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וקיימנואשירה שהחיינו בעודי, לאלוקי אזמרה בחיי 'לה
ובתו בפי מאד ה' ואודה הזה, לזמ והגיענו
לאור להוציא זכני אשר בדר עמדי ויהי ,אהללנו רבי

.הזה הקדוש הספר עלי,"עול תגמולוהי כל 'לה אשיב מה
אקרא ה' ובש אשא ישועות "כוס לה'". אשי"ב מה,"

אכיר במה א'סתר] 'ב י'הודה ש'לו שמי ר"ת [אשי"ב
לה' "אטובה עלי, מוטלת חובה שזו עלי, ,תגמולוהי כל

שה'עלי חסדי הגמילות כל ואספר שאספור בזה ,"

מתנות ה שהכל ובהתבוננות עלי, גומל ויתעלה יתבר
זה, ובזכות גמול, בתורת שכגמולו, יפות, פני ובסבר חינ

אשא" ישועות הטובותכוס על ולהודות ולבר להמשי ,"
"בהעתידות אקרא, ה' ובש,"ולפרס מעוו רבי להשיב

.בעול ה' דבר
לימודהנה והנפלא, הנורא הלימוד ומפורס החיוב ידוע

לישראלה" האר"י"חק רבינו שתק ביומו, יו דבר
זי"ע.החי ויטאל חיי רבי מורינו הגדול תלמידו ידי על

"ובאת)א עה"פ תבא בפרשת והנה טובה כפוי בענין ראה
רש"י: פירש אליו", ואמרת ההם בימים 'יהי אשר הכהן אל

ברכות בירושלמי איתא וכן טובה. כפוי ט')שאינך שהיה(דף
היום עד והלא יוסף", את ידע לא "אשר ,טובה כפוי פרעה
וכפה יודע שהיה אלא יוסף, של חסדו יודעין מצרים הזה
שכפיית למדת הא ,הקב"ה של טובתו כפה ולבסוף טובתו,

.ש"עיי בעיקר, לכפירה הוקשה הטובה

בשלח במכילתא מובא כפוי(י"ז)וכן עמלק יבוא וזת"ד,
טובה כפוי העם מן ויפרע ,ע"א)טובה ה' דף ע"ז עוד ועיין).

נתן דר' יהא(פמ"א)ובאבות מעט טובה חברך לך עשה אם
רבא אליהו דבי ובתנא הרבה. הסועד(י"ח)בעיניך כל איתא,

.לחבירו טובה יחזיק במלח, פת אפילו חבירו עם

תעשו, לא מצרים ארץ כמעשה הפסוק את פירשתי ועפי"ז
תודה תחזיקו רק תעשו, לא כמעשיהם טובה, כפויי היו שהם

טובה לכם שגמל למי

בענין מ"ש יועץ, הפלא דברי כאן נעתיק להכי דאתינן ואיידי
הזהב לשונו וזה ,טובה והכרת טובה כפויכפיית ערך 'כ (באות

(כתיבטובה" יג): ,יז תמוש(משלי לא טובה תחת רעה משיב
טובה דהוא כל שקיבל האדם על רמיא וחיובא מביתו. רעה
לגמול שלא הימים, כל תמיד בלבו חקוקה שתהא מחבירו
אפילו מידו. הבא ככל הטובה לעושה ולשלם ,רעה שום עמו
כי ישכח, לא והטובה ישכח הרעה רעה, כן גם לו עשה אם

וכתיב קונו, מדעת בו שיהא האדם טו)צריך ,מט 'ישעי)גם
שהוא אשכחך, לא ואנכי העגל, מעשה שהוא תשכחנה, אלה

היאור את הכה שלא רבינו ממשה ולמד וצא התורה. קבלת
נקם שלא רז"ל אמרו וכן מהם, טובה שקבל לפי העפר ואת
בשמות רז"ל ואמרו ביניהם, שנתגדל לפי מדין נקמת משה

ב)רבה יותר(פ"ד, בכבודו חייב לחבירו פתח הפותח כל
כמו אבותיו החיה שלא באליהו מוצא אתה ואמו. מאביו
כמו אבותיו החיה לא ואלישע ,הצרפית בן את שהחיה
.שלו אכסניא על נפשו שמסר אלא ,השונמית בן את שהחיה
אחת על לחם, פת על לחבירו טובה להחזיק חייב כ"כ ואם
וכמה כמה אחת ועל ,הרבה טובה ממנו קבל אם וכמה כמה
כגון ,הנפש טובת ממנו קבל אם ומכופלת כפולה טובה

