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 הרהז ק ל הַַ

 ֶ ֵספר
הזֹוהר  ַ ַק ֹול 

ּבארצנ ּו  ֵ ְ ַ ְ ַ ְ ִנׁשמע

ה ּמׁשיח  לביאת  ְִִַַַָָָהכנה 
וד, ס ת  את   ני ב ה  מיח, ל  מחבל נ צל אי יבאר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

מגל לח מה  ונז ה זכת נר ה  וכיצד  ,ה טה ימ צרה   יְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יראל לל על "גה אל"ְְִֵֵֶֶַַָָָ

יראל את נעיה  לי וכת  ה צר  מני ה הירת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוח בת 
הערב  ה מי לדעת דל יא ר ,דה זהר ללמ ד יד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה

מה להינצל  וכיצד ְְִֵֵֵֶַַָרב ,



ּכתלנּו... אחר ע ֹומד הּוא ְִֵֵֵַַָהּנה 

לקּב ל ׁש וֹ פר ּב חיל, מתּכ וֹ נן אחד ּכ ל  – ּב רמה מצלצלים ּפ עמיו נ ׁש מע, מׁש יח ׁש ל  
וּ מה  ה ּת פקיד , את הוּ א מילא האם יחיד, ּכ ל  יבּד ק ּב בוֹ אוֹ  ּב גיל, מׁש יח ּפ ני 
לאו אם ּב פנים? ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספר וּ מזּמ ן? אר וּ ז הּת יק האם ה זּ מן? לאוֹ תוֹ  הכנת
הּמ ׁש יח, לקּב לת ה ּכ ניסה  ּכ רטיס הוּ א ה ּק ד וֹ ׁש  הז וֹ הר  ּכ י ּפ נים, קּב לת  לאוֹ תּה  ל ּה  אוֹ י
ּב דת וללמוֹ ד ה ּס פרים  לרכוֹ ׁש  ּב חכמה , להתּב וֹ נן וּ מהרוּ  חוּ ׁש וּ  ונא, רם ּכ בוֹ ד ּב הגּ ל וֹ ת

תמימה . ּת וֹ רה 



ה ּקד ֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד  ִַַַַָחֹובת 

וזכה  רים ְִִַָָָזה 

קטים .מנת ד לים  רים האמת  חכמת קתע הבחר  מן מצוה ליצירה הש ' ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

 ואינ האמת חכמת  א הב י למדנ ן וגם  יקרא  דהל מי  מ צא ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 גה הא י  על אף החמה )מעצמ יסף(אור ן אליה אצילת מ כת  אמר  . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ליראיו. אם  י  סדיו מגה הקב"ה אין א ליפנא מהא ליראיו" ה' "ס ד  תיב ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָתח ,

החכמה  ער הא  מרבה מעה נסר ת  אחר ר דף מים  ירא הא  מי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוכל

ְוֵּתֶכף 		.א ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ִלְלמֹוד  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבַאְחדּות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִהְתַקְּבצּו 

.................................................... כ ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ְּבֹכַח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה

א הּוא ֶּכָּנָחׁש ַעְרמּוִמי ֵמִבין ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְדְּבקּו ְּבתֹוֹרָתיו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י 		.

............................................................................ כא הּוא ְיַקֵּבל ֶאת סֹופֹו

א ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסמֹוך ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדַחק............................... כב		.

ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל יּוַכל ַלֲעסֹוק ִמיֵדי יֹום ְּביֹומֹו ְּבָנֵקל.......................... כב		.א

ּגֹוֶדל ַהְּזכּות ֶׁשֵּיׁש ִלְמַזֵּכי ָהַרִּבים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ִאם ָׁשַמע, ְמַקֵּבל ְׂשַכר 		.א

ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות................................................................ כב

א ְלִמיְליֹוֵני 	. ִּתְזֶּכה  ֲהֵרי  ַהּזֹוַהר  ֶאָחד ּתֹוַרת  ְיהּוִדי  ֲאִפילּו  ִיְלַמד  ִּבְזכּוְתָך  ִאם 

ְׁשנֹות ּתֹוָרה.......................................................................................... כג

ַמִים הּוא ְּבֶאֶלף.................................................... כג		.א ָּכל ַמה ֶׁשּנֹוְתִנים ִמּׁשָ

.................................... כד		.א ִמְכַּתב ִמְּכ"ְק ָמָרן ַאְדמֹו"ר ְמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

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

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

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

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

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

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

ּבארצנ ּו  ֵ ְ ַ ְ ַ ְ ִנׁשמע

ה ּמׁשיח  לביאת  ְִִַַַָָָהכנה 
וד, ס ת  את   ני ב ה  מיח, ל  מחבל נ צל אי יבאר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

מגל לח מה  ונז ה זכת נר ה  וכיצד  ,ה טה ימ צרה   יְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יראל לל על "גה אל"ְְִֵֵֶֶַַָָָ

יראל את נעיה  לי וכת  ה צר  מני ה הירת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוח בת 
הערב  ה מי לדעת דל יא ר ,דה זהר ללמ ד יד ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה

מה להינצל  וכיצד ְְִֵֵֵֶַַָרב ,



ּכתלנּו... אחר ע ֹומד הּוא ְִֵֵֵַַָהּנה 

לקּב ל ׁש וֹ פר ּב חיל, מתּכ וֹ נן אחד ּכ ל  – ּב רמה מצלצלים ּפ עמיו נ ׁש מע, מׁש יח ׁש ל  
וּ מה  ה ּת פקיד , את הוּ א מילא האם יחיד, ּכ ל  יבּד ק ּב בוֹ אוֹ  ּב גיל, מׁש יח ּפ ני 
לאו אם ּב פנים? ה ּק דוֹ ׁש  הזוֹ הר ספר וּ מזּמ ן? אר וּ ז הּת יק האם ה זּ מן? לאוֹ תוֹ  הכנת
הּמ ׁש יח, לקּב לת ה ּכ ניסה  ּכ רטיס הוּ א ה ּק ד וֹ ׁש  הז וֹ הר  ּכ י ּפ נים, קּב לת  לאוֹ תּה  ל ּה  אוֹ י
ּב דת וללמוֹ ד ה ּס פרים  לרכוֹ ׁש  ּב חכמה , להתּב וֹ נן וּ מהרוּ  חוּ ׁש וּ  ונא, רם ּכ בוֹ ד ּב הגּ ל וֹ ת

תמימה . ּת וֹ רה 



ה ּקד ֹוׁש הזֹוהר ּליּמּוד  ִַַַַָחֹובת 

וזכה  רים ְִִַָָָזה 

קטים .מנת ד לים  רים האמת  חכמת קתע הבחר  מן מצוה ליצירה הש ' ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

 ואינ האמת חכמת  א הב י למדנ ן וגם  יקרא  דהל מי  מ צא ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 גה הא י  על אף החמה )מעצמ יסף(אור ן אליה אצילת מ כת  אמר  . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ליראיו. אם  י  סדיו מגה הקב"ה אין א ליפנא מהא ליראיו" ה' "ס ד  תיב ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָתח ,

החכמה  ער הא  מרבה מעה נסר ת  אחר ר דף מים  ירא הא  מי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוכל
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אחר אר לל, זה ידיעה להם אין הר חכמי איזה על מאד מ ואני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹוהעת ,

על עלתה ה סר  חלק ה ה מחלקיה חלק איזה  הרה קדת  מעלת רממת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻל

מ נת פרט  , ח לפי  אחד ל הם לעמד  זה העסקים  לכל רת ונ ן ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻנה .

זוה"ק כמ "ש ,ואיל קיז)ת"ר  רצה (וירא ,'וכ ית ח ן  לתיתאה נין מאה בית  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָ

האמת חכמת להתעק ח ים  אלקים  להבק הקקים  לכל ר ת  ן ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמר 

סלאנטער י ראל ר ' החסיד  האן ם מע י  ן  ראי . ה ם את וליטל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלנס

ח"א) הדעה  וספר הקדמה ואחלמה , ב בת(ם   מ הא ה הר ספר  קרא זה חר  . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה רזל את  האבת האבן איבת אב י הם אהבת ,ק ח עסק ד  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנח,

אם  ח אין רע  יהיה אם ואפ , נות מתונ  חור נפ להלת אליו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוי נס

ה )י נס  א, יקר  א ר (רמ"ק, ה הר. ספר ילמד  קלה , יד   ל אין  מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

סקי"ב) קנ "ה  סימן הח ים, .(ף ִַַַ

יה ייל חכם ְִִֵַָָלב

ידר וי גימטר א ת, וי ,דר  וי הרה , פטי חפצם ל אדם ני  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

לדברי ותיח יט  ואל ההיא, עם  נתלל עליו מה פי  ה ל ,'וכ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹהאמת ,

,'וכ להת התנ דים יכריח לדבריהם ע ים אחרת.ואם עם העלם זה לל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

יג) פ"א  מסר  ן(בט ם לעסק רצים אדם ני  ראה הא  עמלק הא הס "ם   , ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ק יתע א מזפת טענת כ ה האדם  לבני  מית  הא תמיד  הרה , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻסד ת 

 מ נמחה אין קמה ל יהיה כן ידי  ועל הרה, יצירה ).סד ת  ספר  על  יצחק (רי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

העלם מדר ְְִִֶַָָָה

זצ"ל,וכן  ח ים' ה'חפץ ר מ ם זצ"ל ל למה רי  היק ה אן עלאמר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

חים' ה 'חפץ והיה  .מדר ר י הג לה ם אין  ה הר ספר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלד

לבח רים  ואפ רה תא ל  ה הר  את ת ל   למד לכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמערר

יוסף) בנין הוספות מפוזין שלמה  בן יוסף  .(ר'

מזהיר  הח ה ְְִַַַָא ר

הרמח "לוזה בסאן)לן הר "י  לרבו  ואגרת חכמה  דרך  אלקת(מאמר נע ל ער י ים : ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ

אמר זלה"ה האר "י  ברי צדק ח יו... ימי להית ל ל אין האדם  עסק  ער  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לכינה ה איר ה א לב ה הרה  פנימת רק אא  ותנים הר אמר , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אא יהיה לא חריף אינ מי  עלם " רית לזר "ראיתיה  נאמר הרה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹרזי 

י ם  ,קינאל לה ' הרצה  ה ספק, לא אמ י  בר וזה חיצנת, ולא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹפנימת

אין הלל זה  אמת... ברי  א א  לנ אין אבל  מחכמינ רים הה הבר ליק ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא 

דע מי הה. עלם  ידיעת  יהמ מה האר א א לבא לעתיד מ צא ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאדם 

נים ... ם  על מ יהנה לא  יגה א מי נימי  א ר  יהנה זההנימת הלא ְְְֱֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

בד ה עים האר מן האמת מעל רחק בר יראל  חכמי רב הרים תיננעו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹרע

הבל, ל  לליהם  אחרי  ללכת קינאל הא.ה' לת חן וה' ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
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ה היר  רה ְִַָָסד 

חכמתבספר הקרא ת נימ היא רה  ל תר ראיתי  ראה תב, מ ה וקהל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

חכמי י ..מל אל  ואין מב ואין ר אין זוית , קרן מח  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהלה 

 ת א מהרים  ,"אלהינ לה' והס רת לנ "ה גלת אמרם  מה רחים  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהט

יבה  ועד זקנה עד  ם  ידע ולא  רסי, מ אתי  לא עדין אמרים מהם  קא, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרי 

ד תיו  ל על ה"ס  ל ויין האים  מ ר דבעי למ את אדם לבני  אפר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאי

ללמד יכ ל היה אם  הר "ס  ל ד ועל  האריז"ל  דה לן וזה ..'וכ הא רב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹי 

למד  מ ...ולא גלל  לבא צרי אא עת א ר את  לתן ער להתע ם יכל לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ל ר ת להם  וא י  , ח  לוה ממיו. מאר ת ראה לא ז חכמה טעם א מי  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹי 

והאמר  האת . ה רה ל  נלאמעל לי טב סרת רצה  איני  גל ת לנ י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עלמא מ"ג...אירי ן נים אמר מ וח "ב), ח "א ה רית .(ספר  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

פרת עים ְִֵָָבריו

גםמאן  וארה קלה, ילמד  לא אם  דל  ל  נע כתב... רה א ליף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

 א קלה דהל רב ל לקנ ת  כל  מי .'וכ יליף לא לי וטב ,ד לְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מ הפרים מ  א ללמדחבר יז ה אם  ן  וכל .'וכ לתא  לאר רם  תרל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לד יעה  א מה אחת  עה למעלה  ן ב יעה אחד  מאמר  ר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלהבין 

מימה נה מ"ג)הט  תיקון זהר תקוני   מל ק)עד רה לעסק אדם  צרי  . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הלה, חכמת הקראת האמ ית  הידיעה לידע חכמת יג  נתעק  א  מי וכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ה ין. את לן  עתיד למעט רב ין שערים)אלק ת מאה   קבע(רקאנטי  ער לקע  . ְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

מל מ  רית ת ממור ת ד הגת קצת אל לבא  יכל אדם אין  הר. י ם  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻכל

והנים...  דה זהר ספר  מ ד ביחד  ה לה, חכמת מ ד מ ,דנְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹל

י ם כל קב ע ע ר  לק ע לדים למע אזן  להאיר האדם  לב  יתלהב  לא   ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹהאי

המק לים  ספרי אר בנים  דה ג ')הר פרק  ו' שער העבודה' ושרש מרן('יסוד  . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

 דה ההר  לן ואמר: מסר, ספר זהר  ללמד ל אליו  הרה זצ"ל 'אי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹה'חזן

חז"ל מאמרי  מל י תר אי')מערר  'מעה  הלה (ספר  חכמת  האמת החכמה  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ער והיא  אפן, ם מ ה  להטר  לאדם  ואין ,פה הצלחת ער  היא  ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאלקית

החכמה  לד  הר  דלי  מקין  הי א הלואי אני , ואמר  י ראל ... ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרת

היה  לא ואי  אזי ,זה חכמה לעסק ללמידים ר מלדים  הי והלואי  ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהדה

החיצנת  לחכמה  רא הרמת א')ם פרק גנים' .('מעין ְֲִִַַַָָָֹ

העלם לפטר ְִָָָיכל

אפ מ... ר ים , ט בים  מע ים   איהה עלם  הערים  מל  ת א (זהרציאין ְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ד') עמוד ע' דף  השירים  שיר קיימיחדש הו אינ ן האמת חכמת לעסקים קרי .ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הרה  ס דת ידעים אינם אתם  ממע מעיק: אמר , צד ונכב  סיני , ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָטרא

סיני  הר  על  רגליו  עמד קנב .)לא דף  העלת כתב,(זהר  משה ויקהל בספר – וגדל. ְְְְֲִַַַַַָָֹֹֹ
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אחר אר לל, זה ידיעה להם אין הר חכמי איזה על מאד מ ואני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹוהעת ,

על עלתה ה סר  חלק ה ה מחלקיה חלק איזה  הרה קדת  מעלת רממת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻל

מ נת פרט  , ח לפי  אחד ל הם לעמד  זה העסקים  לכל רת ונ ן ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻנה .

זוה"ק כמ "ש ,ואיל קיז)ת"ר  רצה (וירא ,'וכ ית ח ן  לתיתאה נין מאה בית  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָ

האמת חכמת להתעק ח ים  אלקים  להבק הקקים  לכל ר ת  ן ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמר 

סלאנטער י ראל ר ' החסיד  האן ם מע י  ן  ראי . ה ם את וליטל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָלנס

ח"א) הדעה  וספר הקדמה ואחלמה , ב בת(ם   מ הא ה הר ספר  קרא זה חר  . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ה רזל את  האבת האבן איבת אב י הם אהבת ,ק ח עסק ד  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנח,

אם  ח אין רע  יהיה אם ואפ , נות מתונ  חור נפ להלת אליו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוי נס

ה )י נס  א, יקר  א ר (רמ"ק, ה הר. ספר ילמד  קלה , יד   ל אין  מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

סקי"ב) קנ "ה  סימן הח ים, .(ף ִַַַ

יה ייל חכם ְִִֵַָָלב

ידר וי גימטר א ת, וי ,דר  וי הרה , פטי חפצם ל אדם ני  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

לדברי ותיח יט  ואל ההיא, עם  נתלל עליו מה פי  ה ל ,'וכ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹהאמת ,

,'וכ להת התנ דים יכריח לדבריהם ע ים אחרת.ואם עם העלם זה לל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

יג) פ"א  מסר  ן(בט ם לעסק רצים אדם ני  ראה הא  עמלק הא הס "ם   , ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ק יתע א מזפת טענת כ ה האדם  לבני  מית  הא תמיד  הרה , ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻסד ת 

 מ נמחה אין קמה ל יהיה כן ידי  ועל הרה, יצירה ).סד ת  ספר  על  יצחק (רי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

העלם מדר ְְִִֶַָָָה

זצ"ל,וכן  ח ים' ה'חפץ ר מ ם זצ"ל ל למה רי  היק ה אן עלאמר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

חים' ה 'חפץ והיה  .מדר ר י הג לה ם אין  ה הר ספר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלד

לבח רים  ואפ רה תא ל  ה הר  את ת ל   למד לכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמערר

יוסף) בנין הוספות מפוזין שלמה  בן יוסף  .(ר'

מזהיר  הח ה ְְִַַַָא ר

הרמח "לוזה בסאן)לן הר "י  לרבו  ואגרת חכמה  דרך  אלקת(מאמר נע ל ער י ים : ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹ

אמר זלה"ה האר "י  ברי צדק ח יו... ימי להית ל ל אין האדם  עסק  ער  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לכינה ה איר ה א לב ה הרה  פנימת רק אא  ותנים הר אמר , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אא יהיה לא חריף אינ מי  עלם " רית לזר "ראיתיה  נאמר הרה ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹרזי 

י ם  ,קינאל לה ' הרצה  ה ספק, לא אמ י  בר וזה חיצנת, ולא ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹפנימת

אין הלל זה  אמת... ברי  א א  לנ אין אבל  מחכמינ רים הה הבר ליק ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא 

דע מי הה. עלם  ידיעת  יהמ מה האר א א לבא לעתיד מ צא ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאדם 

נים ... ם  על מ יהנה לא  יגה א מי נימי  א ר  יהנה זההנימת הלא ְְְֱֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ

בד ה עים האר מן האמת מעל רחק בר יראל  חכמי רב הרים תיננעו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹרע

הבל, ל  לליהם  אחרי  ללכת קינאל הא.ה' לת חן וה' ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

 הרהז ק ל ז ַַ

ה היר  רה ְִַָָסד 

חכמתבספר הקרא ת נימ היא רה  ל תר ראיתי  ראה תב, מ ה וקהל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

חכמי י ..מל אל  ואין מב ואין ר אין זוית , קרן מח  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהלה 

 ת א מהרים  ,"אלהינ לה' והס רת לנ "ה גלת אמרם  מה רחים  ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהט

יבה  ועד זקנה עד  ם  ידע ולא  רסי, מ אתי  לא עדין אמרים מהם  קא, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלמרי 

ד תיו  ל על ה"ס  ל ויין האים  מ ר דבעי למ את אדם לבני  אפר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָאי

ללמד יכ ל היה אם  הר "ס  ל ד ועל  האריז"ל  דה לן וזה ..'וכ הא רב ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹי 

למד  מ ...ולא גלל  לבא צרי אא עת א ר את  לתן ער להתע ם יכל לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ל ר ת להם  וא י  , ח  לוה ממיו. מאר ת ראה לא ז חכמה טעם א מי  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹי 

והאמר  האת . ה רה ל  נלאמעל לי טב סרת רצה  איני  גל ת לנ י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עלמא מ"ג...אירי ן נים אמר מ וח "ב), ח "א ה רית .(ספר  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

פרת עים ְִֵָָבריו

גםמאן  וארה קלה, ילמד  לא אם  דל  ל  נע כתב... רה א ליף ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

 א קלה דהל רב ל לקנ ת  כל  מי .'וכ יליף לא לי וטב ,ד לְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מ הפרים מ  א ללמדחבר יז ה אם  ן  וכל .'וכ לתא  לאר רם  תרל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לד יעה  א מה אחת  עה למעלה  ן ב יעה אחד  מאמר  ר ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלהבין 

מימה נה מ"ג)הט  תיקון זהר תקוני   מל ק)עד רה לעסק אדם  צרי  . ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הלה, חכמת הקראת האמ ית  הידיעה לידע חכמת יג  נתעק  א  מי וכל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ה ין. את לן  עתיד למעט רב ין שערים)אלק ת מאה   קבע(רקאנטי  ער לקע  . ְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

מל מ  רית ת ממור ת ד הגת קצת אל לבא  יכל אדם אין  הר. י ם  ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻכל

והנים...  דה זהר ספר  מ ד ביחד  ה לה, חכמת מ ד מ ,דנְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹל

י ם כל קב ע ע ר  לק ע לדים למע אזן  להאיר האדם  לב  יתלהב  לא   ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹהאי

המק לים  ספרי אר בנים  דה ג ')הר פרק  ו' שער העבודה' ושרש מרן('יסוד  . ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

 דה ההר  לן ואמר: מסר, ספר זהר  ללמד ל אליו  הרה זצ"ל 'אי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹה'חזן

חז"ל מאמרי  מל י תר אי')מערר  'מעה  הלה (ספר  חכמת  האמת החכמה  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ער והיא  אפן, ם מ ה  להטר  לאדם  ואין ,פה הצלחת ער  היא  ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאלקית

החכמה  לד  הר  דלי  מקין  הי א הלואי אני , ואמר  י ראל ... ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרת

היה  לא ואי  אזי ,זה חכמה לעסק ללמידים ר מלדים  הי והלואי  ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהדה

החיצנת  לחכמה  רא הרמת א')ם פרק גנים' .('מעין ְֲִִַַַָָָֹ

העלם לפטר ְִָָָיכל

אפ מ... ר ים , ט בים  מע ים   איהה עלם  הערים  מל  ת א (זהרציאין ְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ד') עמוד ע' דף  השירים  שיר קיימיחדש הו אינ ן האמת חכמת לעסקים קרי .ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ

הרה  ס דת ידעים אינם אתם  ממע מעיק: אמר , צד ונכב  סיני , ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָטרא

סיני  הר  על  רגליו  עמד קנב .)לא דף  העלת כתב,(זהר  משה ויקהל בספר – וגדל. ְְְְֲִַַַַַָָֹֹֹ
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ה צות... וכל  הרה  ל מאר יתר ה ה  הד  האמת כר חכמת עסק א מי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

בין מ ם תא חין  עדן גן לעלת רצה  מת עה  ת א ללמד רצה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא

ה בים  מעים ל  יד י אפ עד  ולא ,'וכ ה ירים  יר  זהר אמר מְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

וי ם... ים כל מתנ את רפים נפים  עלי  הרפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעלם,

ח ה  אר ימיו ֲֶָָָָָל

אי תנת נ היא  הלה חכמת  עסקים  ואינם רה, ל  נמעל לר ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלהם

עלם... לבא התרת  הרעת וכל הלת מאריכים  הם  י  לרה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָבד

נין ועב אח ר רמת היא   להתעק   מניעתנ האת, החכמה עסק לי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהל

 א י הלה. חכמת למד די  אא האדם  נברא א ...נ ותפאר נמק ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹית

האת  החכמה אליהם  ותתה ח רא מהאי  ית רנסן האחרנים  הקמתה רת מ) ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ח ים) עץ  לספר  וכתבימהרח "ו  ותנים  ההר  ספר עסק  אינ מי  האחרן, ה ה ר  . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ידע פסקים, בתלמד במנה מקרא ללה ,פל מ ח ים  הם האר "י  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמרן

ד אג , ולח ץ, מפה הא  ע סק   רת ל והארהנאמנה ח ים עסק ל ואין  ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ר עסק ואינ וראת, טעת  וה א ,פרבל להית ם, מאני להית אא ה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

חים  חלק  ולא ח ים  ל ואין  הרת, על לה רר ה ר דל  הברכה'ורא ('היכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ

י"ט) ז', עקב  לעסק פרשת נפ ולמסר תח נפ על לעמד להחם אחד  ל ח ב  .ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ז התקונים)חכמה ס' צבי ' ('עטרת  יעקב. ינר ד ה היק האלקי המקל  ְְְֱֲִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

זצוקללה "ה : לדאחצירא על  לרמז בא אפר  ' וג האת" הצוה "י  יאמר   א ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

עמים ה הלום עליו הר"י  תב  מ לעלם . האדם  יאת ער הא  ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהלה

,דה בלאהר נברא א ל טוב  ה רה סדת הם אמת רת למד  א מי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

.דתועב ,ואהבת ויראת ,רית ת אלה ידע אדם אין  הלזה  וד אמר כמ ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

 לה ללמה ה לום  קפ"ה )עליו ף   ל ה .(נזי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לנ מגן  רתֵָָָ

סדתל  להיג יכל היה מי  .יד רר  אינ הט אפיל הד  מבין  אינ זמן  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לצלן... רחמנא  קים דינים  נידן להיגן הל לא והא והע סקים הרה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

קלה חכמת ל ד  היה ה אה  וער הם, להתרת יכ ל  הרע יצר  אין  וסד  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻרמז

ז"ל) לה ר"א פ"ח שלמה  .(אבן  ְְַָ

הלמה .על לאה  נזה עם רב הלה  חכמת התטת ורק א מזהיר : ה 'ם' ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

הא ה והן החיד נימת הן הגת זלת נברא עליה  ה נה לימי לא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

וסד תיה, צריכים .הרה   אנ העם קרב האמת חכמת  ל דל להתט ת ן ועל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לקע  מח בים אנ זה. זה צדקנ מיח ביאת החכמה התט ת ה ה ל יים ן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻועל

לכנס  הרצה  ל האה , מרחבי החכמה פ צת למהר די ספרים לחר  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻמדר ת

ויכנס. משה:(ה 'ם')יב א ויקהל בספר   מן. נצא  הה  דה ה ד בכח  בזכ ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻ

ה ד זה זלת לא ח ראהלת האי נשא  פרשת מהימנא רעיא  אמר אר  , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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בגין ני ן,  צרי לא  אי ן בה עאה א א זהרא מן  ההר  ספר  איה ילְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ח י מאילנא  למטעם יראל מל תאעתידין  י י קן  ה הר ספר האי  איה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

לעמדרחמי יכ לים  אנ אין עה האת החכמה ללא   ." ינח דד "ה' הן ויתקם  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

'וכ וסעד עזר לנ היא האת החכמה אבל הה הר  וח "ב)לת ח "א ה רית .(ספר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

זמינ וידע להצל  יכלים   ואי ימ"ש, מהיטלער  נצלה יראל ארץ  אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ורא י הרנים  ע הע ת  תא נגה לא  ורתי  מ רי  אטם !!! ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמצצת

הרנים את הזהיר זצ"ל!!! ה ם על הגה"צ ק ל מע א רא י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻי יב ת

ירושליםם הבד"ץ והזהיר הרעי וכן  העלם , מלחמת לפני  נה 20 י יבת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָורא י

תרפ"א הבד"ץ]בשנת וכל זוננפעלד , חיים  יוסף רבי  ידענ???[הגה "צ לא  יד ְִַַַָֹאל 

יראל!!! עם את לה יל יכלנ לא  יד א מיםאל ייבת והרא י הרנים  א  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

 הם !!! ק על חט הרג יהדים  מלי ן הה ל ל מרעל ידם היה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ונתע  ד ה זהר ללמד לאמ,ר האמת וזה ,אמר ולא  העניןל על  וכתבי  ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ועוד. הכחה", "מצות על ספרים  לה ְְְִִֶַַַַָָָָֹהה

הקדוש  זוהר לימוד  על להוכיח  למה שאלה:

בעובייש נכנס כבודו מה מפני  כן  אם הקדוש? זוהר ללמוד אומרים שלא רבנים הרבה 
כשהרב לכבודו, שנשמע ולמה  הקדוש? זוהר  לימוד  על ולהוכיח  לפרסם הקורה 

לי? אמר לא שלי

ובתוכם תשובה: הקדוש, זוהר ללמוד צעקו ישראל, גדולי וצדיקים גאונים רבנים אלף
הקדוש  הזוהר את ללמוד והאברכים  הישיבה  תלמידי  לכל שציוה  חיים החפץ

הפרשה , על  שבוע ראה בכל – הקדוש זוהר למדו שעבר  מדור ישיבות הראשי  [וכל 
במכתב], פחדלהלן  רק רב  לשום חשבון עשה לא האמת את כשידע חיים והחפץ 

שנה . 120 אחר תשובה לתת יצטרך  יהודי שכל מעלה, של  דין מהבית

מיללה אפר  ידע האם  יהדה! ל ם  מעלה, ל ין בית אתי  אל י כן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הדס י א יב , לזה? עית מה אל י ן! איב  אטם ? מ צצת י ראל עם  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאת

י יב ת והראי  הר נים ל האמת  את רת ואמרי  הזה"ק, על ספרים ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמילי ני 

תב  זה [ל רב, הערב ראי  הם  דה ז הר ללמד  הם  להל א מרים  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹא 

ס – זי "ע  טב ם  על למידי ספרי  140 מ באים  וגם  – עמים  172 ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָזה "ק

זה], את לראת יכל אחד וכל  ספרים  17 הל והד סי מק מ ת , מראי  310 ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהל

