׁש עינים. ּב כלי וֹ ן  רּב וֹ ת ּכ ה  ׁש נים
מאוּ מה  ׁש יּ גּל ה מּב לי ּב לּב וֹ  הדּ בר  את מנחם  ׁש מר
נגּ ׂש  והתלּב טוּ יוֹ ת רּב וֹ ת מחׁש בוֹ ת לאחר לאי ׁש ,
ועד מּת חּל ה הּכ ל , לוֹ  וס ּפ ר  היּ ׁש יבה ראׁש  אל
ׁש ה גּ יע עד לאי ׁש  מאי ׁש  סּפ ר וה ּמ עׂש ה  הּס וֹ ף .
טוֹ בים יהוּ דים  ׁש ל ּב ּק ׁש תם  ועל הּב ת קוֹ ל לעּת וֹ ן 
ּב התחלה  העּת וֹ ן ׁש ּכ תב ּכ פי ירוּ ׁש לים  מיּ ּק ירי 
את לח זּ ק מנת על ה ּכ תב  על הּמ עׂש ה את העלה
הּמ חּב ר  נענה ראוּ בן הצב"י אני ּכ ן  העם. ׁש ל  רוּ חוֹ 
לנכ וֹ ן ראיתי הּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר את לא וֹ ר  וּ מוֹ ציא
ה ּמ עׂש יּ וֹ ת" "א וֹ צר ׁש ל ה ּמ עׂש יּ וֹ ת ּב ין להכניסוֹ  גּ ם
ׁש הּמ ׁש יח רצוֹ ן יהי ּב ימינ וּ . ׁש ּק רה  דּ בר ּב פרט
גּ אוּ לה  אוֹ תנוּ  ויגאל ּב ימינ וּ  ּב מהרה  יבוֹ א  הגּ וֹ אל

רצ וֹ ן. יהי  ּכ ן  אמן ׁש למה,

זלאברה הר טְְַַָָ

רנ,ה יק ארץ  הרימה  על לא לא . לא , להעיר , הרימהענה על  רק  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה ד לה לדקה סף לתת ה כת ל  מי רימה   י מים י ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמים.

מאד , ד ל בר  וזה אספים, אנחנ ביים דין  ל נת םהאת אם   בנוח ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לנת ם  לנ ואין  מים , ה את ר ימה  לא א ם  אמרת זאת זאת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹמטע

מים .  לה מה רק  רנ ולם , חס  ְְִִֵֶַַַַַַָָָעלי

צריכיםהעיר אם  סף ה לדעת  ר צה אני  זאת, רימה על מדר אם  א מר, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

בים? הדין ְְְִִִִַביל

מאד...ענ ד ל  סכם  ,םל א הסף ל את  לכם  לתת ר צה אני אמר , העיר  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

חתיכ ת ל  דל לי  מביא  ל וה האת, הדלה הצוה ביל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹצריכים 

 אנחנ סליחה , ,ל אמרים ה יקים  הכם . ל את לתת ור צה זהב, ל ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמטעת

צריכים ,  אנחנ מהכם  חצי  רק ה כם  ל  את  לקחת יכלים רימהלא י י ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

מהכם. חצי רק   ל וק האת. ה דלה  צוה לזת ריכים יהדים הרה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹעד 

ד לתמה ר למצת  לזת יכל אחד  ל א הל, מסר  ראים  אנחנ הה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זת זי "ע, מקאמארנא  הרי  תב  כמ היח , את להביא ,אְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה ל ולעת רב, מהערב לה צל ז להשי "ת לב ת הרה צריכים  ,א ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלדברים

הרים, את לזת מים , לם  ח ם,רק מחקים לא  א זיםזכת  א ואפיל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ

ב"ה  ,א ד לים  לדברים זכים לא  לה ' בכים  מתלים לא  אם הר ים , ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹאת

לאר  להציא לנ זי ומימים  רכים, 5 ה ת זהר ל  החד ים ה פרים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החים, ל האמת את ראה  י תבה , חזר כף עה  חצי רק הם ורק מד  ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

קד ים , י ראל ל י  הה די , ל המה את להדליק עינצריכים  זה  בגלל  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מסיק בר וזה  הראנה , הריקה  את יק ל בר קצת, רק  הם מד י ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָספרים

,למע בתח מה בין   לכםה מה  י א הזה "קספרים  ספרי  מל  ל ט ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ועד. הרים, וזי י  נוע כר  עניני על זצ"ל הם  על  אר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָֻעם

ח ם ,ולזת  הא הכת את מח קים  לא ט , לא  זה  ,א ד לים לדברים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

 מה  לב הרה ר"י צריכים  ת ב  מ הא. כב ר רק  (דר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לה) סק האנים" עם  ה)"לר מדר).תא מליכין  , ליל רצה  אדם דר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

"מלאכים ". מלשון "מוליכין " פירוש ביאר , ובמהרש"א 

"ד בלן  ה עיהזהר  תב וכן ."לי דמזמנין א ן ה לאתדכייא נ חפץר  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

חים  האדם רצן פי הב נה , ער הן מירת   ספר זי "ע ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ

ואם ציק , תא נהיג  מלא ל מביאים  ציק, להי ת  רצה אם ,תא ְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַָמ ליכים

חסיד   ת א נהיג  מלא ל מביאים  חסיד  להית עיי "ש].רצה זה,  מארי] ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ

זה !אחי  וקד ד ל דבר נתאחד   א ורעי , ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הד מד רים הזהר זכת ה יח , את מביא האלה את קרב בר  על אן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

י תר!!! זמן אין  אטם. צצת ח "ו יראל עם  על מבא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָמעב



זלאברה הר ְְַַָָ י

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.[ג]ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

היּ ּס וּ ריםעלג. מתמּת קים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד  ידי 
נשא  קנ "ג.)בזוהר להרעיא :(דף  שמעון  רבי [ופנה

לו  שם "שם שכתוב מה לו ופירש  מהימנא 
ואמר  אחר , באופן  ומשפט" מהימנא],חק  ורעיא

דור], שבכל חכמים בתלמידי מתנוצצת [שנשמתך
 ּב אתקיּ ים מה ּת ּמ ן בך, נתקיים בגלות [שם 

וּ מׁש ּפ ט שכתוב] חק  לוֹ  ׂש ם  התלבשות ׁש ם [היינו 
שיש  שבמט"ט , משנה סדרי בששה  העליונה התורה
מתמרמר  והוא  ומרירות, ומחלוקת קושיא בהם

ההלכה ] שמתלבן עד נ ּס הוּ .בתוכם [ומפרש ]וׁש ם  
והיּת ר איסוּ ר  דּ איהוּ  ורע, ט וֹ ב הדּ עת עץ וּ בהאי
איסור  ענין הוא שמשם ורע  טוב הדעת [ובעץ
שהיא  פה שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר ,
יתעלו  מט"ט, מלאך  שמצד משנה סדרי ששה
בעסק  עצמם שייגעו מחמת חכמים התלמידי

פה] שבעל ידך התורה  על דּ אתגּ ּל יין רזין וּ באינּ וּ ן ,
ידך] על שנתגלו הסודות הּמ ים .[ובאלו ו יּ מּת קוּ 

יתמּת קוּ ן[דהיינו] הכי  בּ ׂש רא, דּ ממּת קת ּכ ּמ לח
קוּ ׁש יין אינּ וּ ן ּכ ל , יד על דּ אתגּ ּל יין בּ רזייא

יתמתקו וּ מחלוֹ קוֹ ת  כך הבשר , את הממתקת [כמלח 
אלו  כל  ידך על שנתגלו הסודות בכח ויתיישבו
חז"ל  מאמרי כמה  יש  כי והמחלוקת, הקושיות

הסוד ] דרך על אלא מתיישבים דּ מייןשאינן ,
ּפ ה דּ בעל דּ אוֹ רייתא  המרים מרירן מים [כי 

טעם  שטעמו מה דהיינו פה, שבעל התורה של
הקושיות] מחמת בתורה  מי מר  מתיקן אתהדרוּ 

מי אוֹ רייתא להיות חוזרים הסודות ידי  [על 
מתוקים]. התורה 

דּ ילך הצער ויסוּ רין דהיינו שלך, והצער [והיסורים 
בתורה], להעוסקים דּ אתגּ ּל ייןשמגיע א ּל ין בּ רזין

מתיקן ל יהוֹ ן , יד שמתגלים על האלו [בסודות 
את  ישיגו הסוד ידי על כי  מתוקים, לך יהיו ידך על
מעלות  את משיג וכשאדם היסורים, מעלות

בהם] ישמח דּ יל,היסורים דּ חקין ּכ ל ל ויהדרוּ ן ,
דּ עברין עליך ּכ חלמין שעברו הצרות כל לך [ויחזרו 

ואינם], שעוברים חלומות בּ היפוּ כמו וחל"ם ,

בּ ׂש רא ית דּ ממּת קת מל"ח, חל"ם אתוון [ומלת 
הבשר ] את הממתקת מל"ח היא האותיות ,בהיפוך

ממ יּס וּ רין שממתקים תקיםא וּ ף  היסורים [כך  
חלום] כמו יהיו דּ אוּ קמוּ הכמלח ּכ מה שביארו , [כמו 

ע "א )החכמים ה ' דף  ברכות  מסכת  ].(עיין 

מיּ שׂ ראלּב ר וּ ר הרׁש עים – הּס יגים 
סד וֹ מית מלח יסוּ רין מתהדרן [ולרשעים ולרׁש עים  

סדומית], מלח כמו היסורים מסּמ איחזרו דּ איהי
העינים  ישיגו את לא  כי  העינים, את מעוור  [שהוא  

בהם  ויבעטו משיח בחבלי  היסורים מעלות את
ישראל ] מכלל בּ הוּ ויצאו מה לק יּ ימא בהם [לקיים 

כ ')שכתוב] יא  ּת כלינה"(איוב  רׁש עים [ולא "ועיני 
לנסות  הקב "ה  יעשה זה וענין ה', בטוב לראות יזכו
ידי  ועל באמונתו, היעמדו לראות ישראל את בהם

ויתלבנו]. יתבררו זה

ע "ב )ואינּ וּ ן קנ "ג ריעיּ יא(דף  רב הערבערב [ואותם 
הרשעים] זמנארב בּ ההוּ א בּ הוּ  [שיתקיים דּ יתקיּ ים 

שכתוב] מה המשיח ביאת י')קודם יב  יתבּ רר וּ (דניאל 
ר ׁש עים  והרׁש יעוּ  ר בּ ים ויצּ רפוּ  יהיה ויתלבּ נ וּ  אז  [כי  

בישראל, שיש הבחינות כל של  הגמור בירור 
מׁש נהומפרש ] מארי אינּ וּ ן בעלי יתלבּ נוּ : הם [אלו 

התורה]. לימוד ידי על שיתבררו  וי צּ רפ וּ :משנה
עּמ א דּ ׁש אר  קדי ׁש א זרעא זרע אינּ וּ ן הם [אלו 

מצות  ידי על שיתבררו העם שאר  של קודש 
וצדקה], טובים דכתיבומעשים הוּ א [זהו הדא  

ט 'שכתוב ] יג הּכ סף)(זכריה  את ּכ צּ ר וֹ ף  וּ צּ רפּת ים 
לצדקה ], שנותנים הכסף ידי על והר ׁש יעוּ [דהיינו

רב ערב אינּ וּ ן שיצאו רׁש עים , רב הערב הם [אלו  
ישראל]. מכלל

וּ להע וֹ סקים - נח ּב תבת להיּכ נס  יז ּכ וּ  הּק ד וֹ ׁש  הנּ צלּב ז וֹ הר 
וּ מגוֹ ג  גּ וֹ ג מּמ לחמת

שכתוב] יב )[ומה אינּ וּ ן(דניאל  יבינוּ ", "והמׂש ּכ ילים 
קבּ לה, העוסקים מארי הקבלה בעלי הם [אלו 

התורה] בּ הוֹ ן בסודות בהם]דּ אּת מר  [שנאמר 
ג') יב  הרקיע.(דניאל  ּכ זהר  יזהירוּ  והמׂש ּכ ילים 

זלאברה הר יא ְְַַָָ

עתולא יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה  אחר  !לק מע ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹ

ת מכת המרא ק ה האלה תא את אל אתם(נה)אני הרג ?[ד]מי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

דּ א,[והיינו] בּ זהר מׁש ּת דּ לין דּ קא אינּ וּ ן אּל ין
הזּ הר , ספר  הזה דּ אקרי באור שעוסקים הם [אלו 

להבין  עצמם שמייגים כלומר הזוהר, ספר הנקרא 
דבריו,] עומק  נחאת ּכ תיבת כתיבת דּ איהוּ  [שהוא 

כך  מעט, אלא  בה להכנס  זכו לא  נח שתיבת כמו נח,
וזה  מעט, אלא הזוהר ספר בהבנת להכנס  יוזכו לא

וׁש בעשאמר ] מעיר , ׁש נים  בּ ּה  דּ מתּכ נּ ׁש ין
מן מּמ לכוּ תא . ושבעה בעיר  שנים בו [שנאספים 

המדינה,] מכל דהיינו [ולפעמים וּ לזמניןהמלכות, 
רק ] אז  בדור , זכות וּ ׁש ניםכשאין מעיר, אחד 

את  להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר מּמ ׁש ּפ חה.
הזוהר ,] ספר דּ בהוֹ ןספר  את להבין שיזכו באלו [כי 

שכתוב]יתק יּ םהזוהר ] כב )[מה א  הבּ ן(שמות  ּכ ל 
קדישא ]היּ ּל וֹ ד מאימא הנולדות הנשמות כל [היינו 

ּת ׁש ליכוּ הוּ  ה',היּ אוֹ רה אור נוטריקון האור "ה  [דורש 
כל ' אחרונה  דהא  ליאו "ר  כמו  היאור"ה  לומר יש  (ועוד 

מצרימה , הבאים  עה "פ  רש "י  נוטריקוןבתחילתה , ולהיאו "ר 

זוהר בספר ומתגלה  בתורה , הגנוז  או "ר וזה או "ר  ליהי

דּ א].הקדוש ) דּ ספרא א וֹ רה ספר ודא  של האור  [וזהו 
באורו], לראות שיזכו דּ ילך הזה סיבּ ה על וכ ּל א

ע  הוא  שאתה [והכל לפי ובכחך, שלך סיבה ל
חכמים]. תלמידי  של בנשמות מתלבש 

הארץ ירבעם  ע ּמ י ׁש הם ה קצים  עם  ועסק הׁש ּת ּד ל  
י שׂ ראל את  להחזיר הׁש ּת ּד ל  ולא  ׁש ּל הם ה ּמ מוֹ ן ּב ׁש ביל 

ה גּ לוּ ת אריכת סּב ת וז וֹ הי – ּב ת ׁש וּ בה
שאמר ] דּ א[וזה גּ רים  אריכות וּ מאן את גרם [ומי 

את עוֹ רבהגלות], והחטיא  שחטא ירבעם [דהיינו 
כעורב פניהם והשחיר שלא ישראל כעורב  דהוא  (ועוד 

בשליחותו) ּכ יּ וֹ נה]נאמן זמנא, בּ ההוּ א ּת הא [כי דּ אנּת  
נח של כיונה ההיא בעת תהיה  מהימנא  רעיא אתה 

בנאמנות] שליחותה אחראשעשתה דּ ׁש ליח ,
בּ ׁש מ הנקרא דּ אקרי  ירבעם דהיינו אחר שליח [כי 

(ועודבשמך  השום  כקליפת  בפניו היו  ישראל  חכמי כל  (כי 

בישורון ויהי  בו  שנאמר  רבינו וכמשה  ישראל  מלך  שהיה 

אתהדר],מלך) ולא בּ קדמיתא , דּ אׁש ּת לח ּכ עוֹ רב
בתחילה בּ ׁש ליחוּ תא, נח ששלחו  לעורב נדמה  [הוא  