בד הדריכו או ,חכמה רעה,שלמדו מדרך והפרישו טובה, רך
יגדל וכמה כמה הימנה, למעלה שאין גדולה טובה שזו
כבוד בו ינהג לא ואם כבוד, בו ולנהוג טובתו להכיר חובתו
ק"ו ההוא ביום וישא מזה. גדול טובה כפוי לך אין כראוי
טוב רב להטיב המרבה לבורא אדם חייב וכמה כמה בעצמו
חקר", אין עד חובותינו גדלה כך חקר, אין עד ישראל לבית

עכ"ל.

(וזל"ק:ב י"ח פרק הישר קב הקדוש מספר קצת ואעתיק

וגו' עשית" בחכמה כולם ה' מעשיך רבו "מה קד,א. תהלים)

(כדזכרונם שחכמינו הקודמין בפרקים כתבנו כבר הנה .
.לתודה מזמור שהוא ק' מזמור יום בכל לומר תיקנו לברכה
קרבן ולהביא ויום יום בכל להודות האדם שצריך והכוונה,
ברוך הקדוש לו שעושה בניסיו מכיר הנס בעל אין כי תודה,

הוא.
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הנשמהעל הארת הלומד ממשי לישראל" "חק לימוד ידי
קודש ישראל"משבת "שארית בספר לימדנו ועוד .

תיקו הוא לישראל חק שלימוד שמות), לספר בפתיחה)
.להל כמבואר הברית,

דבר  כל על  והודיה שבח לתת היה הקדמונים מנהג
בית תודה מביא כאלו בלבו כוונתו תהיה זה מזמור ובאמירת
ומאורע ענין שבכל ז"ל הקדמונים מנהג שהיה כמו ה',
שהוא מיד והכירו והודיה שבח נותנים היו להם שאירע
לבלתי בלבם תמיד קשור והיה יתברך, הבורא השגחת

הוא. ברוך הקדוש השגחת לשכוח

בר שמעון רבי :אמור פרשת בזוהר שכתוב מה כדמצינו ב.
מטו יוסי, ורבי אבא רבי עמיה והוי באורחא אזיל הוי יוחאי
עד המים אמת לתוך וניתק יוסי רבי נתקל המים אמת לחד
זה נברא היה שלא הלוואי יוסי, רבי אמר בגדיו. שנתלכלכו
כך, לומר לן אסור יוחאי, בר שמעון רבי אמר המים. אמת
דקודשא במשמשא קלות לנהוג ואסור היא דעלמא דמשמשא

דכתיב הוא, לא)בריך א, אשר(בראשית כל את אלהים "וירא
ויתושין ועקרבים נחשים ואפילו מאד", טוב והנה עשה

.ידעין לא נשא ובני דעלמא, משמשי נקראין כולהון

ושנים יוחאי בר שמעון רבי ניצלו  הנחש ידי על 
מתלמידיו

רבי אמר .קמייהו דרקד חוויא חדא חמו אזלין, דהוו עד ג.
רהט .ניסין לן לאתרחשא אזל נחש דא ודאי יוחאי בר שמעון
היא ואפעה ,אפעה בחד עצמו את וקשר קמייהו חוויא האי
מסתכל נש בר או נש דבר באנפיה מסתכלת דאי בריה
.ליצלן רחמנא הארס מחמת מת הוא מיד דאפעה באנפיה
עד זה את זה להכות התחילו בה דקשר בהדי נחש והאי
לתרוייהון לון חמו אתר להאי תמן מטי עד שניהם, דמיתו

.ומיתן באורחא שכיבין

בלשוןקודש: הזוהר פירוש

אבא רבי עמו והיו בדרך, הולך היה יוחאי בן שמעון [רבי
ונתקע יוסי רבי נתקל אחת, המים לאמת הגיעו יוסי, ורבי
יוסי: רבי אמר ,בגדיו שנתלכלכו עד המים, אמת לתוך