הראש או והרב שם , להיכנס אסור  הקדוש זוהר שם  שאין המדרש ובית ישיבה  וכל
ל על אמים והם  רב, ערב – אחרא מהסטרא רב הוא זה על דואג  שלא ְֲִֵֵַָישיבה

בית תקל החידי  האמת זה  . מ י ים  מידי י ראל לכלל יעים ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאס נ ת

מעלה ל מנחםין הג "ר  הגוב "י . כתב  וכן ועוד, ה ', סוד ובספר  ומצלא, מגנא זוהר  בספר (ראה ְְִֵֶַַַָ

חכמים ה למידי את מעלה ל ין בית בעים הל ת זמן וההר גים הענ ים זצ"ל: הל רין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמענכין

להג "ר שנתן (בהסכמה  ח ים' 'עץ על הגוב "י  על ל ן וזה  : על  אתם מעניים קלה , למד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹא
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ה צות... וכל  הרה  ל מאר יתר ה ה  הד  האמת כר חכמת עסק א מי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

בין מ ם תא חין  עדן גן לעלת רצה  מת עה  ת א ללמד רצה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹולא

ה בים  מעים ל  יד י אפ עד  ולא ,'וכ ה ירים  יר  זהר אמר מְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

וי ם... ים כל מתנ את רפים נפים  עלי  הרפים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעלם,

ח ה  אר ימיו ֲֶָָָָָל

אי תנת נ היא  הלה חכמת  עסקים  ואינם רה, ל  נמעל לר ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלהם

עלם... לבא התרת  הרעת וכל הלת מאריכים  הם  י  לרה, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָבד

נין ועב אח ר רמת היא   להתעק   מניעתנ האת, החכמה עסק לי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהל

 א י הלה. חכמת למד די  אא האדם  נברא א ...נ ותפאר נמק ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹית

האת  החכמה אליהם  ותתה ח רא מהאי  ית רנסן האחרנים  הקמתה רת מ) ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ח ים) עץ  לספר  וכתבימהרח "ו  ותנים  ההר  ספר עסק  אינ מי  האחרן, ה ה ר  . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ידע פסקים, בתלמד במנה מקרא ללה ,פל מ ח ים  הם האר "י  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמרן

ד אג , ולח ץ, מפה הא  ע סק   רת ל והארהנאמנה ח ים עסק ל ואין  ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ר עסק ואינ וראת, טעת  וה א ,פרבל להית ם, מאני להית אא ה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

חים  חלק  ולא ח ים  ל ואין  הרת, על לה רר ה ר דל  הברכה'ורא ('היכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹ

י"ט) ז', עקב  לעסק פרשת נפ ולמסר תח נפ על לעמד להחם אחד  ל ח ב  .ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ז התקונים)חכמה ס' צבי ' ('עטרת  יעקב. ינר ד ה היק האלקי המקל  ְְְֱֲִֵַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

זצוקללה "ה : לדאחצירא על  לרמז בא אפר  ' וג האת" הצוה "י  יאמר   א ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

עמים ה הלום עליו הר"י  תב  מ לעלם . האדם  יאת ער הא  ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹהלה

,דה בלאהר נברא א ל טוב  ה רה סדת הם אמת רת למד  א מי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

.דתועב ,ואהבת ויראת ,רית ת אלה ידע אדם אין  הלזה  וד אמר כמ ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

 לה ללמה ה לום  קפ"ה )עליו ף   ל ה .(נזי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לנ מגן  רתֵָָָ

סדתל  להיג יכל היה מי  .יד רר  אינ הט אפיל הד  מבין  אינ זמן  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לצלן... רחמנא  קים דינים  נידן להיגן הל לא והא והע סקים הרה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹ

קלה חכמת ל ד  היה ה אה  וער הם, להתרת יכ ל  הרע יצר  אין  וסד  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻרמז

ז"ל) לה ר"א פ"ח שלמה  .(אבן  ְְַָ

הלמה .על לאה  נזה עם רב הלה  חכמת התטת ורק א מזהיר : ה 'ם' ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

הא ה והן החיד נימת הן הגת זלת נברא עליה  ה נה לימי לא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

וסד תיה, צריכים .הרה   אנ העם קרב האמת חכמת  ל דל להתט ת ן ועל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לקע  מח בים אנ זה. זה צדקנ מיח ביאת החכמה התט ת ה ה ל יים ן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻועל

לכנס  הרצה  ל האה , מרחבי החכמה פ צת למהר די ספרים לחר  ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻמדר ת

ויכנס. משה:(ה 'ם')יב א ויקהל בספר   מן. נצא  הה  דה ה ד בכח  בזכ ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹֻ

ה ד זה זלת לא ח ראהלת האי נשא  פרשת מהימנא רעיא  אמר אר  , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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בגין ני ן,  צרי לא  אי ן בה עאה א א זהרא מן  ההר  ספר  איה ילְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ח י מאילנא  למטעם יראל מל תאעתידין  י י קן  ה הר ספר האי  איה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

לעמדרחמי יכ לים  אנ אין עה האת החכמה ללא   ." ינח דד "ה' הן ויתקם  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

'וכ וסעד עזר לנ היא האת החכמה אבל הה הר  וח "ב)לת ח "א ה רית .(ספר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

זמינ וידע להצל  יכלים   ואי ימ"ש, מהיטלער  נצלה יראל ארץ  אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ורא י הרנים  ע הע ת  תא נגה לא  ורתי  מ רי  אטם !!! ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמצצת

הרנים את הזהיר זצ"ל!!! ה ם על הגה"צ ק ל מע א רא י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻי יב ת

ירושליםם הבד"ץ והזהיר הרעי וכן  העלם , מלחמת לפני  נה 20 י יבת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָורא י

תרפ"א הבד"ץ]בשנת וכל זוננפעלד , חיים  יוסף רבי  ידענ???[הגה "צ לא  יד ְִַַַָֹאל 

יראל!!! עם את לה יל יכלנ לא  יד א מיםאל ייבת והרא י הרנים  א  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

 הם !!! ק על חט הרג יהדים  מלי ן הה ל ל מרעל ידם היה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ונתע  ד ה זהר ללמד לאמ,ר האמת וזה ,אמר ולא  העניןל על  וכתבי  ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ועוד. הכחה", "מצות על ספרים  לה ְְְִִֶַַַַָָָָֹהה

הקדוש  זוהר לימוד  על להוכיח  למה שאלה:

בעובייש נכנס כבודו מה מפני  כן  אם הקדוש? זוהר ללמוד אומרים שלא רבנים הרבה 
כשהרב לכבודו, שנשמע ולמה  הקדוש? זוהר  לימוד  על ולהוכיח  לפרסם הקורה 

לי? אמר לא שלי

ובתוכם תשובה: הקדוש, זוהר ללמוד צעקו ישראל, גדולי וצדיקים גאונים רבנים אלף
הקדוש  הזוהר את ללמוד והאברכים  הישיבה  תלמידי  לכל שציוה  חיים החפץ

הפרשה , על  שבוע ראה בכל – הקדוש זוהר למדו שעבר  מדור ישיבות הראשי  [וכל 
במכתב], פחדלהלן  רק רב  לשום חשבון עשה לא האמת את כשידע חיים והחפץ 

שנה . 120 אחר תשובה לתת יצטרך  יהודי שכל מעלה, של  דין מהבית

מיללה אפר  ידע האם  יהדה! ל ם  מעלה, ל ין בית אתי  אל י כן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הדס י א יב , לזה? עית מה אל י ן! איב  אטם ? מ צצת י ראל עם  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאת

י יב ת והראי  הר נים ל האמת  את רת ואמרי  הזה"ק, על ספרים ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָמילי ני 

תב  זה [ל רב, הערב ראי  הם  דה ז הר ללמד  הם  להל א מרים  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹא 

ס – זי "ע  טב ם  על למידי ספרי  140 מ באים  וגם  – עמים  172 ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָזה "ק

זה], את לראת יכל אחד וכל  ספרים  17 הל והד סי מק מ ת , מראי  310 ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהל

הראש או והרב שם , להיכנס אסור  הקדוש זוהר שם  שאין המדרש ובית ישיבה  וכל
ל על אמים והם  רב, ערב – אחרא מהסטרא רב הוא זה על דואג  שלא ְֲִֵֵַָישיבה

בית תקל החידי  האמת זה  . מ י ים  מידי י ראל לכלל יעים ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאס נ ת

מעלה ל מנחםין הג "ר  הגוב "י . כתב  וכן ועוד, ה ', סוד ובספר  ומצלא, מגנא זוהר  בספר (ראה ְְִֵֶַַַָ

חכמים ה למידי את מעלה ל ין בית בעים הל ת זמן וההר גים הענ ים זצ"ל: הל רין ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמענכין

להג "ר שנתן (בהסכמה  ח ים' 'עץ על הגוב "י  על ל ן וזה  : על  אתם מעניים קלה , למד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹא
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שלימה ') 'איפה  ספרו  על זצ"ל  דוויק שאול ההר,.חיים ספר וחכמת נסר ל מד  אינ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמי

יראל, ענתא י  ל על  תהעל ח דין חדין  יע ה  ר ב ערתיו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָסמרנה 

מעלה ל ליא לזה. רם עצמ ה א  וההרג ת, היסת וה לחמת, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָה זרת

אדם  ין  חטאים נקרא זה  וכל  ,הריגת על  וההרג ,תפלו ת על  ביח ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעני

וה כחה . ה ין  מ ם לנ אי  עליהם מכר אין ה רים ים ם אר  .כןלחבר וכמו  ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

להצלת כלום  עשו שלא על ישיבות וראשי  רבנים  האדמורים  כל את  יתבעו  היום 
שאמחז"ל, כמו אטום, מפצצת ועי'ישראל נב . איכה  מד"ר סח , רמז, שופטים ילקוט  נה, (שבת

כ "ה ) במכתב חיים זה .,חפץ על  ושלום  חס וייתבע הוא, בנפשו כי לדעת עליו 

 ז לצים מב  איזה  י ב. לא לצים היא (לילי"ת )במב  רב . ערב  ל  אם  ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יניהם  בים ליקים  מבם מט אים רב ערב  וכן מבה . נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמט אה 

ע"ב)זהר בני  כ "ז ף  י"ג  רעים(יקן עצת הל לא  אר  האי א רי  הסק על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

 האי וגו' ל תתה חטאיםארי  ר רעים , עצת  הל לא  אר   ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

י ב לא לצים  במב עמד  א ).לא סק א  רק (הילים ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

נאמרהאי .ארי ועליה הרא ים  לכל  רא אהי "ה. אר אהי "ה ז)ה א  רא)יר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יד. ל פילין ז אר מן.  רא וד ת . רא ל  פילין וזה רמל.  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעלי

הארי  זה לבת מ חים  ב(ת ם  א רי  ם ראי "ת  ן תב(ועל  הא  (רא יתזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זכה ל) מי הד ה] הכינה את עלים  היקים [הם נת. א רני  י  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָארי 

ט ב  העת עץ ל מד  רעה  עצה היא רעים . עצת הל לא אר ה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלי נס 

ונח)ורע. סמא "ל  זה  הרעים. אמר(מי ז ח אים. ר איזה עמד. לא ח אים בדר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(ל וגו'.(מלי יה מחתה  אכלה  מנאפת אה  ר איזהן יב. לא לצים במב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ז לצים רב(לילי"ת)מב  ערב וכן  מ בה . נה מט אה  היא  רב. ערב ל  [א]אם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וז"ל:א. הזוהר, מטעמי בספר 

לכל   יז ה לגאלה,  מאמיני  יצְְְְֲִִִִִֵַַַָָה
המ בטח ת  ְַַָהבת

ואמר, יסי רי מא )תח וילמ(יעיה  יב ה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
למעד ה א רי קד א זמי .' וג   חריה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָל 
נביאי  ידי על  קאמר ,טבא אינ ל  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָליראל.

הבת קט... ל  את ליראל לעת הק "ה  (עתיד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

גלת...) עליה וסבל האמת, נביאי אתנ אזלי אבל ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
, טבא אינ ל  וחמא , ספרי תחי מדרת, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָלבי
  ל דאבטח  א רייתא,  תיבי וחמא ,חכ ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָקא
...  תהגל מתנחמי ,עלייה הא  רי ְְְְְְֲֲִִִַַָָק דא 
ל  את יד ה ספרי רא אר  מעמד החזיק ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ויראל

ה י"ת...) הבטיח וה בת יבההבטחת  ה א , ועל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
.  חריה ל מאי .  חריה ל למְְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָוי
ההא א . גל תא   אעל רגז   נחיריה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹדאתקפ

  לה  דיחמ  טבי מל  למוי יב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָזמנא .
וציהליראל.  האמי מי  רק ה ביא  התנא זה (ועל ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 יב רב  והערב גא לה , למח זה  ה א ה באה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלק

הערב  מקלית להינצל  והרצה – ההבל אחרי הלכ י  למ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוי

מהל ) ה ילה  נח תיבת ,דה זהר לעס ק מ כרח ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֹרב

ע"ב) קפ"ח  תא י ר ת דה .(ז הר  ִִַַַַָָָָ

לעסק מ כרח רב הערב  מקלית להינצל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהר צה
מהל  הילה  נח תיבת , דה ְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹבזהר

רשיעייא, רב ערב שמהערב ואינ עי הר תוא) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זמנא,רב) הה א ה יאת דיתקיי לפני ה יתקיי) ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ה תב:) יב)ה יח רי) נאל רפוי נ יתל ררית ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
. עיר יעראל )והרי מר ירר יהיה  (אז ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָ

מנה. מארי אינ : ניתליתברר הנה  עלי  א) ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ה רה) יד ידי קיאעל זרעא   אינ :רפוי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
עא. ידי אר על ררית הע אר ל דה (וזרע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

 הרהז ק ל יא ַַ

צדקה) ביט י מע כתיב,מצות ה א יג )הדא  (זכריה  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

ס ה את צר יצרפתני  ס ידי  על היינ) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

רב.לצדקה) ערב  אינ ,עיר יעהערב והר  וא) ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

יראל ) מ לל  יצא .רב ְְְִִֵַָָָ

יב) ק לה ,(נאל מארי   אינ , יבינ  ילי וה ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ה רה) ס דת סקיע א ה ילי מר(וה א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ה(יב הרקיע .(נ אל זהר יזהיר  ילי וה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
ספר אקרי  א, זהר לימ קא  אינ י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹא

ספרההר, הקרא  הה  א ר סקיע יקי ה ה א) ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נח,הזהר) תיבת  איה יל נח תיבת (ה א ְְְִִִִֶֶַַַַַַַֹֹ

ובע מהל ) מעיר ,  ני  ינתד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מ חה . ני מעיר, אחד לזמני ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמלכתא.
רק   הל , לפני ליבה  להינס  זכ  ל א  מ)ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

 מ ה י ,ד ה הזהר  ידי  על  להינצל   יז ילי וה ריזי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָה

א') ס ק ג' (רק  מלאכי תב מ לחקצר, הני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
 היכל אל יבא   פתא לפני ר פנה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמלאכי
אר ה רית מלא  י מבק   א אר  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָהאד

דבה צבקת) ה' אמר א ה ה  חפצי  א א) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

( ד ה זהר  לעס ק ז א )יתקיי ה) מת ל  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
.הליכ היארה  ני,ה ד בחינת (להי ת ְְְְִִִִִִַַַַָָ

(ימינ מהרה  ,צדקינ מיח ני לק ל נימהראודא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
. יל סה על וכלא א, ספרא  רל א האר  (וזה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הר"י  זכ ת זה  וכל ,תיהמנ יאיר ד ה זהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספר 

( ד ה.  מהימנא , רעיא   ת העל רת  ד ה (זהר  ְְְְֲֲֵַַַַַַַָָָָָָ

נ"ד) נ"ג, עד כ"א יק זהר יקני  וע ע"ב, .קנ"ג ְִִֵֵַַַ

: מ ל א הרה תב עסק מה וה ה  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אריתא מלי אינ ל  ואפי בריו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָתחת
ט הית  ע .'וכ  לגרמיה עבדי חסד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָל 
אר יהר  תיננ עו זה  נזמ בפרט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמבאר ,
עלי  קצת  אצל   לחת קר נעית ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהרה
רס לקל מנת  על רה  עסק א ר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָרה 
ייבת , ראי מ לל  תלהי וג יתרת, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָוה פקת
כל   דנ  וריח מ להית סנהדראת , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָודיני
 ני ה הפלגה ר לאני  יהמע  מיוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאר
מה  היא  יהמע סת וער ,מי ורא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמגל 
תב  .  לנ ונעה  התב  אחר ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָתב

ראית פרת ההר כ"ה :)ספר  ) נ ל וזה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
חמה  ,והאר  מיה לדת אה  סק ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל
הא מה ,מיני הג' מ רב, ערב י  יניִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
 ריה ה ה  אמר  עלייה ,רי ת ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהקרא

 א מטרא  ואי , ה אנ י  למע י אר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ה יא )אמר מגל (רא ית עיר  לנ נבנה הבה ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָ

י  כנסת  י בני  לנ ונעה  'ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָוג
,ירי על  ועטרה רה  ספר   ה וייו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמדר ת

ה ת  על  והה  .'וכ  ל למעד א א  ,מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹו א 
א רה הע סק ל  מרא: אמר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹהאת
יצא ולא ניו על לית הפכה   ל נח מְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹל

. להע ֲִַָָלאויר

: מ ל סקי ע אי האני ראיה  ואמנ ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
 עסק ל י  אמר וענוה  ימ מראי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאה 
רי  הא הדל החכ והה  .מ ל הא ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָרה 
הא  א  עליה העיד  ל ה עליו ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמאיר
ז כה  מ ל רה  העסק ל  ללת ל  אמרְְְְְִֵֶַָָָָָָ
ונעה  רה  רזי  ל י מג 'וכ הרה   ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדברי
מאליו התר  כמעי  לוה סק אינ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנהר
 יט יט להציא   לע לטרח הצטרכ ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָֹלי 
 אינ י רה  זה הה  הלע, מ הרה מימי  ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל 
אר האי זה  מי , הלכת מ ל רה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעסק
וראה  ה את הנה  תרא מעת עיניו  לי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹלא

תפחית נערחסר על  וויטאל יח ר י (הקמת ְְְִִִִֶַַַַַַַַָ

כ"ח) רק הזהר אר  וע – .ההקמת ְְֵֶֶַַַַַָ

ל  ההר, ספר עסק  אינ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב
וראת, טע ת ו ,ולח מ פה הא רתְְְִַַָָָָָֻ
, מאני להית אא רה עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
על  להרר הר דל  ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית
בואי  יח חלק ולא  יח ל ואי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהרת,

 יח ארחת ייג ְִִַַָֹלא 

וכתבי   ניות ה הר ספר עסק אינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי
טעת  ו , ולח מפה ה א רת ל ְְֲִִַָָָָָָֻהאר"י,
מאני  להי ת א א  רה  עסק   ואינ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוראת,
על  לה רר הר דל  ורא רב  להית , ְְְְְִִֵֵַַַָֹ
לא בו אי   יח חלק ולא  יח  ל ואי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹֹהרת,
וכתב  ה הר לד ידי על  אא י ח ארח ת י ייג ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

מי  ,האחר ה ה  ר לבד: ויטאל   יח הרב ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָמר
 מר וכתבי   ני ות ההר ספר עסק   אינְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מקרא ללה  ,פ ל מ  יח ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאר"י
ל  נאמנה ידע , סקיפ בתלמד ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָבמנה
 ל ואי ד אג, , ולח מפה ה א עסק  רתְְְִֵֵֵֶַָָָ
וראת , טעת   והא ,פל והארה   יח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעסק
להית  ,  מאני להית א א  רה עסק  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
 ל ואי ה רת, על  לה רר  ה ר דל  ורא ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹרב

. יח חלק  ולא יְִִֵֶַַַֹח

יער מא  נ לית : חד זהר תני ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹוע
ימא כל  צוחי , על  ע  ל לרצ ת ְְְְֲִִִַַַָָָָָלג
 וצוחי .יק כה ה, בעל  אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוליליא 
הב  עתרא   ל הב  הב. הב אמרי ככלבי ְְְְְִִַַַָָָָָָ
כינ א. לסלקא יל מא ולית יקרא, ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָל
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שלימה ') 'איפה  ספרו  על זצ"ל  דוויק שאול ההר,.חיים ספר וחכמת נסר ל מד  אינ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמי

יראל, ענתא י  ל על  תהעל ח דין חדין  יע ה  ר ב ערתיו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָסמרנה 

מעלה ל ליא לזה. רם עצמ ה א  וההרג ת, היסת וה לחמת, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָה זרת

אדם  ין  חטאים נקרא זה  וכל  ,הריגת על  וההרג ,תפלו ת על  ביח ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעני

וה כחה . ה ין  מ ם לנ אי  עליהם מכר אין ה רים ים ם אר  .כןלחבר וכמו  ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

להצלת כלום  עשו שלא על ישיבות וראשי  רבנים  האדמורים  כל את  יתבעו  היום 
שאמחז"ל, כמו אטום, מפצצת ועי'ישראל נב . איכה  מד"ר סח , רמז, שופטים ילקוט  נה, (שבת

כ "ה ) במכתב חיים זה .,חפץ על  ושלום  חס וייתבע הוא, בנפשו כי לדעת עליו 

 ז לצים מב  איזה  י ב. לא לצים היא (לילי"ת )במב  רב . ערב  ל  אם  ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יניהם  בים ליקים  מבם מט אים רב ערב  וכן מבה . נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמט אה 

ע"ב)זהר בני  כ "ז ף  י"ג  רעים(יקן עצת הל לא  אר  האי א רי  הסק על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

 האי וגו' ל תתה חטאיםארי  ר רעים , עצת  הל לא  אר   ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

י ב לא לצים  במב עמד  א ).לא סק א  רק (הילים ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

נאמרהאי .ארי ועליה הרא ים  לכל  רא אהי "ה. אר אהי "ה ז)ה א  רא)יר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יד. ל פילין ז אר מן.  רא וד ת . רא ל  פילין וזה רמל.  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעלי

הארי  זה לבת מ חים  ב(ת ם  א רי  ם ראי "ת  ן תב(ועל  הא  (רא יתזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זכה ל) מי הד ה] הכינה את עלים  היקים [הם נת. א רני  י  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָארי 

ט ב  העת עץ ל מד  רעה  עצה היא רעים . עצת הל לא אר ה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלי נס 

ונח)ורע. סמא "ל  זה  הרעים. אמר(מי ז ח אים. ר איזה עמד. לא ח אים בדר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(ל וגו'.(מלי יה מחתה  אכלה  מנאפת אה  ר איזהן יב. לא לצים במב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ז לצים רב(לילי"ת)מב  ערב וכן  מ בה . נה מט אה  היא  רב. ערב ל  [א]אם  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וז"ל:א. הזוהר, מטעמי בספר 

לכל   יז ה לגאלה,  מאמיני  יצְְְְֲִִִִִֵַַַָָה
המ בטח ת  ְַַָהבת

ואמר, יסי רי מא )תח וילמ(יעיה  יב ה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
למעד ה א רי קד א זמי .' וג   חריה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָל 
נביאי  ידי על  קאמר ,טבא אינ ל  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָליראל.

הבת קט... ל  את ליראל לעת הק "ה  (עתיד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

גלת...) עליה וסבל האמת, נביאי אתנ אזלי אבל ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
, טבא אינ ל  וחמא , ספרי תחי מדרת, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָלבי
  ל דאבטח  א רייתא,  תיבי וחמא ,חכ ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָקא
...  תהגל מתנחמי ,עלייה הא  רי ְְְְְְֲֲִִִַַָָק דא 
ל  את יד ה ספרי רא אר  מעמד החזיק ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ויראל

ה י"ת...) הבטיח וה בת יבההבטחת  ה א , ועל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
.  חריה ל מאי .  חריה ל למְְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָוי
ההא א . גל תא   אעל רגז   נחיריה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹדאתקפ

  לה  דיחמ  טבי מל  למוי יב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָזמנא .
וציהליראל.  האמי מי  רק ה ביא  התנא זה (ועל ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

 יב רב  והערב גא לה , למח זה  ה א ה באה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָלק

הערב  מקלית להינצל  והרצה – ההבל אחרי הלכ י  למ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוי

מהל ) ה ילה  נח תיבת ,דה זהר לעס ק מ כרח ְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָֹרב

ע"ב) קפ"ח  תא י ר ת דה .(ז הר  ִִַַַַָָָָ

לעסק מ כרח רב הערב  מקלית להינצל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהר צה
מהל  הילה  נח תיבת , דה ְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹבזהר

רשיעייא, רב ערב שמהערב ואינ עי הר תוא) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זמנא,רב) הה א ה יאת דיתקיי לפני ה יתקיי) ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ה תב:) יב)ה יח רי) נאל רפוי נ יתל ררית ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
. עיר יעראל )והרי מר ירר יהיה  (אז ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָ

מנה. מארי אינ : ניתליתברר הנה  עלי  א) ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ה רה) יד ידי קיאעל זרעא   אינ :רפוי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
עא. ידי אר על ררית הע אר ל דה (וזרע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
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צדקה) ביט י מע כתיב,מצות ה א יג )הדא  (זכריה  ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

ס ה את צר יצרפתני  ס ידי  על היינ) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

רב.לצדקה) ערב  אינ ,עיר יעהערב והר  וא) ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

יראל ) מ לל  יצא .רב ְְְִִֵַָָָ

יב) ק לה ,(נאל מארי   אינ , יבינ  ילי וה ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ה רה) ס דת סקיע א ה ילי מר(וה א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ה(יב הרקיע .(נ אל זהר יזהיר  ילי וה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
ספר אקרי  א, זהר לימ קא  אינ י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹא

ספרההר, הקרא  הה  א ר סקיע יקי ה ה א) ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נח,הזהר) תיבת  איה יל נח תיבת (ה א ְְְִִִִֶֶַַַַַַַֹֹ

ובע מהל ) מעיר ,  ני  ינתד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מ חה . ני מעיר, אחד לזמני ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמלכתא.
רק   הל , לפני ליבה  להינס  זכ  ל א  מ)ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

 מ ה י ,ד ה הזהר  ידי  על  להינצל   יז ילי וה ריזי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָה

א') ס ק ג' (רק  מלאכי תב מ לחקצר, הני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
 היכל אל יבא   פתא לפני ר פנה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָמלאכי
אר ה רית מלא  י מבק   א אר  ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָהאד

דבה צבקת) ה' אמר א ה ה  חפצי  א א) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

( ד ה זהר  לעס ק ז א )יתקיי ה) מת ל  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
.הליכ היארה  ני,ה ד בחינת (להי ת ְְְְִִִִִִַַַַָָ

(ימינ מהרה  ,צדקינ מיח ני לק ל נימהראודא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
. יל סה על וכלא א, ספרא  רל א האר  (וזה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הר"י  זכ ת זה  וכל ,תיהמנ יאיר ד ה זהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָספר 

( ד ה.  מהימנא , רעיא   ת העל רת  ד ה (זהר  ְְְְֲֲֵַַַַַַַָָָָָָ

נ"ד) נ"ג, עד כ"א יק זהר יקני  וע ע"ב, .קנ"ג ְִִֵֵַַַ

: מ ל א הרה תב עסק מה וה ה  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אריתא מלי אינ ל  ואפי בריו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָתחת
ט הית  ע .'וכ  לגרמיה עבדי חסד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָל 
אר יהר  תיננ עו זה  נזמ בפרט ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמבאר ,
עלי  קצת  אצל   לחת קר נעית ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהרה
רס לקל מנת  על רה  עסק א ר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָרה 
ייבת , ראי מ לל  תלהי וג יתרת, ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָוה פקת
כל   דנ  וריח מ להית סנהדראת , ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָודיני
 ני ה הפלגה ר לאני  יהמע  מיוד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאר
מה  היא  יהמע סת וער ,מי ורא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹמגל 
תב  .  לנ ונעה  התב  אחר ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָתב

ראית פרת ההר כ"ה :)ספר  ) נ ל וזה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ
חמה  ,והאר  מיה לדת אה  סק ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל
הא מה ,מיני הג' מ רב, ערב י  יניִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
 ריה ה ה  אמר  עלייה ,רי ת ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָהקרא

 א מטרא  ואי , ה אנ י  למע י אר  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ה יא )אמר מגל (רא ית עיר  לנ נבנה הבה ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָ

י  כנסת  י בני  לנ ונעה  'ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָוג
,ירי על  ועטרה רה  ספר   ה וייו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָמדר ת

ה ת  על  והה  .'וכ  ל למעד א א  ,מל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹו א 
א רה הע סק ל  מרא: אמר ְְֵֶַַַָָָָָָֹֹהאת
יצא ולא ניו על לית הפכה   ל נח מְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹל

. להע ֲִַָָלאויר

: מ ל סקי ע אי האני ראיה  ואמנ ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
 עסק ל י  אמר וענוה  ימ מראי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהאה 
רי  הא הדל החכ והה  .מ ל הא ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָרה 
הא  א  עליה העיד  ל ה עליו ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמאיר
ז כה  מ ל רה  העסק ל  ללת ל  אמרְְְְְִֵֶַָָָָָָ
ונעה  רה  רזי  ל י מג 'וכ הרה   ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדברי
מאליו התר  כמעי  לוה סק אינ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנהר
 יט יט להציא   לע לטרח הצטרכ ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָֹלי 
 אינ י רה  זה הה  הלע, מ הרה מימי  ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל 
אר האי זה  מי , הלכת מ ל רה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעסק
וראה  ה את הנה  תרא מעת עיניו  לי ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹלא

תפחית נערחסר על  וויטאל יח ר י (הקמת ְְְִִִִֶַַַַַַַַָ

כ"ח) רק הזהר אר  וע – .ההקמת ְְֵֶֶַַַַַָ

ל  ההר, ספר עסק  אינ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב
וראת, טע ת ו ,ולח מ פה הא רתְְְִַַָָָָָֻ
, מאני להית אא רה עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
על  להרר הר דל  ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית
בואי  יח חלק ולא  יח ל ואי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהרת,

 יח ארחת ייג ְִִַַָֹלא 

וכתבי   ניות ה הר ספר עסק אינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי
טעת  ו , ולח מפה ה א רת ל ְְֲִִַָָָָָָֻהאר"י,
מאני  להי ת א א  רה  עסק   ואינ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוראת,
על  לה רר הר דל  ורא רב  להית , ְְְְְִִֵֵַַַָֹ
לא בו אי   יח חלק ולא  יח  ל ואי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹֹהרת,
וכתב  ה הר לד ידי על  אא י ח ארח ת י ייג ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

מי  ,האחר ה ה  ר לבד: ויטאל   יח הרב ְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָמר
 מר וכתבי   ני ות ההר ספר עסק   אינְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מקרא ללה  ,פ ל מ  יח ה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאר"י
ל  נאמנה ידע , סקיפ בתלמד ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָבמנה
 ל ואי ד אג, , ולח מפה ה א עסק  רתְְְִֵֵֵֶַָָָ
וראת , טעת   והא ,פל והארה   יח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעסק
להית  ,  מאני להית א א  רה עסק  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ
 ל ואי ה רת, על  לה רר  ה ר דל  ורא ְְְְְְִִֵֵַַַַָֹרב

. יח חלק  ולא יְִִֵֶַַַֹח

יער מא  נ לית : חד זהר תני ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹוע
ימא כל  צוחי , על  ע  ל לרצ ת ְְְְֲִִִַַַָָָָָלג
 וצוחי .יק כה ה, בעל  אריתא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוליליא 
הב  עתרא   ל הב  הב. הב אמרי ככלבי ְְְְְִִַַַָָָָָָ
כינ א. לסלקא יל מא ולית יקרא, ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָל
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נה .[ב]מטאים  יניהם, בים ליקים  ארי .מ בם תא תדבק מי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

עץ וזה  מים . לגי  על תל עץ  והיה  נאמר  הרה. ל  והרא התר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהא

יל. לא  ועלה  אמר ְֱִִֵֶֶַַַָֹהח ים 

ל ד ידי על  אא  יח ארח ת ייג לא  ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹבואי
 וכ לבד, ויטאל   יח הרב מר וכתבי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹההר
הרה  הארכנ כבר אר.  ארה  ערי ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻפר
ועבד מאהבה עבד אא  מקל, היה  א ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻמה

ארמראה – י "ט ז', עקב רת קמרנה  ה רכה (היכל  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

י') רק .הזהר ֶֶַַ

 ל הע את מיל מ ל רה המד ְִִֵֶַַַָָָָרק

חז"ל צ"ט:)ואמר רי (סנהדרי סנ אל רי אמר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ
פמליא  ל  ימ מ ל רה  העסק ְְְִִֵֵַַָָָָָָָל 
יחזק א" אמר: מה ל  במליא מעלה  ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל 
אמר רב  לי". יעה  ל לי ל יעה  ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָמעי
אמר: מה  ו ל  מעלה  ל לטרי נה  אילְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
 מי לנטע יתי ידי בצל  פי ברי  י וא"ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ל  על מג א אמר: חני רי ."אר ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹוליסד
ולוי  ." יתי ידי "בצל אמר : ל  לְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָהע
"ולאמר אמר: ה א לה את מקרב א ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאמר

אה". עי   ְִִַַָלצ

"יהח נפ" ספר כ"ה)וע רק  ד' רק(ער , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
 ואי .להע  לקיי זכה מ ל ה רה  עסק ידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

,דה הז הר מלימד  יתר מ ל רה   עיי) ְְְִִֵֵַַַַָָָ

הזהר) .אר ַַ

יש כשעדיי זה  וכל  :החיי נפש לשו וזה 
 בעיו ובתורתו  יתבר בו שדבקי מישראל אנשי
 חפצ ה' בתורת ורק לשמה. גדולה ויגיעה ושקידה
מעסק לגמרי   שבטלי האנשי ואז  . הימי כל 
 חיי שאול  ירדו המה  .בחירת מרוע התורה
בו  הדבוקי ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשי
כל  ועל  ח "ו . יכרתו  חיי  ומאר ובתורתו. יתבר
נתמעטו כי  הג העולמות, כל  ג העול פעולת
האלה   החטאי בסבת ,ואור מקדושת וירדו
כמו ח "ו  ליחרב  רגל שנטיו  וכמעט ,בנפשות

אליהו דבי בתנא פ"ב)שכתוב חכמי (רבא אמרו :
מבקש התורה  מ  מבטלי אד שבני זמ כל 

וש כו '. העול את להחריב אליהוהקב"ה  (בסדר 

פ"ה) תבל"זוטא עליה וישת  אר מצוקי לה' "כי
 יו בכל  כו '.  חכמי תלמידי אלא מצוקי ואי
כל  את לחבל הקב"ה  מלפני חבלה מלאכי  יוצאי
מדרשות  ובתי כנסיות בתי  ואלמלא  כולו   העול

בדברי  ועוסקי בה יושבי  חכמי שתלמידי
ע"ש. כו' מיד כולו העול כל  את מחבלי היו  תורה 
 השרידי ידי על  להתקיי יוכלו  עדיי זה כל  ע
 יומ הקדושה בתורה   העוסקי קורא . ה' אשר
ח"ו. ובהו  לתהו לחזור לגמרי יתבטלו שלא ולילה.
רגע  אפילו לגמרי פנוי העול ח"ו היה א אבל 
בתורה  סגולה ע והתבוננות מעסק  ממש אחת
 נחרבי העולמות כל היו  כרגע תיכ הקדושה .
אחד איש   ג וא ח "ו . לגמרי ממציאות ונבטלי
את   ולקיי להעמיד שבידו  כחו. רב  לבד . מישראל 
עסקו ידי  על  בכללה  והבריאה  העולמות כל 
שכתוב  כמו  לשמה. הקדושה  בתורה  והתבוננותו

ב') צ"ט ד חלק פרק  לשמה (סנהדרי בתורה  העוסק כל 
כולו. העול כל  על מגי  א אומר  יוחנ רבי כו'.

התורה בפרק אמרו פ"ו)וכ בתורה (אבות העוסק כל
כדאי  כולו  העול שכל אלא  עוד ולא כו'. לשמה 

לו. הוא

וז"ל:ב . הזוהר", "נתיבי בספר

את   בי עה ה רב הערב לנ יל וחז "ל  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהית 
דה והזהר ,מחמת הרת וכל היח, ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָיאת
מקמת  מראה  טנ ל מקמת, הר ה מ ה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָמלא 

נפלא . בה ְְְִִֵֶָָנרחב

להית  תנא והזהיר תב מקמ ת מראה 310ְְְְְְִִִֶֶַָָ
 כניה עלמת ש "י נגד   רב הערב  מ  ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנזהרי

האמת. ְֱִֵֶַָלציקי

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

עא. כז
להאריז "ל: חיי ויטאל ע חיי מוה "ר הקדמת

מ"ת . א ' פרק לב שער חיי  ע הקדמות. שער על
 הגלגולי שער  פ"ג. מט  שער מ"ת. פ"ו לח שער 
שער  לט . הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי בשלח, בא , שמות, ויגש, פ' : הפסוקי
ספר  ישעיה . א', מלכי ספר עקב. בלק,
כי  בשלח , שמות, וישב, תולדות, פ' :הליקוטי
כי  עקב, ,ואתחנ , דברי חוקת, , בהעלות תשא ,
ספר  . תהלי ישעיה, א', מלכי ספר ,ויל תצא,
יתרו, בשלח  בא, פ' להאריז"ל: טוב הדעת ע
שמיני , פקודי, ויקהל , תשא , כי  תרומה , ,משפטי
 פנחס. בלק, חוקת , ,בהעלות במדבר, ,קדושי
פ' תורה ליקוטי ,משפטי פ' הרשב"י מאמרי שער 

ויקהל . שמות, ,מק בראשית,
:חסידי משנת מסכת ספר פ"ב, יעקב מסכת

שער להרמ"ק : רימוני פרדס  פ"י. פסח ליל  סדר
אבולעפיא: למהר"א  הגנוז  עד אוצר – טז . פ' כג
רבי  האלקי להמקובל הפליאה  ספר  א'. סי' ח "ב
למר"מ  הקודש עבודת – מפראג . קרא אביגדור
למוהר"ש המפואר  ספר – פל"ב. ח "ב גבאי   אב
לרבינו משרי מגיד  בראשית. פ' על  דרוש מולכו 
 לאברה חסד  במדבר. פ' תרומה , פ' קארו יוס
ס"ז , נהר ב ' מעיי יז , נהר א' מעי אזולאי למהר"א
 מעיי לב, כה , יז, נהר ה ' מעיי נד, נהר ד' מעיי
עמוקות  מגלה   ה'. ב', א'. נהר הקדמה, הששי
תרומה , בא, וארא, ויגש , וישלח , תולדות, פ' עה"ת:
קרח, שלח, בחקותי, בהר , קדושי תזריע, ויקרא,
מגלה   הברכה . וזאת ,ואתחנ פנחס, בלק , חוקת,
נח, כד, אופ :ואתחנ פ' על  אופני רנ"ב עמוקות
רנב, רנא, קצח, קפז , קמד, קכ, קי, צז, פ, עח , עד,
טולידאנו : למהר"ש הקבלה  לחכמת מבוא ספר 
א' מאמר ח"ב פ"ז , ו' שער ח "ב פ"ז , ז' שער ח "א 
אלגאזי: מוהרנ"ש : ספירי מעולפת ספר  חנוכה .
ואחד  עשרי יו טו, י"ג, אות עשר תשעה  יו
מפאנו : להרמ"ע מאמרות עשרה  ספר  לב, אות
ח "א חי כל א מאמר כ"ב, פ' ח"ג  די חיקור  מאמר
מאמר :כתבי פ"ד, אל יונת ספר  כב, ג', סי '
פי"ד, י"ז  חלק י"ב, פ"י, ח "ה פ"ד, ח"ב הנפש:
מאמר נ"ג, סי' כ"ו, סי' קשיטה : מאה  מאמר
 ח"ב. ה' צבאות מאמר ח "ג, כת"י  ה': שבתות 

ו ', אות ברכה עמק האותיות: שער הקדוש: של "ה 
מסכת  מ "ו, אות אור תורה  פרק שבועות מסכת
הל' יומא  מסכת כד, אות מסעי מטות דרוש  תענית
,מק וישב, בראשית: ספר  סב, אות תשובה 
כי  פ' ג', אות אור  תורה בא פ ' שמות  ספר ויגש.
ב', אות תו"א פקודי ויקהל  פ' ג', אות  תו"א תשא 
חוקת  פ' יג, אות תו"א בהעלות נשא במדבר ספר
ווי   ג , א', אות תו "א  ואתחנ פ' ב ', אות תו "א 
ע דר ספר הקדוש: הרמח"ל   פ"ו. העמודי
רבי  אמר תניא ח "א  במרו אדיר ספר ,חיי
 מילי למגזר ,אינו זעירי חקלא ומחצדי ,שמעו
ספר  . מלכי ז ' ביאור מאמר ח"ב דקשוט,
תיקונא תמינאה, תיקונא  הקדמה , :חדשי תיקוני
 חמשי תיקונא  , ועשרי תמניא  תיקונא תמניסר,
ח"כ, צבקות ה' קנאת ספר .שבעי תיקונא וחמש,
עה"ת  הרמח"ל  פירוש – .מק ויהי מאמר 
בסעודת  דרוש – .דברי במדבר, שמות, בראשית ,
.הכס ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו "ב ליל 
תפילות: תקט"ו  ספר  לרמח "ל, ד"ת  פרקי ראשי
שי , רפט , רב, קעז , קעו , קנד, קנא , קיג, תפילה 
 ." ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא ,

 הלש פ"א,שערי טו סי' ח"א אלישוב: מהר"ש
פ "ג, פ"ב , ב' סי' ח"ב עלילה , נורא בסוד יט סי' ח "א 
הגר "א  פ"ד. יג סי' ז ', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימ
תיקוני  על הגר"א ביאור פי"א . שלמה אב מוילנא,
בראשית  הזוהר על אור יהל – עא. קיא ד זוהר
על  ביאור .דברי פ' אליהו  אדרת עב. כח  ד

עב . צז  ד זוהר תיקוני

טוב: ש בעל  קאמרנאתלמידי – החיי אוצר
ד פקודי תשא , כי וארא, הברכה : היכל  תצא. פ '
ד עקב תצא, פ' עב יג ד ראה , פ' בלק, פ' שיח ,
זוהר  ע"ד. כח ד תבא כי ע"א. רט ד עב, סח
עא. לז ד עב. כג ד עא, כה  ד בראשית פ' חי
ד קיג, ד ע"ג, קיב ד עא, קו  ד ע"ד, קא ד
ז ' ד שמות תלט. ד תכו, ד' ויחי  פ' ע"ד. שכט 
 אופ מ"א ביתו זק  עב. קע ד ע"ד. פו  ד ע"ג.
 רט. ד י"ג אופ מ"ד עה , ד טז  אופ מז , ד ז
תולדות   כו. אות ג' אמונה  שביל  מצוותי נתיב
תרסו. ד שופטי פ' תס, ד נשא  פ' יוס יעקב
ליקוטי  ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני 
דברי  ויקהל . פ' חיי דברי  כב. ח , סי ' ח"א "מוהר
אר מט. ד האיש אשרי   יג. מכתב שמחה 
היהודי  תפארת יא . אות  עול אור פ"ב. א'  החיי
ע' הגאולה על .46 ד ח"ת היהודי נפלאות ו'. אות



 הרהז ק ל ַַ יב יב יב יב 

נה .[ב]מטאים  יניהם, בים ליקים  ארי .מ בם תא תדבק מי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

עץ וזה  מים . לגי  על תל עץ  והיה  נאמר  הרה. ל  והרא התר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהא

יל. לא  ועלה  אמר ְֱִִֵֶֶַַַָֹהח ים 

ל ד ידי על  אא  יח ארח ת ייג לא  ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹבואי
 וכ לבד, ויטאל   יח הרב מר וכתבי ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹההר
הרה  הארכנ כבר אר.  ארה  ערי ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻפר
ועבד מאהבה עבד אא  מקל, היה  א ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻמה

ארמראה – י "ט ז', עקב רת קמרנה  ה רכה (היכל  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

י') רק .הזהר ֶֶַַ

 ל הע את מיל מ ל רה המד ְִִֵֶַַַָָָָרק

חז"ל צ"ט:)ואמר רי (סנהדרי סנ אל רי אמר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָ
פמליא  ל  ימ מ ל רה  העסק ְְְִִֵֵַַָָָָָָָל 
יחזק א" אמר: מה ל  במליא מעלה  ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָל 
אמר רב  לי". יעה  ל לי ל יעה  ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָמעי
אמר: מה  ו ל  מעלה  ל לטרי נה  אילְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
 מי לנטע יתי ידי בצל  פי ברי  י וא"ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ל  על מג א אמר: חני רי ."אר ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹוליסד
ולוי  ." יתי ידי "בצל אמר : ל  לְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָהע
"ולאמר אמר: ה א לה את מקרב א ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאמר

אה". עי   ְִִַַָלצ

"יהח נפ" ספר כ"ה)וע רק  ד' רק(ער , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
 ואי .להע  לקיי זכה מ ל ה רה  עסק ידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

,דה הז הר מלימד  יתר מ ל רה   עיי) ְְְִִֵֵַַַַָָָ

הזהר) .אר ַַ

יש כשעדיי זה  וכל  :החיי נפש לשו וזה 
 בעיו ובתורתו  יתבר בו שדבקי מישראל אנשי
 חפצ ה' בתורת ורק לשמה. גדולה ויגיעה ושקידה
מעסק לגמרי   שבטלי האנשי ואז  . הימי כל 
 חיי שאול  ירדו המה  .בחירת מרוע התורה
בו  הדבוקי ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשי
כל  ועל  ח "ו . יכרתו  חיי  ומאר ובתורתו. יתבר
נתמעטו כי  הג העולמות, כל  ג העול פעולת
האלה   החטאי בסבת ,ואור מקדושת וירדו
כמו ח "ו  ליחרב  רגל שנטיו  וכמעט ,בנפשות

אליהו דבי בתנא פ"ב)שכתוב חכמי (רבא אמרו :
מבקש התורה  מ  מבטלי אד שבני זמ כל 

וש כו '. העול את להחריב אליהוהקב"ה  (בסדר 

פ"ה) תבל"זוטא עליה וישת  אר מצוקי לה' "כי
 יו בכל  כו '.  חכמי תלמידי אלא מצוקי ואי
כל  את לחבל הקב"ה  מלפני חבלה מלאכי  יוצאי
מדרשות  ובתי כנסיות בתי  ואלמלא  כולו   העול

בדברי  ועוסקי בה יושבי  חכמי שתלמידי
ע"ש. כו' מיד כולו העול כל  את מחבלי היו  תורה 
 השרידי ידי על  להתקיי יוכלו  עדיי זה כל  ע
 יומ הקדושה בתורה   העוסקי קורא . ה' אשר
ח"ו. ובהו  לתהו לחזור לגמרי יתבטלו שלא ולילה.
רגע  אפילו לגמרי פנוי העול ח"ו היה א אבל 
בתורה  סגולה ע והתבוננות מעסק  ממש אחת
 נחרבי העולמות כל היו  כרגע תיכ הקדושה .
אחד איש   ג וא ח "ו . לגמרי ממציאות ונבטלי
את   ולקיי להעמיד שבידו  כחו. רב  לבד . מישראל 
עסקו ידי  על  בכללה  והבריאה  העולמות כל 
שכתוב  כמו  לשמה. הקדושה  בתורה  והתבוננותו

ב') צ"ט ד חלק פרק  לשמה (סנהדרי בתורה  העוסק כל 
כולו. העול כל  על מגי  א אומר  יוחנ רבי כו'.

התורה בפרק אמרו פ"ו)וכ בתורה (אבות העוסק כל
כדאי  כולו  העול שכל אלא  עוד ולא כו'. לשמה 

לו. הוא

וז"ל:ב . הזוהר", "נתיבי בספר

את   בי עה ה רב הערב לנ יל וחז "ל  ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהית 
דה והזהר ,מחמת הרת וכל היח, ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָיאת
מקמת  מראה  טנ ל מקמת, הר ה מ ה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָמלא 

נפלא . בה ְְְִִֵֶָָנרחב

להית  תנא והזהיר תב מקמ ת מראה 310ְְְְְְִִִֶֶַָָ
 כניה עלמת ש "י נגד   רב הערב  מ  ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנזהרי

האמת. ְֱִֵֶַָלציקי

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

 הרהז ק ל יג ַַ

גווני  ד' מאמר יתרו  פ' חדש : זוהר  עב . קמז, עב.
יתרו פ ' בראשית. ימי ז ' מאמר יתרו פ ' עינא.
ד חדש: זוהר תיקוני  דמצחא . שרטוטי מאמר

עא. כז
להאריז "ל: חיי ויטאל ע חיי מוה "ר הקדמת

מ"ת . א ' פרק לב שער חיי  ע הקדמות. שער על
 הגלגולי שער  פ"ג. מט  שער מ"ת. פ"ו לח שער 
שער  לט . הקדמה לג. הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי בשלח, בא , שמות, ויגש, פ' : הפסוקי
ספר  ישעיה . א', מלכי ספר עקב. בלק,
כי  בשלח , שמות, וישב, תולדות, פ' :הליקוטי
כי  עקב, ,ואתחנ , דברי חוקת, , בהעלות תשא ,
ספר  . תהלי ישעיה, א', מלכי ספר ,ויל תצא,
יתרו, בשלח  בא, פ' להאריז"ל: טוב הדעת ע
שמיני , פקודי, ויקהל , תשא , כי  תרומה , ,משפטי
 פנחס. בלק, חוקת , ,בהעלות במדבר, ,קדושי
פ' תורה ליקוטי ,משפטי פ' הרשב"י מאמרי שער 

ויקהל . שמות, ,מק בראשית,
:חסידי משנת מסכת ספר פ"ב, יעקב מסכת

שער להרמ"ק : רימוני פרדס  פ"י. פסח ליל  סדר
אבולעפיא: למהר"א  הגנוז  עד אוצר – טז . פ' כג
רבי  האלקי להמקובל הפליאה  ספר  א'. סי' ח "ב
למר"מ  הקודש עבודת – מפראג . קרא אביגדור
למוהר"ש המפואר  ספר – פל"ב. ח "ב גבאי   אב
לרבינו משרי מגיד  בראשית. פ' על  דרוש מולכו 
 לאברה חסד  במדבר. פ' תרומה , פ' קארו יוס
ס"ז , נהר ב ' מעיי יז , נהר א' מעי אזולאי למהר"א
 מעיי לב, כה , יז, נהר ה ' מעיי נד, נהר ד' מעיי
עמוקות  מגלה   ה'. ב', א'. נהר הקדמה, הששי
תרומה , בא, וארא, ויגש , וישלח , תולדות, פ' עה"ת:
קרח, שלח, בחקותי, בהר , קדושי תזריע, ויקרא,
מגלה   הברכה . וזאת ,ואתחנ פנחס, בלק , חוקת,
נח, כד, אופ :ואתחנ פ' על  אופני רנ"ב עמוקות
רנב, רנא, קצח, קפז , קמד, קכ, קי, צז, פ, עח , עד,
טולידאנו : למהר"ש הקבלה  לחכמת מבוא ספר 
א' מאמר ח"ב פ"ז , ו' שער ח "ב פ"ז , ז' שער ח "א 
אלגאזי: מוהרנ"ש : ספירי מעולפת ספר  חנוכה .
ואחד  עשרי יו טו, י"ג, אות עשר תשעה  יו
מפאנו : להרמ"ע מאמרות עשרה  ספר  לב, אות
ח "א חי כל א מאמר כ"ב, פ' ח"ג  די חיקור  מאמר
מאמר :כתבי פ"ד, אל יונת ספר  כב, ג', סי '
פי"ד, י"ז  חלק י"ב, פ"י, ח "ה פ"ד, ח"ב הנפש:
מאמר נ"ג, סי' כ"ו, סי' קשיטה : מאה  מאמר
 ח"ב. ה' צבאות מאמר ח "ג, כת"י  ה': שבתות 

ו ', אות ברכה עמק האותיות: שער הקדוש: של "ה 
מסכת  מ "ו, אות אור תורה  פרק שבועות מסכת
הל' יומא  מסכת כד, אות מסעי מטות דרוש  תענית
,מק וישב, בראשית: ספר  סב, אות תשובה 
כי  פ' ג', אות אור  תורה בא פ ' שמות  ספר ויגש.
ב', אות תו"א פקודי ויקהל  פ' ג', אות  תו"א תשא 
חוקת  פ' יג, אות תו"א בהעלות נשא במדבר ספר
ווי   ג , א', אות תו "א  ואתחנ פ' ב ', אות תו "א 
ע דר ספר הקדוש: הרמח"ל   פ"ו. העמודי
רבי  אמר תניא ח "א  במרו אדיר ספר ,חיי
 מילי למגזר ,אינו זעירי חקלא ומחצדי ,שמעו
ספר  . מלכי ז ' ביאור מאמר ח"ב דקשוט,
תיקונא תמינאה, תיקונא  הקדמה , :חדשי תיקוני
 חמשי תיקונא  , ועשרי תמניא  תיקונא תמניסר,
ח"כ, צבקות ה' קנאת ספר .שבעי תיקונא וחמש,
עה"ת  הרמח"ל  פירוש – .מק ויהי מאמר 
בסעודת  דרוש – .דברי במדבר, שמות, בראשית ,
.הכס ונתת דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו "ב ליל 
תפילות: תקט"ו  ספר  לרמח "ל, ד"ת  פרקי ראשי
שי , רפט , רב, קעז , קעו , קנד, קנא , קיג, תפילה 
 ." ואתחנ תפלה  תצה , חשמ"ל, תפילה  שעא ,

 הלש פ"א,שערי טו סי' ח"א אלישוב: מהר"ש
פ "ג, פ"ב , ב' סי' ח"ב עלילה , נורא בסוד יט סי' ח "א 
הגר "א  פ"ד. יג סי' ז ', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימ
תיקוני  על הגר"א ביאור פי"א . שלמה אב מוילנא,
בראשית  הזוהר על אור יהל – עא. קיא ד זוהר
על  ביאור .דברי פ' אליהו  אדרת עב. כח  ד

עב . צז  ד זוהר תיקוני

טוב: ש בעל  קאמרנאתלמידי – החיי אוצר
ד פקודי תשא , כי וארא, הברכה : היכל  תצא. פ '
ד עקב תצא, פ' עב יג ד ראה , פ' בלק, פ' שיח ,
זוהר  ע"ד. כח ד תבא כי ע"א. רט ד עב, סח
עא. לז ד עב. כג ד עא, כה  ד בראשית פ' חי
ד קיג, ד ע"ג, קיב ד עא, קו  ד ע"ד, קא ד
ז ' ד שמות תלט. ד תכו, ד' ויחי  פ' ע"ד. שכט 
 אופ מ"א ביתו זק  עב. קע ד ע"ד. פו  ד ע"ג.
 רט. ד י"ג אופ מ"ד עה , ד טז  אופ מז , ד ז
תולדות   כו. אות ג' אמונה  שביל  מצוותי נתיב
תרסו. ד שופטי פ' תס, ד נשא  פ' יוס יעקב
ליקוטי  ג'. מאמר אדר חודש מאמר יששכר בני 
דברי  ויקהל . פ' חיי דברי  כב. ח , סי ' ח"א "מוהר
אר מט. ד האיש אשרי   יג. מכתב שמחה 
היהודי  תפארת יא . אות  עול אור פ"ב. א'  החיי
ע' הגאולה על .46 ד ח"ת היהודי נפלאות ו'. אות
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? יראל דלי  על לד ר יכלים  אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָעכו
האמיםהבה  י ראל ד לי  מ אה י תר  האחר ן  מהר  לנ  י אמת היא  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צ ם  זצ"ל ,  אי והחז ן ח ים  החפץ יניהם  האחר נים, נים  ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמאה

זוה "ק, ללמד ים.לנהאמ רב הערב הם דרכיהם הלכים א וא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הא לה?לכל לקרב י ראל עם לה לת  עית מה  מעלה ל ין  בית אלי אחד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אתכם ואם אל דה ההר  לד את  נפרסם יחד   נ  נא רתק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יראל? עם  להלת עית מה מעלה ל ין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבית

,ענםמק כל  זה"ק  ערים   והפצנ מקם, מקם  כל  דה זהר קנ ח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ז"ל אמרם ט ב  עה  לקם וזכינ ,כלנ('ב עד נד ף  [מי ](ת ל : ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נתס  עיר אנ י  .ית אני  על נתס   מיחה ולא ית אני  למח ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפר

 העלם ל על  נתס  [] העלם כל .עיר אני  יעמד[ג]על הר ים  [זכת , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ

שמואל  דברי קפח. ע' נשא פ' יואל דברי קלו.
(סלאני)'א מהדו "ת מונקאטש תורה  דברי נח . פ '

עג. ע' התעוררות מכתב מט. ד האיש  אשרי טו.