לילך  רצה לא  כי בשליחותו, חזר  ולא  התיבה מן
להחזיר  שליחותו עשה לא ירבעם וכן בשליחותו,

אלא] בתשובה, דּ אּת מרישראל בּ קצּ ים , דּ אׁש ּת דּ ל
ע "ב)בּ הוֹ ן, מט  דף פסחים הארץ(במסכת עּמ י 

עמי ׁש קץ . שהם השקצים עם ועסק  [שהשתדל  
לשקץ,] שנמשלים דּ להוֹ ן,הארץ  ממוֹ נא בּ גין

לו,] שנתנו  שלהם הממון א ׁש ּת דּ ל [בשביל ולא
בּ תי וּ בתא. לצּ דיקיּ יא לאהדרא  [ןלא בּ ׁש ליחוּ תי ּה  

שהם  ישראל את להחזיר  בשליחותו השתדל
בתשובה] ׁש ליחוּ תאאיּל וּ ּכ צדיקים  עביד  לא 

שליחות דּ מאריּה  עשה לא  כאילו לו נחשב [ולכן  
נגרם  לכן הזה, לעולם שנשלח מה  בשביל קונו

ידו]. על הגלות

הרי[ עביד, לא כאילו  אמר  מדוע להקשות, ויש 
ויש כאילו ? אמר ולמה שליחותו, עשה לא  ממש

שרומז בניניםלומר בונים הם שבאמת לרבנים 
הרבה  עם  טובים  מעשים עושים  ולכאורה  גדולים ,

הממון,פרסום, לחמדת רק הוא כוונתם  באמת אך
ישראלו עם את להחזיר שזה העיקר אילו 

לגאולה , ולדאוג עושים ,בתשובה לא אמר זה ולכן
ורק"כאילו " המון, שעושים חושבים חוץ דכלפי

כלום , עושים שלא  רואה  תעלומות ולאיודע
השכינה ומצער  ישראל מכלל להם איכפת

והרמח "ל )הקדושה המרח "ו  בשם  הזוהר  אור .](עיין 

דּ י וֹ נה רזא  יתקיּ ים מהימנא וּ ב רעיא משה [ובך 
הנביא ] יונה של הסוד בּ עמקיןיתקיים דּ עאל

יּמ א הים],דּ תה וֹ מי תהום בעמקי  הכי [שנכנס  
א וֹ רייתא דּ תהוֹ מי בּ עמיקוּ  אנ ּת  תיכנס ּת יעוּ ל [כך 

התורה], תהומות בעומקי דכתיבאתה  הוּ א הדא 
הנביא ], יונה  שאמר  ב )[זה מצּ וּ לה(יונה  וּת ׁש ליכני

יּמ ים  התורה ]בּ לבב  ים על מ דּ ב ׁש )[הרומז  .(מת וֹ ק  

חז"לד . אמרו  ע "א )הנה נ "ה  דף  מידת(שבת  אמרה 
מאלו. אלו נשתנו מה רבש"ע הקב "ה  לפני הדין
רשעים והללו  גמורים צדיקים הללו  לו  אמר
למחות בידם היה  רבש"ע לפניו אמרה  גמורים .
בהם מיחו שאם לפני וידוע  גלוי לו  אמר מיחו . ולא 
לפניך אם  רבש"ע לפניו  אמרה מהם . יקבלו לא
הזקנים , באנשים  ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי
התורה  את שמקיימין אדם  בני  אלו יוסף  ר' תנו 

תי "ו. ועד מא' כולה
שופטים ילקוט  ס "ח )עיין ו "כל(רמז לשונו: וזה ,

להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו  שסיפק  מי 
בישראל שנשפכים  דמים  כל למוטב, ישראל 
שנהרגו אלף ע"ב אותם א"ת ידיו ", על נשפכים 
לסנהדרי להם  היו  נהרגו מה מפני בנימין  בגבעת
אליעזר  בן ופנחס ויהושיע משה שהניח גדולה 



זלאברה הר ְְַַָָ י

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.[ג]ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

היּ ּס וּ ריםעלג. מתמּת קים הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ל ּמ וּ ד  ידי 
נשא  קנ "ג.)בזוהר להרעיא :(דף  שמעון  רבי [ופנה

לו  שם "שם שכתוב מה לו ופירש  מהימנא 
ואמר  אחר , באופן  ומשפט" מהימנא],חק  ורעיא

דור], שבכל חכמים בתלמידי מתנוצצת [שנשמתך
 ּב אתקיּ ים מה ּת ּמ ן בך, נתקיים בגלות [שם 

וּ מׁש ּפ ט שכתוב] חק  לוֹ  ׂש ם  התלבשות ׁש ם [היינו 
שיש  שבמט"ט , משנה סדרי בששה  העליונה התורה
מתמרמר  והוא  ומרירות, ומחלוקת קושיא בהם

ההלכה ] שמתלבן עד נ ּס הוּ .בתוכם [ומפרש ]וׁש ם  
והיּת ר איסוּ ר  דּ איהוּ  ורע, ט וֹ ב הדּ עת עץ וּ בהאי
איסור  ענין הוא שמשם ורע  טוב הדעת [ובעץ
שהיא  פה שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר ,
יתעלו  מט"ט, מלאך  שמצד משנה סדרי ששה
בעסק  עצמם שייגעו מחמת חכמים התלמידי

פה] שבעל ידך התורה  על דּ אתגּ ּל יין רזין וּ באינּ וּ ן ,
ידך] על שנתגלו הסודות הּמ ים .[ובאלו ו יּ מּת קוּ 

יתמּת קוּ ן[דהיינו] הכי  בּ ׂש רא, דּ ממּת קת ּכ ּמ לח
קוּ ׁש יין אינּ וּ ן ּכ ל , יד על דּ אתגּ ּל יין בּ רזייא

יתמתקו וּ מחלוֹ קוֹ ת  כך הבשר , את הממתקת [כמלח 
אלו  כל  ידך על שנתגלו הסודות בכח ויתיישבו
חז"ל  מאמרי כמה  יש  כי והמחלוקת, הקושיות

הסוד ] דרך על אלא מתיישבים דּ מייןשאינן ,
ּפ ה דּ בעל דּ אוֹ רייתא  המרים מרירן מים [כי 

טעם  שטעמו מה דהיינו פה, שבעל התורה של
הקושיות] מחמת בתורה  מי מר  מתיקן אתהדרוּ 

מי אוֹ רייתא להיות חוזרים הסודות ידי  [על 
מתוקים]. התורה 

דּ ילך הצער ויסוּ רין דהיינו שלך, והצער [והיסורים 
בתורה], להעוסקים דּ אתגּ ּל ייןשמגיע א ּל ין בּ רזין

מתיקן ל יהוֹ ן , יד שמתגלים על האלו [בסודות 
את  ישיגו הסוד ידי על כי  מתוקים, לך יהיו ידך על
מעלות  את משיג וכשאדם היסורים, מעלות

בהם] ישמח דּ יל,היסורים דּ חקין ּכ ל ל ויהדרוּ ן ,
דּ עברין עליך ּכ חלמין שעברו הצרות כל לך [ויחזרו 

ואינם], שעוברים חלומות בּ היפוּ כמו וחל"ם ,

בּ ׂש רא ית דּ ממּת קת מל"ח, חל"ם אתוון [ומלת 
הבשר ] את הממתקת מל"ח היא האותיות ,בהיפוך

ממ יּס וּ רין שממתקים תקיםא וּ ף  היסורים [כך  
חלום] כמו יהיו דּ אוּ קמוּ הכמלח ּכ מה שביארו , [כמו 

ע "א )החכמים ה ' דף  ברכות  מסכת  ].(עיין 

מיּ שׂ ראלּב ר וּ ר הרׁש עים – הּס יגים 
סד וֹ מית מלח יסוּ רין מתהדרן [ולרשעים ולרׁש עים  

סדומית], מלח כמו היסורים מסּמ איחזרו דּ איהי
העינים  ישיגו את לא  כי  העינים, את מעוור  [שהוא  

בהם  ויבעטו משיח בחבלי  היסורים מעלות את
ישראל ] מכלל בּ הוּ ויצאו מה לק יּ ימא בהם [לקיים 

כ ')שכתוב] יא  ּת כלינה"(איוב  רׁש עים [ולא "ועיני 
לנסות  הקב "ה  יעשה זה וענין ה', בטוב לראות יזכו
ידי  ועל באמונתו, היעמדו לראות ישראל את בהם

ויתלבנו]. יתבררו זה

ע "ב )ואינּ וּ ן קנ "ג ריעיּ יא(דף  רב הערבערב [ואותם 
הרשעים] זמנארב בּ ההוּ א בּ הוּ  [שיתקיים דּ יתקיּ ים 

שכתוב] מה המשיח ביאת י')קודם יב  יתבּ רר וּ (דניאל 
ר ׁש עים  והרׁש יעוּ  ר בּ ים ויצּ רפוּ  יהיה ויתלבּ נ וּ  אז  [כי  

בישראל, שיש הבחינות כל של  הגמור בירור 
מׁש נהומפרש ] מארי אינּ וּ ן בעלי יתלבּ נוּ : הם [אלו 

התורה]. לימוד ידי על שיתבררו  וי צּ רפ וּ :משנה
עּמ א דּ ׁש אר  קדי ׁש א זרעא זרע אינּ וּ ן הם [אלו 

מצות  ידי על שיתבררו העם שאר  של קודש 
וצדקה], טובים דכתיבומעשים הוּ א [זהו הדא  

ט 'שכתוב ] יג הּכ סף)(זכריה  את ּכ צּ ר וֹ ף  וּ צּ רפּת ים 
לצדקה ], שנותנים הכסף ידי על והר ׁש יעוּ [דהיינו

רב ערב אינּ וּ ן שיצאו רׁש עים , רב הערב הם [אלו  
ישראל]. מכלל

וּ להע וֹ סקים - נח ּב תבת להיּכ נס  יז ּכ וּ  הּק ד וֹ ׁש  הנּ צלּב ז וֹ הר 
וּ מגוֹ ג  גּ וֹ ג מּמ לחמת

שכתוב] יב )[ומה אינּ וּ ן(דניאל  יבינוּ ", "והמׂש ּכ ילים 
קבּ לה, העוסקים מארי הקבלה בעלי הם [אלו 

התורה] בּ הוֹ ן בסודות בהם]דּ אּת מר  [שנאמר 
ג') יב  הרקיע.(דניאל  ּכ זהר  יזהירוּ  והמׂש ּכ ילים 

זלאברה הר יא ְְַַָָ

עתולא יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה  אחר  !לק מע ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹ

ת מכת המרא ק ה האלה תא את אל אתם(נה)אני הרג ?[ד]מי  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

דּ א,[והיינו] בּ זהר מׁש ּת דּ לין דּ קא אינּ וּ ן אּל ין
הזּ הר , ספר  הזה דּ אקרי באור שעוסקים הם [אלו 

להבין  עצמם שמייגים כלומר הזוהר, ספר הנקרא 
דבריו,] עומק  נחאת ּכ תיבת כתיבת דּ איהוּ  [שהוא 

כך  מעט, אלא  בה להכנס  זכו לא  נח שתיבת כמו נח,
וזה  מעט, אלא הזוהר ספר בהבנת להכנס  יוזכו לא

וׁש בעשאמר ] מעיר , ׁש נים  בּ ּה  דּ מתּכ נּ ׁש ין
מן מּמ לכוּ תא . ושבעה בעיר  שנים בו [שנאספים 

המדינה,] מכל דהיינו [ולפעמים וּ לזמניןהמלכות, 
רק ] אז  בדור , זכות וּ ׁש ניםכשאין מעיר, אחד 

את  להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר מּמ ׁש ּפ חה.
הזוהר ,] ספר דּ בהוֹ ןספר  את להבין שיזכו באלו [כי 

שכתוב]יתק יּ םהזוהר ] כב )[מה א  הבּ ן(שמות  ּכ ל 
קדישא ]היּ ּל וֹ ד מאימא הנולדות הנשמות כל [היינו 

ּת ׁש ליכוּ הוּ  ה',היּ אוֹ רה אור נוטריקון האור "ה  [דורש 
כל ' אחרונה  דהא  ליאו "ר  כמו  היאור"ה  לומר יש  (ועוד 

מצרימה , הבאים  עה "פ  רש "י  נוטריקוןבתחילתה , ולהיאו "ר 

זוהר בספר ומתגלה  בתורה , הגנוז  או "ר וזה או "ר  ליהי

דּ א].הקדוש ) דּ ספרא א וֹ רה ספר ודא  של האור  [וזהו 
באורו], לראות שיזכו דּ ילך הזה סיבּ ה על וכ ּל א

ע  הוא  שאתה [והכל לפי ובכחך, שלך סיבה ל
חכמים]. תלמידי  של בנשמות מתלבש 

הארץ ירבעם  ע ּמ י ׁש הם ה קצים  עם  ועסק הׁש ּת ּד ל  
י שׂ ראל את  להחזיר הׁש ּת ּד ל  ולא  ׁש ּל הם ה ּמ מוֹ ן ּב ׁש ביל 

ה גּ לוּ ת אריכת סּב ת וז וֹ הי – ּב ת ׁש וּ בה
שאמר ] דּ א[וזה גּ רים  אריכות וּ מאן את גרם [ומי 

את עוֹ רבהגלות], והחטיא  שחטא ירבעם [דהיינו 
כעורב פניהם והשחיר שלא ישראל כעורב  דהוא  (ועוד 

בשליחותו) ּכ יּ וֹ נה]נאמן זמנא, בּ ההוּ א ּת הא [כי דּ אנּת  
נח של כיונה ההיא בעת תהיה  מהימנא  רעיא אתה 

בנאמנות] שליחותה אחראשעשתה דּ ׁש ליח ,
בּ ׁש מ הנקרא דּ אקרי  ירבעם דהיינו אחר שליח [כי 

(ועודבשמך  השום  כקליפת  בפניו היו  ישראל  חכמי כל  (כי 

בישורון ויהי  בו  שנאמר  רבינו וכמשה  ישראל  מלך  שהיה 

אתהדר],מלך) ולא בּ קדמיתא , דּ אׁש ּת לח ּכ עוֹ רב
בתחילה בּ ׁש ליחוּ תא, נח ששלחו  לעורב נדמה  [הוא  

לילך  רצה לא  כי בשליחותו, חזר  ולא  התיבה מן
להחזיר  שליחותו עשה לא ירבעם וכן בשליחותו,

אלא] בתשובה, דּ אּת מרישראל בּ קצּ ים , דּ אׁש ּת דּ ל
ע "ב)בּ הוֹ ן, מט  דף פסחים הארץ(במסכת עּמ י 

עמי ׁש קץ . שהם השקצים עם ועסק  [שהשתדל  
לשקץ,] שנמשלים דּ להוֹ ן,הארץ  ממוֹ נא בּ גין

לו,] שנתנו  שלהם הממון א ׁש ּת דּ ל [בשביל ולא
בּ תי וּ בתא. לצּ דיקיּ יא לאהדרא  [ןלא בּ ׁש ליחוּ תי ּה  

שהם  ישראל את להחזיר  בשליחותו השתדל
בתשובה] ׁש ליחוּ תאאיּל וּ ּכ צדיקים  עביד  לא 

שליחות דּ מאריּה  עשה לא  כאילו לו נחשב [ולכן  
נגרם  לכן הזה, לעולם שנשלח מה  בשביל קונו

ידו]. על הגלות

הרי[ עביד, לא כאילו  אמר  מדוע להקשות, ויש 
ויש כאילו ? אמר ולמה שליחותו, עשה לא  ממש

שרומז בניניםלומר בונים הם שבאמת לרבנים 
הרבה  עם  טובים  מעשים עושים  ולכאורה  גדולים ,

הממון,פרסום, לחמדת רק הוא כוונתם  באמת אך
ישראלו עם את להחזיר שזה העיקר אילו 

לגאולה , ולדאוג עושים ,בתשובה לא אמר זה ולכן
ורק"כאילו " המון, שעושים חושבים חוץ דכלפי