של בן"הלואי שמעון רבי אמר זו", המים אמת נברא היה א
המקום של רצונו מעושי אחד כי כך, לומר לנו "אסור :יוחאי
כמו הוא, ברוך הקדוש של במשמשיו לזלזל ואסור הוא
ואפילו מאוד', טוב והנה עשה אשר כל את ה' 'וירא שכתוב:
המלך של משמשיו כולם נקראים ויתושים ועקרבים נחשים
זאת שמים ואינם יודעים, אינם אדם ובני בעולם רצונו ועושי

ליבם". על

רבי אמר לפניהם. מרקד אחד נחש ראו הולכים בעודם
ניסים". לנו לחולל הנחש הולך "בודאי :יוחאי בן שמעון

האפעה, של ותכונתו אחד. באפעה ונלחם לפניהם הנחש רץ
מיד בפניו מסתכל שאדם או האדם בפני מסתכל הוא שאם
.לצלן רחמנא האפעה, של מבטו ארסיות מחמת האדם מת
הגיעו כאשר שניהם, שמתו עד בזה זה והאפעה הנחש נאבקו

שניהם]. פגרי את החכמים ראו המאבק לזירת

רעה אליך תאונה 'לא " זה: פסוק כך על שמעון רבי קרא
את הוא ברוך הקדוש ברא זה ולשם באהלך', יקרב לא ונגע
לזלזל לנו ואין ותפקיד שליחות אחת לכל כאשר הבריות כל

."ושליחות תפקיד יש נברא לכל כי נברא, בשום

און כל  לו  יאונה שלא לצדיק מבטיח יתברך השם
פסוקא האי יוחאי בר שמעון רבי קרא י)ד. צא, לא(תהלים"

ברא דא ועל באהליך", יקרב לא ונגע רעה אליך תאונה
.דיליה לשליחותא דבר וכל הבריות כל הוא בריך קודשא

טוב דבר איזה לתקן הנס בעל על
הוא ברוך יתברך השם לו שהפליא מי בוודאי כן, ובהיות ה.
מאש או מלסטים, הצלה ואיזה נס וחסדיו רחמיו ברוב
איזה לתקן עליו חובה אזי ונתרפא, חולה שהיה או וממים,

תודה קרבן במקום זאת עושה שהוא היכר שיהיה טוב, דבר
הוא. ברוך יתברך השם לכבוד

הלקט שיבולי לבעל יתברך השם שהציל  מעשה
הרב מורנו החסיד הרב עצמו על שהעיד מה וראה ובוא ו.
ספרו, בהקדמת הלקט" "שיבולי המחבר בעל אברהם רבי
עמדי ה' שעשה נפלאות כאן אזכיר הכותב, "אמר לשונו: וזה
ומרוב דוי ערש על חליתי חליי, בימי תלאות עלי עברו בעת
עלי רבו שנותי יתר פקדתי אמרתי .שוממתי עליכם, לא כאבי
ביתי לבני למשא הייתי כי קרובי ממני שרחקו עד מכאובים
אורחא בזכרי בקרבי יחיל ולבי בי מעי המו .אבותי ולפני

.זודתאי וקלילא רחיקא

בי ראו כאשר נשמתי יציאת לשמור עלי והעומדים ז.
הגסיסה עד ובאתי ובשרי אברי שנתקררו.מיתה שערי ועד ,

קרובים שאר וגם וזרעי אשתי את חוצה דחקו עלי העומדים
ופני מהגוף, הנשמה צאת בדרך מיתה בסימני אותי שראו
ולא נתנני", לא ולמות יסרני "יסור ברחמיו וה' נשתנו.

הקדושים. אבותי בזכות רק בזכותי

בידו, דולק ונר לפני עמד קצר אדם בעיני ראיתי ובמראה ח.
ואמרתי .לעיני מהר ודלק וחזר לכבות התחיל עין ובהרף
.הזה בנר לפני עושה שאתה זה מה אדוני לי יגיד ,במחילה

לנשמה  רמז  הנר
כבר חייך שימי בעבור ,דילך לנשמה רמז הנר האיש, והשיב
כאשר והנה לך. רמזתי אדם, נשמת רמז הוא הנר כי עברו,
שהראיתי וזהו רפואה, לך תהיה מהרה כך לדולקה חזר מהר