צ . מע' יוס יעקב זכרו מלעלוב. דוד רבי הרה "ק
מאמרי  ישראל , שמחת עב. ו' ד ואמונה  אמת 
על  "הרי חידושי  ו '. ד האר גאולת שמחה .
, "הרי חידושי שלח. לפ' השמטות  ,גיטי מסכת
מגילת  הרמז  דר על  הגר"א  פירוש וגאולה . גלות
ח' דרוש חת"ס מב. ד המשולש חוט  א . אסתר
קפז . ד התמורה ועל הגאולה על  תקס"ט. תמוז
ט"ב  מהר"י  הברכה. וזאת פרשת טוב יו קדושת

דל אל  משכיל קטז . ד כלל (קאלאמייא )הגש"פ ח "ג
משה  ויואל רנ . ע' קרח פ ' תורה  חידושי   א . פרט  י
חידושי  קנ . ד ש "ש מאמר קנג. סי ' א' מאמר
חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח . ע'  דברי תורה 
 בהעלות רנ . ע' קרח קעט, ע' בשלח, כו ע ' תורה 
לב, ע' תש"כ  תקלו, ע' לד, ע' תשי"ז קלג. ע'
ויואל  קודש. דברות  קנה. ע' מא"י דרשות  חיד"ת
ע' ח"א מכ' יואל  דברי קסא. קנז, קנב , ע' משה
מאמר הטהור שולח  קכ. ד וישלח פ' קלה,
אייר. חודש  צדיקי זכרו עד, ד ופרנסה אמונה 
אוצר  כה . ע' הרמ"ח סיפורי יג. ד הנר אור 

ד' א ' ח"ד וכבוד(מרגליות)הסיפורי פאר .סיפורי)

מבעלזא ) 258מהר"ש  ד
כי ג. וז "ל : כותב כ "ה מכתב במכתבי  חיי החפ

להוכיח נביא  במקו צופה , בגדר  חכ תלמיד כל 
למאד, גדול עונו בזה  מתרשל  א וח"ו ד' דר  לע
להוכיח ובידו בתורה שמופלג  מי אלה  ובימינו

זה . לעני  חכ תלמיד  נקרא

בזהועל להתעצל  שלא ועיר עיר שבכל הרבני
בנפשו כי לדעת עליו כי יד כלאחר  העני ולדחות

זה, על  ושלו חס  ויתבע  להנצל הוא  הרוצה וכל 
 להמו ולזרז להוכיח  עליו הקשה  הדי ממדת

הציל,ישראל  נפשו את המו ואז  יטענו  בודאי כי
, הרעי  מעשיה על  לדי שיובאו בעת ישראל 
 חכמי שהתלמידי מפני בזה , אשמי שאינ
על  כ ועל  , מעשיה על   אות הוכיחו לא  והרבני
הנכונה  הדר את ולהורות  להוכיח הרבני
 הדי ממדת הצילו  נפש את ואז  והישרה  הטובה 
במדה  למוטב  יחזרו ישראל  המו את  וג הקשה
לגאולה  ונזכה ובבא בזה עי"ז  לנו  טוב ויהי' מרובה ,

עכ"ל . במהרה. ולישועה 
ועדה עיר ובכל מאחר נפשי עלי  שלו לומר ואי
החיוב  אי ולכ הקהל , ידי על  שנתמנו בי"ד יש
 רבני שיש במקומות ובפרט ישראל , כל  על מוטל
על  כי הדבר, מוטל שעליה נאמר אל הקהל ראשי
בעוברי ולפגוע למחות החיוב מישראל אד כל
זה דדבר  עבירה, מעוברי עי להעלי ואסור עבירה
דכל  שליחות די ובית ישראל , כל על מוטל
ואחד  אחד כל  נפטרו זה ידי ועל  עבדי ישראל
 שליחות עושה די בית כשאי אבל מלהשגיח,
אחד  כל על בזה החובה חלה שוב  דישראל ,

וז "ל: בתשובותיו  החת"ס  כמ "ש מישראל
בזה, זה  ערבי ישראל כל  ומצות  חוקי  וקיו
אשר בכלל למחות בידו ויש מוחה שאינו מי ונכנס

הזאת תורה דברי את יקי תבואלא פ ' "רמב כפי'
שלמטה  ב"ד זה  יקי לא אשר ומ"ש ספרי, עפ"י
וגדול  קט מישראל אד כל אלא ב"ד  דוקא  לאו
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 העל וא וכתי' לעשות, בידו  יש  א הוא,  ש
שהי' משמע למול מזרעו בתתו האר  ע יעלימו 
בפ' כדמוכח ב"ד, איננו  וע"ה  יעלימו שלא  ע"ה  על
עיני  היינו וב"ד הדיוט היינו  בעשותה דע"ה  חטאות
יעלימו, שלא הכתוב הטיל  ע"ה  כל  על  וא"כ העדה ,
ש"מ  ,עול כל למעט אותו והכרתי אח"כ ומדכתב
הכתוב  שמיעט  אלא כמותו  בכרת  ג"כ  לה שהי'
שוא שבועות מעונש חו מכרת  עונש והיקל
שבועות  פ' מש"ס קצת בדבר עיו ויש טפי דחמיר
 שו כל ובי ב"ד בי שאי  נכו אמת  מ"מ ,הדייני
עבירה  בעוברי ולפגוע למחות שיכול מישראל  איש 
מיקרי  לא רבו  לפני תלמיד ואפילו  , כלו ולא
עד רשע  באגרו ולהכות  בה לפגוע אפקרותא 
ואמר ואמרט  ואכ חכלי ' ב כנחמי ' נפשו שתצא
לישנא  מקו בכל שהזכירו וב "ד בכ אשלח יד
כמו ביד כח שיש דמלתא  ואורחא  הוא בעלמא
וכמו להפרישו, מצויי ב"ד  נבילות  אוכל קט
המצות  בס' ס"ל "ורמב למולו, מצווי' ב "ד במילה 
אפי' פסק  ע"כ תסור, מלא נינהו  מה "ת דרבנ אפי'
ומצה  חמ מהל' פ"ו כמ"ש ככה ,  דרבנ באיסור

בע "פ מצה  ג')באוכל  משנה  פ"ז נזיר תי"ט ודברי (ועי'
ההכאה  שיעור שכתב תמוהי קל"ב חולי  "ר חי'
דדבר להנ "ל  נחזור תימא והוא דאורי' כמלקות ל"ט 
דכל  שליחותיהו וב"ד ישראל , כל  על  מוטל זה 
ועי "ז  דישראל, שלוחא שנתמנו עבדי  ישראל 
גברי  העמידו כי מלהשגיח ואחד אחד כל נפטרו
ורישא בקרירא  ריש והיינו בחריקוהו רברבי
בחלק זה וכל איכא , קרירי ומ"מ בחמימי דרישי

עכ"ל  ומצות, קע"ז)חוקי סימ חו"מ חת"ס  .(שו"ת

לעסוק כמונו  ער לפחותי  מה תאמר  וא
,עיני  מבי קורה  טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות
אחת  שבספינה מפני מספקת תשובה  זו אי א
ניתפס נמחה לא  שא מאחר ,נוסעי אנו יחדיו
 וחייבי צריכי אנו נפשינו  ולהציל הדור, בעוונות
וז"ל: עול גדר בספר חיי החפ שכתב וכמו
מה"ת  מ"ע מישראל  איש כל על  יש כי ידוע והנה 
כמו איסור באיזה   כשנכשלי בעמיתו להוכיח
מציל  הוא שמוכיחו ועי"ז וגו' תוכיח הוכח שנאמר

חטא באותו  יתפס שלא עצמו שנפרע את דכש
בידו שהיה מאלה נפרע  כ העו מעושי הקב "ה

מיחו  ולא נ"ה)למחות למחות (שבת בידו  שיש מי 
שהיה  ומי עבור נתפס מיחה  ולא עירו באנשי
 בעו נתפס  מיחה ולא ביתו באנשי למחות  בידו 

ביתו בפרהסיא אנשי שנעשה איסור דכל  ידוע  וג

ש"ש  מחלל שנקרא מבצנעא יותר הרבה חמור הוא
שלא  ביותר גדול ההוכחה חיוב   ג ואז  בפרהסיא 
במנהג  ג כ ועל הקב"ה של מצותיו הותר יאמרו
חמורות  עוונות על בפרהסיא שעוברי הזה הרע 
איש  כל וכדומה המשפחה טהרת שבת, כחילול
ושלא  לשתוק  לו חלילה בלבבו נגע  הש שיראת
הלא  מנע  ולא למנוע  בידו שיכולת ומי  בזה , למחות

העו בחומר הוא  ג זה יתפס כעי וכדאיתא וכנ"ל ,
רבה בויקרא ישראל )ג"כ פזורה שה  הפסוק ישראל (על .

באחד לוקה  שה של  דרכו  מה  לשה נמשלו
 דדרכ הצא כל [היינו  מרגישי וכול מאיבריו 
ופסקה  באבריה לוקה  וכשאחת זה  אחר זה  להמש
ישראל  א [ מקו באותו  יעמדו  כול עוד, מליל

. נענשי  וכול חטא אחד
 יושבי שהיו אד לבני משל  רשב"י תני וכ
תחתיו, וקדח והתחיל קודח  מה אחד  נטל בספינה
מה לה אמר ,כ עושה אתה למה חבריו לו אמרו
מפני לו אמרו קודח, אני  תחתי לא  לכ איכפת
נפשינו את הרי ע "כ. וכו'. הספינה את מצי שאתה
בני נפשות את וכ להציל  ורוצי  תובעי אנו
בנפשינו עליה חסי שאנו לנו  היקרי ביתינו
 י בלב בספינה  שטובעי כזה במצב  הא ,להציל
לומר בכלל שיי חור בזה קודח שהזולת בגלל
 להתקומ  חייבי אנו אי ערכינו פחיתת שמפאת
זה הוא פתי הלא מעש, בלי מנגד נעמוד  רק נגדו

.כ חושב אפילו או כ שאומר
הרה"ק  בש דשמעתי י"ל  צביועוד  מוה"ר

רצומרידניק המתחדשי מכת שכמה בעת זצ "ל
לו ונודע הזמ רוח לפי ספר בית ברודניק  לייסד
ועלה  לדרכו, אז שנסע קוד האחרונה ברגע הדבר
עבר ונבזה עני  איש ויאמר, משלו וישא הבימה  על
פרצה  כי  וראה  אחת עיירה  דר נדודיו במסע פע
 ש עומדי אנשי כי וירא אחד, בבית ואחזה אש
אנשי  את להזעיק   מתעוררי ואינ נפש בשלוות 
פיו יפתח  א בלבו  ויחשוב , עצמ את  להציל  העיר
הלא שריפה  דבר על העיר לאנשי  להודיע ויצעק
היש השריפה , בעסק ונבזה  שפל ל מה לי, ילעיגו

ושוב הזאת, בעיר ונחלה  חלק בדעתול החליט 
סכנה  בחזקת   והאנשי בוער אש מה , עלי יעבור
בקול  לקרא והתחיל  בשקט , כ על  לעבור אוכל לא
אאמו "ר כ"ק  וסיי , מתרדמת העיר אנשי לעורר
את  הצילו  בוער אש יקרי יהודי קדשו, בלבת
לבטל  הצליח בידו ה' חפ ואכ   נפשותיכ

רשע . אנשי מזימות
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? יראל דלי  על לד ר יכלים  אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָעכו
האמיםהבה  י ראל ד לי  מ אה י תר  האחר ן  מהר  לנ  י אמת היא  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צ ם  זצ"ל ,  אי והחז ן ח ים  החפץ יניהם  האחר נים, נים  ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמאה

זוה "ק, ללמד ים.לנהאמ רב הערב הם דרכיהם הלכים א וא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הא לה?לכל לקרב י ראל עם לה לת  עית מה  מעלה ל ין  בית אלי אחד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אתכם ואם אל דה ההר  לד את  נפרסם יחד   נ  נא רתק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יראל? עם  להלת עית מה מעלה ל ין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבית

,ענםמק כל  זה"ק  ערים   והפצנ מקם, מקם  כל  דה זהר קנ ח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ז"ל אמרם ט ב  עה  לקם וזכינ ,כלנ('ב עד נד ף  [מי ](ת ל : ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נתס  עיר אנ י  .ית אני  על נתס   מיחה ולא ית אני  למח ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפר

 העלם ל על  נתס  [] העלם כל .עיר אני  יעמד[ג]על הר ים  [זכת , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ

שמואל  דברי קפח. ע' נשא פ' יואל דברי קלו.
(סלאני)'א מהדו "ת מונקאטש תורה  דברי נח . פ '

עג. ע' התעוררות מכתב מט. ד האיש  אשרי טו.

צ . מע' יוס יעקב זכרו מלעלוב. דוד רבי הרה "ק
מאמרי  ישראל , שמחת עב. ו' ד ואמונה  אמת 
על  "הרי חידושי  ו '. ד האר גאולת שמחה .
, "הרי חידושי שלח. לפ' השמטות  ,גיטי מסכת
מגילת  הרמז  דר על  הגר"א  פירוש וגאולה . גלות
ח' דרוש חת"ס מב. ד המשולש חוט  א . אסתר
קפז . ד התמורה ועל הגאולה על  תקס"ט. תמוז
ט"ב  מהר"י  הברכה. וזאת פרשת טוב יו קדושת

דל אל  משכיל קטז . ד כלל (קאלאמייא )הגש"פ ח "ג
משה  ויואל רנ . ע' קרח פ ' תורה  חידושי   א . פרט  י
חידושי  קנ . ד ש "ש מאמר קנג. סי ' א' מאמר
חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח . ע'  דברי תורה 
 בהעלות רנ . ע' קרח קעט, ע' בשלח, כו ע ' תורה 
לב, ע' תש"כ  תקלו, ע' לד, ע' תשי"ז קלג. ע'
ויואל  קודש. דברות  קנה. ע' מא"י דרשות  חיד"ת
ע' ח"א מכ' יואל  דברי קסא. קנז, קנב , ע' משה
מאמר הטהור שולח  קכ. ד וישלח פ' קלה,
אייר. חודש  צדיקי זכרו עד, ד ופרנסה אמונה 
אוצר  כה . ע' הרמ"ח סיפורי יג. ד הנר אור 

ד' א ' ח"ד וכבוד(מרגליות)הסיפורי פאר .סיפורי)

מבעלזא ) 258מהר"ש  ד
כי ג. וז "ל : כותב כ "ה מכתב במכתבי  חיי החפ

להוכיח נביא  במקו צופה , בגדר  חכ תלמיד כל 
למאד, גדול עונו בזה  מתרשל  א וח"ו ד' דר  לע
להוכיח ובידו בתורה שמופלג  מי אלה  ובימינו

זה . לעני  חכ תלמיד  נקרא

בזהועל להתעצל  שלא ועיר עיר שבכל הרבני
בנפשו כי לדעת עליו כי יד כלאחר  העני ולדחות

זה, על  ושלו חס  ויתבע  להנצל הוא  הרוצה וכל 
 להמו ולזרז להוכיח  עליו הקשה  הדי ממדת

הציל,ישראל  נפשו את המו ואז  יטענו  בודאי כי
, הרעי  מעשיה על  לדי שיובאו בעת ישראל 
 חכמי שהתלמידי מפני בזה , אשמי שאינ
על  כ ועל  , מעשיה על   אות הוכיחו לא  והרבני
הנכונה  הדר את ולהורות  להוכיח הרבני
 הדי ממדת הצילו  נפש את ואז  והישרה  הטובה 
במדה  למוטב  יחזרו ישראל  המו את  וג הקשה
לגאולה  ונזכה ובבא בזה עי"ז  לנו  טוב ויהי' מרובה ,

עכ"ל . במהרה. ולישועה 
ועדה עיר ובכל מאחר נפשי עלי  שלו לומר ואי
החיוב  אי ולכ הקהל , ידי על  שנתמנו בי"ד יש
 רבני שיש במקומות ובפרט ישראל , כל  על מוטל
על  כי הדבר, מוטל שעליה נאמר אל הקהל ראשי
בעוברי ולפגוע למחות החיוב מישראל אד כל
זה דדבר  עבירה, מעוברי עי להעלי ואסור עבירה
דכל  שליחות די ובית ישראל , כל על מוטל
ואחד  אחד כל  נפטרו זה ידי ועל  עבדי ישראל
 שליחות עושה די בית כשאי אבל מלהשגיח,
אחד  כל על בזה החובה חלה שוב  דישראל ,

וז "ל: בתשובותיו  החת"ס  כמ "ש מישראל
בזה, זה  ערבי ישראל כל  ומצות  חוקי  וקיו
אשר בכלל למחות בידו ויש מוחה שאינו מי ונכנס

הזאת תורה דברי את יקי תבואלא פ ' "רמב כפי'
שלמטה  ב"ד זה  יקי לא אשר ומ"ש ספרי, עפ"י
וגדול  קט מישראל אד כל אלא ב"ד  דוקא  לאו
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 העל וא וכתי' לעשות, בידו  יש  א הוא,  ש
שהי' משמע למול מזרעו בתתו האר  ע יעלימו 
בפ' כדמוכח ב"ד, איננו  וע"ה  יעלימו שלא  ע"ה  על
עיני  היינו וב"ד הדיוט היינו  בעשותה דע"ה  חטאות
יעלימו, שלא הכתוב הטיל  ע"ה  כל  על  וא"כ העדה ,
ש"מ  ,עול כל למעט אותו והכרתי אח"כ ומדכתב
הכתוב  שמיעט  אלא כמותו  בכרת  ג"כ  לה שהי'
שוא שבועות מעונש חו מכרת  עונש והיקל
שבועות  פ' מש"ס קצת בדבר עיו ויש טפי דחמיר
 שו כל ובי ב"ד בי שאי  נכו אמת  מ"מ ,הדייני
עבירה  בעוברי ולפגוע למחות שיכול מישראל  איש 
מיקרי  לא רבו  לפני תלמיד ואפילו  , כלו ולא
עד רשע  באגרו ולהכות  בה לפגוע אפקרותא 
ואמר ואמרט  ואכ חכלי ' ב כנחמי ' נפשו שתצא
לישנא  מקו בכל שהזכירו וב "ד בכ אשלח יד
כמו ביד כח שיש דמלתא  ואורחא  הוא בעלמא
וכמו להפרישו, מצויי ב"ד  נבילות  אוכל קט
המצות  בס' ס"ל "ורמב למולו, מצווי' ב "ד במילה 
אפי' פסק  ע"כ תסור, מלא נינהו  מה "ת דרבנ אפי'
ומצה  חמ מהל' פ"ו כמ"ש ככה ,  דרבנ באיסור

בע "פ מצה  ג')באוכל  משנה  פ"ז נזיר תי"ט ודברי (ועי'
ההכאה  שיעור שכתב תמוהי קל"ב חולי  "ר חי'
דדבר להנ "ל  נחזור תימא והוא דאורי' כמלקות ל"ט 
דכל  שליחותיהו וב"ד ישראל , כל  על  מוטל זה 
ועי "ז  דישראל, שלוחא שנתמנו עבדי  ישראל 
גברי  העמידו כי מלהשגיח ואחד אחד כל נפטרו
ורישא בקרירא  ריש והיינו בחריקוהו רברבי
בחלק זה וכל איכא , קרירי ומ"מ בחמימי דרישי

עכ"ל  ומצות, קע"ז)חוקי סימ חו"מ חת"ס  .(שו"ת

לעסוק כמונו  ער לפחותי  מה תאמר  וא
,עיני  מבי קורה  טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות
אחת  שבספינה מפני מספקת תשובה  זו אי א
ניתפס נמחה לא  שא מאחר ,נוסעי אנו יחדיו
 וחייבי צריכי אנו נפשינו  ולהציל הדור, בעוונות
וז"ל: עול גדר בספר חיי החפ שכתב וכמו
מה"ת  מ"ע מישראל  איש כל על  יש כי ידוע והנה 
כמו איסור באיזה   כשנכשלי בעמיתו להוכיח
מציל  הוא שמוכיחו ועי"ז וגו' תוכיח הוכח שנאמר

חטא באותו  יתפס שלא עצמו שנפרע את דכש
בידו שהיה מאלה נפרע  כ העו מעושי הקב "ה

מיחו  ולא נ"ה)למחות למחות (שבת בידו  שיש מי 
שהיה  ומי עבור נתפס מיחה  ולא עירו באנשי
 בעו נתפס  מיחה ולא ביתו באנשי למחות  בידו 

ביתו בפרהסיא אנשי שנעשה איסור דכל  ידוע  וג

ש"ש  מחלל שנקרא מבצנעא יותר הרבה חמור הוא
שלא  ביותר גדול ההוכחה חיוב   ג ואז  בפרהסיא 
במנהג  ג כ ועל הקב"ה של מצותיו הותר יאמרו
חמורות  עוונות על בפרהסיא שעוברי הזה הרע 
איש  כל וכדומה המשפחה טהרת שבת, כחילול
ושלא  לשתוק  לו חלילה בלבבו נגע  הש שיראת
הלא  מנע  ולא למנוע  בידו שיכולת ומי  בזה , למחות

העו בחומר הוא  ג זה יתפס כעי וכדאיתא וכנ"ל ,
רבה בויקרא ישראל )ג"כ פזורה שה  הפסוק ישראל (על .

באחד לוקה  שה של  דרכו  מה  לשה נמשלו
 דדרכ הצא כל [היינו  מרגישי וכול מאיבריו 
ופסקה  באבריה לוקה  וכשאחת זה  אחר זה  להמש
ישראל  א [ מקו באותו  יעמדו  כול עוד, מליל

. נענשי  וכול חטא אחד
 יושבי שהיו אד לבני משל  רשב"י תני וכ
תחתיו, וקדח והתחיל קודח  מה אחד  נטל בספינה
מה לה אמר ,כ עושה אתה למה חבריו לו אמרו
מפני לו אמרו קודח, אני  תחתי לא  לכ איכפת
נפשינו את הרי ע "כ. וכו'. הספינה את מצי שאתה
בני נפשות את וכ להציל  ורוצי  תובעי אנו
בנפשינו עליה חסי שאנו לנו  היקרי ביתינו
 י בלב בספינה  שטובעי כזה במצב  הא ,להציל
לומר בכלל שיי חור בזה קודח שהזולת בגלל
 להתקומ  חייבי אנו אי ערכינו פחיתת שמפאת
זה הוא פתי הלא מעש, בלי מנגד נעמוד  רק נגדו

.כ חושב אפילו או כ שאומר
הרה"ק  בש דשמעתי י"ל  צביועוד  מוה"ר

רצומרידניק המתחדשי מכת שכמה בעת זצ "ל
לו ונודע הזמ רוח לפי ספר בית ברודניק  לייסד
ועלה  לדרכו, אז שנסע קוד האחרונה ברגע הדבר
עבר ונבזה עני  איש ויאמר, משלו וישא הבימה  על
פרצה  כי  וראה  אחת עיירה  דר נדודיו במסע פע
 ש עומדי אנשי כי וירא אחד, בבית ואחזה אש
אנשי  את להזעיק   מתעוררי ואינ נפש בשלוות 
פיו יפתח  א בלבו  ויחשוב , עצמ את  להציל  העיר
הלא שריפה  דבר על העיר לאנשי  להודיע ויצעק
היש השריפה , בעסק ונבזה  שפל ל מה לי, ילעיגו

ושוב הזאת, בעיר ונחלה  חלק בדעתול החליט 
סכנה  בחזקת   והאנשי בוער אש מה , עלי יעבור
בקול  לקרא והתחיל  בשקט , כ על  לעבור אוכל לא
אאמו "ר כ"ק  וסיי , מתרדמת העיר אנשי לעורר
את  הצילו  בוער אש יקרי יהודי קדשו, בלבת
לבטל  הצליח בידו ה' חפ ואכ   נפשותיכ

רשע . אנשי מזימות
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הנה כם קם  י "ח )לכם , מנה  ה ' רק  אב ת אין(מ כת הר ים , את המזה "ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

." לי  הרים זכת הר ים , את וזה זכה מה . יד על א  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחטא 

עוברי בידי למחות כדי במחלוקת להכנס  חייבי
עבירה

תקמ"ז  מצוה המצות אלה  בספרו חגי"ז  "מהר
חבירו,וז"ל: את להוכיח ויחיד יחיד  כל  על מצוה

חובה ,הגו שאינו דבר בו שרואה לגדול  קט אפילו
מלפניו, המכשול להסיר  סוגעלינו  תחת ג"כ  הוא כי 

דכל  וכו', מכשול  תת לא עור דלפני שבכללות לאו
עוברי  בידי ולמחות לש"ש שהוא ופירוד מחלוקת
דמו כאשר מחלוקת, בעל נקרא  זהו אי עבירה,
ואת  ידעו . לא ה' דר אשר הבהמיי  ההמוניי
ללכת   שרוצי וזמ עת ובכל  יעקשו, הישרה 
בו שדרכו הדר לה תפסו  הרע לב בשרירות
להועיל  הבא את בלשונ להכות הענתות, אנשי
שהוא עליו ואומרי  מפניה המכשול ולהסיר לה
לו לא  ריב על  ומתעבר עובר ושהוא  מחלוקת, בעל
 ונסתב נשתרבב מהיכ ידעתי ג וידעתי וכו',
בכונת   מביני שה מחשבי שה בי זה  טעות
של  ורוב מכלל היוצא פרט לכל  ולכ וכו', דבריו 
נמצא נחקור א דאפשר אליו, לחוש אי ישראל 
הפליטה  משארית  המה   עדיי אפשר  אביה מי
ישראל  לבני נג לאב היו תמיד אשר רב מהערב
ובערת  כתיב  בנפשות החטאי מכשול  ועני וכו',
ברחמיו והוא הצלתי , נפשי כי ל ודע ,מקרב הרע
 מ חטאי ויתמו וכו '. האר מ גילולי יעביר
עכ"ל . ,אר ירשו  לעול צדיקי  כול ועמ האר

העיר דברחובות דיד בנידו הדבר הוא  וכ
ומושחת , מקולקל  והכל  הרעות הרוחות  כל נושבי
רח"ל , העומד על  מרובה הפרו לעינינו בוער אש
 שכ לנו אוי ,היו לאור נשחתת טובה חלקה כל 
הוא כעת  הא רואות , שכ ולעינינו בחלקינו, נפלה 
פחותי  אנו הא אלו כגו חשבונות  לערו הזמ
 בזמ אדרבא  בשער, להוכיח אנו  ראויי או  ער
יאמר והחלש אני, גדול יאמר  הקט יוקד  שהאש
כבוד להרבות זו בשעה הוא  העיקר אני , גבור
נחת  לעשות כדי הקדושה, גבולי  ולהרחיב  שמי
 האד יצירת ומטרת  תכלית שזה לבוראינו, רוח

הזה . בעול

ראוי  אני אי כי ערכי  מ ידעתי   ג ידעתי והנה 
תוכחת , במוסר להוכיח  גדולי במקו לעמוד

לכבוד אלא לש"ש כוונתו אי לנפשי  יאמרו  ורבי
 לפני אציג ע"כ ,ש לו  לקנות  דורש  הוא  עצמו
 בש " לישרי "אור  בספה "ק שראיתי נכבד משל
ישראל  מנהג דהנה זצ"ל, מוכיח  יואל  מו"ה  הרב
להוכיח לעיר מעיר   מוכיחי שנוסעי הוא , תורה 
 שומעי ואי טועי  ע מהמו ורבי ישראל , את
בשביל  ממו  לוקחי  שה מפני ,לדבריה
 קרדו אלא אינו  שתוכחת ואומרי הדרשה,
משלו  עליה ונשא לש"ש , כוונת ואי בה לחפור
בתי  לה הי' שלא  קטנה , אחת בעיר כי ויאמר,
 מכוסי והגגות היער, עצי בתי  א כי גזית  אבני
בעלי'  דרי שהיו ואשתו איש ש והי' ,בתב

הגג. תחת

הי' ועדיי ליש האשה  הלכה  בלילה אחת פע
 ג הנר יכבה וטר דלוק  נר לו  והי' ניעור  בעלה 
אשתו אליו צעקה  דלוק , הנר והניח ליש הל הוא
כל   ותשר מהנר אחד  ניצו יפול ושלו חס אולי
העיר שומר בא  עמו מדברת עודה  כולו, הבית 
והנרות  האש על  להשגיח  הע להזהיר והכריז
האשה  אמרה  , ושלו חס  שריפה  לידי   תגרו שלא
מכריז  שהשומר מה וראה  נא שמע לבעלה,
השיב  והוא סכנה , לידי יגרו שלא הנר על להשגיח 
 של שבלב את סבורה  וכי , שבעול שוטה לה ,
אלא מכריז  שאינו  יודע אני הלא ,כ השומר הכריז 
ואילו ,כ שיכריז   ממו לו  נותני שהקהל בשביל
הי' כ  ג העיר שיציתו  שיכריז  ממו לו נותני היו
 ליש והל כלל, לדברו  פונה  אני  אי כ על  מכריז,
על  הנר ונפל  הי' כ פתרה וכאשר דלוק, הנר והניח
גדולה , שריפה ונעשה  הבית כל ונדלק השולח
נפשו את  הציל  גדול  ובקושי  העיר כל נשר וכמעט
ראו  .גוויית א כי לה נשאר ולא  אשתו ונפש
בלב  הכריז לא שהשומר שבשביל הזה, השוטה נא
את  לשרו והניח  לדבריו לשמוע רצה לא  ,של
את  מזהיר  שהמוכיח הזה  הדבר כ באש, ביתו
 בגיהנ יפלו דאל"כ  הרעי  מעשיה שיעזבו  , הע
בא  יו "הנה כמ"ש גוויתיה את ישרפו   ש אשר
שהמוכיח בשביל ידמו והשוטי וגו', כתנור" בוער
עד לדבריו לב  נותני אי שמי  לש מוכיח אינו
גדול  שטות  ל אי הלא , עליה השריפה שבאה 

ודפח"ח. עכת"ד מזה

 הרהז ק ל יז ַַ

ה' ברי  את למע אם  י  לים צמא  ולא לחם  רעב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא 

עמסבר הביא אמר  מה ללב  עניב)ה יא ח ' ה':(רק נאם אים ימים הה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

את  ל מע  אם י  לים צמא ולא לחם רעב לא ארץ רעב וה לחי  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹאלקים 

.ימצא ולא ה' בר  את לב טטי מזרח ועד  מ פ ן  ים עד  מם ונע ה ', ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹברי

פקסים מציאת לחים מבים ר ים הארץ  קצות ל זאת  ראים אנ ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

 ל ה ה אן  ק נטרסים, זהר ספרי לב ה ', בר את   לב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמתקרים 

ה '. בר את  למע ְְְִֵֶַַָוגדל

בע המן זאת בכל  וא זל לה ְְְְֵֵֵַַַַַָֹהמן

ה לכים אם העלם ריאת נת אלפים ת ואזל... לה ה מן  יקרים! יהדים ן  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

רה ל  נים  מא ת לעצמם  מסיפים יעף... חלפים עברים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָמסמים

הג ת  לנ אין  מפרים, בלי למ ד  פסקים, ש"ס ה ד ת י יבת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה למדת

זאת  בכל  הא, רי ק ד א הנהגת מ ג  ל צ צל לנ ואין  מים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻח נת

רעיני אם מים, עצירת קאסמים, רפת, אנת, עני , מחל ת, בע: ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹה מן

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

ונחקרה   רכינ ְְְְְֵַַָָָנח ה

רע א א  עבר ים ל ולה  מה על ונחק רה, רכינ נחה   אים?! אנ ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה געים  מל מילה מגינה  אינ ביכ ל , ה למדת, ה רה מ ע ?ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמחבר

מיעה? לא והגאה  מילת כה  ה כינה  זה אי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהרעים .

עלינאמר יגן תזכ יחאי ר מען מג ')רי יקן  זהר, רם (יק ני  מי "ועד : ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

והחכמה  ה לה  ה רה )סק  נימת מרה(זהר, ה  על מרה  . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

במרא רה ט  אא  אין ואמר  , לי א  וג רם רקכתב, (ל מדים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יבין...) וה בין  ה ם, ל וה מרא  ה רה מהה אט נהר  מההא ה ים את יסק  ה א ואי  , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ה , ועל  כתב רה  תא ילמד  ולא עלם, נברא  א טב  , ל ואב י  אי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹן,

ה ל ת!!". ואר עלם ענת וג רם , ובה  לתה העלם את החזיר איל , ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹונחב 

דה הר"י תב וכן ('ל יק ן זהר , הכינה(יקני  את עבדים לאה "אי : ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

בה וחרב ענת, רמים להם אב י  הלה , חכמת ל ד  מלים  ולא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹי בש,

היח ".(מלחמת) רח  את מסקים עלם, ואבן  והרג  ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

צרה  ל מני  צרה חמה  להית ד ה ה הר  ספר  והריאה  ה ד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמס לים

רחמים די הלמה לגאה ולזת ח"ו, באת ה תרת ה רענית מל  להצל  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻ

 .דה זהר ה רה, נימ ת לד רצ ריאה י וה הד  ומס לים  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

צרה  ל מ ני  צרה ח מה ולהי ת קת זרת ל לבל דה ההר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר 

.דה ההר לד  לי  העלם קם  ל י  ליצלן. ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָרחמנא



 הרהז ק ל ַַ טז טז טז טז 

הנה כם קם  י "ח )לכם , מנה  ה ' רק  אב ת אין(מ כת הר ים , את המזה "ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

." לי  הרים זכת הר ים , את וזה זכה מה . יד על א  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחטא 

עוברי בידי למחות כדי במחלוקת להכנס  חייבי
עבירה

תקמ"ז  מצוה המצות אלה  בספרו חגי"ז  "מהר
חבירו,וז"ל: את להוכיח ויחיד יחיד  כל  על מצוה

חובה ,הגו שאינו דבר בו שרואה לגדול  קט אפילו
מלפניו, המכשול להסיר  סוגעלינו  תחת ג"כ  הוא כי 

דכל  וכו', מכשול  תת לא עור דלפני שבכללות לאו
עוברי  בידי ולמחות לש"ש שהוא ופירוד מחלוקת
דמו כאשר מחלוקת, בעל נקרא  זהו אי עבירה,
ואת  ידעו . לא ה' דר אשר הבהמיי  ההמוניי
ללכת   שרוצי וזמ עת ובכל  יעקשו, הישרה 
בו שדרכו הדר לה תפסו  הרע לב בשרירות
להועיל  הבא את בלשונ להכות הענתות, אנשי
שהוא עליו ואומרי  מפניה המכשול ולהסיר לה
לו לא  ריב על  ומתעבר עובר ושהוא  מחלוקת, בעל
 ונסתב נשתרבב מהיכ ידעתי ג וידעתי וכו',
בכונת   מביני שה מחשבי שה בי זה  טעות
של  ורוב מכלל היוצא פרט לכל  ולכ וכו', דבריו 
נמצא נחקור א דאפשר אליו, לחוש אי ישראל 
הפליטה  משארית  המה   עדיי אפשר  אביה מי
ישראל  לבני נג לאב היו תמיד אשר רב מהערב
ובערת  כתיב  בנפשות החטאי מכשול  ועני וכו',
ברחמיו והוא הצלתי , נפשי כי ל ודע ,מקרב הרע
 מ חטאי ויתמו וכו '. האר מ גילולי יעביר
עכ"ל . ,אר ירשו  לעול צדיקי  כול ועמ האר

העיר דברחובות דיד בנידו הדבר הוא  וכ
ומושחת , מקולקל  והכל  הרעות הרוחות  כל נושבי
רח"ל , העומד על  מרובה הפרו לעינינו בוער אש
 שכ לנו אוי ,היו לאור נשחתת טובה חלקה כל 
הוא כעת  הא רואות , שכ ולעינינו בחלקינו, נפלה 
פחותי  אנו הא אלו כגו חשבונות  לערו הזמ
 בזמ אדרבא  בשער, להוכיח אנו  ראויי או  ער
יאמר והחלש אני, גדול יאמר  הקט יוקד  שהאש
כבוד להרבות זו בשעה הוא  העיקר אני , גבור
נחת  לעשות כדי הקדושה, גבולי  ולהרחיב  שמי
 האד יצירת ומטרת  תכלית שזה לבוראינו, רוח

הזה . בעול

ראוי  אני אי כי ערכי  מ ידעתי   ג ידעתי והנה 
תוכחת , במוסר להוכיח  גדולי במקו לעמוד

לכבוד אלא לש"ש כוונתו אי לנפשי  יאמרו  ורבי
 לפני אציג ע"כ ,ש לו  לקנות  דורש  הוא  עצמו
 בש " לישרי "אור  בספה "ק שראיתי נכבד משל
ישראל  מנהג דהנה זצ"ל, מוכיח  יואל  מו"ה  הרב
להוכיח לעיר מעיר   מוכיחי שנוסעי הוא , תורה 
 שומעי ואי טועי  ע מהמו ורבי ישראל , את
בשביל  ממו  לוקחי  שה מפני ,לדבריה
 קרדו אלא אינו  שתוכחת ואומרי הדרשה,
משלו  עליה ונשא לש"ש , כוונת ואי בה לחפור
בתי  לה הי' שלא  קטנה , אחת בעיר כי ויאמר,
 מכוסי והגגות היער, עצי בתי  א כי גזית  אבני
בעלי'  דרי שהיו ואשתו איש ש והי' ,בתב

הגג. תחת

הי' ועדיי ליש האשה  הלכה  בלילה אחת פע
 ג הנר יכבה וטר דלוק  נר לו  והי' ניעור  בעלה 
אשתו אליו צעקה  דלוק , הנר והניח ליש הל הוא
כל   ותשר מהנר אחד  ניצו יפול ושלו חס אולי
העיר שומר בא  עמו מדברת עודה  כולו, הבית 
והנרות  האש על  להשגיח  הע להזהיר והכריז
האשה  אמרה  , ושלו חס  שריפה  לידי   תגרו שלא
מכריז  שהשומר מה וראה  נא שמע לבעלה,
השיב  והוא סכנה , לידי יגרו שלא הנר על להשגיח 
 של שבלב את סבורה  וכי , שבעול שוטה לה ,
אלא מכריז  שאינו  יודע אני הלא ,כ השומר הכריז 
ואילו ,כ שיכריז   ממו לו  נותני שהקהל בשביל
הי' כ  ג העיר שיציתו  שיכריז  ממו לו נותני היו
 ליש והל כלל, לדברו  פונה  אני  אי כ על  מכריז,
על  הנר ונפל  הי' כ פתרה וכאשר דלוק, הנר והניח
גדולה , שריפה ונעשה  הבית כל ונדלק השולח
נפשו את  הציל  גדול  ובקושי  העיר כל נשר וכמעט
ראו  .גוויית א כי לה נשאר ולא  אשתו ונפש
בלב  הכריז לא שהשומר שבשביל הזה, השוטה נא
את  לשרו והניח  לדבריו לשמוע רצה לא  ,של
את  מזהיר  שהמוכיח הזה  הדבר כ באש, ביתו
 בגיהנ יפלו דאל"כ  הרעי  מעשיה שיעזבו  , הע
בא  יו "הנה כמ"ש גוויתיה את ישרפו   ש אשר
שהמוכיח בשביל ידמו והשוטי וגו', כתנור" בוער
עד לדבריו לב  נותני אי שמי  לש מוכיח אינו
גדול  שטות  ל אי הלא , עליה השריפה שבאה 

ודפח"ח. עכת"ד מזה

 הרהז ק ל יז ַַ

ה' ברי  את למע אם  י  לים צמא  ולא לחם  רעב ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא 

עמסבר הביא אמר  מה ללב  עניב)ה יא ח ' ה':(רק נאם אים ימים הה  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

את  ל מע  אם י  לים צמא ולא לחם רעב לא ארץ רעב וה לחי  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹאלקים 

.ימצא ולא ה' בר  את לב טטי מזרח ועד  מ פ ן  ים עד  מם ונע ה ', ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹברי

פקסים מציאת לחים מבים ר ים הארץ  קצות ל זאת  ראים אנ ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

 ל ה ה אן  ק נטרסים, זהר ספרי לב ה ', בר את   לב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמתקרים 

ה '. בר את  למע ְְְִֵֶַַָוגדל

בע המן זאת בכל  וא זל לה ְְְְֵֵֵַַַַַָֹהמן

ה לכים אם העלם ריאת נת אלפים ת ואזל... לה ה מן  יקרים! יהדים ן  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

רה ל  נים  מא ת לעצמם  מסיפים יעף... חלפים עברים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָמסמים

הג ת  לנ אין  מפרים, בלי למ ד  פסקים, ש"ס ה ד ת י יבת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה למדת

זאת  בכל  הא, רי ק ד א הנהגת מ ג  ל צ צל לנ ואין  מים, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻח נת

רעיני אם מים, עצירת קאסמים, רפת, אנת, עני , מחל ת, בע: ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹה מן

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

ונחקרה   רכינ ְְְְְֵַַָָָנח ה

רע א א  עבר ים ל ולה  מה על ונחק רה, רכינ נחה   אים?! אנ ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה געים  מל מילה מגינה  אינ ביכ ל , ה למדת, ה רה מ ע ?ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָמחבר

מיעה? לא והגאה  מילת כה  ה כינה  זה אי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהרעים .

עלינאמר יגן תזכ יחאי ר מען מג ')רי יקן  זהר, רם (יק ני  מי "ועד : ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

והחכמה  ה לה  ה רה )סק  נימת מרה(זהר, ה  על מרה  . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

במרא רה ט  אא  אין ואמר  , לי א  וג רם רקכתב, (ל מדים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יבין...) וה בין  ה ם, ל וה מרא  ה רה מהה אט נהר  מההא ה ים את יסק  ה א ואי  , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

ה , ועל  כתב רה  תא ילמד  ולא עלם, נברא  א טב  , ל ואב י  אי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹן,

ה ל ת!!". ואר עלם ענת וג רם , ובה  לתה העלם את החזיר איל , ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹונחב 

דה הר"י תב וכן ('ל יק ן זהר , הכינה(יקני  את עבדים לאה "אי : ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

בה וחרב ענת, רמים להם אב י  הלה , חכמת ל ד  מלים  ולא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹי בש,

היח ".(מלחמת) רח  את מסקים עלם, ואבן  והרג  ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

צרה  ל מני  צרה חמה  להית ד ה ה הר  ספר  והריאה  ה ד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻמס לים

רחמים די הלמה לגאה ולזת ח"ו, באת ה תרת ה רענית מל  להצל  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻ

 .דה זהר ה רה, נימ ת לד רצ ריאה י וה הד  ומס לים  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

צרה  ל מ ני  צרה ח מה ולהי ת קת זרת ל לבל דה ההר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר 

.דה ההר לד  לי  העלם קם  ל י  ליצלן. ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָרחמנא



 הרהז ק ל ַַ יח יח יח יח 

הרה  סדת הלמדים החברים  לא א א העלם נברא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹא

יתרבהר ר ת  ד ע"ב)ה לית(פ"ט , יח י דאי ] לר י מען  [ר י , לי אמר  : ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

א רייתא מדלי  חברייא, לאינ ן אא  אאעלמא העלם נברא לא , יח] ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

רה ] הע סקים  החברים רייתא.לאא סתימי  רה].וידעין ה דת [וידעים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

חז"ל ברי  מל ,אים ר סקים א הע החברים  לא אא העלם נברא א ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ה רה , סדת ולמדים  קד .רה , ת הד לימד  עצמם  מקים  ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

ובה לתה העלם את החזיר א סד , רת נע ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמי 

ע"א)זהרבתני ל "ח  ף ער  עה  מי(יקן רת,[ד]: י ל הער סד נע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אא רה אין אמרים אתם וא ,... ובה  לתה העלם את החזיר אְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

רצפים,  והם אחר . סד   ואין ,טפ[תרה סדרים[י  ג"ן [רה ה א ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ם' ל מד  נעל ן כה, אח תי  נעל ן  אמר  רת], ג"ן  הא ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָכתב

היה  א די בת  יתח, הת בים  הע ה  ימי  ת נעל הא  ו' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹסת מה,

הם אליהם, תחה היא  רע, ואני עלי לו הם אמר  לוים, פני  לת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנעל 

יתרת. ְְֵָנמ ת

ללמ ד  מכרח ד ק ת  , הבה  אצמיח  ם ת, סיף מי  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָכל
רה  נה מלי ן לאה חב ְְְִֵֶֶַָָָָָזהר,

בא[ה]תא מלוים הכינה]א בד  מסיפים [ביל הכינה ולא [ת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

לקל ] ולת לבא  ויכלים סתמהתחה  היא ט בים, לימים לתת ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹ

הת] מ דת להם מהאיר להם  סתמה  ה כינה – יתרה נמה  [ספת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻלהם,

יתרה, נמה ספת וז , ל מסיפים  הסיף ל זה  בג מת]מם [רחנת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

עני, ונאר יתרה , נמה  תא ל רעים ה רע, וכל קדה , רח ל  ספת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻוהיא

עני ונאר   מ מסק ממן, עיר  ה א  ואם  ,מ מסקת חכמת חכם, הא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואם

אה רד.  א תרת, תרי ערא רזא  מנע מאְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ל  אמרי אינ י וא ....ובה  לתה אעלמא ְְְְְְִִִֵָָָָָֹֹ

  ואינ אחרא , רזא  ולית פטה, א א  ְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָָָא רייתא
 אמר  סדרי "ג  איה ,פירצ השירי (שיר  ְְְְִִִִַַַָָ

יב) ד'ד מטרא נעל    כ ה, אחתי נעל  ְְֲִִִַַַָָָָ
הא הדא בע, ימי ית נעל  איה ו ' ְְְֲִִֵַָָָָסת מה ,

א )כתיב מו העה ,(יחזקאל ימי ת  סגר  יהיה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
נעל  הא לא  גי בת  יתח, ה ת    ביְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
רע, ואני עלי לו ה א מר  , לווי פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלת

. יתירי מתינ אינ  ייהלג תיחא ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָאיהי

ל תת ה. סיפיא ולא  ל מלווי לא י באְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ל  א בגי , לה סתימא איהי  , ביט  לימיְְְְִִִִִִָָָָ

יתירא, נמתא ספת ודא , לי סיפי מ סיְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה
קדה , רחא ספת ליואיהי רעי הרע  וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

 חכ הא  וא עני, ואאר יתירה, נמה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָההיא 
ממ נא  עיר הא  וא ,חכמתי  י מ ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאס ק 

יב עני ואאר ,ימ דאיה אס ק מה , ד) ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ע"ב) נמת לח   איה יתירה נמתא מעילא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמנע

יבה , כינא עני  הת  י ואאר חי , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָל 
מה , נגד מה  ואיה ,ימ רכא אתמע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהכי
צמיח זרעיה  כג ה אז  ת,  סיא מא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכל 

יא ) סא עיהי),דילי טבה אצמיח  ני הכי א . ְְְִִִִֵַַַַָָָ
נ מת  אינ לעילא, כינ א זרעיה  מאְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
לתא ליראל   ל ויחד ,ימ זרעי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָיתירת

.דב ְִִָמיו

 הרהז ק ל יטַַ

הת  ים ונאר חי , ל  נמת היא יתרה, נמה  מלמעלה  מנע ה א  מ , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָיב

סיף  מי וכל מה , נגד  מה  וה א  רכ ת, מ נמנעת  יב ה , כינה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָעני

כינה ל זרעיה מי , הבה אצמיח ם  אף צמיח . זרעיה כג ה אז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָת,

.דב מיו למה  יראל את חוי ,מ רעים יתרת נמת אתן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמעלה?

בא ר  עד  מב וע ן  במה מתק מאכל לה סיף  רי מ אר  ם, , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מזהיר זה ועל ת, הד ה  הרה  לד להסיף צרי ם   ד ק ת  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלכבד

בריו. ם ען  , דה ל ההר אין זהר, ללמ ד  מכרח  דק ת זה  לפי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

רה . נה  מלין לאה  ח ב  ת ה הר ל ד  מ הרה  ל ד  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהספה 

ד ק ת  לד בפרט  וים ים כל  דה ה הר ל ד נתח ק  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהבה

 תינת רימ הלמדת ז ני על  תת הלמדת רה ל וער ה  בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

 ד ה ה הר ל ן "לחל")החל , ר ת  אינן(ס ף כל חלקיה ן  זאה  – ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ימין ". מאר א ימא אריתא, ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָמ לין 

ה ב,מרנא חי"ספר הרי"ח אי נ ה )"ן נה מ ת תב)ר ת :נל וזה תב , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

לברכה: זכרנם אלף הק לים  ת, י ם ה רה מעסק  ה עה על גדל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הח ל . ימי ל  ה רה  מעסק  ה עה מן  י תר קד.עמים לן  אן מר כיעד נר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

עלינ רעי יגן ת עלזכ רה  לד ל "עה  ואמר: מקרביו אזני עם התא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהר לד ל אחת ועה חל. ים למה  נה ללד וה  הת, ים ה ט רְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ים  וזהר הלה ול ד  חל . ים ט לד ל  נה   מ היא חל, י ם ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוקלה 

החל". ימת נה  וחמ בעים ללד  וה  עה  מ הד ת האן פסק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הח יםה  סקי"ב)ף  ה לה .,(קנ"ה  לל ד  יחב  הזהר ה ל ד  יעץ וכתב וזה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

:נל ד ה לפני חב ה א הרה גיאת  וגה  קאמר  מאי  ידע לא אי ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הא ר,אהבה עלי ג וד לברכה זכר נם חכמינ  פר אהבה עלי  ודגל דכתיב  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

 קד ר כבר  .נל אן זגל עד  " עלמהר  עינינ מאר  עלינ יגן תזכ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

הט, לד ל  נה  לער אחת עה  עלה  ד ה ההר לד "מל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"הא

 סק החים והבא  סקי"ב)כף קנ "ה  ה"(סימן לן וזה . מל מ"ג)"סא  לד:(ן י ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל ע למ ת, נה  עלמא  גירסא  ד ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר 

ה ט לד  יעה  א  מה  אחת עה  למעלה  ן  יעה  אחד , מאמר   רְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי ויהיה מלא , היכלא מני ה א עלם ן  ה א ל מבטח  מימה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה 

רקיעא. מלכ תא  ראנה  ה בים ל תב ה ל' תן מל (ם  לנ:(ה א וזה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

למדים  אינם אם דל ה  וענם קלה. ללמד חכם למיד  על חב דל ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹה 

אחת  עה  יעה י  ליצלן , רחמנא ה אה  מעבים הם י ל תא אר וגרם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻקלה 

לקרב ח ד ל  י  ה רה, פטי ימים  חד לד  נעה  א  מה  ה לה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹל ד 

ה ה א ה . תינ ר מברי  ה בהעלה  והרי"ח  מל עלינ :א יגן הלמדזכתם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

יזה אם זה , לפי חל. ים ט נה  אלף למד , דק ת  ד ה הר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה 

ימי אלפין  ה ית ל  לתן זכה  הרי , דק ת   ד ה זהר עת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹללמד



 הרהז ק ל ַַ יח יח יח יח 

הרה  סדת הלמדים החברים  לא א א העלם נברא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹא

יתרבהר ר ת  ד ע"ב)ה לית(פ"ט , יח י דאי ] לר י מען  [ר י , לי אמר  : ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

א רייתא מדלי  חברייא, לאינ ן אא  אאעלמא העלם נברא לא , יח] ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

רה ] הע סקים  החברים רייתא.לאא סתימי  רה].וידעין ה דת [וידעים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

חז"ל ברי  מל ,אים ר סקים א הע החברים  לא אא העלם נברא א ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ה רה , סדת ולמדים  קד .רה , ת הד לימד  עצמם  מקים  ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

ובה לתה העלם את החזיר א סד , רת נע ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמי 

ע"א)זהרבתני ל "ח  ף ער  עה  מי(יקן רת,[ד]: י ל הער סד נע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אא רה אין אמרים אתם וא ,... ובה  לתה העלם את החזיר אְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

רצפים,  והם אחר . סד   ואין ,טפ[תרה סדרים[י  ג"ן [רה ה א ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

ם' ל מד  נעל ן כה, אח תי  נעל ן  אמר  רת], ג"ן  הא ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָכתב

היה  א די בת  יתח, הת בים  הע ה  ימי  ת נעל הא  ו' ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹסת מה,

הם אליהם, תחה היא  רע, ואני עלי לו הם אמר  לוים, פני  לת ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנעל 

יתרת. ְְֵָנמ ת

ללמ ד  מכרח ד ק ת  , הבה  אצמיח  ם ת, סיף מי  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָכל
רה  נה מלי ן לאה חב ְְְִֵֶֶַָָָָָזהר,

בא[ה]תא מלוים הכינה]א בד  מסיפים [ביל הכינה ולא [ת  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

לקל ] ולת לבא  ויכלים סתמהתחה  היא ט בים, לימים לתת ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹ

הת] מ דת להם מהאיר להם  סתמה  ה כינה – יתרה נמה  [ספת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻלהם,

יתרה, נמה ספת וז , ל מסיפים  הסיף ל זה  בג מת]מם [רחנת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

עני, ונאר יתרה , נמה  תא ל רעים ה רע, וכל קדה , רח ל  ספת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻוהיא

עני ונאר   מ מסק ממן, עיר  ה א  ואם  ,מ מסקת חכמת חכם, הא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואם

אה רד.  א תרת, תרי ערא רזא  מנע מאְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
ל  אמרי אינ י וא ....ובה  לתה אעלמא ְְְְְְִִִֵָָָָָֹֹ

  ואינ אחרא , רזא  ולית פטה, א א  ְְְְֳִִֵֶַָָָָָָָָָא רייתא
 אמר  סדרי "ג  איה ,פירצ השירי (שיר  ְְְְִִִִַַַָָ

יב) ד'ד מטרא נעל    כ ה, אחתי נעל  ְְֲִִִַַַָָָָ
הא הדא בע, ימי ית נעל  איה ו ' ְְְֲִִֵַָָָָסת מה ,

א )כתיב מו העה ,(יחזקאל ימי ת  סגר  יהיה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ
נעל  הא לא  גי בת  יתח, ה ת    ביְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
רע, ואני עלי לו ה א מר  , לווי פני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלת

. יתירי מתינ אינ  ייהלג תיחא ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָאיהי

ל תת ה. סיפיא ולא  ל מלווי לא י באְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ל  א בגי , לה סתימא איהי  , ביט  לימיְְְְִִִִִִָָָָ

יתירא, נמתא ספת ודא , לי סיפי מ סיְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָה
קדה , רחא ספת ליואיהי רעי הרע  וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

 חכ הא  וא עני, ואאר יתירה, נמה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָההיא 
ממ נא  עיר הא  וא ,חכמתי  י מ ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאס ק 

יב עני ואאר ,ימ דאיה אס ק מה , ד) ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ע"ב) נמת לח   איה יתירה נמתא מעילא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָמנע

יבה , כינא עני  הת  י ואאר חי , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָל 
מה , נגד מה  ואיה ,ימ רכא אתמע ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהכי
צמיח זרעיה  כג ה אז  ת,  סיא מא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָוכל 

יא ) סא עיהי),דילי טבה אצמיח  ני הכי א . ְְְִִִִֵַַַַָָָ
נ מת  אינ לעילא, כינ א זרעיה  מאְְְְִִִֵֵֶָָָָָ
לתא ליראל   ל ויחד ,ימ זרעי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָיתירת

.דב ְִִָמיו

 הרהז ק ל יטַַ

הת  ים ונאר חי , ל  נמת היא יתרה, נמה  מלמעלה  מנע ה א  מ , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָיב

סיף  מי וכל מה , נגד  מה  וה א  רכ ת, מ נמנעת  יב ה , כינה  ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָעני

כינה ל זרעיה מי , הבה אצמיח ם  אף צמיח . זרעיה כג ה אז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָת,

.דב מיו למה  יראל את חוי ,מ רעים יתרת נמת אתן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמעלה?