כלום , עושים שלא  רואה  תעלומות ולאיודע
השכינה ומצער  ישראל מכלל להם איכפת

והרמח "ל )הקדושה המרח "ו  בשם  הזוהר  אור .](עיין 

דּ י וֹ נה רזא  יתקיּ ים מהימנא וּ ב רעיא משה [ובך 
הנביא ] יונה של הסוד בּ עמקיןיתקיים דּ עאל

יּמ א הים],דּ תה וֹ מי תהום בעמקי  הכי [שנכנס  
א וֹ רייתא דּ תהוֹ מי בּ עמיקוּ  אנ ּת  תיכנס ּת יעוּ ל [כך 

התורה], תהומות בעומקי דכתיבאתה  הוּ א הדא 
הנביא ], יונה  שאמר  ב )[זה מצּ וּ לה(יונה  וּת ׁש ליכני

יּמ ים  התורה ]בּ לבב  ים על מ דּ ב ׁש )[הרומז  .(מת וֹ ק  

חז"לד . אמרו  ע "א )הנה נ "ה  דף  מידת(שבת  אמרה 
מאלו. אלו נשתנו מה רבש"ע הקב "ה  לפני הדין
רשעים והללו  גמורים צדיקים הללו  לו  אמר
למחות בידם היה  רבש"ע לפניו אמרה  גמורים .
בהם מיחו שאם לפני וידוע  גלוי לו  אמר מיחו . ולא 
לפניך אם  רבש"ע לפניו  אמרה מהם . יקבלו לא
הזקנים , באנשים  ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי
התורה  את שמקיימין אדם  בני  אלו יוסף  ר' תנו 

תי "ו. ועד מא' כולה
שופטים ילקוט  ס "ח )עיין ו "כל(רמז לשונו: וזה ,

להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו  שסיפק  מי 
בישראל שנשפכים  דמים  כל למוטב, ישראל 
שנהרגו אלף ע"ב אותם א"ת ידיו ", על נשפכים 
לסנהדרי להם  היו  נהרגו מה מפני בנימין  בגבעת
אליעזר  בן ופנחס ויהושיע משה שהניח גדולה 



זלאברה הר ְְַַָָ יב 

חז "ליד ע א'),מאמר ע ד נ"ה ף עלם(ת ל  נ ר הקב"ה, לפני  ה ין מת אמרה  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . ר עים לוה מ רים  ציקים לה ל אמר .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.[ה]היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

עלאןם וכתבי  ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר למר ידם  היה  ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה כחה ". "מצות לם ספר  ה ה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהענין

במתניהם ברזל של חבלים שיקשרו עמהם 
בכל ויחזרו מארכובותיהם  למעלה בגדיהם  ויגביהו
אחד יום  ללכיש, אחד  יום  ישראל, של  עירותיהם 
אל, לבית אחד  יום לחברון, אחד  יום לעגלון,

דר  אותם וילמדו  לירושלים, אחד  הםיום  הארץ. ך 
לארצם ישראל שנכנסו  כיון אלא  כן עשו לא
בגבעת וכשעשו  ולזיתו , לכרמו  רץ  אחד כל
ראוים שאינם ודברים  מכוערים  דברים  בנימין
ונפלו כולה, עולם  כל את להחריב  הקב "ה יצא
גדולה  סנהדרי אותם הרג  ומי  אלף. ע"ב  מהם

עמהם. ופנחס

רבה מדרש  לשון ע "א )וזה  נ "ב  דף  "וממקדשי(איכה  :
כסא לפני  קטיגוריה קפצה שעה  באותו  תחלו "

העולמים, רבון לפניו  אמרה נהרג כבוד מהן איזה
מהן איזה שמך, על מוחו נפצע מהן איזה שמך, על

שמך. על נפשו נתן

הב "ח ט')והנה סי' ח "מ  מימות(חלק  מדוע הקשה,
מגדולי אחד  מצינו לא  עתה עד הנביא  שמואל
בדרכיו ולילך  כמעשיו  לעשות שקינא  ישראל 
ישראל ערי  וכל  ומצפה , גלגל, שנה , בכל לסבב
זו קושיא על תירוצים  לומר  יש ובאמת להדריכם .
על למעשה  הלכה לעשות לסמוך  מאד קשה אבל

זה . תירוץ

לסבב והיוצ  דרך  יש שאם  הוא  מזה  עכ "פ לנו א 
ולנהלם להדריכם  ישראל, ערי וכל ומצפה , גלגל ,
לא [שהרי  הנ "ל תירוץ  שייך  יהיה  לא זה  דרך  ועל
שלח ומי לאיש  שמך  ומי אתה , נביא  ולא מנהיג
שבטי ראשי אטו לכאן, לבוא  קראך ומי עבורך,
אנו ואין  ומנהיג, רב יש לנו  גם  הלא  אתה, ישראל 

לך] עליוצריכים שרמי ' ספק  שום  בלי בודאי
שאמר כמו  שמואל, שעשה כדרך ולילך לסבב

"נתתיך  "צופה שהבאנויחזקאל מה להלן [וראה
צופה  נקרא  בישראל רב דכל  זצ"ל, חיים  מהחפץ

בדור ](המעתיק) מכש"כ בזה, זה ערבים  ישראל וכל ,
בכמה  נתקיים  אשר בעוה"ר עתה לעת הזה  היתום 
נתמעטו ז"ל חכמינו ואמרו  יד, אזלת מקומות

רש"י ופירש כאלוהתלמידים  תלמידים  צ "ז  דף  (חלק

למוטב ) להחזירן  ישראל  ידי המחזיקין  לאנתמעטו ואם 
עבור הדין את ליתן עתיד  הוא בודאי כן יעשה
להוראה הגיע הרוגיה כל עצומים  בכלל שהוא

מורה, אחתואינו  פעם  לא זר, ולא  ראו  עיני כי
שדברתי מספר , אין פעמים  אלא  ושלש ושתים
בהם ניכר  היה לא  שכמעט  עד  כאלו  אדם  בני עם 
כשנכנסתי ולבסוף ישראלי צלם צורות שום 
[כמו ורכים וכבושים  רכים דברי בדברים  עמהם 

תורה  וארא )שצותה ישראל(בפ ' בני  אל ויצום 
בנחת]. להנהיגם רש"י  דמעות פירש עיניהם  זלגו

דברים על אותנו עוררו  לא שמימינו  לנו אוי ואמרו
עלינוכאלו . ומקבלים  ונשמע נעשה ומעתה 
לךלעשו נותנים ואנו  אלינו, שתאמר  מה  כל ת

עינינו להאיר  עצמך את שטרחת על תודות אלף
עכ"ל. בה , נלך  אשר הדרך אותנו  ולהורות

בעולםה . והפצתם ספרים  עריכת של הדבר
ע"ה  אברהם אומתינו  אבי בזה  הקדימנו  כבר
וכלשון השכינה כנפי  תחת הבריות את בקרבו

ג')הרמב "ם  הלכה  עכו "ם  מה ' והתחיל(פ "א  ... וז"ל:
ולהודיעם העולם  לכל גדול בקול ולקרוא  לעמוד
ראוי ולו  העולם  לכל אחד אלוה שם שיש
לעיר  מעיר העם ומקבץ וקורא  מהלך  והי' לעבוד
והוא כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה וממלכה
עולם אל ד ' בשם  שם ויקרא שנאמר קורא 
על לו ושואלין  אליו  מתקבצין העם  שהי ' וכיון 
דעתו כפי  ואחד אחד  לכל מודיע הי ' דבריו
אליו שנתקבצו עד  האמת לדרך שיחזירהו  עד 
ושתל אברהם בית אנשי והם ורבבות אלפי '
והודיעו ספרים  בו  וחבר הזה הגדול העיקר בלבם
ומזהיר, מלמד  בגרר יצחק וישב בנו , ליצחק 
מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב, הודיע ויצחק
בניו למד אבינו ויעקב אליו, הנלוים כל ומחזיק
בישיבה  והושיבו  ראש ומינהו לוי  והבדיל כולם 
עכ"ל. אברהם מצות ולשמור השם דרך  ללמד
בעניני  ספרים  חיבר  כבר ע"ה אבינו שאברהם  הרי
כך  ידי על ולהודיע להפיץ  כדי ושלחם  היהדות

עולם . אל שה'

זלאברה הר יגְְַַָָ

ור בתשובהבא המחזיר  שכר גדול  כמה אה
אבהו ר' ואמר וז"ל: לך  פרשת חדש בזוהר איתא
לאחר  העושה אדם של שכרו כמה  וראה בא 
צדק "ומלכי דכתיב ממה  מנ"ל בתשובה לחזור 
שנשמת בשעה רבה חייא ר' תני שלם". מלך 
הגוף  מן יוצא לאחרים , בתשובה המחזיר הצדיק
הצדיקים נפשות המקריב  הגדול  השר  מיכאל

בוראו  אותם לפני מקרב  שהוא  אלא  ממש  קרבן  ר"ל  (אינו

זכותם ) גודל  שם  ומספר  ה ' בהיכל  יוצאומביאם  הוא
שנאמר  צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים 
צדק שערי  שומרי  ראש מיכאל זה צדק " "ומלכי
לחם הוציא  מעלה של ירושלים זה  שלם" "מלך
בואך שלום  לו ואמר  לקראתו ויצא שהקדים  ויין
של חוט  עליו  שימשך יזכה בעוה"ז וגם עכ "ל.
הכל בעיני חן ימצא  וממילא  זה עבור חסד

כ"ח : דף בתמיד כדאמרינן 

אחרים את להזהיר  החובה
העבודה  ושורש יסוד  בספר שכתב  מה חזי  פוק

פ "ד ) ז ' בלבדוז"ל:(שער עצמו את להפקיע די ואין 
כולו הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות
למי  חלקו  ואשרי כן, גם  אחרים  להזהיר יצא

בזה. הרבים  לזכות לשונו .שמשתדל כאן  עד 

ו' פרק  השם אהבת שער הלבבות חובת ובספר
קדשו : לשון נפשווזהו אלא מתקן שאינו  מי וכן

נפשו שמתקן ומי מעוטה זכותו  תהיה בלבד 
שמתקן מי זכיות כפי  זכותו  תכפל רבות ונפשות

בסנהדריןלאלקים, ואמרינן לשונו . כאן (דף עד

יט :) סנהדרין  פה : ב "מ  ועי"ע חבירוצ "ט : בן המלמד  כל
"ואת  שנאמר עשאו כאלו הכתוב עליו  מעלה תורה

בחרן". עשו  אשר  הנפש 

יומא , בכל כריז כרוזא  ס"ב : דף חדש  בזוהר איתא
דמזכין ואינון באורייתא , דמשתדלין אינון  זכאין
ובזה  מדותיהן. על דמעבירין  ואינון לאחרנין, להון
אלקיך" ה' את ד "ואהבת הפסוק  כן גם יקיים 
כמדת בריותיו  על  אותו שתאהב כן  גם  שפירושו 
כנפי תחת הבריות את שקירב אבינו אברהם 
וברמב"ם. בספרי כדאיתא  ה' דרך  ולמדם השכינה

אחיו  את  להציל מישראל  איש כל  על  החיוב  נובע  ממה
שכתב מה ראה זה, על  נצטווינו היכן  - ה' מדרך מלסור

ישראל נפשות  להצלת החובה  זי"ע: הק' חיים  החפץ
אלקיך  ה ' את  מואהבת - בזריזות 

הרמב"ם וכתוב אלקיך  ד ' את ואהבת בתורה  כתוב
כולם אדם  לבני קוראים שנהיה כוללת זו שמצוה 
תאהב  שאם  כמו  בו  ולהאמין  יתעלה  ולעבודתו
בני ותקרא בהם ותרבה  בשבחיו תספר אחד איש 

יתעלה  אותו  כשתאהב כן אותו , לאהוב אדם 
והפתאים הסכלים ספק בלי קורא  אתה  באמת

ידעתו. אשר האמת לידיעת

על אהבהו  אלקיך  ד' את ואהבת וז "ל: בספרי 
אשר  הנפש  את שנאמר אביך כאברהם הבריות

בחרן. עשו

לקיום חבירו  את איש שהזריזות בעליל  רואה  הנך
קורין שאנו  ד' אהבת של המצוה  עצם  הוא  ד ' דת

ובערב . בבוקר יום  בכל

היצר  מצד  הרבים  בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
כאש ממש והוא  עבר בכל גדולות פירצות הרע
רבה  מצוה  טובה  חלקה כל לכלות ורוצה בוער
ה ' יראי של חבורה כנגדה עיר בכל שימצא

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

נפשכמה להשיב  להתייגע  חייבים רבה ויגיעה עמל 
הדרך  מן  התועה ישראלי

תועה  חמורו או  אויבך  שור תפגע "כי  בתורה כתוב
תראה  "לא תצא בפרשת וכתיב  לו" תשיבנו השב
מהם וההתעלמת נדחים שיו את או אחיך  שור את

שנדחיםה  הרמב"ן וכתב  לאחיך ". תשיבם שב
אם להתבונן, נוכל  ומזה  לברוח שהרחיקו מורה 
אפילו ישראל של ממונו  על כך  כל התורה חסה
והוצרך הדרך מן והרחיק שתעה שיו או חמורו על 
על לרחם  צריך  כמה וכ"ש הדרך  להטותו  רב עמל 
יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה הישראלי  נפש

האמת. דרך אל  להשיבו  ולראות רב עמל

פעמים , מאה אפילו  רז"ל דרשו  תשיבם " "השב
עלינו יגיעות מאה  צריך  אפילו  בעניננו כן וכמו 
הבורא לידיעה אובדות צאן  להטות בהם לעסוק 

.(שם )ועבודתו 

להצילמאלה בכוחם והיה  ותבונה חכמה בלבם  נתן שה'
הנפשות יתבקשו ברבים הדרשה ידי על ההמון

האובדות
נתן שד' השם  ויראי תורה  מבעלי נמצאים  והנה
שבר  לרפאות בכחם  והי' ותבונה חכמה בלבם
להרים וכשופר בגרון לקרא עליהם והחיוב עמנו 
הזדונים ממים ההמון  להציל ברבים  לדרוש קולם
דסט "א שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי
לבם ולחזק יתברך השם  אמונת בלבם ולהשריש
הקדושה  תורה  ללימוד לחזקם העתים  בצוק 
יתבקשו ככה יעשו לא ואם המצוות ולקיום 

הנביא  רמז זה ועל האובדות נפשות (יחזקאל מהם

חזקתםל "ד) לא  הנחלות את וכו' הנבא אדם בן
.(שם )וכו'



זלאברה הר ְְַַָָ יב 

חז "ליד ע א'),מאמר ע ד נ"ה ף עלם(ת ל  נ ר הקב"ה, לפני  ה ין מת אמרה  ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . ר עים לוה מ רים  ציקים לה ל אמר .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.[ה]היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

עלאןם וכתבי  ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר למר ידם  היה  ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ה כחה ". "מצות לם ספר  ה ה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהענין

במתניהם ברזל של חבלים שיקשרו עמהם 
בכל ויחזרו מארכובותיהם  למעלה בגדיהם  ויגביהו
אחד יום  ללכיש, אחד  יום  ישראל, של  עירותיהם 
אל, לבית אחד  יום לחברון, אחד  יום לעגלון,

דר  אותם וילמדו  לירושלים, אחד  הםיום  הארץ. ך 
לארצם ישראל שנכנסו  כיון אלא  כן עשו לא
בגבעת וכשעשו  ולזיתו , לכרמו  רץ  אחד כל
ראוים שאינם ודברים  מכוערים  דברים  בנימין
ונפלו כולה, עולם  כל את להחריב  הקב "ה יצא
גדולה  סנהדרי אותם הרג  ומי  אלף. ע"ב  מהם

עמהם. ופנחס

רבה מדרש  לשון ע "א )וזה  נ "ב  דף  "וממקדשי(איכה  :
כסא לפני  קטיגוריה קפצה שעה  באותו  תחלו "

העולמים, רבון לפניו  אמרה נהרג כבוד מהן איזה
מהן איזה שמך, על מוחו נפצע מהן איזה שמך, על

שמך. על נפשו נתן

הב "ח ט')והנה סי' ח "מ  מימות(חלק  מדוע הקשה,
מגדולי אחד  מצינו לא  עתה עד הנביא  שמואל
בדרכיו ולילך  כמעשיו  לעשות שקינא  ישראל 
ישראל ערי  וכל  ומצפה , גלגל, שנה , בכל לסבב
זו קושיא על תירוצים  לומר  יש ובאמת להדריכם .
על למעשה  הלכה לעשות לסמוך  מאד קשה אבל

זה . תירוץ

לסבב והיוצ  דרך  יש שאם  הוא  מזה  עכ "פ לנו א 
ולנהלם להדריכם  ישראל, ערי וכל ומצפה , גלגל ,
לא [שהרי  הנ "ל תירוץ  שייך  יהיה  לא זה  דרך  ועל
שלח ומי לאיש  שמך  ומי אתה , נביא  ולא מנהיג
שבטי ראשי אטו לכאן, לבוא  קראך ומי עבורך,
אנו ואין  ומנהיג, רב יש לנו  גם  הלא  אתה, ישראל 

לך] עליוצריכים שרמי ' ספק  שום  בלי בודאי
שאמר כמו  שמואל, שעשה כדרך ולילך לסבב

"נתתיך  "צופה שהבאנויחזקאל מה להלן [וראה
צופה  נקרא  בישראל רב דכל  זצ"ל, חיים  מהחפץ

בדור ](המעתיק) מכש"כ בזה, זה ערבים  ישראל וכל ,
בכמה  נתקיים  אשר בעוה"ר עתה לעת הזה  היתום 
נתמעטו ז"ל חכמינו ואמרו  יד, אזלת מקומות

רש"י ופירש כאלוהתלמידים  תלמידים  צ "ז  דף  (חלק

למוטב ) להחזירן  ישראל  ידי המחזיקין  לאנתמעטו ואם 
עבור הדין את ליתן עתיד  הוא בודאי כן יעשה
להוראה הגיע הרוגיה כל עצומים  בכלל שהוא

מורה, אחתואינו  פעם  לא זר, ולא  ראו  עיני כי
שדברתי מספר , אין פעמים  אלא  ושלש ושתים
בהם ניכר  היה לא  שכמעט  עד  כאלו  אדם  בני עם 
כשנכנסתי ולבסוף ישראלי צלם צורות שום 
[כמו ורכים וכבושים  רכים דברי בדברים  עמהם 

תורה  וארא )שצותה ישראל(בפ ' בני  אל ויצום 
בנחת]. להנהיגם רש"י  דמעות פירש עיניהם  זלגו

דברים על אותנו עוררו  לא שמימינו  לנו אוי ואמרו
עלינוכאלו . ומקבלים  ונשמע נעשה ומעתה 
לךלעשו נותנים ואנו  אלינו, שתאמר  מה  כל ת

עינינו להאיר  עצמך את שטרחת על תודות אלף
עכ"ל. בה , נלך  אשר הדרך אותנו  ולהורות

בעולםה . והפצתם ספרים  עריכת של הדבר
ע"ה  אברהם אומתינו  אבי בזה  הקדימנו  כבר
וכלשון השכינה כנפי  תחת הבריות את בקרבו

ג')הרמב "ם  הלכה  עכו "ם  מה ' והתחיל(פ "א  ... וז"ל:
ולהודיעם העולם  לכל גדול בקול ולקרוא  לעמוד
ראוי ולו  העולם  לכל אחד אלוה שם שיש
לעיר  מעיר העם ומקבץ וקורא  מהלך  והי' לעבוד
והוא כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה וממלכה
עולם אל ד ' בשם  שם ויקרא שנאמר קורא 
על לו ושואלין  אליו  מתקבצין העם  שהי ' וכיון 
דעתו כפי  ואחד אחד  לכל מודיע הי ' דבריו
אליו שנתקבצו עד  האמת לדרך שיחזירהו  עד 
ושתל אברהם בית אנשי והם ורבבות אלפי '
והודיעו ספרים  בו  וחבר הזה הגדול העיקר בלבם
ומזהיר, מלמד  בגרר יצחק וישב בנו , ליצחק 
מלמד וישב ללמד ומינהו ליעקב, הודיע ויצחק
בניו למד אבינו ויעקב אליו, הנלוים כל ומחזיק
בישיבה  והושיבו  ראש ומינהו לוי  והבדיל כולם 
עכ"ל. אברהם מצות ולשמור השם דרך  ללמד
בעניני  ספרים  חיבר  כבר ע"ה אבינו שאברהם  הרי
כך  ידי על ולהודיע להפיץ  כדי ושלחם  היהדות

עולם . אל שה'

זלאברה הר יגְְַַָָ

ור בתשובהבא המחזיר  שכר גדול  כמה אה
אבהו ר' ואמר וז"ל: לך  פרשת חדש בזוהר איתא
לאחר  העושה אדם של שכרו כמה  וראה בא 
צדק "ומלכי דכתיב ממה  מנ"ל בתשובה לחזור 
שנשמת בשעה רבה חייא ר' תני שלם". מלך 
הגוף  מן יוצא לאחרים , בתשובה המחזיר הצדיק
הצדיקים נפשות המקריב  הגדול  השר  מיכאל

בוראו  אותם לפני מקרב  שהוא  אלא  ממש  קרבן  ר"ל  (אינו

זכותם ) גודל  שם  ומספר  ה ' בהיכל  יוצאומביאם  הוא
שנאמר  צדיק, אותו של לנשמתו שלום ומקדים 
צדק שערי  שומרי  ראש מיכאל זה צדק " "ומלכי
לחם הוציא  מעלה של ירושלים זה  שלם" "מלך
בואך שלום  לו ואמר  לקראתו ויצא שהקדים  ויין
של חוט  עליו  שימשך יזכה בעוה"ז וגם עכ "ל.
הכל בעיני חן ימצא  וממילא  זה עבור חסד

כ"ח : דף בתמיד כדאמרינן 

אחרים את להזהיר  החובה
העבודה  ושורש יסוד  בספר שכתב  מה חזי  פוק

פ "ד ) ז ' בלבדוז"ל:(שער עצמו את להפקיע די ואין 
כולו הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות
למי  חלקו  ואשרי כן, גם  אחרים  להזהיר יצא

בזה. הרבים  לזכות לשונו .שמשתדל כאן  עד 

ו' פרק  השם אהבת שער הלבבות חובת ובספר
קדשו : לשון נפשווזהו אלא מתקן שאינו  מי וכן

נפשו שמתקן ומי מעוטה זכותו  תהיה בלבד 
שמתקן מי זכיות כפי  זכותו  תכפל רבות ונפשות

בסנהדריןלאלקים, ואמרינן לשונו . כאן (דף עד

יט :) סנהדרין  פה : ב "מ  ועי"ע חבירוצ "ט : בן המלמד  כל
"ואת  שנאמר עשאו כאלו הכתוב עליו  מעלה תורה

בחרן". עשו  אשר  הנפש 

יומא , בכל כריז כרוזא  ס"ב : דף חדש  בזוהר איתא
דמזכין ואינון באורייתא , דמשתדלין אינון  זכאין
ובזה  מדותיהן. על דמעבירין  ואינון לאחרנין, להון
אלקיך" ה' את ד "ואהבת הפסוק  כן גם יקיים 
כמדת בריותיו  על  אותו שתאהב כן  גם  שפירושו 
כנפי תחת הבריות את שקירב אבינו אברהם 
וברמב"ם. בספרי כדאיתא  ה' דרך  ולמדם השכינה

אחיו  את  להציל מישראל  איש כל  על  החיוב  נובע  ממה
שכתב מה ראה זה, על  נצטווינו היכן  - ה' מדרך מלסור

ישראל נפשות  להצלת החובה  זי"ע: הק' חיים  החפץ
אלקיך  ה ' את  מואהבת - בזריזות 

הרמב"ם וכתוב אלקיך  ד ' את ואהבת בתורה  כתוב
כולם אדם  לבני קוראים שנהיה כוללת זו שמצוה 
תאהב  שאם  כמו  בו  ולהאמין  יתעלה  ולעבודתו
בני ותקרא בהם ותרבה  בשבחיו תספר אחד איש 

יתעלה  אותו  כשתאהב כן אותו , לאהוב אדם 
והפתאים הסכלים ספק בלי קורא  אתה  באמת

ידעתו. אשר האמת לידיעת

על אהבהו  אלקיך  ד' את ואהבת וז "ל: בספרי 
אשר  הנפש  את שנאמר אביך כאברהם הבריות

בחרן. עשו

לקיום חבירו  את איש שהזריזות בעליל  רואה  הנך
קורין שאנו  ד' אהבת של המצוה  עצם  הוא  ד ' דת

ובערב . בבוקר יום  בכל

היצר  מצד  הרבים  בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
כאש ממש והוא  עבר בכל גדולות פירצות הרע
רבה  מצוה  טובה  חלקה כל לכלות ורוצה בוער
ה ' יראי של חבורה כנגדה עיר בכל שימצא

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

נפשכמה להשיב  להתייגע  חייבים רבה ויגיעה עמל 
הדרך  מן  התועה ישראלי

תועה  חמורו או  אויבך  שור תפגע "כי  בתורה כתוב
תראה  "לא תצא בפרשת וכתיב  לו" תשיבנו השב
מהם וההתעלמת נדחים שיו את או אחיך  שור את

שנדחיםה  הרמב"ן וכתב  לאחיך ". תשיבם שב
אם להתבונן, נוכל  ומזה  לברוח שהרחיקו מורה 
אפילו ישראל של ממונו  על כך  כל התורה חסה
והוצרך הדרך מן והרחיק שתעה שיו או חמורו על 
על לרחם  צריך  כמה וכ"ש הדרך  להטותו  רב עמל 
יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה הישראלי  נפש

האמת. דרך אל  להשיבו  ולראות רב עמל

פעמים , מאה אפילו  רז"ל דרשו  תשיבם " "השב
עלינו יגיעות מאה  צריך  אפילו  בעניננו כן וכמו 
הבורא לידיעה אובדות צאן  להטות בהם לעסוק 

.(שם )ועבודתו 

להצילמאלה בכוחם והיה  ותבונה חכמה בלבם  נתן שה'
הנפשות יתבקשו ברבים הדרשה ידי על ההמון

האובדות
נתן שד' השם  ויראי תורה  מבעלי נמצאים  והנה
שבר  לרפאות בכחם  והי' ותבונה חכמה בלבם
להרים וכשופר בגרון לקרא עליהם והחיוב עמנו 
הזדונים ממים ההמון  להציל ברבים  לדרוש קולם
דסט "א שלוחי וממדיחים ממתעים רשע מאנשי
לבם ולחזק יתברך השם  אמונת בלבם ולהשריש
הקדושה  תורה  ללימוד לחזקם העתים  בצוק 
יתבקשו ככה יעשו לא ואם המצוות ולקיום 

הנביא  רמז זה ועל האובדות נפשות (יחזקאל מהם

חזקתםל "ד) לא  הנחלות את וכו' הנבא אדם בן
.(שם )וכו'



זלאברה הר ְְַַָָ יד

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר אלגאחד  לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

בזמננו  החוטאים רוב - הדרך  את להם (בזמן והודעת 
או  כשה  תועים  רק עליהםהח"ח ) לרחם רבה מצוה - בד

לבעליהם להשיבם 
ברובן מצוי  בזמננו החוטאים אפילו  ובאמת
פושעים ידי  על תועים  רק ח"ו  להכעיס שאינם 
יודע שאינו  אובד  כשה הם והרי  אותם  שמתעים 
על לרחם רבה  ומצוה בעליו  לבית לשוב  הדרך 
וכמו הנכונה  הדרך  להורותם  התועות נפשות
בה . ילכו אשר  הדרך את להם  והודעת שכתוב

.(שם )

תעמודגודל לא  מטעם  בזה החיוב
בנהר  טובע חבירו  את שרואה  למי דומה והדבר 
לעמוד ואסור להצילו שמצוה  סכנה  שאר  או 
אין ואם רעך ", דם  על תעמוד "לא  דמו על 
להציל אנשים  לשכור מחויב בעצמו  להצילו בכחו

תע דלא  בלאו עובר בזה נתעצל וכו'ואם  מוד 
שנחלה  לחבירו  רואה אם  או  תכ"ו ] בחו "מ [כמו"ש
לאכול רוצה  דעתו  חלישת ומרוב עצומה במחלה 
כחו בכל מחויב בוודאי  מיתתו  הגורמים דברים
שמרוב  אנשים  רואים כשאנו  כן  וכמו מזה  למנעו 
נשתכח הזמן  בהבלי  טרדותם  וגודל דעתם  חלישת
ועי"ז מצותיו  קיום חיוב וגודל ה' תורת מהם
נפשם לכרות שיגמרו דברים  על לעבור באים 
מלזרזם להתעצל לנו  אסור בודאי החיים מארץ 
חרון עליהם יחול  שלא  כדי  ד ' דברי את לקיים
גבי לבסוף אבל אפיה מאריך  הקב"ה כי ד' אף

.(שם )דיליה

בזה להשתדל  צריך כמה ערבות  מדין
על לא  ד' מאת התורה שקבלנו  שבעת ידוע הנה 
שיהי' מה כל שנקיים אם  כי קבלנו בלבד  עצמנו
ישראל בני  שאר  אצל התורה  קיום לחזק ביכלתנו
אלקינו לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה  ערבים  וכלנו 
שכל הדין לכן  וכפירש"י , וכו' ולבנינו  לנו  והנגלות
הוא אפילו חבירו  את להוציא יכול מישראל אחד 

שופר . ותקיעת קידוש כגון  יצא  בעצמו

אחיו , לשמעון  ערב  נעשה  ראובן  אם נתבונן ועתה
רוצה  ששמעון  ורואה  כתרים , אלפים  כמה על 
העסק את מכבר  מכיר והוא עסק איזה  ליקח 

כמה  מעותיו, כל  בזה ויפסיד  ומר רע הוא כי  ההוא 
שמעון את למנוע עושה ראובן הי' מההשתדלות
וכן אליו , החוב  יחזור שעי "ז הרע מהעסק אחיו
את למנוע יכול דאם לידע האדם צריך בעניננו
את או  וכדומה  תוכחה ידי על  עון מאיזה  חבירו

עון. באותו יתפש בזה  מתעצל והוא  עירו  אנשי

עצמו  כחפצי ותחבולות עצות לבקש צריך שמים בחפצי
שלא במה עצמו  שיפטור האדם  יחשוב ואל
דבריו היו שלא  מפני התורה בקיום  החזיק
לחשוב  צריך  שמים  חפצי  כי רושם , עושין
אפילו ידוע עצמו ובחפצי  עצמו כחפצי  עכ "פ
אלא ממנו  מתייאש אינו רע בענין הולך  עסקו 
ועושה  בעצתם ושואל  ומבינים  ליודעים הולך
ומצוי לו , עוזר והקב "ה עסקו, לתקן תחבולות
הי' אלו  בזה  ואף  מהעסק, ירויח  שלבסוף הדבר
הי' כרצונו , אצלו וחשובים  שקולים שמים חפצי
שלא הדת להקים איך ותחבולות  עצות מחפש
ועזר, עצה  לו ממציא הקב "ה  הי' ובודאי יתמוטט,
באותן ר "ל  וכו', דעהו  דרכיך בכל שאמר וזה
תתנהג עצמך , בעניני  מתנהג  שאתה הדרכים
הקב"ה  ואז ותחבולות, עצות לחפש שמים  בחפצי 
התורה  קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד עיניך יאיר