בא ר  עד  מב וע ן  במה מתק מאכל לה סיף  רי מ אר  ם, , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

מזהיר זה ועל ת, הד ה  הרה  לד להסיף צרי ם   ד ק ת  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָלכבד

בריו. ם ען  , דה ל ההר אין זהר, ללמ ד  מכרח  דק ת זה  לפי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

רה . נה  מלין לאה  ח ב  ת ה הר ל ד  מ הרה  ל ד  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהספה 

ד ק ת  לד בפרט  וים ים כל  דה ה הר ל ד נתח ק  ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהבה

 תינת רימ הלמדת ז ני על  תת הלמדת רה ל וער ה  בח הפליג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

 ד ה ה הר ל ן "לחל")החל , ר ת  אינן(ס ף כל חלקיה ן  זאה  – ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ימין ". מאר א ימא אריתא, ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָמ לין 

ה ב,מרנא חי"ספר הרי"ח אי נ ה )"ן נה מ ת תב)ר ת :נל וזה תב , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

לברכה: זכרנם אלף הק לים  ת, י ם ה רה מעסק  ה עה על גדל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הח ל . ימי ל  ה רה  מעסק  ה עה מן  י תר קד.עמים לן  אן מר כיעד נר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

עלינ רעי יגן ת עלזכ רה  לד ל "עה  ואמר: מקרביו אזני עם התא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהר לד ל אחת ועה חל. ים למה  נה ללד וה  הת, ים ה ט רְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ים  וזהר הלה ול ד  חל . ים ט לד ל  נה   מ היא חל, י ם ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוקלה 

החל". ימת נה  וחמ בעים ללד  וה  עה  מ הד ת האן פסק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הח יםה  סקי"ב)ף  ה לה .,(קנ"ה  לל ד  יחב  הזהר ה ל ד  יעץ וכתב וזה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

:נל ד ה לפני חב ה א הרה גיאת  וגה  קאמר  מאי  ידע לא אי ואפיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הא ר,אהבה עלי ג וד לברכה זכר נם חכמינ  פר אהבה עלי  ודגל דכתיב  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

 קד ר כבר  .נל אן זגל עד  " עלמהר  עינינ מאר  עלינ יגן תזכ ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

הט, לד ל  נה  לער אחת עה  עלה  ד ה ההר לד "מל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"הא

 סק החים והבא  סקי"ב)כף קנ "ה  ה"(סימן לן וזה . מל מ"ג)"סא  לד:(ן י ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל ע למ ת, נה  עלמא  גירסא  ד ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר 

ה ט לד  יעה  א  מה  אחת עה  למעלה  ן  יעה  אחד , מאמר   רְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי ויהיה מלא , היכלא מני ה א עלם ן  ה א ל מבטח  מימה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה 

רקיעא. מלכ תא  ראנה  ה בים ל תב ה ל' תן מל (ם  לנ:(ה א וזה , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

למדים  אינם אם דל ה  וענם קלה. ללמד חכם למיד  על חב דל ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹה 

אחת  עה  יעה י  ליצלן , רחמנא ה אה  מעבים הם י ל תא אר וגרם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻקלה 

לקרב ח ד ל  י  ה רה, פטי ימים  חד לד  נעה  א  מה  ה לה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹל ד 

ה ה א ה . תינ ר מברי  ה בהעלה  והרי"ח  מל עלינ :א יגן הלמדזכתם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

יזה אם זה , לפי חל. ים ט נה  אלף למד , דק ת  ד ה הר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה 

ימי אלפין  ה ית ל  לתן זכה  הרי , דק ת   ד ה זהר עת  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹללמד
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עלהריאה  ל  ח  על בנ סף .[ יד על מתעה העלם  א רח ת [וכל  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

המחה )ציקים  מצוה )ל ד הבאר:(ער  אלף,(וכל פל ער מחה  הנעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

" ד ה "ה הר – הר"י רת ב מחה   ד ק ת למד יה די אר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיצא

נה , מלין  ל לער אחת עה  החל)עלה  ימי ט  רי(ל ד אבת ואיתא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ו')נתן  מנה  ג ' הרוח(רק עת  רה למד אם  אמר ... י סי  רי י מעאל ר י  : ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

החק, עת  ל ב רוחאל מ אה  צער אחד בר  לאדם  ל ב (עןלפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עהם)  ד ה זהר  לד ה ל ס מאה , פ ל  ה ל י רים  למד אר ן על  , ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

רה . נה 28.000 אחת נה רה !!!!! נה  מלין מאה  וה  וח ב ת צא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ

 כל ת, דה ה הר אתלד  מקם הא ר דה את מ ח  ה נה  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה'". ח  נא יגל "ועה ְְִַַַַָָָֹהסק:

הא בעלם הה עלם ח יו  את פסיד  התי ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמי

מבאר מברי  דה ובה,הזהר  לתה עלם מחזיר  זהר ללמד רצה  א מי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

יתירה, לנמה  לז ת יכ ל  ז הרולא  ללמ ד ח ב  ד ק ת בפרט  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

, דואם ה קדה , ותספת יתירה נמה  לתספת זכה הא זהר מד  מי ורק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

פסיד ה תי מי ן ואם  מלמעלה , ברכ ת נממ חכמת מפסיד ליצלן  רחמנא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָנמנע,

ה א. בעלם ה ה עלם חיו ֶֶַַַָָָָָָאת

בא וכף  דה הזהר ללמד  במחה אחד ת  י ראל ל צְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהתק
הדה  הרה כח ְְְַַַַָָָֹֻהאה

על כינהה לכבד להתאחד הם  יראי  ויתקם מחנה ,דה זהר ללד  ללמד ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

הר "י ועלברי   אמן.  ימינ מהרה גלתא מן יפקן דא  הלם  עליו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ

 דה הזהר ללמ ד הח ים  אילן ואחז במחה אחד ת יראל ל צ התק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָן

בא כף רה ם ויעסק  ילמד וכאר  רחמי ", גלתא מן יפקן א  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ"ספרא

ה ד ה  הרה כח נ א[ו]האה  רת  מהימנא רעיא בהר  ב). קכד, אמר):ף ְְְְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

נכר אל ע ואין  ינח דד "ה ' יתקם בזכתיה  ארץ", ר ר  "קראתם  ".בגיניה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

בכמה ו. מבואר עוד  :ליקוטי – תורה אור בספר 
ש , בדבריה בזכות מקומות הוא משיח ביאת עיקר

בתרא התורה דבבא  קמא  בפרק שאמרו כמו  א ), (ח,

ויחלו אקבצ עתה  בגוי יתנו  כי  ג" דכתיב, מאי 
" שרי מל ממשא  י)מעט ח, כל (הושע ותניא ,

כלהו "עתה  תנו, אי נאמר, ארמי בלשו הזה  פסוק
 מל ממשא "יחלו  ,מה מעט וא ,"אקבצ
 עמי חובב א" דכתיב, מאי  ש ואמרו ." ושרי

"בידי קדושיו ג )כל לג , שאתה (דברי בשעה אפלו  ,
כו ', ה בידי שלה קדושי כל , עמי מחבב 
 מעבירי תורה, על עליו  הנות כל  שאמרו וכמו

מלכות  על  ה)כו'ממנו משנה  יג פרק  בזמ,(אבות כי
עשו ידי הידי אי כו', יעקב של (בראשית כו'שקולו

טז) סה , פרשה חלק רבא  ובפרק  ב), תלמידיו(צח שאלו 
של  מחבלו וינצל  אד יעשה מה אלעזר, רבי את
עכ"ל . כו',  חסדי ובגמילות בתורה  יעסוק  משיח,
נקרא  הקדוש הזוהר בלימוד הרבי את המזכה וכל
נעלה הכי באופ  חסדי ובגמילות בתורה עוסק 
ומתקשר כולו,  העול כל את ומציל ומקיי

הרשב "י הקדושלנשמת  הגאו שכתב וכמו  זי "ע,
 הקדשי קדש ,ונעל טמיר אור  עול ויסוד צדיק

,דרזי מרא ," אבוחצירא המלוב יעקב  רבינו  מר
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הר"י  ל תרתיו  ק יד יראל  ני  אר מבין ערממי   ח ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהא
פס את  יק ל ְֵֶַהא

נזהוכאן  לבל  ח תיו  ל ום צעדינ ה צר  הרע , הצר והסיל, הקן ל  דתעב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה יח, לביאת נזה  א די טעם  טב  טענתיו מכין ה א הלמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלגאה 

יק ל ה א הר"י ל  תרתיו  ק יד יראל  ני  אר מבין  ערממי ח ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהא

קדם  פסקים , ש"ס  מסמים לפני  זהר  ללמד אסר מבהיר, חזר ן  ועל ,פס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאת

ה רה . נימת ללד  יפנה  אחר ורק  בסקים "ס  רס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָימא

עם הד ,ה נה ספר ת ב זמן  ת בא פ סקים "ס קי היה  לאדם אפר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יצד? – מר ! ֵֶַָָָהארץ 

פ סקים,די ש"ס עלינ,ללמ ד  יגן  תזכ הרמ"ם  לאמעיד ל ד  נת 300 י  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

סאלי הא ענה כבר לגמר! ה לאכה עלי לא נאמר זה ועל לאדם,  יקְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיס

פסקים" ש"ס אז ורק וזהר ק לה ילמד "קדם  ד זצ "ל)ה  האל מר כי  לרב  בת ת), ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

את  לדעת אפר  אי הד  לי י קדם, סד "יתחיל מילנא  ד ה ה אן  תב  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכן 

ה ר"א)ה ט" ה ד (סר האר"י  ל למיד  ד ה וויטל  חים נר תב וכן  . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הח ים) לעץ  המג (הקמה  ער וקלה זהר לי מרא י וק לה זהר ילמד  קדם י , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אלג  האר"י תב וכן מסיר ת)קיר. לפנים הד(הק מה  הר"י וכן  זהר, (יקני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

מג ') המהר"ן יקן וכתב הר"ן). ה א(יח ת וההפ חכמה , ספרי  א י נכן  הבר אין  , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

זאת חכמה  וללמד להחזיק  האחרנים דרת חבה  י  וקלה )ה כן, תב(זהר  וכן  . ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

 עלינ יגן  תזכ החיד "א מ')מרן  את להחיד "א אצ ע אמר(מרה  בה  לעל "יק ן  : ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

,עלינ יגן  תזכ ח ים החפץ  תב בר ים". כל זוהר יק ני  א זהר ין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹחמ ה 

 ד ה חסד  הצר למד וכן  ת, ל ה בע רת זהר  ללמ ד  החרים על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָחבה 

עלינ יגן  תזכ  ד ה חי הן תב  וכן הינת! נגד  9 ני ילדים עם (הק מהזהר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

( ניה ללספר  ד ה לד להחזיק  יראל עדת קהל היהדים ל וק קיימ" : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

דה האר"י נר תב  זקן ". ועד מער ורים יחיד וה הר עץהיקנים (ספר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

(ד ה למהרח "ו עלינח ים, יגן תזכ  ד ה הרמ"ק  תב וכן רנים), י,(ר ס ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ה רת כל יתר המ כת ה מת מחינת הן  ה ה , דר מ יחא)ה מ ת ,(עקבתא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

יד ע י  לבד, ההר א ר ידי  על א א אמ י  יק ן ה ה ד ר  למ ת  אין ן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָועל

 להארי הקם  אן ולא מה, זה הפ סדר  ירד והארת הלים עלי  (זהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

זי "ע) גיקטיליא  יסף  ר ' ר א ערי (כ"ד), ה לה  לחכמת תיחה  יתה ם, על גמרא ת ב  . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

טוב  דורש בספרו  זיע"א, ע"ב)זצוק"ל וזה (עמוד
בעול לשונו: יוחאי בר  שמעו רבי זכות גדולה

 הצדיקי מכל יותר שאמרוהעליו וכמו עכ"ל . ,
ע"ב)חז "ל , מ"ה ד רבי (סוכה  אמר חזקיה  ואמר .

לפטור אני יכול יוחאי  ב שמעו רבי משו ירמיה 
עד שנבראתי  מיו הדי  מ כולו  העול כל את

 העול שנברא מיו עמי בני אליעזר ואילמלי עתה
 מיו עמנו עוזיהו  ב  יות ואילמלי עכשיו  ועד
רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העול שנברא
עלייה  בני ראיתי יוחאי ב  שמעו רבי משו ירמיה 
 ה מאה  א מה ובני אני  ה אל  א מועטי וה

. ה ובני אני  ה שני  א מה ובני  אני
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עלהריאה  ל  ח  על בנ סף .[ יד על מתעה העלם  א רח ת [וכל  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

המחה )ציקים  מצוה )ל ד הבאר:(ער  אלף,(וכל פל ער מחה  הנעה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

" ד ה "ה הר – הר"י רת ב מחה   ד ק ת למד יה די אר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיצא

נה , מלין  ל לער אחת עה  החל)עלה  ימי ט  רי(ל ד אבת ואיתא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ו')נתן  מנה  ג ' הרוח(רק עת  רה למד אם  אמר ... י סי  רי י מעאל ר י  : ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

החק, עת  ל ב רוחאל מ אה  צער אחד בר  לאדם  ל ב (עןלפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עהם)  ד ה זהר  לד ה ל ס מאה , פ ל  ה ל י רים  למד אר ן על  , ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

רה . נה 28.000 אחת נה רה !!!!! נה  מלין מאה  וה  וח ב ת צא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֹ

 כל ת, דה ה הר אתלד  מקם הא ר דה את מ ח  ה נה  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה'". ח  נא יגל "ועה ְְִַַַַָָָֹהסק:

הא בעלם הה עלם ח יו  את פסיד  התי ְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמי

מבאר מברי  דה ובה,הזהר  לתה עלם מחזיר  זהר ללמד רצה  א מי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

יתירה, לנמה  לז ת יכ ל  ז הרולא  ללמ ד ח ב  ד ק ת בפרט  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

, דואם ה קדה , ותספת יתירה נמה  לתספת זכה הא זהר מד  מי ורק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

פסיד ה תי מי ן ואם  מלמעלה , ברכ ת נממ חכמת מפסיד ליצלן  רחמנא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָנמנע,

ה א. בעלם ה ה עלם חיו ֶֶַַַָָָָָָאת

בא וכף  דה הזהר ללמד  במחה אחד ת  י ראל ל צְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהתק
הדה  הרה כח ְְְַַַַָָָֹֻהאה

על כינהה לכבד להתאחד הם  יראי  ויתקם מחנה ,דה זהר ללד  ללמד ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

הר "י ועלברי   אמן.  ימינ מהרה גלתא מן יפקן דא  הלם  עליו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ

 דה הזהר ללמ ד הח ים  אילן ואחז במחה אחד ת יראל ל צ התק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָן

בא כף רה ם ויעסק  ילמד וכאר  רחמי ", גלתא מן יפקן א  ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ"ספרא

ה ד ה  הרה כח נ א[ו]האה  רת  מהימנא רעיא בהר  ב). קכד, אמר):ף ְְְְְְֲֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻ

נכר אל ע ואין  ינח דד "ה ' יתקם בזכתיה  ארץ", ר ר  "קראתם  ".בגיניה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

בכמה ו. מבואר עוד  :ליקוטי – תורה אור בספר 
ש , בדבריה בזכות מקומות הוא משיח ביאת עיקר

בתרא התורה דבבא  קמא  בפרק שאמרו כמו  א ), (ח,

ויחלו אקבצ עתה  בגוי יתנו  כי  ג" דכתיב, מאי 
" שרי מל ממשא  י)מעט ח, כל (הושע ותניא ,

כלהו "עתה  תנו, אי נאמר, ארמי בלשו הזה  פסוק
 מל ממשא "יחלו  ,מה מעט וא ,"אקבצ
 עמי חובב א" דכתיב, מאי  ש ואמרו ." ושרי

"בידי קדושיו ג )כל לג , שאתה (דברי בשעה אפלו  ,
כו ', ה בידי שלה קדושי כל , עמי מחבב 
 מעבירי תורה, על עליו  הנות כל  שאמרו וכמו

מלכות  על  ה)כו'ממנו משנה  יג פרק  בזמ,(אבות כי
עשו ידי הידי אי כו', יעקב של (בראשית כו'שקולו

טז) סה , פרשה חלק רבא  ובפרק  ב), תלמידיו(צח שאלו 
של  מחבלו וינצל  אד יעשה מה אלעזר, רבי את
עכ"ל . כו',  חסדי ובגמילות בתורה  יעסוק  משיח,
נקרא  הקדוש הזוהר בלימוד הרבי את המזכה וכל
נעלה הכי באופ  חסדי ובגמילות בתורה עוסק 
ומתקשר כולו,  העול כל את ומציל ומקיי

הרשב "י הקדושלנשמת  הגאו שכתב וכמו  זי "ע,
 הקדשי קדש ,ונעל טמיר אור  עול ויסוד צדיק

,דרזי מרא ," אבוחצירא המלוב יעקב  רבינו  מר

 הרהז ק ל כא ַַ

הר"י  ל תרתיו  ק יד יראל  ני  אר מבין ערממי   ח ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהא
פס את  יק ל ְֵֶַהא

נזהוכאן  לבל  ח תיו  ל ום צעדינ ה צר  הרע , הצר והסיל, הקן ל  דתעב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה יח, לביאת נזה  א די טעם  טב  טענתיו מכין ה א הלמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻלגאה 

יק ל ה א הר"י ל  תרתיו  ק יד יראל  ני  אר מבין  ערממי ח ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוהא

קדם  פסקים , ש"ס  מסמים לפני  זהר  ללמד אסר מבהיר, חזר ן  ועל ,פס ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאת

ה רה . נימת ללד  יפנה  אחר ורק  בסקים "ס  רס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָימא

עם הד ,ה נה ספר ת ב זמן  ת בא פ סקים "ס קי היה  לאדם אפר ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

יצד? – מר ! ֵֶַָָָהארץ 

פ סקים,די ש"ס עלינ,ללמ ד  יגן  תזכ הרמ"ם  לאמעיד ל ד  נת 300 י  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

סאלי הא ענה כבר לגמר! ה לאכה עלי לא נאמר זה ועל לאדם,  יקְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיס

פסקים" ש"ס אז ורק וזהר ק לה ילמד "קדם  ד זצ "ל)ה  האל מר כי  לרב  בת ת), ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

את  לדעת אפר  אי הד  לי י קדם, סד "יתחיל מילנא  ד ה ה אן  תב  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכן 

ה ר"א)ה ט" ה ד (סר האר"י  ל למיד  ד ה וויטל  חים נר תב וכן  . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ

הח ים) לעץ  המג (הקמה  ער וקלה זהר לי מרא י וק לה זהר ילמד  קדם י , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

אלג  האר"י תב וכן מסיר ת)קיר. לפנים הד(הק מה  הר"י וכן  זהר, (יקני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹ

מג ') המהר"ן יקן וכתב הר"ן). ה א(יח ת וההפ חכמה , ספרי  א י נכן  הבר אין  , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

זאת חכמה  וללמד להחזיק  האחרנים דרת חבה  י  וקלה )ה כן, תב(זהר  וכן  . ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

 עלינ יגן  תזכ החיד "א מ')מרן  את להחיד "א אצ ע אמר(מרה  בה  לעל "יק ן  : ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

,עלינ יגן  תזכ ח ים החפץ  תב בר ים". כל זוהר יק ני  א זהר ין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹחמ ה 

 ד ה חסד  הצר למד וכן  ת, ל ה בע רת זהר  ללמ ד  החרים על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָחבה 

עלינ יגן  תזכ  ד ה חי הן תב  וכן הינת! נגד  9 ני ילדים עם (הק מהזהר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

( ניה ללספר  ד ה לד להחזיק  יראל עדת קהל היהדים ל וק קיימ" : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

דה האר"י נר תב  זקן ". ועד מער ורים יחיד וה הר עץהיקנים (ספר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

(ד ה למהרח "ו עלינח ים, יגן תזכ  ד ה הרמ"ק  תב וכן רנים), י,(ר ס ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ה רת כל יתר המ כת ה מת מחינת הן  ה ה , דר מ יחא)ה מ ת ,(עקבתא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

יד ע י  לבד, ההר א ר ידי  על א א אמ י  יק ן ה ה ד ר  למ ת  אין ן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָועל

 להארי הקם  אן ולא מה, זה הפ סדר  ירד והארת הלים עלי  (זהר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

זי "ע) גיקטיליא  יסף  ר ' ר א ערי (כ"ד), ה לה  לחכמת תיחה  יתה ם, על גמרא ת ב  . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

טוב  דורש בספרו  זיע"א, ע"ב)זצוק"ל וזה (עמוד
בעול לשונו: יוחאי בר  שמעו רבי זכות גדולה

 הצדיקי מכל יותר שאמרוהעליו וכמו עכ"ל . ,
ע"ב)חז "ל , מ"ה ד רבי (סוכה  אמר חזקיה  ואמר .

לפטור אני יכול יוחאי  ב שמעו רבי משו ירמיה 
עד שנבראתי  מיו הדי  מ כולו  העול כל את

 העול שנברא מיו עמי בני אליעזר ואילמלי עתה
 מיו עמנו עוזיהו  ב  יות ואילמלי עכשיו  ועד
רבי  אמר חזקיה ואמר סופו עד העול שנברא
עלייה  בני ראיתי יוחאי ב  שמעו רבי משו ירמיה 
 ה מאה  א מה ובני אני  ה אל  א מועטי וה

. ה ובני אני  ה שני  א מה ובני  אני



 הרהז ק ל ַַ כב כב כב כב 

'החריב הא איל עליו מעלין  ימיו , נבנה  אינ ר  ל  אמר' , קלמיהיר) ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה )י מא תא , ינה אי ן אם ה לי י). י(ה ית  וידע ג מת. והן רחנת  הן ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ע  נבנה קה עלינית יגן תזכ  לה למה  ענה  ?מחד ק ה ית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

"לאי חדרים בדעת יתנן : בתבנה  ית ינה  ד)ג,ד (מ לי "חכמה א ה פט . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

חכמה  רק  ן ודעת ינה חכמה הפירת נגד  זה ה רה )י פנימ ת זהר  (ל ד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ת ה לי י)י נה  (ה ית נבנה קה ית י  ויד ע ג מת . והן  רחנת הן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

החכמה י  וה לה )על הרה  נמסרה(נימ ת  ואר  היטב , למד  ל ה למה  אר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

תזכ ל ה וד  זאת ידע וכן  הן . את להקים מנת על הברה  מי נר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלמ ה 

חכמה  תא י על ה כלה מערת את נה  אר .עלינ וה לה )יגן  ה רה  ,(נימת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

.להארי הקם אן  ְְֲִַַַָֹולא

החק  עת עליו לסמ ך מען  רי  ה א ְְְְְִִִִַַַַַָָדאי

י ם ,ימים ילד  מה ידע  אי ואין  ילני הם  י ראל לל על העברים  א קים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ותה עצה מבים אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים 

הא ל  קד דברי  וללמד  להתח ק  צריכים ואי .מרנ י ה' קת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָזר ת

ספר הריאה זכת  הבטיח  אמן ,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען ר י  ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהאלקי 

רחמים הלת  מן נצא  ד ה ר תינ )ההר  מברי דע לל  הבנה ללא כדאי(אף  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

החק . עת עליו לסמך מען  רי  ה ריאה ה א זכת רק עליל מה ור אים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

דה ההר  ספר  וי רים והד  צרת לא רחמים ונאל זה  לנ מבטח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

אדם  נקלל   מ י י ם  מידי לעסק יכל מראל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

להצלחתלכן ,  דה ז הר ולקרא  ללמד י ם מידי להל  צרי ואחד אחד  ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

54ל הח קים קנטרסים  להדיס החלטנ לכן ה אה, לקר ב י ראל ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלל

ב ת נקל , מ י י ם מידי  לעס ק י כל מראל אדם  ל די  ה נה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָתת

ל לעז ר  ענין מי  נערים . עם  זקנים הדלים, עם הטים  , ית ני  עם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָילמד 

אמן ". עלינ יגן תזכ לר"י  ף ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻיהיה

על כר מקל מע, אם , חבר את מכיח  הרים  למזי   הכת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָדל
לדרת עה  מה ְֲֶֶַַָל

יד)מ לי הגר"א אם (יב, .חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת דל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

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

. ה יה ם חלק את  מ לקח  מע א וזה  ה ב, נהחלקתה )פרק(אב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מאירי ." יד על א  חטא אין  הרים, את המזה "ל א)איא: עמוד  פז דף "וכל(יומא  : ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

עדן גן  נחלין ו למידיו לגהינם ה א ירד לא  ליד א חטא  אין  הרים את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהמזה

בספר אמר שחת ". לרא ת   חסיד תן לא  לא ל נפי  תעז ב לא (סימןלי  ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בל."תב:סז) א א נברא  לא העלם וכל הרים, את והמזה הזכה "וארי ְְְְֵֶֶֶַַַַַָ ◌ְְְִִִִֶַָָָָָָֹ֯

 הרהז ק ל כג ַַ

נת למילי ני זה  הרי ה הר רת אחד  יה די  אפיל ילמד  ת זכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָאם 
ָרה 

האה ואם לקרב ראתה.." לא "עין  נצח! לעלמ ת לזת נ רצ ק לח יכל  ה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

בפרט י ם, כל דה זהר  ללמד מערר  המעדד עה", ל ער" ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָספר

 טב. בי ם דק זהת הרי  ה הר רת אחד  יהדי  אפיל ילמד  תזכ ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

מלין ל אה ל עלה ת ד ה זהר עה ה מד ל  י רה, נת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלמיליני

ח יו ימי  לכל  וי"ט, ה נה  תת  כל  כיל ואם  רה, הםנה  תינ נ [ימי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

נה] למניןבעים  יער יתארגן תזכ ואם רה . נה  מליארד 640 ל יע  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָ

רה  נים מליארדי ל  אדי  לסכם  יע  ד ה הר למד תורה )יהדים .(שנות ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אלף  הא ממים תנים מה ְְִִִֶֶֶַַָָל

קס"א .)ה ד בז הר וצא ועד(ר ת אלף, ה א ממים תנים מה  ל תב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יע  אלף. יה דים מנין  ל  מכיל אה ריה , כינה  י ע רה ל  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָד ע

את  לח ב יכל מי   רה . נה  טרילין  400ו זילי ן  6 לחב מאד  ה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמסר

 ח ועצם ד ל  ה  עד  ה א  חזינן  ואת !!! תלזכ קפ הצחי ה כר ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹדל

להם  לה סיף , ד ה מלאכת עי ידי את לחק אא לנ אין  ה הר, ספר ה ד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹל

רא את להפיץ  ילהמ עז   וחגר מתנים צ א הדה , עבדתם וחזק וכח ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹאמץ 

לעת   סיפוה אפר, מה  כל לסע עלם ח לפרסם יחאי , ר  מען  רי  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹל

 לאקמא ואריתא הא רי לק דא חילים  להרת מעפרא.חיל והלוואיכינא  ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

מצרים מארץ צאת ימי  מצרים א ת התחילה  ,ז ר ה ה ה, בע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻז ה

קרב. ה לימה  לגא ה יחד  נ ונזה נפלאת  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻאראנ

הבטיח:מה  ע"ה נספרר הא הח ים  מאילן  לטעם  י ראל עתידים מם  ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

הא לה, למען ונתמסר א ן על רחמים . ה לת מן  יצא  יד על  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹההר,

ריא ן, עה אה ואם  י ם, כל  דה ז הר  ילמד יראל וכל רה,  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתק

מן להי ת זה רצן ויהי נאל, כף בואי  הא, לעלם ל וט ב הה, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעלם 

ן , על העי ".  תזכ" – עלינ יעיד  בעצמ דכב היח המארים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהכים 

אר את  לקל יחד  אחד  נ נל וכ , דה ז הר  י ם כל דל יקרים , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻיהדים

עת י  ננפ ותגל  נל וי מח   עינינ  ירא אמן .  ימינ מהרה היח  מל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָני

כבד. מל עד  לעלמי היא  הלכת י  . אלקי מל לצן  אמ ר ְְְְְְְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמת.

:ואמ אמ ל לע ה' ימל : ואמ  אמ ללע ה' רְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ





 הרהז ק ל ַַ כב כב כב כב 

'החריב הא איל עליו מעלין  ימיו , נבנה  אינ ר  ל  אמר' , קלמיהיר) ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה )י מא תא , ינה אי ן אם ה לי י). י(ה ית  וידע ג מת. והן רחנת  הן ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ע  נבנה קה עלינית יגן תזכ  לה למה  ענה  ?מחד ק ה ית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

"לאי חדרים בדעת יתנן : בתבנה  ית ינה  ד)ג,ד (מ לי "חכמה א ה פט . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

חכמה  רק  ן ודעת ינה חכמה הפירת נגד  זה ה רה )י פנימ ת זהר  (ל ד ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ת ה לי י)י נה  (ה ית נבנה קה ית י  ויד ע ג מת . והן  רחנת הן ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

החכמה י  וה לה )על הרה  נמסרה(נימ ת  ואר  היטב , למד  ל ה למה  אר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

תזכ ל ה וד  זאת ידע וכן  הן . את להקים מנת על הברה  מי נר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלמ ה 

חכמה  תא י על ה כלה מערת את נה  אר .עלינ וה לה )יגן  ה רה  ,(נימת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

.להארי הקם אן  ְְֲִַַַָֹולא

החק  עת עליו לסמ ך מען  רי  ה א ְְְְְִִִִַַַַַָָדאי

י ם ,ימים ילד  מה ידע  אי ואין  ילני הם  י ראל לל על העברים  א קים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ל לבל  מים רחמי  לערר  ה ותה עצה מבים אלים  ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָורים 

הא ל  קד דברי  וללמד  להתח ק  צריכים ואי .מרנ י ה' קת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָזר ת

ספר הריאה זכת  הבטיח  אמן ,  עלינ יגן תזכ י חאי  ר מען ר י  ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהאלקי 

רחמים הלת  מן נצא  ד ה ר תינ )ההר  מברי דע לל  הבנה ללא כדאי(אף  . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

החק . עת עליו לסמך מען  רי  ה ריאה ה א זכת רק עליל מה ור אים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

דה ההר  ספר  וי רים והד  צרת לא רחמים ונאל זה  לנ מבטח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

אדם  נקלל   מ י י ם  מידי לעסק יכל מראל ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָ

להצלחתלכן ,  דה ז הר ולקרא  ללמד י ם מידי להל  צרי ואחד אחד  ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

54ל הח קים קנטרסים  להדיס החלטנ לכן ה אה, לקר ב י ראל ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻֻלל

ב ת נקל , מ י י ם מידי  לעס ק י כל מראל אדם  ל די  ה נה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָתת

ל לעז ר  ענין מי  נערים . עם  זקנים הדלים, עם הטים  , ית ני  עם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָילמד 

אמן ". עלינ יגן תזכ לר"י  ף ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻיהיה

על כר מקל מע, אם , חבר את מכיח  הרים  למזי   הכת  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָדל
לדרת עה  מה ְֲֶֶַַָל

יד)מ לי הגר"א אם (יב, .חבר את מכיח  הרים למזי   הכ ת דל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

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

. ה יה ם חלק את  מ לקח  מע א וזה  ה ב, נהחלקתה )פרק(אב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מאירי ." יד על א  חטא אין  הרים, את המזה "ל א)איא: עמוד  פז דף "וכל(יומא  : ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

עדן גן  נחלין ו למידיו לגהינם ה א ירד לא  ליד א חטא  אין  הרים את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהמזה

בספר אמר שחת ". לרא ת   חסיד תן לא  לא ל נפי  תעז ב לא (סימןלי  ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

בל."תב:סז) א א נברא  לא העלם וכל הרים, את והמזה הזכה "וארי ְְְְֵֶֶֶַַַַַָ ◌ְְְִִִִֶַָָָָָָֹ֯
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נת למילי ני זה  הרי ה הר רת אחד  יה די  אפיל ילמד  ת זכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָאם 
ָרה 

האה ואם לקרב ראתה.." לא "עין  נצח! לעלמ ת לזת נ רצ ק לח יכל  ה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

בפרט י ם, כל דה זהר  ללמד מערר  המעדד עה", ל ער" ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָספר

 טב. בי ם דק זהת הרי  ה הר רת אחד  יהדי  אפיל ילמד  תזכ ואם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

מלין ל אה ל עלה ת ד ה זהר עה ה מד ל  י רה, נת ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלמיליני

ח יו ימי  לכל  וי"ט, ה נה  תת  כל  כיל ואם  רה, הםנה  תינ נ [ימי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

נה] למניןבעים  יער יתארגן תזכ ואם רה . נה  מליארד 640 ל יע  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָ

רה  נים מליארדי ל  אדי  לסכם  יע  ד ה הר למד תורה )יהדים .(שנות ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

אלף  הא ממים תנים מה ְְִִִֶֶֶַַָָל

קס"א .)ה ד בז הר וצא ועד(ר ת אלף, ה א ממים תנים מה  ל תב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

יע  אלף. יה דים מנין  ל  מכיל אה ריה , כינה  י ע רה ל  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָד ע

את  לח ב יכל מי   רה . נה  טרילין  400ו זילי ן  6 לחב מאד  ה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמסר

 ח ועצם ד ל  ה  עד  ה א  חזינן  ואת !!! תלזכ קפ הצחי ה כר ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹדל

להם  לה סיף , ד ה מלאכת עי ידי את לחק אא לנ אין  ה הר, ספר ה ד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹל

רא את להפיץ  ילהמ עז   וחגר מתנים צ א הדה , עבדתם וחזק וכח ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹאמץ 

לעת   סיפוה אפר, מה  כל לסע עלם ח לפרסם יחאי , ר  מען  רי  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹל

 לאקמא ואריתא הא רי לק דא חילים  להרת מעפרא.חיל והלוואיכינא  ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָ

מצרים מארץ צאת ימי  מצרים א ת התחילה  ,ז ר ה ה ה, בע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻז ה

קרב. ה לימה  לגא ה יחד  נ ונזה נפלאת  ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻאראנ

הבטיח:מה  ע"ה נספרר הא הח ים  מאילן  לטעם  י ראל עתידים מם  ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

הא לה, למען ונתמסר א ן על רחמים . ה לת מן  יצא  יד על  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹההר,

ריא ן, עה אה ואם  י ם, כל  דה ז הר  ילמד יראל וכל רה,  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָונתק

מן להי ת זה רצן ויהי נאל, כף בואי  הא, לעלם ל וט ב הה, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעלם 

ן , על העי ".  תזכ" – עלינ יעיד  בעצמ דכב היח המארים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהכים 

אר את  לקל יחד  אחד  נ נל וכ , דה ז הר  י ם כל דל יקרים , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻיהדים

עת י  ננפ ותגל  נל וי מח   עינינ  ירא אמן .  ימינ מהרה היח  מל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָני

כבד. מל עד  לעלמי היא  הלכת י  . אלקי מל לצן  אמ ר ְְְְְְְֱֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמת.