ידך על ישראל חיים וקרן החפץ  דברי תוכן  כאן  (עד 

הדת ). חומת  בספר 

נקראיםאסור הדוחים  - ליום מיום הכלל  הצלת לדחות
מרצחים : בשם 

אפשר  הכוונה  נאמנה " קרי' לזונה  היתה "איכה
ישעי' כי ידילומר ועל איך ואמר, תמה הנביא

הנאמנה  עיר ירושלים  קדשנו עיר הגיע  מה
בה " ילין "צדיק אמר זה  על  כזונה, להיות
ולתקן וצדק טוב דבר לעשות שהגיע שבעת
שאמר  וזה  יום  אל  מיום הדבר דחו אז מכשולים,
אליהם שבאה המצוה במעשה  אבל בה " "ילין
אותה  לעשות עצמם  זרזו רע דבר על  המצוה
כן על  מרצחים " "ועתה שאמר וזה ומיד תיכף
הבאה  מצוה כי התחתונה , מדריגה  עד הגיעו 
כמ"ש תיכף ולקיימה בה  לזרז צריך  האדם ליד

תחמיצנה  אל לידך  הבאה  בשם מצוה  הנפש  (רפואת 

לאנדא ) .ר "י

זלאברה הר טו ְְַַָָ

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין[ו]מ לתא" י כל יהדי  ל די דה לן  ההר  לתרם התחיל  , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

להיע  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה ונגמרה מלה להרע ל ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהיה 

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי  דה ההר  ספר את מס העלמי " ההר "מפעל אנ י י ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם תא הנה, חדי  לי"ב רכים  בי "ב הד ס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס "ט סלו [מל' נים  ג' לפני טבת  חד עה , יצקה  ע פרת ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

דצמ ר  27 ין למס רם  – טבת ל 18כ"ב 2008[2009 מלין.בינואר  וחזר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  לביתם , ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָאנים 

הי אחר הערבים רק הילים  רב ,מ בית ,"חד" ע ן תב, היה ב ע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

וכל ,מ לבית להיע אניםה לה צריכים ה אצלנ  עבד הא ב עת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מ 2630 לער ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  עת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

הּק ד וֹ ׁש ו . הזוֹ הר  ּב לּמ וּ ד להתח זּ ק התע וֹ רר וּ 
ויתּב וֹ ננוּ ה 'אחינוּ ו'ּט הוֹ ריםה י'ׂש ראל ידע וּ  'נבוֹ נים , 

את מטהר ׁש ּכ יּ דוּ ע הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ּב לּמ וּ ד  לעסק
ׁש ּכ תב  ּכ מוֹ  וט וֹ בה ּב רכה לכל וּ מסגּ ל  הנּ ׁש מה 

ּב אצ ּב ע" "מוֹ רה  ּב ספר וֹ  זלה"ה מד)החיד"א  וזה (ב , 
ּל יּמ וּ ד, ּכ ל על מרוֹ מם הזוֹ הר ספר "ּל יּמ וּ ד ל ׁש וֹ נוֹ :
ּב קריאתוֹ , ׁש יּ טעה  ואף קאמר מאי  ידע  לא ּב ׁש גּ ם
ּכ ן על  זלה "ה. עּכ "ל לנּ ׁש מה...", גּ ד וֹ ל ּת יק וּ ן  והוּ א 
ּכ מוֹ  הּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר ּב לּמ וּ ד להתחזּ ק התעוֹ ררוּ 

קיט )ׁש ּכ תוּ ב תוֹ רת",(ּת ה ּל ים  הפרוּ  לה' לעׂש וֹ ת "עת 
עלינ וּ  מ וּ טל  ה ּת וֹ רה  את  מפירים  רב  כּ שהערב  (וּ בא וּ רוֹ :

וּ ליחדא  ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה  לכב וֹ ד  וּ זמן  עת  ולעשׂ וֹ ת  להתח זּ ק

וּ ׁש כינ ּת י ּה ) ּכ לקב "ה  וכ יּ ד וּ ע ה גּ אוּ לה, זמן  ׁש זּ הוּ  מוּ ם , 
וּ כמוֹ  הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר בלימוּ ד ּת לוּ יה הגּ א וּ לה 

הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר מ :)ׁש אמר וּ  ח "ב  "זכוּ (ז וֹ ה"ח  דּ וֹ רוֹ : על 
מׁש יחא" מלּכ א דּ ייתי עד עלמא יקיּ ם דּ א  דדרא 
והאדרוֹ ת ה ּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר  ּל י ּמ וּ ד  ׁש ּב זכוּ ת וכיּ דוּ ע
לנּס יוֹ ן. יצטרכוּ  לא  ועוֹ ד  ּב רחמים גלוּ תא מן יפקוּ ן

וּ בּת ּק וּ נים. הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר כמ"ש
יתּפ רנ  לתּת א נׁש א ּב ני  "וכּמ ה איתא : ו ' ס וּ ןוּ בּת ּק וּ ן 

ּב תראה  ּב דרא  לתּת א  יתגלי ּכ ד דּ יל חיב וּ רא מהאי
וּ גו'". ּב ארץ דּ ר וֹ ר וקראת וּ בגיניּה  יוֹ מיּ א , ּב סוֹ ף
דּ א "ּב ספרא  מהימנא רעיא  אמר נׂש א  וּ בפר ׁש ת

ּב רחמי". גלוּ תא  מן יפקוּ ן



זלאברה הר ְְַַָָ יד

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר אלגאחד  לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

בזמננו  החוטאים רוב - הדרך  את להם (בזמן והודעת 
או  כשה  תועים  רק עליהםהח"ח ) לרחם רבה מצוה - בד

לבעליהם להשיבם 
ברובן מצוי  בזמננו החוטאים אפילו  ובאמת
פושעים ידי  על תועים  רק ח"ו  להכעיס שאינם 
יודע שאינו  אובד  כשה הם והרי  אותם  שמתעים 
על לרחם רבה  ומצוה בעליו  לבית לשוב  הדרך 
וכמו הנכונה  הדרך  להורותם  התועות נפשות
בה . ילכו אשר  הדרך את להם  והודעת שכתוב

.(שם )

תעמודגודל לא  מטעם  בזה החיוב
בנהר  טובע חבירו  את שרואה  למי דומה והדבר 
לעמוד ואסור להצילו שמצוה  סכנה  שאר  או 
אין ואם רעך ", דם  על תעמוד "לא  דמו על 
להציל אנשים  לשכור מחויב בעצמו  להצילו בכחו

תע דלא  בלאו עובר בזה נתעצל וכו'ואם  מוד 
שנחלה  לחבירו  רואה אם  או  תכ"ו ] בחו "מ [כמו"ש
לאכול רוצה  דעתו  חלישת ומרוב עצומה במחלה 
כחו בכל מחויב בוודאי  מיתתו  הגורמים דברים
שמרוב  אנשים  רואים כשאנו  כן  וכמו מזה  למנעו 
נשתכח הזמן  בהבלי  טרדותם  וגודל דעתם  חלישת
ועי"ז מצותיו  קיום חיוב וגודל ה' תורת מהם
נפשם לכרות שיגמרו דברים  על לעבור באים 
מלזרזם להתעצל לנו  אסור בודאי החיים מארץ 
חרון עליהם יחול  שלא  כדי  ד ' דברי את לקיים
גבי לבסוף אבל אפיה מאריך  הקב"ה כי ד' אף

.(שם )דיליה

בזה להשתדל  צריך כמה ערבות  מדין
על לא  ד' מאת התורה שקבלנו  שבעת ידוע הנה 
שיהי' מה כל שנקיים אם  כי קבלנו בלבד  עצמנו
ישראל בני  שאר  אצל התורה  קיום לחזק ביכלתנו
אלקינו לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה  ערבים  וכלנו 
שכל הדין לכן  וכפירש"י , וכו' ולבנינו  לנו  והנגלות
הוא אפילו חבירו  את להוציא יכול מישראל אחד 

שופר . ותקיעת קידוש כגון  יצא  בעצמו

אחיו , לשמעון  ערב  נעשה  ראובן  אם נתבונן ועתה
רוצה  ששמעון  ורואה  כתרים , אלפים  כמה על 
העסק את מכבר  מכיר והוא עסק איזה  ליקח 

כמה  מעותיו, כל  בזה ויפסיד  ומר רע הוא כי  ההוא 
שמעון את למנוע עושה ראובן הי' מההשתדלות
וכן אליו , החוב  יחזור שעי "ז הרע מהעסק אחיו
את למנוע יכול דאם לידע האדם צריך בעניננו
את או  וכדומה  תוכחה ידי על  עון מאיזה  חבירו

עון. באותו יתפש בזה  מתעצל והוא  עירו  אנשי

עצמו  כחפצי ותחבולות עצות לבקש צריך שמים בחפצי
שלא במה עצמו  שיפטור האדם  יחשוב ואל
דבריו היו שלא  מפני התורה בקיום  החזיק
לחשוב  צריך  שמים  חפצי  כי רושם , עושין
אפילו ידוע עצמו ובחפצי  עצמו כחפצי  עכ "פ
אלא ממנו  מתייאש אינו רע בענין הולך  עסקו 
ועושה  בעצתם ושואל  ומבינים  ליודעים הולך
ומצוי לו , עוזר והקב "ה עסקו, לתקן תחבולות
הי' אלו  בזה  ואף  מהעסק, ירויח  שלבסוף הדבר
הי' כרצונו , אצלו וחשובים  שקולים שמים חפצי
שלא הדת להקים איך ותחבולות  עצות מחפש
ועזר, עצה  לו ממציא הקב "ה  הי' ובודאי יתמוטט,
באותן ר "ל  וכו', דעהו  דרכיך בכל שאמר וזה
תתנהג עצמך , בעניני  מתנהג  שאתה הדרכים
הקב"ה  ואז ותחבולות, עצות לחפש שמים  בחפצי 
התורה  קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד עיניך יאיר

ידך על ישראל חיים וקרן החפץ  דברי תוכן  כאן  (עד 

הדת ). חומת  בספר 

נקראיםאסור הדוחים  - ליום מיום הכלל  הצלת לדחות
מרצחים : בשם 

אפשר  הכוונה  נאמנה " קרי' לזונה  היתה "איכה
ישעי' כי ידילומר ועל איך ואמר, תמה הנביא

הנאמנה  עיר ירושלים  קדשנו עיר הגיע  מה
בה " ילין "צדיק אמר זה  על  כזונה, להיות
ולתקן וצדק טוב דבר לעשות שהגיע שבעת
שאמר  וזה  יום  אל  מיום הדבר דחו אז מכשולים,
אליהם שבאה המצוה במעשה  אבל בה " "ילין
אותה  לעשות עצמם  זרזו רע דבר על  המצוה
כן על  מרצחים " "ועתה שאמר וזה ומיד תיכף
הבאה  מצוה כי התחתונה , מדריגה  עד הגיעו 
כמ"ש תיכף ולקיימה בה  לזרז צריך  האדם ליד

תחמיצנה  אל לידך  הבאה  בשם מצוה  הנפש  (רפואת 

לאנדא ) .ר "י

זלאברה הר טו ְְַַָָ

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין[ו]מ לתא" י כל יהדי  ל די דה לן  ההר  לתרם התחיל  , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

להיע  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה ונגמרה מלה להרע ל ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהיה 

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי  דה ההר  ספר את מס העלמי " ההר "מפעל אנ י י ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם תא הנה, חדי  לי"ב רכים  בי "ב הד ס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס "ט סלו [מל' נים  ג' לפני טבת  חד עה , יצקה  ע פרת ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

דצמ ר  27 ין למס רם  – טבת ל 18כ"ב 2008[2009 מלין.בינואר  וחזר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  לביתם , ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָאנים 

הי אחר הערבים רק הילים  רב ,מ בית ,"חד" ע ן תב, היה ב ע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

וכל ,מ לבית להיע אניםה לה צריכים ה אצלנ  עבד הא ב עת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מ 2630 לער ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  עת ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

הּק ד וֹ ׁש ו . הזוֹ הר  ּב לּמ וּ ד להתח זּ ק התע וֹ רר וּ 
ויתּב וֹ ננוּ ה 'אחינוּ ו'ּט הוֹ ריםה י'ׂש ראל ידע וּ  'נבוֹ נים , 

את מטהר ׁש ּכ יּ דוּ ע הּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ּב לּמ וּ ד  לעסק
ׁש ּכ תב  ּכ מוֹ  וט וֹ בה ּב רכה לכל וּ מסגּ ל  הנּ ׁש מה 

ּב אצ ּב ע" "מוֹ רה  ּב ספר וֹ  זלה"ה מד)החיד"א  וזה (ב , 
ּל יּמ וּ ד, ּכ ל על מרוֹ מם הזוֹ הר ספר "ּל יּמ וּ ד ל ׁש וֹ נוֹ :
ּב קריאתוֹ , ׁש יּ טעה  ואף קאמר מאי  ידע  לא ּב ׁש גּ ם
ּכ ן על  זלה "ה. עּכ "ל לנּ ׁש מה...", גּ ד וֹ ל ּת יק וּ ן  והוּ א 
ּכ מוֹ  הּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר ּב לּמ וּ ד להתחזּ ק התעוֹ ררוּ 

קיט )ׁש ּכ תוּ ב תוֹ רת",(ּת ה ּל ים  הפרוּ  לה' לעׂש וֹ ת "עת 
עלינ וּ  מ וּ טל  ה ּת וֹ רה  את  מפירים  רב  כּ שהערב  (וּ בא וּ רוֹ :

וּ ליחדא  ה ּק ד וֹ ׁש ה , ה כינה  לכב וֹ ד  וּ זמן  עת  ולעשׂ וֹ ת  להתח זּ ק

וּ ׁש כינ ּת י ּה ) ּכ לקב "ה  וכ יּ ד וּ ע ה גּ אוּ לה, זמן  ׁש זּ הוּ  מוּ ם , 
וּ כמוֹ  הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר בלימוּ ד ּת לוּ יה הגּ א וּ לה 

הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר מ :)ׁש אמר וּ  ח "ב  "זכוּ (ז וֹ ה"ח  דּ וֹ רוֹ : על 
מׁש יחא" מלּכ א דּ ייתי עד עלמא יקיּ ם דּ א  דדרא 
והאדרוֹ ת ה ּק דוֹ ׁש  הז וֹ הר  ּל י ּמ וּ ד  ׁש ּב זכוּ ת וכיּ דוּ ע
לנּס יוֹ ן. יצטרכוּ  לא  ועוֹ ד  ּב רחמים גלוּ תא מן יפקוּ ן

וּ בּת ּק וּ נים. הּק ד וֹ ׁש  ּב זוֹ הר כמ"ש
יתּפ רנ  לתּת א נׁש א ּב ני  "וכּמ ה איתא : ו ' ס וּ ןוּ בּת ּק וּ ן 

ּב תראה  ּב דרא  לתּת א  יתגלי ּכ ד דּ יל חיב וּ רא מהאי
וּ גו'". ּב ארץ דּ ר וֹ ר וקראת וּ בגיניּה  יוֹ מיּ א , ּב סוֹ ף
דּ א "ּב ספרא  מהימנא רעיא  אמר נׂש א  וּ בפר ׁש ת

ּב רחמי". גלוּ תא  מן יפקוּ ן



זלאברה הר ְְַַָָ טז 

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מי י ם  בר המח ק" ה "הר  את  נ נ ים אם  הר )מה, המי" בפרט("ף  , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

יכל אחד  ל ד לת אתת עם  רכים  10 רם  עם  דה הזהר דס ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהם 

להבטחת נז ה  מ קר ב אז  אחת, נה  דה הזהר ל את לסם  ללמ ד  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָקל

ספר האי   איה ח י מאילנא  למטעם  י ראל דעתידין  "בגין לעיל האמ רה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהר"י

רחמי ". גלתא  מן  י יפקן ְְֲִִֵֵַַַָָֹההר 

ליה צריכים הא לה  וכל  העלם ל זה בר בפרט  טב, בר  ל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ויכלים הל, על לעבר יכלים  חזק רצן עם  אבל מניע ת , הרה י נן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה ,

דה זהר תב מ מא, סיעא  עם  אמת רצים  מה לכל "דלהיע ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

לי ,"עי דמזמנין  אן ה  לאתדכייא נ לההרוהר,ר ר צה  אדם ן אר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

, ל עזרים מלאכים א ת ה  ללת קד ים מלאכים   ל לח  רית הם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

.עד ְֲֵַַַלסע

ונ מתול מדי  נ מתם  מטהרים הם עלם ד לים  הכי  הר ים  מזי  נקראים  הזהר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ר חנ ת ורעת קת  זר ת מל יראל עם  את מ ילים  י ראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלל

נמעת. פתם  רת עה ברתם ועצם  רב חם ודאי  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹבג מת,

אהר ז ספרי  טירת לפני  הכין ז"ל , הפטר ל נרצ חינם ,לחלק ונע ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אזה ונאמר] מתנ לט בת ים  ל ל ב זכר הביא  האל תח  ונלמד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

יעתר למעלה, הר"י  י יבת עת והא  והי ת י ם ]. וחצי  ה  לער רק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלקח 

.אבינ אברהם  את הקב"ה ר הרכת לכל זה עדינְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לביתהפרים לקחת מצוה  ם  חינם , לקחת יכל  אחד וכל  מתנ לטבת ס נד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הנסת. לבית מק ולכב תלים , דרְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻה

אחריםבואי לזת וגם  דה זהר ללמד עליו  יקל מהר  אחד ל עה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הכי  עי זה יהיה ההרה.ד לללמד, מת לנ להי ת כל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אמירתי "סגת  עם ה באר" האל "תח  ספרים , ועד זהר ", "יקני  ספרים, אן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻ

.מת נ לעי  הדפסנ "האל ְְְְְִִִִֵַַָָָתח 

זלאברה הר יז ְְַַָָ

לקיים הפטר צוה זכה סקים, ועד  יעץ" ה "לא יה דיסק ל על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מציים אינם  ספרים  בפרט הם, למד די  דק ספרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָלקנת

וכן  אחד , ל אתאצל בפרט מים , לאביהם  י ראל את קרבים  ספרים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

,דה ההר  עזרספר  חיו  הפטר עה וזה רחמים, נאל  יד על  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מחה רכים, חמה  ה ת זהר וספרי וזטא, רבא הארא את ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלהד יס

מהימנא  הרעיא ברי לקיים לה יג , לתאר אפ ר  אי ,ז מ ה דלה  [הא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ע"ה] נ ריט.)ר נחס רת ,(זהר דוקא, דה זהר ללמ ד  תנא צה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ה א ר ד ל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד  מאיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהר"י

.גאלנ ְִֵֶַָעד

כלהראש את לקרב ישראל עם על  חושב רק  שהיה מקודם, אמר שליט"א  ישיבה
קצת: זה את ונסביר שבשמים , לאבינו היהודים

ה'"האלשיך  בעיני  חן מצא  "ונח מעידה התורה הרי מקשה, ח')הקדוש ו' (בראשית 

נח  בפרשת כתוב ט')ועוד  את(שם  בדורותיו  היה תמים  צדיק  איש "נח 
נקראים מה מפני  ועוד  נח "? "בני נקראים אנו אין למה כן אם נח ". התהלך האלוקים

ויעקב"? יצחק אברהם  "בני  רק נקראים אנו ואילו נח ", "בני  הגויים

והיה ומתרץ, לעולם , שיבא המבול מפני  תיבה לעשות לנח אמר  יתברך השם  שהרי 
עשה  לא הוא ואילו ולהוכיחם , בתשובה  האנשים  את להשיב נח  על  מוטל
מבול לבוא  עתיד  לו אמר  אותו, לשאול שבא מי ורק התבה, את בנה רק אלא כן,
להחזירם למקום וממקום לעיר מעיר ללכת עצמו את  הטריח  לא  אבל העולם , על
תחת שהכניסן בחרן" עשו אשר  הנפש "את כתוב אבינו  אברהם  אצל ואילו בתשובה,
זה  ובגלל הנשים, את מגיירת ושרה האנשים את מגייר  אבינו אברהם  השכינה , כנפי 

ויעקב. יצחק אברהם  בני  אנו נקראים 

זורקיםוהרמב"ם היו דורו  את להוכיח  כשהלך  אבינו שאברהם  ספק שום  שאין  כתב 
חובשת היתה אמנו שרה לביתו וכשחזר בראשו, ובליסטראות  חיצים לו 
להוכיח ותמשיך בעבודתך הלאה להמשיך יכול אתה עכשיו  לו ואומרת  ראשו  את

כנפי תחת  ולהכניסם  ולקרבם  הרבים השכינה.את

פ"ו )הלבבות ובחובת השם  אהבת  בלבד(שער  נפשו אלא  מתקן שאינו מי  וכן לשונו: וזה 
זכויות כפי  זכותו תכפל רבות  ונפשות נפשו שמתקן ומי  מעוטה, זכותו  תהיה 

עכ"ל. לאלוקים , שמתקן מי 

פעמיםהנפטר כמה  הטבע . מדרך למעלה  מאוד  גדולה  למדרגה והתעלה  זכה הגדול
הרבים , את ויותר  יותר ואזכה אתעורר אני  שגם  בשבילי ודאג השתדל ַהוא 

ה  דברי  את לי אמר  פעמים חיים וכמה  חכמתחפץ  בעיון ללמוד שהשתוקק זצ"ל



זלאברה הר ְְַַָָ טז 

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מי י ם  בר המח ק" ה "הר  את  נ נ ים אם  הר )מה, המי" בפרט("ף  , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

יכל אחד  ל ד לת אתת עם  רכים  10 רם  עם  דה הזהר דס ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהם 

להבטחת נז ה  מ קר ב אז  אחת, נה  דה הזהר ל את לסם  ללמ ד  ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָקל

ספר האי   איה ח י מאילנא  למטעם  י ראל דעתידין  "בגין לעיל האמ רה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהר"י

רחמי ". גלתא  מן  י יפקן ְְֲִִֵֵַַַָָֹההר 

ליה צריכים הא לה  וכל  העלם ל זה בר בפרט  טב, בר  ל לדעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ויכלים הל, על לעבר יכלים  חזק רצן עם  אבל מניע ת , הרה י נן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹזה ,

דה זהר תב מ מא, סיעא  עם  אמת רצים  מה לכל "דלהיע ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

לי ,"עי דמזמנין  אן ה  לאתדכייא נ לההרוהר,ר ר צה  אדם ן אר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

, ל עזרים מלאכים א ת ה  ללת קד ים מלאכים   ל לח  רית הם  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

.עד ְֲֵַַַלסע

ונ מתול מדי  נ מתם  מטהרים הם עלם ד לים  הכי  הר ים  מזי  נקראים  הזהר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ר חנ ת ורעת קת  זר ת מל יראל עם  את מ ילים  י ראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלל

נמעת. פתם  רת עה ברתם ועצם  רב חם ודאי  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹבג מת,

אהר ז ספרי  טירת לפני  הכין ז"ל , הפטר ל נרצ חינם ,לחלק ונע ה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אזה ונאמר] מתנ לט בת ים  ל ל ב זכר הביא  האל תח  ונלמד ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

יעתר למעלה, הר"י  י יבת עת והא  והי ת י ם ]. וחצי  ה  לער רק ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלקח 

.אבינ אברהם  את הקב"ה ר הרכת לכל זה עדינְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לביתהפרים לקחת מצוה  ם  חינם , לקחת יכל  אחד וכל  מתנ לטבת ס נד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

הנסת. לבית מק ולכב תלים , דרְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻה

אחריםבואי לזת וגם  דה זהר ללמד עליו  יקל מהר  אחד ל עה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הכי  עי זה יהיה ההרה.ד לללמד, מת לנ להי ת כל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אמירתי "סגת  עם ה באר" האל "תח  ספרים , ועד זהר ", "יקני  ספרים, אן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻ

.מת נ לעי  הדפסנ "האל ְְְְְִִִִֵַַָָָתח 

זלאברה הר יז ְְַַָָ

לקיים הפטר צוה זכה סקים, ועד  יעץ" ה "לא יה דיסק ל על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

מציים אינם  ספרים  בפרט הם, למד די  דק ספרי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָלקנת

וכן  אחד , ל אתאצל בפרט מים , לאביהם  י ראל את קרבים  ספרים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

,דה ההר  עזרספר  חיו  הפטר עה וזה רחמים, נאל  יד על  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מחה רכים, חמה  ה ת זהר וספרי וזטא, רבא הארא את ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָלהד יס

מהימנא  הרעיא ברי לקיים לה יג , לתאר אפ ר  אי ,ז מ ה דלה  [הא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ע"ה] נ ריט.)ר נחס רת ,(זהר דוקא, דה זהר ללמ ד  תנא צה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ה א ר ד ל מנחה  לתת ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד  מאיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהר"י

.גאלנ ְִֵֶַָעד

כלהראש את לקרב ישראל עם על  חושב רק  שהיה מקודם, אמר שליט"א  ישיבה
קצת: זה את ונסביר שבשמים , לאבינו היהודים

ה'"האלשיך  בעיני  חן מצא  "ונח מעידה התורה הרי מקשה, ח')הקדוש ו' (בראשית 

נח  בפרשת כתוב ט')ועוד  את(שם  בדורותיו  היה תמים  צדיק  איש "נח 
נקראים מה מפני  ועוד  נח "? "בני נקראים אנו אין למה כן אם נח ". התהלך האלוקים

ויעקב"? יצחק אברהם  "בני  רק נקראים אנו ואילו נח ", "בני  הגויים

והיה ומתרץ, לעולם , שיבא המבול מפני  תיבה לעשות לנח אמר  יתברך השם  שהרי 
עשה  לא הוא ואילו ולהוכיחם , בתשובה  האנשים  את להשיב נח  על  מוטל
מבול לבוא  עתיד  לו אמר  אותו, לשאול שבא מי ורק התבה, את בנה רק אלא כן,
להחזירם למקום וממקום לעיר מעיר ללכת עצמו את  הטריח  לא  אבל העולם , על
תחת שהכניסן בחרן" עשו אשר  הנפש "את כתוב אבינו  אברהם  אצל ואילו בתשובה,
זה  ובגלל הנשים, את מגיירת ושרה האנשים את מגייר  אבינו אברהם  השכינה , כנפי 

ויעקב. יצחק אברהם  בני  אנו נקראים 

זורקיםוהרמב"ם היו דורו  את להוכיח  כשהלך  אבינו שאברהם  ספק שום  שאין  כתב 
חובשת היתה אמנו שרה לביתו וכשחזר בראשו, ובליסטראות  חיצים לו 
להוכיח ותמשיך בעבודתך הלאה להמשיך יכול אתה עכשיו  לו ואומרת  ראשו  את

כנפי תחת  ולהכניסם  ולקרבם  הרבים השכינה.את

פ"ו )הלבבות ובחובת השם  אהבת  בלבד(שער  נפשו אלא  מתקן שאינו מי  וכן לשונו: וזה 
זכויות כפי  זכותו תכפל רבות  ונפשות נפשו שמתקן ומי  מעוטה, זכותו  תהיה 

עכ"ל. לאלוקים , שמתקן מי 

פעמיםהנפטר כמה  הטבע . מדרך למעלה  מאוד  גדולה  למדרגה והתעלה  זכה הגדול
הרבים , את ויותר  יותר ואזכה אתעורר אני  שגם  בשבילי ודאג השתדל ַהוא 

ה  דברי  את לי אמר  פעמים חיים וכמה  חכמתחפץ  בעיון ללמוד שהשתוקק זצ"ל



זלאברה הר ְְַַָָ יח

הרוחנית עליותו את עזב אך בעולם יעודו זהו  נשמתו שורש שמצד  ואמר [ז]הקבלה,

שכמו  על מוטל היה הדור של הרבים  זיכוי  שמשא בגלל תורה, .[ח]בסתרי 

ה מובא של הפסוקבעש"טמשמו על יג)זי"ע צב ארז (תהלים יפרח  מר ְְִִֶֶַַָָָ"ציק

התמר כמו צדיק שיש לצדיק צדיק בין ההבדל מתבטא  שכאן י ה" ְְִֶַָבנן

אך ונישא , רם  הוא הארז ואילו הבריות, בין המעורב לצדיק ומשול פרי , נושא שהוא
חכמתו  את הבריות  עם  חולק שאינו  לצדיק נמשל רות, נותן שאינו  סרק עץ ֵהוא

תורתו. ואת

ה ומסופר מקוצקעל מענדל איןרבי צדיק "א שהוא אחד  רבי  על פעם  שאמר זי "ע,
בחורף המתעטף הרבי  על כמשל וביאורו פרווה". במעיל "צדיק – פעלץ"

החדר: את  המסיק הרבי  לעומת ואילו בפרווה בלבד , עצמו  את להחם רוצה  הראשון 
לאחרים. גם להחם רוצה השני

אמצעים .ומסביר  בשני  לנקוט ניתן הקור, ועמו החורף מגיע כאשר  מקוצק: הרבי
המקרים בשני  פרווה. במעיל להתעטף לחילופין  או מדורה, להדליק אפשר
הם , אף יתחממו סביב הנאספים  כל מדורה, מדליק כשהוא אך לאדם . לו חם  הללו,

הדבר כך  מתחמם . הוא רק פרווה, מעיל לובש כשהוא רוחניואילו לחום  באשר אף
הזולת... על  להשפיע מבלי  – פרווה במעיל אך צדיק, להיות אדם  יכול –

י ׂש ראלז. רּב י ה גּ אוֹ ן ׁש ל  קד ׁש וֹ  דּ ברי  וכיּ ד וּ ע
להי וֹ ת אפׁש רוּ ת אין  אנ וּ  דּ בדוֹ רנוּ  זי "ע, סלנטר
על ואפילוּ  הרּב ים , זּכ וּ י ה וּ א דּ העּק ר נס ּת ר צדּ יק
ה גּ א וֹ ן מאמר ידוּ ע וא דּ רּב ה, רוּ חניּ וֹ ת. עליּ וֹ ת ח ׁש ּב וֹ ן 
ר ּב י הרב מוֹ רנוּ  היׁש יבוֹ ת דּ רא ׁש י מרנא  העצוּ ם 
עליּ תוֹ  דּ כל זצוקללה "ה, ׁש קאּפ  הּכ הן י וּ דא ׁש מע וֹ ן
מזּ מנּ וֹ  מעׂש ר ׁש נּ תן ידי  על היתה הרוּ חנית
מבטח ּב זה  ׁש גּ ם וכ נּ ראה  – רוּ חני מעׂש ר – לאחרים
לספרוֹ  ּב הקדּ מה  ּכ ּמ וּ בא  ׁש ּת תער, ּב ׁש ביל ער 

י ׁש ר ׁש ם )ׁש ערי  על(עיּ ן מוּ בא  ּב ּק וֹ דׁש  למעלה  וּ כבר . 
ּפ ז ּכ תם  ּב על  זיע"א , לביא  ׁש מעוֹ ן רּב י  הּק ד וֹ ׁש 
לארץ  ה ּל וּ כוֹ  ׁש ּב דר היּ דוּ ע, י וֹ חאי  ּב ר היר וּ מחּב ר
ּב קה ּל ת עבר ּב קד תּה , להתעּל וֹ ת יּ ׂש ראל 
את גּ נז רוּ חני, מוֹ רה ללא נבוֹ כים  וּ מצאם טריּפ וֹ לי
וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה  לל ּמ דם ׁש ם  ונ ׁש אר הּק דוֹ ׁש  רצוֹ נ וֹ 
יאמר  ּכ עת ּכ ן, על א ׁש ר - הּק ד ׁש . ארוֹ ן  נגנז ו ׁש ם 
לא ּכ י  חוּ ׁש ים , והחלץ ּכ גּ בר אזר ויׂש ראל, ליהוּ דא