:ואמ אמ ל לע ה' ימל : ואמ  אמ ללע ה' רְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ
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שליט"א מהאלמין אדמו "ר מרן מכ"ק מכתב
לסדר ב"ה, "קץ"עש"ק  גימטריא "למען" בפיך", ה' תורת תהיה שבט"למען חודש

"תש"ע"שנת  הזוהר"לפ"ק. אור דיןתש "ע בגימטריא "ספר ְְֵַח ן 

דין . ְְְֵַכחן

התורה,החיים מרביצי הישיבות, ראשי אדמורי"ם, כבוד אל סלה , טוב  וכל והשלום
ואתר, אתר  בכל ודי יומי , ערוך  ובשולחן היומי  בדף  השיעורים מגידי ורבנים,

שליט "א. הקודש במלאכת העוסקים וכל

זי"עבאנו הרשב"י תורת בלימוד  הרבים  את לזכות נפלאה  הצעה  לפניכם להציע 
כל על המוטלת הקדושה  החובה הקדושים  בספרים  כמובא  הגאולה, ולקרב

הקדוש. הזוהר ללמוד  ואחד אחד

בידכםלכן  יש הנגלה, בתורת  לתורה  עיתים  לקבוע  בזכותכם מתאסף שהציבור היות
את לסיים  או השיעור  את להתחיל דהיינו לאחדים , והיו הנסתר  בתורת לזכותם
כמבואר דקות, חמש משך השבוע פרשת  על הקדוש הזוהר  ספר בלימוד השיעור 

טבפר ועה  מרע ט"ז:)סר  ראה(ף יראים  ספרי נפ דק : נל וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

מסר, ספרי ל ער  ה א  ה הר ספר בפרט  ע למים , ל לב רא   ב ח עת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹכל

וה א ה פח  ה א ה הר ספר  ה מימה , לעבדה  א להבת  ל ילהב ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוה א

ובספר  .נ ל אן  עד לחיים ה גר, זצ"ל זכירה  פאלאג'י חיים  רבי דף להגאון (ח"א ְֵַַָ

ע"ג) וכללג  מוסר , ספרי בעלי כל על  יתר השכל מוסר  הקדוש בזוהר  שיש ה ' "מוסר  ,
וכתב כאן . עד דלבא ", בתווני ויורד  נוקב  ותיבה  לימודהחיד "אתיבה  עוד שאין זצ"ל,

הקדוש. הזוהר לימוד  כמו הנשמה  המזכך בעולם 

בספרוכתב הנערבהרמ"ק  רגש,אור בנפש מתעורר תורה  סתרי לימוד  בעת  כי
ר ת זהר מהימנא  ברעיא  ומובא אהבה , כמות  עזה כי יתברך להשם  ְְְְֵַַַָָָָֹנפלא

קכ "ד:)נ א , ה הר,(ף  ספר   איה יל ח רא  האי הרקיע זהר יזהיר והמ ילים  : ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

יראל עתידין בגין  נ ין , רי לא  אין  בה . ע אה  אימא זהרא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָמן

ויתקים רחמי, לתא  מן י יפקן  ה הר , ספר  האי איה דחי, מאילנא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ"למטעם"

לב)ה ן, נכר.(ברים אל   ע ואין   ינח דד  הד]:יי ללן עתידים[רם מם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רחמים . הלת מן יצא יד על  ה ה , ה הר  ספר  ה א החים  מאילן  לטעם  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹיראל 

ס ףובתקונים  בתראה  דרא לת א  ית לי ד  , דיל ח רא מהאי ו', תקון ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָסוף

בגיני י)ימ א, כה  בספר(ו קרא ל' ובתקון  וג מר. ארץ ר ר  קראתם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מלך  הכסא וענ ם קלה , ללמד  חכמים למידי על חב ד ל "ה  לשונו: וזה  ,ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ

רחמנא ה א ה  מע בים  הם  י  לתא , אר וגרם  ק לה , ל מדים אינם אם  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻדל

ימים  חד לד נע ה  א מה  ה לה  ל ד  אחת עה יעה  י ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹליצלן ,

ב שם  מ"ב  ובתקון  ה אה ". לקרב  ח דל י ה רה , מלך פטי ל דכסא  "י , ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל עלמ ת , נה  עלמא  גירסא  דה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר
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אחד , מאמר רט ה לד יע ה א מה אחת  עה למעלה  ן  יע ה  ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי  ויהיה מלא, היכלא מני הא ע לם ן הא  ל מבטח מימה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה

רקיעא. מלכתא  ראנה  הבים  למתהנ עסק לה ם  רח  נחת ואין  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

 דת עב רית נרצ י דע מ ה  י המקלת האמית  החכמה  היא  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻה רה

כאן . עד  ְִָמצותיו...",

למהתב  לברכה)אבן  זכרונו  להגר"א כ"ו את  ח' לפנימת(רק ח ים הם ה רה  נימת : ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ה ף, לחיצ נת והחיצ נ ת פ ה ה א יצרה ף אין וסד רמז  והעסקים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הם . להת רת יכל שם הרע  עוד ג ')וכתב  א ת  י "א ידי(ברק על רק היה, לא  דהאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הלה. לד  האה וער הרה, ְְְִִִַַַַַָָָָֻלד

העבדהותב רו יסד  ג ')ספר רק  ו ' קצת(ער אל לבא יכל  אדם אין :נ ל וזה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הלה, חכמת  מד מ ,דנ ל מ ל מ ר ית תממור תד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻה גת 

.'וכ ניו איר אדם חכמת והנים, דה זהר ספר  מד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹביחד

עלוהרב ה בב ת החסיד ה םחבת אהבת  ער ל נ(תב  וזה ו' ל ),רק  ורא י : ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

ת ן הרח קה  ה כלית אל  מיע  יהיה אם   אפ ה אמין  זכת  י לדעת ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָאחי,

מנהגיהם ה ב ת מ תיהם  ל לאכים  קר ב היה  וא , ר ית לאלהים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפ

 ה ה ואהבתם ה רא עב דת  וה לתם  רההמ חים  מי  זכת  אינם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

זכתם עבר נכלת  כתיו הרא, עבדת אל  מי רם הבה רה אל אדם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻני

המ ים בכל המים קד .כל ברי אן  עד  ,'וכ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

לכא ר  רא ח רה ל"הלעינים  מאן  מבאר  "ה ה  : על  תב  , ד ה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אז  ה מים, ס ף האחר ן  הר בא  עד 'וכ נ ז להית עתיד  היה  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹה הר

 ת ס עה הארץ  לא  אז י מיח, יב א  הע סקים  בזכת לחנים . ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיתה 

" תאח אל אי "וב ם   בגינ אמר  וזה  ,לביאת קרבה  ס ה  היה  זה  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻא ר

הצר עד  מצרים  יראל נגאל א ם י ראל, אלי זה  זכת  די ,'ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכ

בד ה סח דם  לקם  ה א  ר ד יהיהה לא  העתידה ה אה  ן  ה ילה , ם  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

" הכה  וא רי ,רית האל  רצן  וה א  , ה ה דה לת ספת ז עד ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻה א ה 

ה רית ) ל חת ני  ראן, מאמר מאמרת .(ערה ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָ

מריאה וה ה ד  מס לים  רחמים , ה א ה  קרב  ל  ה פלאה ל עלה  נ סף כן , ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

צרה , ל  מני צ רה  חמה  ולהי ת  קת  זרת ל  לב ל  ד ה ההר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר

ליצלן . ְֲִַַָָרחמנא

ה טרגיםוגם וה תת הל ת וקת הלת  ל יהיה ההא החר ידי  על ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָ

כ"ד) נהר ראן מעין לאברהם  .(חסד ְְְִֶֶַַָָָָָ

ה את ,הל  החכמה  עסק  נין לי וע ב אחר רמת היא  מ התעק  מניעתנ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

נותפאר  נמק ח ים )ית  לעץ ויטאל  חים הרב .(הקמת  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ
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שליט"א מהאלמין אדמו "ר מרן מכ"ק מכתב
לסדר ב"ה, "קץ"עש"ק  גימטריא "למען" בפיך", ה' תורת תהיה שבט"למען חודש

"תש"ע"שנת  הזוהר"לפ"ק. אור דיןתש "ע בגימטריא "ספר ְְֵַח ן 

דין . ְְְֵַכחן

התורה,החיים מרביצי הישיבות, ראשי אדמורי"ם, כבוד אל סלה , טוב  וכל והשלום
ואתר, אתר  בכל ודי יומי , ערוך  ובשולחן היומי  בדף  השיעורים מגידי ורבנים,

שליט "א. הקודש במלאכת העוסקים וכל

זי"עבאנו הרשב"י תורת בלימוד  הרבים  את לזכות נפלאה  הצעה  לפניכם להציע 
כל על המוטלת הקדושה  החובה הקדושים  בספרים  כמובא  הגאולה, ולקרב

הקדוש. הזוהר ללמוד  ואחד אחד

בידכםלכן  יש הנגלה, בתורת  לתורה  עיתים  לקבוע  בזכותכם מתאסף שהציבור היות
את לסיים  או השיעור  את להתחיל דהיינו לאחדים , והיו הנסתר  בתורת לזכותם
כמבואר דקות, חמש משך השבוע פרשת  על הקדוש הזוהר  ספר בלימוד השיעור 

טבפר ועה  מרע ט"ז:)סר  ראה(ף יראים  ספרי נפ דק : נל וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַ

מסר, ספרי ל ער  ה א  ה הר ספר בפרט  ע למים , ל לב רא   ב ח עת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹכל

וה א ה פח  ה א ה הר ספר  ה מימה , לעבדה  א להבת  ל ילהב ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹוה א

ובספר  .נ ל אן  עד לחיים ה גר, זצ"ל זכירה  פאלאג'י חיים  רבי דף להגאון (ח"א ְֵַַָ

ע"ג) וכללג  מוסר , ספרי בעלי כל על  יתר השכל מוסר  הקדוש בזוהר  שיש ה ' "מוסר  ,
וכתב כאן . עד דלבא ", בתווני ויורד  נוקב  ותיבה  לימודהחיד "אתיבה  עוד שאין זצ"ל,

הקדוש. הזוהר לימוד  כמו הנשמה  המזכך בעולם 

בספרוכתב הנערבהרמ"ק  רגש,אור בנפש מתעורר תורה  סתרי לימוד  בעת  כי
ר ת זהר מהימנא  ברעיא  ומובא אהבה , כמות  עזה כי יתברך להשם  ְְְְֵַַַָָָָֹנפלא

קכ "ד:)נ א , ה הר,(ף  ספר   איה יל ח רא  האי הרקיע זהר יזהיר והמ ילים  : ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

יראל עתידין בגין  נ ין , רי לא  אין  בה . ע אה  אימא זהרא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָמן

ויתקים רחמי, לתא  מן י יפקן  ה הר , ספר  האי איה דחי, מאילנא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ"למטעם"

לב)ה ן, נכר.(ברים אל   ע ואין   ינח דד  הד]:יי ללן עתידים[רם מם  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רחמים . הלת מן יצא יד על  ה ה , ה הר  ספר  ה א החים  מאילן  לטעם  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹיראל 

ס ףובתקונים  בתראה  דרא לת א  ית לי ד  , דיל ח רא מהאי ו', תקון ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָסוף

בגיני י)ימ א, כה  בספר(ו קרא ל' ובתקון  וג מר. ארץ ר ר  קראתם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

מלך  הכסא וענ ם קלה , ללמד  חכמים למידי על חב ד ל "ה  לשונו: וזה  ,ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ

רחמנא ה א ה  מע בים  הם  י  לתא , אר וגרם  ק לה , ל מדים אינם אם  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֻדל

ימים  חד לד נע ה  א מה  ה לה  ל ד  אחת עה יעה  י ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹליצלן ,

ב שם  מ"ב  ובתקון  ה אה ". לקרב  ח דל י ה רה , מלך פטי ל דכסא  "י , ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ

אפ להבין ללמד  יזה  אם  ן  וכל עלמ ת , נה  עלמא  גירסא  דה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹה הר

 הרהז ק ל כהַַ

אחד , מאמר רט ה לד יע ה א מה אחת  עה למעלה  ן  יע ה  ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ני מראי  ויהיה מלא, היכלא מני הא ע לם ן הא  ל מבטח מימה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻנה

רקיעא. מלכתא  ראנה  הבים  למתהנ עסק לה ם  רח  נחת ואין  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

 דת עב רית נרצ י דע מ ה  י המקלת האמית  החכמה  היא  ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻה רה

כאן . עד  ְִָמצותיו...",

למהתב  לברכה)אבן  זכרונו  להגר"א כ"ו את  ח' לפנימת(רק ח ים הם ה רה  נימת : ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ה ף, לחיצ נת והחיצ נ ת פ ה ה א יצרה ף אין וסד רמז  והעסקים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הם . להת רת יכל שם הרע  עוד ג ')וכתב  א ת  י "א ידי(ברק על רק היה, לא  דהאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הלה. לד  האה וער הרה, ְְְִִִַַַַַָָָָֻלד

העבדהותב רו יסד  ג ')ספר רק  ו ' קצת(ער אל לבא יכל  אדם אין :נ ל וזה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

הלה, חכמת  מד מ ,דנ ל מ ל מ ר ית תממור תד ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻה גת 

.'וכ ניו איר אדם חכמת והנים, דה זהר ספר  מד ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹביחד

עלוהרב ה בב ת החסיד ה םחבת אהבת  ער ל נ(תב  וזה ו' ל ),רק  ורא י : ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ

ת ן הרח קה  ה כלית אל  מיע  יהיה אם   אפ ה אמין  זכת  י לדעת ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָאחי,

מנהגיהם ה ב ת מ תיהם  ל לאכים  קר ב היה  וא , ר ית לאלהים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפ

 ה ה ואהבתם ה רא עב דת  וה לתם  רההמ חים  מי  זכת  אינם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

זכתם עבר נכלת  כתיו הרא, עבדת אל  מי רם הבה רה אל אדם ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻני

המ ים בכל המים קד .כל ברי אן  עד  ,'וכ ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

לכא ר  רא ח רה ל"הלעינים  מאן  מבאר  "ה ה  : על  תב  , ד ה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אז  ה מים, ס ף האחר ן  הר בא  עד 'וכ נ ז להית עתיד  היה  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹה הר

 ת ס עה הארץ  לא  אז י מיח, יב א  הע סקים  בזכת לחנים . ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָיתה 

" תאח אל אי "וב ם   בגינ אמר  וזה  ,לביאת קרבה  ס ה  היה  זה  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻא ר

הצר עד  מצרים  יראל נגאל א ם י ראל, אלי זה  זכת  די ,'ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻוכ

בד ה סח דם  לקם  ה א  ר ד יהיהה לא  העתידה ה אה  ן  ה ילה , ם  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

" הכה  וא רי ,רית האל  רצן  וה א  , ה ה דה לת ספת ז עד ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻה א ה 

ה רית ) ל חת ני  ראן, מאמר מאמרת .(ערה ְְֲֲֲִִֵַַַָָָָ

מריאה וה ה ד  מס לים  רחמים , ה א ה  קרב  ל  ה פלאה ל עלה  נ סף כן , ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

צרה , ל  מני צ רה  חמה  ולהי ת  קת  זרת ל  לב ל  ד ה ההר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹספר

ליצלן . ְֲִַַָָרחמנא

ה טרגיםוגם וה תת הל ת וקת הלת  ל יהיה ההא החר ידי  על ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָ

כ"ד) נהר ראן מעין לאברהם  .(חסד ְְְִֶֶַַָָָָָ

ה את ,הל  החכמה  עסק  נין לי וע ב אחר רמת היא  מ התעק  מניעתנ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

נותפאר  נמק ח ים )ית  לעץ ויטאל  חים הרב .(הקמת  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ



 הרהז ק ל ַַ כו כו כו כו 

קודש בספר מהרי"ח (פט"ו )אמרי המשניות  פירוש בעל  שחיבר  הגר"א , אדוננו  פני מרואי (שהיה

לברכה) גדולזכרונו  חיובם מוסר, וספרי וכו' יהיה  ביום  "והלימוד  לשונו: וזה  ,
למי  פשיטא  ללמוד , מאוד טוב  – וזוהר  וכו ', תפילין  להניח או להתפלל  כמו  ממש,
ולשונו  גדול, מוסר בו יש גם  פשוטו לפי  ללמוד  אפי' אלא  מעט, עמקותו שמבין 

כאן . עד  מסוגל",

מליסאובצוואת  יעקב  רבי הגאון  שיעור(או"ג)רבינו ללמוד תקבעו  שבת בכל "גם ,
כאן . עד  הקדוש", בזוהר 

בספרווהגאון זצ "ל ענתבי אברהם  ישרים רבי א')אהל  פרק התשובה, וזה(שער כתב,
הזוהר בספר  שלימוד  לברכה  זכרונו האר"י משם  ראינו  מצאנו לשונו:
כוונתו, עומק האדם  מבין  שאינו אעפ "י מאד , להזדכך לנשמה  יועילו הם והתקונים
קשת... כמטחוי הרחק ממנו והסט"א  המזיקים  ויברחו עונותיו, שנמחלים  ספק אין  ...

קדש . הזוהר וספר קדש  שהשבת  הזוהר, בספר אלא ילמוד לא בשבתות  וכתבוגם
לברכה  זכרונו האר "י ממנו,בשבחי  לעונותיו תקון ורצה לפניו שבא רשע  אחד על 

לימוד  וסגולת  הזוהר, מספר דפים כמה יום בכל  שילמוד בידו שמסר התקונים ומכלל
בלבו. ה' יראת להכניס  לאדם יועיל הזוהר ספר

ישראלובספר  עיני תקנ"ו )מאיר  עמוד זצ"ל(כ"ג בלוך  שלמה רבי של שמקורבו מובא
חיים ) החפץ  זי"ע,(תלמיד חיים  החפץ מרן  רבו על לו סיפר  שלמה  שרבי כותב,

הזוהר שילמדו לאחרים אומר היה  גם הפרשה , של  הזוהר את למד קודש שבת שכל 
כמדרש. שרובו  אומר  והיה  בחורים . אפילו הפרשה, של

זצ"ל ובמכתבי חיים  החפץ החדש)מרן  בדפוס ג' אות יד  על(דף ליב  אריה  הרב  בנו שסיפר ,
אחד הוא כי באמרו הקבלה  בחכמת  מאד  שהחזיק  חיים , החפץ מרן  אביו

נעלים  היותר תורה  מרכבה)מחלקי מעשי גדול  דבר  מאמרם  כי (וכעין תמיד, בפומיה  ומרגלא  .
עם בהנהגתו אלוה  חקר  עד  לבא אפשר ואי  באפילה , אנו  מגששים  תורה  סתרי בלי
הנגלים לימודיו  בשביל בה , להתעמק הזמן  לו יספיק לא  כי דאג אמנם הבריאה ,
בשעה בלילה  רוב פי ועל  לפעמים , רק הקבלה  בספרי ועיין רבים, צורך שהם 
הקדמונים , מהמחברים רק לו היה  קבלה  ספרי נעורי, מימי אנכי זוכר כה  מאוחרת,
וספרי  התמונה, ספר כן  הגר "א, ביאורי עם דצניעותא  וספרא יצירה, ספר כמו
עבודת ספר כן  חיים , עץ ופרי חיים  עץ וספרי  לקורדיווירו , הפרס ספר  כן  הזוהר ,
טל, שפע וספר אגוז וגינת אורה  שערי ה "ה  גיקטליא  הר "י וספרי להגבאי, הקודש

לא  82)זולתם  דף  הזוהר אור ראה צא, אות  קע"ב עמ ' שם עיין  .(ועוד

איש ובספר  צח)מעשה עמ' שמריהו (ח"ג רבי להגאון  אמר זצ "ל איש החזון  שמרן  מובא
אמרו  ופעם  הזוהר  ספר כמו טוב  כך כל מוסר ספר שאין זצ"ל: גריינימן
כאן . עד זצ"ל , שמריהו רבי הגאון  עם  הזוהר  ספר  למד עצמו הוא ואף זוהר , ללמוד 

אליהו ובספר עה)ח"א לב  עמ ' והנהגות  לאפיאן(במעשים  אליהו רבי שהגאון מובא
קולו  בנעימות  הקדוש זוהר לומד  היה  הצהרים אחר  יום  בכל זצוק"ל 

גדולה . והתלהבות

 הרהז ק ל כז ַַ

דקמניץ "ובספר פח)"המשגיח עמ' זצ"ל(פ"ו  שטרן אהרן  משה  רבי שהגאון מובא
השינה לפני לילה בכל קביעות לו היתה  קמניץ  בישיבת  תלמיד בהיותו

עיי"ש. זוהר, הקדוש בספר 

ללמודוהרה "ג שבת ליל  סעודת  אחר נהג אופקים  ישיבת ראש  זצ "ל קמיל  חיים ר '
השבוע. פרשת על  תנחומא ומדרש הקדוש  הזוהר דברי

מורינו ועוד שכתב  כמו  בקיאות, בדרך אפילו  הזוהר  מלימוד מרובה  תועלת  ישיג 
ב זצ"ל ויטאל חיים  רבי רוה "קהרב  יא :)שער מורי (דף אמר "וכן לשונו: וזה  ,

לברכה  הקדוש)זכרונו האר"י הלוי(דהיינו בזוהרלהר"א שילמוד השנה לענין טובה עצה
הזוהר בספר ושיקרא יום, בכל  עלים או  מ ' בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות  דרך

רבים" עכ"ל.פעמים ,

הקודש ובספר  לברכה עבודת זכרונו חיד"א  אומ"ד)להגאון  באצבע ספרלימוד ,(מורה
בקריאתו שיטעה ואף קאמר, מאי  ידע לא בשגם לימוד כל  על מרומם הזוהר

לנשמתו גדול תיקון 82)וכו 'והוא דף76, הזוהר  אור .(ראה

בספרווכתב  זצ "ל פאלאג'י ר"ח  ארז הגאון הגם (פ"ו )לוח  לשונו: וזה דבכל,
זוהר קבלה  בדברי  בלומד מקום מכל איתו, שכרו הנה האדם שלומד התורה
וכדומה אמן עלינו  יגן זכותו האר"י  רבנו גורי  וכתבי ותיקונים וישן חדש הקדוש 
ומסוגל מרובה, שכרו שלומד , מה מבין אינו אפילו כי  מאד, הלימוד נשגב להם,

היסורין. ממנו להבריח

לחיים "ובספר: לברכה(בהקדמה)"זכירה  זכרונו הרב כתב  זה  ואת  לשונו : וזה  כתב  ,
שרה  חיי סדר הקדוש  הזוהר ע"ב)בגליון  הזוהר,(דק"ל  ספר בלימוד  שישיג  דמי

הבא, עולם בן שהוא לו מובטח ובעיון בדיוק דבריו.ופירושו כאן  עד 

רבאבספר  ע"ב)הילולא ג"ן ד(דף רע, דבר מכל נשמר יהא הזוהר בספר העוסק דראשי כל ,
גימטריא י "סידיוח"גליר"תיבות  .זוה"רשמור 

ע"ב)כתבעוד  נ"ה ד(בדף  בעולם, שלימות  וקונה הרע יצרו את  מכניע  הזוהר בספר הלומד
הבא ובעולם שם .הזה  יעיין  והקליפות, הגאולה, מקרב הזוהר דלימוד הכל  ועל

יכרתון רבות.כרות  פעמים  שם  שכתב כמו

ומזוןובקונטרס מ"ד)חיים אות מספר (ח"ב  הבאתי מנחה: בגוים""גם,קרבן  יתנו כי
אקבצםגימטריא עתה  זה ידי  על כי הזוה"ר, לי ספ "ר שמיע והא  עיי"ש. ,

מביום, יותר בלילה ירגיל  ובתקונים ביום מהתיקונים יותר ירגיל הזוהר מהדבספר לפי
ד "ה  התיקונים,שכתוב  ספר הוא  הקטן" ו"המאור הזוהר, ספר הוא הגדול " כמו "מאור

רבא  הילולא בספר  שם ע"א)שכתוב נ' .(דף 

שם וכתב ע"ד)עוד  י"ד דף  ע "ה (ח"א רשב "י דאמר  מאי בחייעל דהא בעלמא, שכיח "אנא
בצערא" עלמא יתיב  ע"א)לא רכח דף בראשית לשונו:(זוהר וזה דהלומד , תבין מזה
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קודש בספר מהרי"ח (פט"ו )אמרי המשניות  פירוש בעל  שחיבר  הגר"א , אדוננו  פני מרואי (שהיה

לברכה) גדולזכרונו  חיובם מוסר, וספרי וכו' יהיה  ביום  "והלימוד  לשונו: וזה  ,
למי  פשיטא  ללמוד , מאוד טוב  – וזוהר  וכו ', תפילין  להניח או להתפלל  כמו  ממש,
ולשונו  גדול, מוסר בו יש גם  פשוטו לפי  ללמוד  אפי' אלא  מעט, עמקותו שמבין 

כאן . עד  מסוגל",

מליסאובצוואת  יעקב  רבי הגאון  שיעור(או"ג)רבינו ללמוד תקבעו  שבת בכל "גם ,
כאן . עד  הקדוש", בזוהר 

בספרווהגאון זצ "ל ענתבי אברהם  ישרים רבי א')אהל  פרק התשובה, וזה(שער כתב,
הזוהר בספר  שלימוד  לברכה  זכרונו האר"י משם  ראינו  מצאנו לשונו:
כוונתו, עומק האדם  מבין  שאינו אעפ "י מאד , להזדכך לנשמה  יועילו הם והתקונים
קשת... כמטחוי הרחק ממנו והסט"א  המזיקים  ויברחו עונותיו, שנמחלים  ספק אין  ...