מחׁש ים. עת

והעירקיםח. המפרץ  מלחמת בזמן תש"נ  ובשנת
גדול היה והפחד ישראל, לארץ  טילים  39 שלחו 
שום נפגע שלא  כמעט  שמים  ובחסדי  ונורא ,

גדולה  מאוד לתשובה התעוררות והייתה יהודי ,
לגאולה  מסוגל הזמן היה  כידוע  כי  זה , בזמן
אלפייה  יצחק  רבי  האלוקי המקובל שכתב כמו
הנכד עם תחיה , ביתי  חתונת זמן היה ואז זי"ע,
גאב"ד שליט"א  הלפרין אלחנן  רבי  הגה"צ של
החתונה  את קבעו וכבר לונדון, - גולדנסגרין
התחילה  וכאשר הזמנות  ושלחו  ישראל  בארץ 
במטוס, ישראל לארץ לבא  הסכמתי לא  המלחמה
שיכולים לו  ואמרתי באוויר, עפים שהטילים בזמן
וביקש הפציר  הוא  בלעדי , החתונה את לעשות
כבודו למה ואמר  לחתונה, שאבוא  מאוד ממני
לא שאני  לו, עניתי  מפחד !!! לא  אני מפחד?
מי שאין  מפחד, אני  רק שלי, מהחיים  מפחד
ועתה  הרבים , בזיכוי שלי  העבודה את שיחליף
את להציל למען  ביותר נצרך  מלחמה בשעת
אני כי ממון של  ענין לא וזה  ישראל. עם 
בכל החתונה  לעשות להמחותנים  לשלם מוכן
לטוס הצליחו  ובס "ד רוצים . שהם  בעולם מקום 
ללונדון, ישראל מארץ אז  שיצא האחרון במטוס
בעיתון כתוב והיה הטיסות. כל נסגרו  מכן ולאחר
האלמין - נדבורנא  האדמורי "ם  של  שהחתונה 

ללונדון. נסעו 

זלאברה הר יטְְַַָָ

פרווה ובזה במעיל צדיק היה שנח לנח , אבינו אברהם  בין החילוק שישיובן  [הגם
אבינו] אברהם  כמו נפשו מסר לא אך דורו , בני  את הוכיח  שנח  ואילו מדרש

כולו. העולם לכל  ומאיר שמחמם צדיק היה אבינו אברהם

ללכתומזה  וצריכים ויעקב יצחק אברהם  בני  נקראים שאנו השכל מוסר  נלמד 
תורה  יותר  לך ואין ישראל בעם  תורה ולהרבות הרבים את  לזכות בדרכיהם 
תורת לימוד  כמו הקליפות את ושורף הנשמות את ומטהרת  הלבבות את  שמלהיבה
לימוד בשבת אחת  ששעה רבותינו שלימדו  ממה עוד  וזאת הקדוש, הזוהר הרשב"י
ידי על בקל לקיים אפשר  וזה תורה. שנה מיליון ממאה  יותר שווה  הקדוש  זוהר
על אופנים ובעוד  ספרים  בחלוקת אם ישראל לכל הזוהר לימוד מעלת את שיפרסמו
שמיד ספק אין ועונש בשכר  שמאמין מי  וכל העולמי . הזוהר למפעל  שיתקשרו ידי 

קודש. בשבת אחת שעה הפחות לכל  יקבע ובוודאי  זוה"ק  ילמוד 

לשעה ואספר מקבלים  שבשבת ראה  הוא בטלסטון, הגר חשמל בעניני  עסקים  מאיש
שעות 13 אחת בשבת ולמד  הנגלה, תורת  שנה אלף של שכר  זוה "ק לימוד
תורה, שנה אלף 13 אחת בשבת ללמוד שזכיתי  תודה, לי  ואמר  אלי וטילפן  זוה"ק,
האמיתי והסכום תורה, שנה אלפי יותר הרבה שלך בבנק לך שיש זכית לו אמרתי
תורה. שנה מיליון  מאה סך הוא שעה כל כי  תורה , שנה אלף מאות שלש ביליון הוא

ולמדעוד  בשבת, הקדוש הזוהר  לימוד מעלת את שראה מחולון אחת  יהודי  לי  סיפר 
ברצף. שעות 11 בבוקר , 6 עד  שבת בליל 7 משעה

שעות.אחד  8 בשבת שלמד  סיפר  מאלעד

רה איתא ח י ר ת ע"ב)זהר מ (ק"ל עדן בגן הקמת כל נימי  מקם  אין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

 וא ... רית ם  להבק וי דעים הד  את דעים  לא הנז ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהקם

להב  הםעמלים  י ם, כל הם  מ ח   רית הם  א הם הד ... רת את ין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

העלין עדן ן ל הערים כל נכנסים והם הד ים  העלינים  ין עלים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא

הא. בע לם הה עלם  זכתם חלקיהם ד ל ה ידם , חה מי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָואין 

ו ראנצט ר ת זהר  ת ב מה  דה ע"ב ):לן צט ואמר ,(ף תח  אא ר י  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

כד) קד ".(תהלים מקם  יקם מי  ה' בהר יעלה העלם "מי ני ל  ראה , א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ל הקב"ה לפני ועמדים ועלים ה לכים  וה מים עלם, ע מדים מה  על ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹלא

הה , ע לם  הם עמדים אדם ני ימים עמדיםאתם וכם  נברא ם  הרי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻ

תב ?ברא לנ מין קלט)למעלה. י ר ".(תהלים "ימים  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

הה,כיעים העלם  מן לעלת העלין.ה מים   לה לפני קרבים המים זהל  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ב)תב א וקרב"ימי""וקרב(מלכים למ ת". למת."ימי"דוד  י ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עמד , הא מה  על  מתנן  ולא מיח אינ ה ה, עלם הא אדם ן א ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמם 

העלם  מן יצאת ה מה  הרי ריקנת, ל ה ה א א ח ב  וים  ים ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאא

.תא מעלים דר לאיז ידעת לא  ארה ה , למקם  למעלה  לעל ת   רה הרי  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ



זלאברה הר ְְַַָָ יח

הרוחנית עליותו את עזב אך בעולם יעודו זהו  נשמתו שורש שמצד  ואמר [ז]הקבלה,

שכמו  על מוטל היה הדור של הרבים  זיכוי  שמשא בגלל תורה, .[ח]בסתרי 

ה מובא של הפסוקבעש"טמשמו על יג)זי"ע צב ארז (תהלים יפרח  מר ְְִִֶֶַַָָָ"ציק

התמר כמו צדיק שיש לצדיק צדיק בין ההבדל מתבטא  שכאן י ה" ְְִֶַָבנן

אך ונישא , רם  הוא הארז ואילו הבריות, בין המעורב לצדיק ומשול פרי , נושא שהוא
חכמתו  את הבריות  עם  חולק שאינו  לצדיק נמשל רות, נותן שאינו  סרק עץ ֵהוא

תורתו. ואת

ה ומסופר מקוצקעל מענדל איןרבי צדיק "א שהוא אחד  רבי  על פעם  שאמר זי "ע,
בחורף המתעטף הרבי  על כמשל וביאורו פרווה". במעיל "צדיק – פעלץ"

החדר: את  המסיק הרבי  לעומת ואילו בפרווה בלבד , עצמו  את להחם רוצה  הראשון 
לאחרים. גם להחם רוצה השני

אמצעים .ומסביר  בשני  לנקוט ניתן הקור, ועמו החורף מגיע כאשר  מקוצק: הרבי
המקרים בשני  פרווה. במעיל להתעטף לחילופין  או מדורה, להדליק אפשר
הם , אף יתחממו סביב הנאספים  כל מדורה, מדליק כשהוא אך לאדם . לו חם  הללו,

הדבר כך  מתחמם . הוא רק פרווה, מעיל לובש כשהוא רוחניואילו לחום  באשר אף
הזולת... על  להשפיע מבלי  – פרווה במעיל אך צדיק, להיות אדם  יכול –

י ׂש ראלז. רּב י ה גּ אוֹ ן ׁש ל  קד ׁש וֹ  דּ ברי  וכיּ ד וּ ע
להי וֹ ת אפׁש רוּ ת אין  אנ וּ  דּ בדוֹ רנוּ  זי "ע, סלנטר
על ואפילוּ  הרּב ים , זּכ וּ י ה וּ א דּ העּק ר נס ּת ר צדּ יק
ה גּ א וֹ ן מאמר ידוּ ע וא דּ רּב ה, רוּ חניּ וֹ ת. עליּ וֹ ת ח ׁש ּב וֹ ן 
ר ּב י הרב מוֹ רנוּ  היׁש יבוֹ ת דּ רא ׁש י מרנא  העצוּ ם 
עליּ תוֹ  דּ כל זצוקללה "ה, ׁש קאּפ  הּכ הן י וּ דא ׁש מע וֹ ן
מזּ מנּ וֹ  מעׂש ר ׁש נּ תן ידי  על היתה הרוּ חנית
מבטח ּב זה  ׁש גּ ם וכ נּ ראה  – רוּ חני מעׂש ר – לאחרים
לספרוֹ  ּב הקדּ מה  ּכ ּמ וּ בא  ׁש ּת תער, ּב ׁש ביל ער 

י ׁש ר ׁש ם )ׁש ערי  על(עיּ ן מוּ בא  ּב ּק וֹ דׁש  למעלה  וּ כבר . 
ּפ ז ּכ תם  ּב על  זיע"א , לביא  ׁש מעוֹ ן רּב י  הּק ד וֹ ׁש 
לארץ  ה ּל וּ כוֹ  ׁש ּב דר היּ דוּ ע, י וֹ חאי  ּב ר היר וּ מחּב ר
ּב קה ּל ת עבר ּב קד תּה , להתעּל וֹ ת יּ ׂש ראל 
את גּ נז רוּ חני, מוֹ רה ללא נבוֹ כים  וּ מצאם טריּפ וֹ לי
וּ מצווֹ ת, ּת וֹ רה  לל ּמ דם ׁש ם  ונ ׁש אר הּק דוֹ ׁש  רצוֹ נ וֹ 
יאמר  ּכ עת ּכ ן, על א ׁש ר - הּק ד ׁש . ארוֹ ן  נגנז ו ׁש ם 
לא ּכ י  חוּ ׁש ים , והחלץ ּכ גּ בר אזר ויׂש ראל, ליהוּ דא

מחׁש ים. עת

והעירקיםח. המפרץ  מלחמת בזמן תש"נ  ובשנת
גדול היה והפחד ישראל, לארץ  טילים  39 שלחו 
שום נפגע שלא  כמעט  שמים  ובחסדי  ונורא ,

גדולה  מאוד לתשובה התעוררות והייתה יהודי ,
לגאולה  מסוגל הזמן היה  כידוע  כי  זה , בזמן
אלפייה  יצחק  רבי  האלוקי המקובל שכתב כמו
הנכד עם תחיה , ביתי  חתונת זמן היה ואז זי"ע,
גאב"ד שליט"א  הלפרין אלחנן  רבי  הגה"צ של
החתונה  את קבעו וכבר לונדון, - גולדנסגרין
התחילה  וכאשר הזמנות  ושלחו  ישראל  בארץ 
במטוס, ישראל לארץ לבא  הסכמתי לא  המלחמה
שיכולים לו  ואמרתי באוויר, עפים שהטילים בזמן
וביקש הפציר  הוא  בלעדי , החתונה את לעשות
כבודו למה ואמר  לחתונה, שאבוא  מאוד ממני
לא שאני  לו, עניתי  מפחד !!! לא  אני מפחד?
מי שאין  מפחד, אני  רק שלי, מהחיים  מפחד
ועתה  הרבים , בזיכוי שלי  העבודה את שיחליף
את להציל למען  ביותר נצרך  מלחמה בשעת
אני כי ממון של  ענין לא וזה  ישראל. עם 
בכל החתונה  לעשות להמחותנים  לשלם מוכן
לטוס הצליחו  ובס "ד רוצים . שהם  בעולם מקום 
ללונדון, ישראל מארץ אז  שיצא האחרון במטוס
בעיתון כתוב והיה הטיסות. כל נסגרו  מכן ולאחר
האלמין - נדבורנא  האדמורי "ם  של  שהחתונה 

ללונדון. נסעו 

זלאברה הר יטְְַַָָ

פרווה ובזה במעיל צדיק היה שנח לנח , אבינו אברהם  בין החילוק שישיובן  [הגם
אבינו] אברהם  כמו נפשו מסר לא אך דורו , בני  את הוכיח  שנח  ואילו מדרש

כולו. העולם לכל  ומאיר שמחמם צדיק היה אבינו אברהם

ללכתומזה  וצריכים ויעקב יצחק אברהם  בני  נקראים שאנו השכל מוסר  נלמד 
תורה  יותר  לך ואין ישראל בעם  תורה ולהרבות הרבים את  לזכות בדרכיהם 
תורת לימוד  כמו הקליפות את ושורף הנשמות את ומטהרת  הלבבות את  שמלהיבה
לימוד בשבת אחת  ששעה רבותינו שלימדו  ממה עוד  וזאת הקדוש, הזוהר הרשב"י
ידי על בקל לקיים אפשר  וזה תורה. שנה מיליון ממאה  יותר שווה  הקדוש  זוהר
על אופנים ובעוד  ספרים  בחלוקת אם ישראל לכל הזוהר לימוד מעלת את שיפרסמו
שמיד ספק אין ועונש בשכר  שמאמין מי  וכל העולמי . הזוהר למפעל  שיתקשרו ידי 

קודש. בשבת אחת שעה הפחות לכל  יקבע ובוודאי  זוה"ק  ילמוד 

לשעה ואספר מקבלים  שבשבת ראה  הוא בטלסטון, הגר חשמל בעניני  עסקים  מאיש
שעות 13 אחת בשבת ולמד  הנגלה, תורת  שנה אלף של שכר  זוה "ק לימוד
תורה, שנה אלף 13 אחת בשבת ללמוד שזכיתי  תודה, לי  ואמר  אלי וטילפן  זוה"ק,
האמיתי והסכום תורה, שנה אלפי יותר הרבה שלך בבנק לך שיש זכית לו אמרתי
תורה. שנה מיליון  מאה סך הוא שעה כל כי  תורה , שנה אלף מאות שלש ביליון הוא

ולמדעוד  בשבת, הקדוש הזוהר  לימוד מעלת את שראה מחולון אחת  יהודי  לי  סיפר 
ברצף. שעות 11 בבוקר , 6 עד  שבת בליל 7 משעה

שעות.אחד  8 בשבת שלמד  סיפר  מאלעד

רה איתא ח י ר ת ע"ב)זהר מ (ק"ל עדן בגן הקמת כל נימי  מקם  אין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

 וא ... רית ם  להבק וי דעים הד  את דעים  לא הנז ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהקם

להב  הםעמלים  י ם, כל הם  מ ח   רית הם  א הם הד ... רת את ין  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

העלין עדן ן ל הערים כל נכנסים והם הד ים  העלינים  ין עלים  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָא

הא. בע לם הה עלם  זכתם חלקיהם ד ל ה ידם , חה מי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָואין 

ו ראנצט ר ת זהר  ת ב מה  דה ע"ב ):לן צט ואמר ,(ף תח  אא ר י  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

כד) קד ".(תהלים מקם  יקם מי  ה' בהר יעלה העלם "מי ני ל  ראה , א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ל הקב"ה לפני ועמדים ועלים ה לכים  וה מים עלם, ע מדים מה  על ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָֹלא

הה , ע לם  הם עמדים אדם ני ימים עמדיםאתם וכם  נברא ם  הרי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻ

תב ?ברא לנ מין קלט)למעלה. י ר ".(תהלים "ימים  ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