קדש . הזוהר וספר קדש  שהשבת  הזוהר, בספר אלא ילמוד לא בשבתות  וכתבוגם
לברכה  זכרונו האר "י ממנו,בשבחי  לעונותיו תקון ורצה לפניו שבא רשע  אחד על 

לימוד  וסגולת  הזוהר, מספר דפים כמה יום בכל  שילמוד בידו שמסר התקונים ומכלל
בלבו. ה' יראת להכניס  לאדם יועיל הזוהר ספר

ישראלובספר  עיני תקנ"ו )מאיר  עמוד זצ"ל(כ"ג בלוך  שלמה רבי של שמקורבו מובא
חיים ) החפץ  זי"ע,(תלמיד חיים  החפץ מרן  רבו על לו סיפר  שלמה  שרבי כותב,

הזוהר שילמדו לאחרים אומר היה  גם הפרשה , של  הזוהר את למד קודש שבת שכל 
כמדרש. שרובו  אומר  והיה  בחורים . אפילו הפרשה, של

זצ"ל ובמכתבי חיים  החפץ החדש)מרן  בדפוס ג' אות יד  על(דף ליב  אריה  הרב  בנו שסיפר ,
אחד הוא כי באמרו הקבלה  בחכמת  מאד  שהחזיק  חיים , החפץ מרן  אביו

נעלים  היותר תורה  מרכבה)מחלקי מעשי גדול  דבר  מאמרם  כי (וכעין תמיד, בפומיה  ומרגלא  .
עם בהנהגתו אלוה  חקר  עד  לבא אפשר ואי  באפילה , אנו  מגששים  תורה  סתרי בלי
הנגלים לימודיו  בשביל בה , להתעמק הזמן  לו יספיק לא  כי דאג אמנם הבריאה ,
בשעה בלילה  רוב פי ועל  לפעמים , רק הקבלה  בספרי ועיין רבים, צורך שהם 
הקדמונים , מהמחברים רק לו היה  קבלה  ספרי נעורי, מימי אנכי זוכר כה  מאוחרת,
וספרי  התמונה, ספר כן  הגר "א, ביאורי עם דצניעותא  וספרא יצירה, ספר כמו
עבודת ספר כן  חיים , עץ ופרי חיים  עץ וספרי  לקורדיווירו , הפרס ספר  כן  הזוהר ,
טל, שפע וספר אגוז וגינת אורה  שערי ה "ה  גיקטליא  הר "י וספרי להגבאי, הקודש

לא  82)זולתם  דף  הזוהר אור ראה צא, אות  קע"ב עמ ' שם עיין  .(ועוד

איש ובספר  צח)מעשה עמ' שמריהו (ח"ג רבי להגאון  אמר זצ "ל איש החזון  שמרן  מובא
אמרו  ופעם  הזוהר  ספר כמו טוב  כך כל מוסר ספר שאין זצ"ל: גריינימן
כאן . עד זצ"ל , שמריהו רבי הגאון  עם  הזוהר  ספר  למד עצמו הוא ואף זוהר , ללמוד 

אליהו ובספר עה)ח"א לב  עמ ' והנהגות  לאפיאן(במעשים  אליהו רבי שהגאון מובא
קולו  בנעימות  הקדוש זוהר לומד  היה  הצהרים אחר  יום  בכל זצוק"ל 

גדולה . והתלהבות

 הרהז ק ל כז ַַ

דקמניץ "ובספר פח)"המשגיח עמ' זצ"ל(פ"ו  שטרן אהרן  משה  רבי שהגאון מובא
השינה לפני לילה בכל קביעות לו היתה  קמניץ  בישיבת  תלמיד בהיותו

עיי"ש. זוהר, הקדוש בספר 

ללמודוהרה "ג שבת ליל  סעודת  אחר נהג אופקים  ישיבת ראש  זצ "ל קמיל  חיים ר '
השבוע. פרשת על  תנחומא ומדרש הקדוש  הזוהר דברי

מורינו ועוד שכתב  כמו  בקיאות, בדרך אפילו  הזוהר  מלימוד מרובה  תועלת  ישיג 
ב זצ"ל ויטאל חיים  רבי רוה "קהרב  יא :)שער מורי (דף אמר "וכן לשונו: וזה  ,

לברכה  הקדוש)זכרונו האר"י הלוי(דהיינו בזוהרלהר"א שילמוד השנה לענין טובה עצה
הזוהר בספר ושיקרא יום, בכל  עלים או  מ ' בעיון שיעמיק בלי בלבד בקיאות  דרך

רבים" עכ"ל.פעמים ,

הקודש ובספר  לברכה עבודת זכרונו חיד"א  אומ"ד)להגאון  באצבע ספרלימוד ,(מורה
בקריאתו שיטעה ואף קאמר, מאי  ידע לא בשגם לימוד כל  על מרומם הזוהר

לנשמתו גדול תיקון 82)וכו 'והוא דף76, הזוהר  אור .(ראה

בספרווכתב  זצ "ל פאלאג'י ר"ח  ארז הגאון הגם (פ"ו )לוח  לשונו: וזה דבכל,
זוהר קבלה  בדברי  בלומד מקום מכל איתו, שכרו הנה האדם שלומד התורה
וכדומה אמן עלינו  יגן זכותו האר"י  רבנו גורי  וכתבי ותיקונים וישן חדש הקדוש 
ומסוגל מרובה, שכרו שלומד , מה מבין אינו אפילו כי  מאד, הלימוד נשגב להם,

היסורין. ממנו להבריח

לחיים "ובספר: לברכה(בהקדמה)"זכירה  זכרונו הרב כתב  זה  ואת  לשונו : וזה  כתב  ,
שרה  חיי סדר הקדוש  הזוהר ע"ב)בגליון  הזוהר,(דק"ל  ספר בלימוד  שישיג  דמי

הבא, עולם בן שהוא לו מובטח ובעיון בדיוק דבריו.ופירושו כאן  עד 

רבאבספר  ע"ב)הילולא ג"ן ד(דף רע, דבר מכל נשמר יהא הזוהר בספר העוסק דראשי כל ,
גימטריא י "סידיוח"גליר"תיבות  .זוה"רשמור 

ע"ב)כתבעוד  נ"ה ד(בדף  בעולם, שלימות  וקונה הרע יצרו את  מכניע  הזוהר בספר הלומד
הבא ובעולם שם .הזה  יעיין  והקליפות, הגאולה, מקרב הזוהר דלימוד הכל  ועל

יכרתון רבות.כרות  פעמים  שם  שכתב כמו

ומזוןובקונטרס מ"ד)חיים אות מספר (ח"ב  הבאתי מנחה: בגוים""גם,קרבן  יתנו כי
אקבצםגימטריא עתה  זה ידי  על כי הזוה"ר, לי ספ "ר שמיע והא  עיי"ש. ,

מביום, יותר בלילה ירגיל  ובתקונים ביום מהתיקונים יותר ירגיל הזוהר מהדבספר לפי
ד "ה  התיקונים,שכתוב  ספר הוא  הקטן" ו"המאור הזוהר, ספר הוא הגדול " כמו "מאור

רבא  הילולא בספר  שם ע"א)שכתוב נ' .(דף 

שם וכתב ע"ד)עוד  י"ד דף  ע "ה (ח"א רשב "י דאמר  מאי בחייעל דהא בעלמא, שכיח "אנא
בצערא" עלמא יתיב  ע"א)לא רכח דף בראשית לשונו:(זוהר וזה דהלומד , תבין מזה
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צדיקים דגדולים עליו דיגן לו  מובטח ורגילות בקביעות הזוהר ותקוני וחדש  ישן בזוהר
הרמ "זבמיתתן... שכתב מה  ע "א ס "ח דף יתרו סדר זכות )ועיין  משה  לומד (רבי  אינו דאם

הבא, בעולם לו יכסיפו הקדוש  רבי בזוהר מורינו  דברי זאת  על  יתירה  ועוד יע "ש,
ע ד  אמר  לשונו: וזה  זי"ע , וויטאל כד)חיים  ד  התקלקל ",(ירמיה  ה בעת "וכל  י: ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

הזר, ההרים חינת  אצל בעת  הקראים החרים חכמים ה למידי הם  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהבע ת

ההרים ה דלים את הטים ה למידים  ראת י  לגמרי , נתקלקל א הבע ת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהה

י דעים ואינם ה את חכמה  עסקים ואינם הטים אחרי ולילה י מם רדפים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹהרמים

ז ר,  מ התעק נמנעים הם  לנס מראתם נתקלקל י   א בע ת ן  ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

האמת, חכמת לכר ורפ טיט חלדת הם ועלתה  ולענה  רא רה   ר ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹולם

פר ת לעיל ה זר  ר על לבד לב יה טיה  אא רה  אין  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוא מרים 

נתאר כבר  הר. ם זר ה א  ע לם  חלק  להם  יהיה  לא י ספק  ואין  , העלתְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ה רה רזי ע סקים ם  עד  רק טפ  אינ ה א  עלם רת י ה ה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלמעלה

ועליהםוסד תיה , ת, יאכל לא ת  מערב ה ה ע לם טרח ולא  חר א וזה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

' וג "רעב ואם יאכל עבדי "הה 493)נאמר דף הזוהר .(אור ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אתחזינן לחק אא לנ אין ההר, ספר הד ל  ח ועצ ם דל  כמה  עד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהשתא

,דה מלאכת עי ה דה ,ידי עבדתם  וחזק וכח אמץ להם  לה סיף ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

לפרסם י חאי, ר מען רי  ל רא את  להפיץ ילהמ עז  וחגר מתנים צְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹא

לקודשא חיילים ולהרבות חיל לעשות  והוסיפו  אפר, מה כל לסע  עלם חְְְְֵֶַַַָָָָֹ

מעפרא. שכינתא לאקמא ואורייתא הוא בריך

הרמח"לועוד  מורינו ט"ולימדנו לרב"ך)אגרת לשונו:(רמח"ל  גדולוזה  סוד בזה ואודיעך
אלהיך" ה' עד ושבת וכו' האלה הדברים כל  ומצאוך לך "בצר הכתוב: שאמר מה

ל )וכו' ד , ישראל,(דברים  על גזירות  ושלום חס  לגזור אחרא  הסטרא התגברות  כי  דע, ,
היא והנה  מתגברת. כך עלותה  כפי כי במדרגות , ולינק להתאחז עלייתה לפי נמשך 
מגעת שהיא  עד דוחק. אחר  דוחק  ישראל נדחקים  ואז  זו"ן , בספירות ומתגברת  עולה

מינה" מתערין דינין  "אימא בסוד, כן , גם  שם להתדבק חושבת והיא  (זוהרל"אימא ",

א) סה  מתדבקיןח "ג ישראל אדרבה , ואז חירות. היא  אימא  כי יכולה , אינה  באמת  אך ,
ומתגבר שהולך קשות, שגזירותיו המלך צריך היה  ולכן התשובה , בסוד  ובורחין  בה
התשובה מתעוררת אדרבה  כי כוחו, נשבר ושם לאימא  שמגיע עד  לספירה  מספירה

גאון "  שבר  "לפני סוד  והוא  יח)לישראל. טז, ורשב "י (משלי  משה  בריחת גם  כן  ועל  ,
התיבה ענין  כבר  הנה הזוהר, ספר נעשה  זאת  שבבריחה  וכיון הגזירה , ידי על  היו

דהיינו: אליו, שיזדמן  מי לכל  ועומד  ל"אימא"קיים מגיע  כבר הזוהר בספר הנדבק
משיח, חבלי לו צריך ואין אחרא, הסטרא מן פרשתויצא מהימנא  ברעיא  כמוזכר

בזמן אלא הזוהר  נתגלה  לא  זה , כל עם  והנה , בתחלה . למעלה שהבאתי בענין  נשא,
בזמנה , אלא להימצא צריכה אינה הזאת הפעולה  הלא  כי העשותו , אחרי  הרבה 

בדראפירוש: יומיא בסוף  אלא אינו פעולתו כי הזה, הזוהר בסוד ישראל  שיברחו
משיחא המשיח דמלכא מלך של בדורו הימים , בסוף (לרב"ך רמח "ל  ט"ו , אגרת רמח"ל  .(אגרות
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הנראהוהנה, וכפי  תבל, קצוות בכל אדם  לכל  מצוי הזוהר  שספר זכינו אנו, בימינו
הזוהר ספר שפעולת  הדברים , כוונת  לתקופתשזו יחסית  מאוחרת  בתקופה  נתגלה  (שאמנם

אנו,רשב"י) בדורנו כלומר משיח, של  בדורו הימים, בסוף  ישראל לכלל להימצא צריכה 
ואמרו זו. בתקופה דווקא הזוהר בספר ללימוד הציבור את הדור גדולי כל  וכקריאת
מדי הזוהר בספר מועט  דבר של קריאה אפילו  לעצמו יקציב  שאדם שנכון רבותינו,

הזוהר. בספר לדבוק השם בעזרת יוכל ובכך  לבטליום, הזוהר ספר  של  כוחו ומלבד
נשמת את  ממרק הזוהר שספר ידוע  הרי בו, הדבק האדם עבור  משיח חבלי את

וההצלחות הישועות לכל סגולה  היא  בו והקריאה  רע, דבר מכל רמח"להאדם  (אגרות 

לרב"ך) רמח"ל  ט "ו , .אגרת

בהמהודרשו ה א  אדם  ב  על אף , ל נרמז  מבין שאינו מי וגם רשומות... ְְְִִֵֶַַַָָָֹדורשי

סק רמז וי .כר ל  ליכ מ מ א זה  ל עם לקרת, ידע   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינ

ז) לו  הוי"ה'(הים 'יע תבת  הוי"ה', יע  בהמה ללים'אדם י הבת עם  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

בת  מסר  יעל ב ת  ני "ם'ל צ "ח.'זה"ר דק ק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ

(רנ ליו פס ה נים  ספר לאר  ה ציאים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ(הקמת

סנהדרין ואמרו מסכת במשנה  א')חז"ל משנה  י לע לם(פרק חלק להם י יראל  ל  :ְִֵֵֵֶֶָָָָָ

אמר ס)הא, מעה(ישעיה מ עי  נצר ארץ  ייר לע לם  ציקים  ם   וע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

להתאר. ישידי ישראל  שלכל ללמדנו קבלה", לימוד "חיזוק תיבות  ראשי "חל"ק" ְְִֵַָָ

לעולם יזכו הקדוש הזוהר ספר – הקבלה לימוד  ידי שעל  ועוד, הקדוש , בזוהר חלק
לעיל ]הבא, "חלק"[ראה  עבדך גימטריאועוד  דוד צמח ל "את  נזכה זה ידי דעל "צמח"

תצמיח" מהרה  "בישועתך" תרום  וקרנו האותיות]בישועתך , [עם  גימטריא  –
גאולה". זי"ע,"תש "ע  וויטאל חיים  רבי מורינו שכתב מה  מובן זה  חלקוולפי דכל

זה , בלימוד תלוי  הבא הרמ"זבעולם כתב זכות )ועוד  משה  בזוהר(רבי לומד אינו דאם
הבא, בעולם לו יכסיפו שם .הקדוש יעיין

היאנאר   רי לק דא  ח לים להר ת  חיל  לע ת סיפה לברככם, איפה   לנ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אתואריתא, להביא  ה לאכה, ל לם אר  עד  ידיכם  מעי ה רכה  ויהי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ביאת לעד מלכותו ותן  לם  והכסא  לם  ה ' ם ויהי האמית,  ת למ ל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהעלם 

 עלינ יגן   תזכ האלקי ה א  ר"י, ה א כדאי אמן . ימינ מהרה יחנמ  נְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמל

לקר ה ין  מן   הע לם  ל  את לפטר  ה לתאמן, חזינה  ועינינ ה א ה , את ב  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ

אמן .  ימינ מהרה צדק  אל ביאת ה ם  את עה  הארץ  מלאה  ה ם  אר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנגלת 

יה  áראס Łלõם äדה  ְְָָָ
ע  שמש אבדק "ק בית האלמין  ישעיה טרת
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צדיקים דגדולים עליו דיגן לו  מובטח ורגילות בקביעות הזוהר ותקוני וחדש  ישן בזוהר
הרמ "זבמיתתן... שכתב מה  ע "א ס "ח דף יתרו סדר זכות )ועיין  משה  לומד (רבי  אינו דאם

הבא, בעולם לו יכסיפו הקדוש  רבי בזוהר מורינו  דברי זאת  על  יתירה  ועוד יע "ש,
ע ד  אמר  לשונו: וזה  זי"ע , וויטאל כד)חיים  ד  התקלקל ",(ירמיה  ה בעת "וכל  י: ְְְְְְִִִַַַָָָָָ

הזר, ההרים חינת  אצל בעת  הקראים החרים חכמים ה למידי הם  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהבע ת

ההרים ה דלים את הטים ה למידים  ראת י  לגמרי , נתקלקל א הבע ת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהה

י דעים ואינם ה את חכמה  עסקים ואינם הטים אחרי ולילה י מם רדפים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹהרמים

ז ר,  מ התעק נמנעים הם  לנס מראתם נתקלקל י   א בע ת ן  ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

האמת, חכמת לכר ורפ טיט חלדת הם ועלתה  ולענה  רא רה   ר ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹולם

פר ת לעיל ה זר  ר על לבד לב יה טיה  אא רה  אין  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוא מרים 

נתאר כבר  הר. ם זר ה א  ע לם  חלק  להם  יהיה  לא י ספק  ואין  , העלתְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ה רה רזי ע סקים ם  עד  רק טפ  אינ ה א  עלם רת י ה ה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָלמעלה

ועליהםוסד תיה , ת, יאכל לא ת  מערב ה ה ע לם טרח ולא  חר א וזה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

' וג "רעב ואם יאכל עבדי "הה 493)נאמר דף הזוהר .(אור ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

אתחזינן לחק אא לנ אין ההר, ספר הד ל  ח ועצ ם דל  כמה  עד ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהשתא

,דה מלאכת עי ה דה ,ידי עבדתם  וחזק וכח אמץ להם  לה סיף ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

לפרסם י חאי, ר מען רי  ל רא את  להפיץ ילהמ עז  וחגר מתנים צְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹא

לקודשא חיילים ולהרבות חיל לעשות  והוסיפו  אפר, מה כל לסע  עלם חְְְְֵֶַַַָָָָֹ

מעפרא. שכינתא לאקמא ואורייתא הוא בריך

הרמח"לועוד  מורינו ט"ולימדנו לרב"ך)אגרת לשונו:(רמח"ל  גדולוזה  סוד בזה ואודיעך
אלהיך" ה' עד ושבת וכו' האלה הדברים כל  ומצאוך לך "בצר הכתוב: שאמר מה

ל )וכו' ד , ישראל,(דברים  על גזירות  ושלום חס  לגזור אחרא  הסטרא התגברות  כי  דע, ,
היא והנה  מתגברת. כך עלותה  כפי כי במדרגות , ולינק להתאחז עלייתה לפי נמשך 
מגעת שהיא  עד דוחק. אחר  דוחק  ישראל נדחקים  ואז  זו"ן , בספירות ומתגברת  עולה

מינה" מתערין דינין  "אימא בסוד, כן , גם  שם להתדבק חושבת והיא  (זוהרל"אימא ",

א) סה  מתדבקיןח "ג ישראל אדרבה , ואז חירות. היא  אימא  כי יכולה , אינה  באמת  אך ,
ומתגבר שהולך קשות, שגזירותיו המלך צריך היה  ולכן התשובה , בסוד  ובורחין  בה
התשובה מתעוררת אדרבה  כי כוחו, נשבר ושם לאימא  שמגיע עד  לספירה  מספירה

גאון "  שבר  "לפני סוד  והוא  יח)לישראל. טז, ורשב "י (משלי  משה  בריחת גם  כן  ועל  ,
התיבה ענין  כבר  הנה הזוהר, ספר נעשה  זאת  שבבריחה  וכיון הגזירה , ידי על  היו

דהיינו: אליו, שיזדמן  מי לכל  ועומד  ל"אימא"קיים מגיע  כבר הזוהר בספר הנדבק
משיח, חבלי לו צריך ואין אחרא, הסטרא מן פרשתויצא מהימנא  ברעיא  כמוזכר

בזמן אלא הזוהר  נתגלה  לא  זה , כל עם  והנה , בתחלה . למעלה שהבאתי בענין  נשא,
בזמנה , אלא להימצא צריכה אינה הזאת הפעולה  הלא  כי העשותו , אחרי  הרבה 

בדראפירוש: יומיא בסוף  אלא אינו פעולתו כי הזה, הזוהר בסוד ישראל  שיברחו
משיחא המשיח דמלכא מלך של בדורו הימים , בסוף (לרב"ך רמח "ל  ט"ו , אגרת רמח"ל  .(אגרות
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הנראהוהנה, וכפי  תבל, קצוות בכל אדם  לכל  מצוי הזוהר  שספר זכינו אנו, בימינו
הזוהר ספר שפעולת  הדברים , כוונת  לתקופתשזו יחסית  מאוחרת  בתקופה  נתגלה  (שאמנם

אנו,רשב"י) בדורנו כלומר משיח, של  בדורו הימים, בסוף  ישראל לכלל להימצא צריכה 
ואמרו זו. בתקופה דווקא הזוהר בספר ללימוד הציבור את הדור גדולי כל  וכקריאת
מדי הזוהר בספר מועט  דבר של קריאה אפילו  לעצמו יקציב  שאדם שנכון רבותינו,

הזוהר. בספר לדבוק השם בעזרת יוכל ובכך  לבטליום, הזוהר ספר  של  כוחו ומלבד
נשמת את  ממרק הזוהר שספר ידוע  הרי בו, הדבק האדם עבור  משיח חבלי את

וההצלחות הישועות לכל סגולה  היא  בו והקריאה  רע, דבר מכל רמח"להאדם  (אגרות 

לרב"ך) רמח"ל  ט "ו , .אגרת

בהמהודרשו ה א  אדם  ב  על אף , ל נרמז  מבין שאינו מי וגם רשומות... ְְְִִֵֶַַַָָָֹדורשי

סק רמז וי .כר ל  ליכ מ מ א זה  ל עם לקרת, ידע   ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינ

ז) לו  הוי"ה'(הים 'יע תבת  הוי"ה', יע  בהמה ללים'אדם י הבת עם  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

בת  מסר  יעל ב ת  ני "ם'ל צ "ח.'זה"ר דק ק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ

(רנ ליו פס ה נים  ספר לאר  ה ציאים ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ(הקמת

סנהדרין ואמרו מסכת במשנה  א')חז"ל משנה  י לע לם(פרק חלק להם י יראל  ל  :ְִֵֵֵֶֶָָָָָ

אמר ס)הא, מעה(ישעיה מ עי  נצר ארץ  ייר לע לם  ציקים  ם   וע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
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היאנאר   רי לק דא  ח לים להר ת  חיל  לע ת סיפה לברככם, איפה   לנ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

אתואריתא, להביא  ה לאכה, ל לם אר  עד  ידיכם  מעי ה רכה  ויהי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ביאת לעד מלכותו ותן  לם  והכסא  לם  ה ' ם ויהי האמית,  ת למ ל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהעלם 

 עלינ יגן   תזכ האלקי ה א  ר"י, ה א כדאי אמן . ימינ מהרה יחנמ  נְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹמל

לקר ה ין  מן   הע לם  ל  את לפטר  ה לתאמן, חזינה  ועינינ ה א ה , את ב  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ

אמן .  ימינ מהרה צדק  אל ביאת ה ם  את עה  הארץ  מלאה  ה ם  אר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָנגלת 

יה  áראס Łלõם äדה  ְְָָָ
ע  שמש אבדק "ק בית האלמין  ישעיה טרת
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ללמודשאלה : אסור ש"ס גמר שלא שעד  ידוע הלא הזוה"ק, בלימוד מרעישים אתם למה
קבלה ?

מהמשכיליםתשובה : בא זה   הגדולה? הטעות בא  ממי לדעת  צריכים (מקובלראשית ,

הזוהר) מאורות שטפנשט, ימ "שמאבדק"ק  צבי מהשבתי  בא זה  ה'), רצה(סוד שלא ,
ועכשיו   האמת. את ידעו זוהר ילמדו  ואם השקר , משיח להיות  שרצה זוה"ק , שילמדו
קבלה, על רק זה  כו ' קבלה ללמוד שלא בש"ך, כתוב  הקבלה לימוד  על הטעות : את נבאר 
כתב החמה באור אזולאי, והרב  זוה"ק , וגירסת  לימוד על ולא וכו', דצניעותא ספרא  דהיינו
את לעודד צריכים והלאה , 1540 ומ .1490 עד קצוב  לזמן  רק היה קבלה  ללמוד האיסור
הרוחנית לגאולה האנושות  תבוא הזוהר לימוד  ידי על שרק מפני  הזוהר, בספר  לעסוק כולם
החמישי, לאלף היה האיסור שכל חיים לעץ  בהקדמה  המהרח"ו כתב וכבר  המשיח , ולביאת
להתחמק אסור  ולכן הקבלה, לימוד ע "י הגאולה  לזרז  וחובה  מצוה השישי באלף  ועכשיו

הקבלה . תרפ "א,מלימוד  בשנת  החרדית עדה הבד "ץ מרבני  וגם  צדיקים, 1000מ הזוהר " "אור  בספר (והבאנו

מבטל  הוא  אשר הזוה"ק לימוד מעלת לכבודם  ידוע  כבר וכתבו: תשס "ב, וגזירותתשס "א , פורעניות מיני כל 

א"י גדולי ומכל יום. בכל זוהר דף ללמוד  ישתדל לו שאפשר מי שכל וכו' תורה מבני ולבקש  ורעות, קשות

יהודי שכל ואומרים  פוסקים, אחד פה וכולם שלימה , הגאולה יבא הזוה "ק  למוד ע"י שרק והספרדים , האשכנזים

לימות קרוב וכשיהיה ... שמעון : רבי להם  אמר קיח.) וירא (זוה"ק כמ"ש זוה"ק ללמוד  צריך קטן ילד ואפילו

הזמן  ובאותו וחשבונות, קצים ידו על ולדעת החכמה של נסתרות  למצא עתידים שבעולם  נערים אפילו  המשיח,

(בהק' חי, איש בן קיח.), וירא (פ' זוה "ק  בשם  הזוהר אור  עוד, ראה צ'), אות נשא  בזוהר, (וכמ"ש  לכל . יתגלה

(כגן  הזוהר, בתקוני ג'רבה), דפוס (לזוהר הרבנים הקדמת החמה, אור כ'), מ' פ"ד  חסד, (נוצר בניהו), התקונים

ה' או ' ז ' (מע' ישראל סגולת בספר שהוא.)הירק), החיים מאילן לטעום ישראל שעתידים ובגלל
בלמוד רק תלויים המשיח וביאת הגאולה  הגלות. מן  ידו על יצאו הקדוש, הזוהר ספר

11,3)הקבלה . שלמה אבן  מוילנא. הקבלה .,(הג' בלימוד הגאולה ג')(ועיקר או' פי"א  שלמה .אבן
הגבלות ... שום אין הזוהר  לימוד חיים)על ו(החפץ שילמדו . לכולם מעורר  חיים החפץ היה

לבחורים. ואפילו פרשה אותה של הזוהר את  שבת  יוסף)כל הורה.(בנין  זי "ע  איש החזון  רבנו

איש מעשה ובספר  מוסר, כספר זוהר ללמוד איש(לשואליו החזון הקדוש  הגאון מרן על עובדות 

שומע)זצ"ל היה  דורי  אם חז"ל. מאמרי מכל יותר מעורר  הקדוש הזוהר לשון  משמו: כתב 

במקום... שמים יראת  רוכש היה  וכך הזוהר , ספר תשע  מגיל כבר לומד היה  הרה"ק(בקולי,

חסד ) נוצר מקומרנא , י"א תבונות,רבי דעת  בספרו חי איש צריך,(פכ "א )והבן יהודי שכל כתב 
החיים הכף  פסק  וכן בגירסא, אפילו הפרד "ס חלקי כל יום בכל בכמה(סופר)ללמוד

ו  בגרסא, זוהר  ילמד קבלה יודע  שאינו שמי  מלאמקומות , כולו  כי  חכמה ראשית  בס ' כן
זי"ע . אלפייה יצחק ר ' וכן יועץ , הפלא כ' וכן  קבלה , למד כאילו לו  שיחשב כדי זוהר ,
מן כולו העולם כל את לפטור אני  יכול שאמר כמו הדינים, כל שממתיק היחיד הרשב "י 

מוהר"ן  ליקוטי ס"א )הדין, בגן(קמא להיות  יזכה לא בגלגול, לבוא  צריך זוהר  למד לא  אם .

העליון זוהר(זוהר)עדן מאמרי  ילמדו תפלה כל שקודם לאנשיו: צווה הבעש"ט טוב), .(דורש 
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11,3)הקבלה . שלמה אבן  מוילנא. הקבלה .,(הג' בלימוד הגאולה ג')(ועיקר או' פי"א  שלמה .אבן
הגבלות ... שום אין הזוהר  לימוד חיים)על ו(החפץ שילמדו . לכולם מעורר  חיים החפץ היה

לבחורים. ואפילו פרשה אותה של הזוהר את  שבת  יוסף)כל הורה.(בנין  זי "ע  איש החזון  רבנו

איש מעשה ובספר  מוסר, כספר זוהר ללמוד איש(לשואליו החזון הקדוש  הגאון מרן על עובדות 

שומע)זצ"ל היה  דורי  אם חז"ל. מאמרי מכל יותר מעורר  הקדוש הזוהר לשון  משמו: כתב 

במקום... שמים יראת  רוכש היה  וכך הזוהר , ספר תשע  מגיל כבר לומד היה  הרה"ק(בקולי,

חסד ) נוצר מקומרנא , י"א תבונות,רבי דעת  בספרו חי איש צריך,(פכ "א )והבן יהודי שכל כתב 
החיים הכף  פסק  וכן בגירסא, אפילו הפרד "ס חלקי כל יום בכל בכמה(סופר)ללמוד

ו  בגרסא, זוהר  ילמד קבלה יודע  שאינו שמי  מלאמקומות , כולו  כי  חכמה ראשית  בס ' כן
זי"ע . אלפייה יצחק ר ' וכן יועץ , הפלא כ' וכן  קבלה , למד כאילו לו  שיחשב כדי זוהר ,
מן כולו העולם כל את לפטור אני  יכול שאמר כמו הדינים, כל שממתיק היחיד הרשב "י 

מוהר"ן  ליקוטי ס"א )הדין, בגן(קמא להיות  יזכה לא בגלגול, לבוא  צריך זוהר  למד לא  אם .

העליון זוהר(זוהר)עדן מאמרי  ילמדו תפלה כל שקודם לאנשיו: צווה הבעש"ט טוב), .(דורש 