הה,כיעים העלם  מן לעלת העלין.ה מים   לה לפני קרבים המים זהל  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ב)תב א וקרב"ימי""וקרב(מלכים למ ת". למת."ימי"דוד  י ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

עמד , הא מה  על  מתנן  ולא מיח אינ ה ה, עלם הא אדם ן א ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמם 

העלם  מן יצאת ה מה  הרי ריקנת, ל ה ה א א ח ב  וים  ים ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאא

.תא מעלים דר לאיז ידעת לא  ארה ה , למקם  למעלה  לעל ת   רה הרי  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ



זלאברה הר ְְַַָָ כ 

עליו  י ממ הא מ הרי המת, לכל נן  לא מאירת, העלי נת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהמ ת

.מ צא לאחר  נמ  הה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעלם 

זהראה,א אחרי הה , עלם אחריו קתת הקב"ה אחר נמ אדם ן אם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

תא אחר למעלה לעל ת ר ל ונתנים אחריו,  נמ ה א מהעלם, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָצא

הה . עלם ים ל רצן   מ ְְְִִֶֶַָָָָָָמיכה 

אן:מב אר הז הר דברי  ְְְִֵַַָָ

הקרא. הבר  עם  אתם  למאות  י ולכן מלאים,  יהי העלם  זה מיו  ריְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

.ארנ אר ההר  לד  הינ ְְְְֲִֵֵֶַַַַַֹי תר

יתקרב. וכא ר ,טירת אחרי נמ  ח יו האדם  מ מה ל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחרי 

הא עלם זה דה הזהר יד ידי  על הר"י  לנמת ח יו  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָויתק

להבק  זכה ההר  ספרי את מדיס כה מי  בפרט זי "ע. הר "י  ייבת ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָללמ ד

.ת מח ע להי ת ויזה  ְְְְִִִִִֶָברשב "י 

יקרים!מרי יהדים העלםור תי, ריאת נ ת אלפים ת  וא זל ,  לה המן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

נח ה  להת נן, לעצר אנ ח בים  יעף, חלפים  עברים מסיימים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהלכים 

הלמדת , הרה מע ?מחבר ר ע עבר  י ם  ל ולה  מה על ונחקרה, רכינְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מי לת כה הכינה לה  הרעים. הגעים  מ ל מילה מגינה אינ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָביכל

?עננ לא   ואנחנ ְְְֲֶֶַַָֹוצעקת

זהראיתא מג')ת ני ועד(יק ן  והחכמה: הלה  סק רם נימת מי  (ז הר , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ואמרהרה) , ל י א  וגרם  כתב, מרה  ה על מ רה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

במרא  רה  ט א א והמראין הרה ט רק  יבין )(למדים  והבין  הם, ל ,א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

נברא א טב ,ל ואבי  א י  ן, מהה א  נהר מההא הים את יסק הא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹואי

ה, ועל כתב רה תא ילמד ולא העלם ע לם, את החזיר   איל ל ונחב ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה ל ת!!! ואר עלם ענת וג רם  , ובה איתא:לתה ל' עבדים בן לאה "אי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

ענת, רמים להם אבי ה לה , חכמת לימד  מ לים ולא י בש, הכינה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת

בה  היח ".(מלחמת)וחרב רח  את מס קים  ע לם, ואבן והרג ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ם ,ימים  ילד  מה י דע  אי ואין , ילנ י ה' י ראל לל על העברים  הא הים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ות ה עצה מבים  אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים

ה"י . קת ריזר ת  האלקי ה א ל  קד דברי וללמד להתח ק צריכים ואי  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ה הר ספר  ה ריאה זכ ת ה בטיח זיע"א , יחאי ר דעמען  לל הבנה ללא  (אף ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(תינ ר עת מ ברי עליו  סמך מע ן  רי הא דאי  רחמים, ה ל ת  מן נצא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הזהר ה חק. ספר  וה ד הריאה זכת  רק עליל מה ונאלור אים זה  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וירים צרת לא רח "ל.רחמים ְְְֲִִִַָֹ

זהרמרי  מדים  א מורתי !!! מה ל  צללחמת ימ צלוי בה , נח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

מגג נ א)ג  הר  ע "ד, ע"ב  רעים.(תיקז"ח געים מל הרק )(ת נ לים  גן .קי"ז, ְְִִִִִַַַָָָָָָָֹ

זלאברה הר כא ְְַַָָ

היח  את מביאים הלת את  מבלים  הטרגים , להתת אבןזכים   (הגר"א ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מיני) דגמ"א לאברהם , חסד הפלמה, מק יעץ)מטהר את(לא  מקרבים  . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לי צרם  דל ר ח נחת  ועים לתיקו "ז )האה  פתיהם(מק "מ  זכים לבד הם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מתקלת הרד")נמעת "גדי  א חצירא  לם(ר"י ה' עבדי נקראים  הם רק . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

 לה ני מר אי  כינה, ני  לקל וזכים  רס. לקל מנת על א (רי מים , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אבת) רקי אזלאי, עליהם :אברהם  יאמר  היח , בא ה עי!. תזכ"י ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

העם !". גא ת ְִֵֶַָָֻחלק

ערדה זהר  אחת עה לד ִֵֶַַַַָָָֹ

נגלה ,ח ל: לד למה נה  מ: מחה.נה אלף מ:צעראלף מאה מ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

רה.ת:נה , נה אלף  מ:צער נה . מלין מ מאה מחה : מ ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

רה נה  אבדר "נ)מלין ציקים, ארחת הב , .(הרי"ח ְְֲִִִֵַַַָָָ

ללמדמ הדרת, בי  הנס ת י כל יהדים תא פים לרא ת  ענג  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

.דה זהר דק ת ֶַַַָָָֹל

מה בלד וכל ריא, כינא  ערה י  ל י  אלף, פל כר מקלים  מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אלף נ תנים ממא א')דיהבי  עד קס"א  ף ו צא רת .(זוה"ק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ והזה  ל עלה עה,  דק ת  ד ה זהר צר  למד הרים את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נת טרילי ן מאה במ ים, נה, 100,000,000,000,000 הגלה רת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָלד 

אה].רה  נפ על אם  קת לזה לזת  א ה [ויכל  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יד)מ לי ה ר"א  אם מבאר(יב , ,חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת גדל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ל מקל  אז  מע, לא אם וגם לדרת, עה מה ל  על  כר מקל  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמע,

. ה יה ם חלק  את מ לקח מע א וזה  ה ב,  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחלק

רה,ואם נת למיליני זה הרי  הזהר רת אחד יהדי  אפיל ילמד  תזכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאת!!! ת לזכ יזקפ הצחי  הכר דל את לח ב י כל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמי

הד יהי הזהר ספר זכת זיע"א, י חאי ר  מען ר י  האל קי  הא  כת  רצ ן  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

רה  האמר ת  הרכת לכל  ז החה לכל גן חיו  להד יס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָעזר 

, צדקנ מיח  ני  לקל הרא נים מן להית ויז עלם עד בגמ ת  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָרחנת

כבא מ יח , ני לקל  הראנים   יהי הם  , דה זהר  מד א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָדע

הלם . נ על בא  קם, העלם  בזכתכם  האה , רזם חכם  יי ר להם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיאמר

ימטרא 717 = מנין  "עיה י אברהם  "ח ים  ל ה ימטר א  קדם רנהז מְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הלם .  נ על בא   דה הז הר י ד  זכ ת העלם ", ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"יקן

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  המארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן , על ה עי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

, ננפ לפד ת  לגרם  ,צרנ לי רח  נחת לעת הד ה, הכינה למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמדתיכם



זלאברה הר ְְַַָָ כ 

עליו  י ממ הא מ הרי המת, לכל נן  לא מאירת, העלי נת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהמ ת

.מ צא לאחר  נמ  הה, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעלם 

זהראה,א אחרי הה , עלם אחריו קתת הקב"ה אחר נמ אדם ן אם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

תא אחר למעלה לעל ת ר ל ונתנים אחריו,  נמ ה א מהעלם, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָצא

הה . עלם ים ל רצן   מ ְְְִִֶֶַָָָָָָמיכה 

אן:מב אר הז הר דברי  ְְְִֵַַָָ

הקרא. הבר  עם  אתם  למאות  י ולכן מלאים,  יהי העלם  זה מיו  ריְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

.ארנ אר ההר  לד  הינ ְְְְֲִֵֵֶַַַַַֹי תר

יתקרב. וכא ר ,טירת אחרי נמ  ח יו האדם  מ מה ל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאחרי 

הא עלם זה דה הזהר יד ידי  על הר"י  לנמת ח יו  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָויתק

להבק  זכה ההר  ספרי את מדיס כה מי  בפרט זי "ע. הר "י  ייבת ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָללמ ד

.ת מח ע להי ת ויזה  ְְְְִִִִִֶָברשב "י 

יקרים!מרי יהדים העלםור תי, ריאת נ ת אלפים ת  וא זל ,  לה המן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

נח ה  להת נן, לעצר אנ ח בים  יעף, חלפים  עברים מסיימים, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָֹהלכים 

הלמדת , הרה מע ?מחבר ר ע עבר  י ם  ל ולה  מה על ונחקרה, רכינְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מי לת כה הכינה לה  הרעים. הגעים  מ ל מילה מגינה אינ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָביכל

?עננ לא   ואנחנ ְְְֲֶֶַַָֹוצעקת

זהראיתא מג')ת ני ועד(יק ן  והחכמה: הלה  סק רם נימת מי  (ז הר , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ואמרהרה) , ל י א  וגרם  כתב, מרה  ה על מ רה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

במרא  רה  ט א א והמראין הרה ט רק  יבין )(למדים  והבין  הם, ל ,א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

נברא א טב ,ל ואבי  א י  ן, מהה א  נהר מההא הים את יסק הא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹואי

ה, ועל כתב רה תא ילמד ולא העלם ע לם, את החזיר   איל ל ונחב ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה ל ת!!! ואר עלם ענת וג רם  , ובה איתא:לתה ל' עבדים בן לאה "אי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹ

ענת, רמים להם אבי ה לה , חכמת לימד  מ לים ולא י בש, הכינה  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאת

בה  היח ".(מלחמת)וחרב רח  את מס קים  ע לם, ואבן והרג ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ם ,ימים  ילד  מה י דע  אי ואין , ילנ י ה' י ראל לל על העברים  הא הים  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ות ה עצה מבים  אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים

ה"י . קת ריזר ת  האלקי ה א ל  קד דברי וללמד להתח ק צריכים ואי  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ה הר ספר  ה ריאה זכ ת ה בטיח זיע"א , יחאי ר דעמען  לל הבנה ללא  (אף ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

(תינ ר עת מ ברי עליו  סמך מע ן  רי הא דאי  רחמים, ה ל ת  מן נצא ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

הזהר ה חק. ספר  וה ד הריאה זכת  רק עליל מה ונאלור אים זה  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וירים צרת לא רח "ל.רחמים ְְְֲִִִַָֹ

זהרמרי  מדים  א מורתי !!! מה ל  צללחמת ימ צלוי בה , נח ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

מגג נ א)ג  הר  ע "ד, ע"ב  רעים.(תיקז"ח געים מל הרק )(ת נ לים  גן .קי"ז, ְְִִִִִַַַָָָָָָָֹ

זלאברה הר כא ְְַַָָ

היח  את מביאים הלת את  מבלים  הטרגים , להתת אבןזכים   (הגר"א ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מיני) דגמ"א לאברהם , חסד הפלמה, מק יעץ)מטהר את(לא  מקרבים  . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

לי צרם  דל ר ח נחת  ועים לתיקו "ז )האה  פתיהם(מק "מ  זכים לבד הם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

מתקלת הרד")נמעת "גדי  א חצירא  לם(ר"י ה' עבדי נקראים  הם רק . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

 לה ני מר אי  כינה, ני  לקל וזכים  רס. לקל מנת על א (רי מים , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

אבת) רקי אזלאי, עליהם :אברהם  יאמר  היח , בא ה עי!. תזכ"י ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

העם !". גא ת ְִֵֶַָָֻחלק

ערדה זהר  אחת עה לד ִֵֶַַַַָָָֹ

נגלה ,ח ל: לד למה נה  מ: מחה.נה אלף מ:צעראלף מאה מ ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

רה.ת:נה , נה אלף  מ:צער נה . מלין מ מאה מחה : מ ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

רה נה  אבדר "נ)מלין ציקים, ארחת הב , .(הרי"ח ְְֲִִִֵַַַָָָ

ללמדמ הדרת, בי  הנס ת י כל יהדים תא פים לרא ת  ענג  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

.דה זהר דק ת ֶַַַָָָֹל

מה בלד וכל ריא, כינא  ערה י  ל י  אלף, פל כר מקלים  מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אלף נ תנים ממא א')דיהבי  עד קס"א  ף ו צא רת .(זוה"ק ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מ והזה  ל עלה עה,  דק ת  ד ה זהר צר  למד הרים את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

נת טרילי ן מאה במ ים, נה, 100,000,000,000,000 הגלה רת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָלד 

אה].רה  נפ על אם  קת לזה לזת  א ה [ויכל  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

יד)מ לי ה ר"א  אם מבאר(יב , ,חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת גדל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ל מקל  אז  מע, לא אם וגם לדרת, עה מה ל  על  כר מקל  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹמע,

. ה יה ם חלק  את מ לקח מע א וזה  ה ב,  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחלק

רה,ואם נת למיליני זה הרי  הזהר רת אחד יהדי  אפיל ילמד  תזכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ודאת!!! ת לזכ יזקפ הצחי  הכר דל את לח ב י כל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמי

הד יהי הזהר ספר זכת זיע"א, י חאי ר  מען ר י  האל קי  הא  כת  רצ ן  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

רה  האמר ת  הרכת לכל  ז החה לכל גן חיו  להד יס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָעזר 

, צדקנ מיח  ני  לקל הרא נים מן להית ויז עלם עד בגמ ת  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָרחנת

כבא מ יח , ני לקל  הראנים   יהי הם  , דה זהר  מד א ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָדע

הלם . נ על בא  קם, העלם  בזכתכם  האה , רזם חכם  יי ר להם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻיאמר

ימטרא 717 = מנין  "עיה י אברהם  "ח ים  ל ה ימטר א  קדם רנהז מְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

הלם .  נ על בא   דה הז הר י ד  זכ ת העלם ", ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"יקן

–הלואי עלינ יעיד  בעצמ דכב היח  המארים, הכים מן להי ת  זה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן , על ה עי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

, ננפ לפד ת  לגרם  ,צרנ לי רח  נחת לעת הד ה, הכינה למען ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹמדתיכם



זלאברה הר ְְַַָָ כב 

היח . מל ני  אר את לק ל יחד  אחד   נ נל וכ  דה זהר ים  כל  דְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻול

 לת בסג ," י אתגליא  האי  רא "זאה הר"י  נב את נ קם נזה אחד  נְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻֻוכ

והדר "עז" , ויגאלנ יבא  יפי  מל יחנמ וד ן , עינינ ותחזינה ר ר ", ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ"קראתם 

בד י לה  ,נ מג רנצ ה' ר ח עליו ונחה , חלקנ חי  אל זאת בכר , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאלקינ

.נמל יעת  ,ננפ ותגל ,נל י מח  ואז ,עלינ תְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמלכ

חלקיה נת ל ל על הד ה ה רה את  ללמ ד  הנה ם   לנ עזר להקב"ה יחד  ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

וענוה, הכנעה  מ אחד ת,  מ הב, טהרת מ  מחד הד  רת  ְְֲֳִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָעם 

 צנ וק" לברת נזה  ה ה, דה מה ץ הצא  והרא  הד ל הם  ק ידי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָועל

אמן.  ימינ מהרה   צדקינ מיח  ביאת  ,"לארצנ הארץ  נפת מאר ע  מהרה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָיחד

ואמן  אמן לעֹולם ה ' ּבר ּו



"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