.באותותי

ומשמאילים, מיימינים שלך במשפט שיש תדע וידוע ט.
הרחמן שהאל לבשרך ובאתי שלך, זכיות במאזנים ֵושקלו

לאל עוד כי ידך, הרף ,למלאך ואמר ימיך, על ימים הוסיף
תעמוד השלישי שביום לך חקקתי חק הרבים. את לזכות ידו
השבועות. חג קודם ימים שלשה היה המעשה וזה .זה מחולי

הלכתי השבועות דחג ראשון שביום היה, כך לי פתר וכאשר
כגבור אזרתי ומיד ,חדשה בריה נעשיתי וממש הכנסת לבית
התורה על פירוש לחבר הקודש משמרת על וקמתי חלצי
לזכרון, "הלקט שבלי" להחיבור וקראתי וכתובים, ונביאים

.לשונו כאן עד

טובה  כפוי  להיות לאדם  אסור
בפרט נס, לו נעשה שלא אדם לך אין כי האדם, יעשה וכה י.
גזירות ויום יום בכל מתגברים הצרות אשר האלו בדורות
ומי רבים, חלאים ומצוק, מצור ורעב חרב עצומות, ומלחמות
מכל והצילו חסד של חוט הוא ברוך הקדוש עליו האיר אשר
ולא ה', חסדי תמיד לזכרון לו יהיה ליצלן, רחמנא הפגעים
משפיע אשר מי כל אלא בלבד, זו ולא טובה. מכפויי להיות
בביתו לישב שזכה ברכה של שפע הוא ברוך הקדוש עליו
שבח ליתן שצריך ,סדורה היא ופרנסתו ובבטח, בהשקט

זאת. על למקום והודיה

עשה מצות מכלל שזהו החרדים בספר מזהיר מאוד ומה יא.
וגו' "הארץ אל באתי כי אלהיך לה' היום "הגדתי (דבריםשל

ג) והשפעהכו, טובה המקבלים אדם בני על אזהרה מכאן ,
קובלנא קול לקרות ולא והודיה, שבח ליתן יתברך, מהשם
ומחיה מזון ה' להם נותן מאשר יותר אשר העין צרי כדרך
שאין כאלו העולם נגד וקובלים בוכים הם יותר ימיהם, כל
הוא כוונתם וכל בידם, אין טוב וכל לאכול, לחם פת להם

נאמר זה ועל ביתם, מפתח ואביונים העניים (תהליםלמנוע

ז) ,עדלד זז עני של התפלה ואין שמע", וה' קרא עני "זה
שב פורעניות של כוס עליהם ויעבור רושם המהשעושה אין

הדלות. לכלל

אנשיהייתי שאלפי המצב וכשראיתי שנה, 23 ב אבר
מיני כל וקוראי ורכבות האוטובוסי על נוסעי
עצומות, בחובות להיכנס החלטתי ,פסולי עיתוני
בישראל. בית בכל החק את להכניס העבודה את ולהתחיל
ע"זי אדמו"ר אבי כ"ק אצל למדתי הזה הדר [את

" לאור אז יצא ,בחיפה וגרנו ילד לישראלשכשהייתי "חק
ה" את לה שאביא לבית מבית אותי ושלח ,קט חקדפוס

אותילישראל שלח הש"ס, מסכתות לאור כשיצא וכ ,"
לי נת וזה ,ללמוד שיוכלו גמרות אנשי להרבה להביא
אחר זכיתי וכ ,אבותינו בדרכי וללכת להמשי הכח את

ואכמ"ל]. היומי, מהד הקלטות את לפרס ב"ה כ

לש,דולרי אלפי עשרות של הלוואות אז לקחתי כ
להדפיס "גמחי 3040 מלער הלוואות ולקחתי
הלוואה לקחת הוצרכתי חודש וכל לישראל", ה"חק את
ועברתי עבדתי ככה ,"לגמחי לשל כדי $500 של חדשה
ע רק שנשארתי וב"ה ,מאוד קשות משנתיי יותר
לעול כי טוב כי לה' והודו ,$ אלפי עשרת של חובות
הנ"ל. החובות כל ששילמתי עד גדולי ניסי שהיה חסדו

.פעמי הרבה הזה החק את הדפיסו כ אחר וב"ה

ה"חקכבר את לאור הוצאתי שנה מארבעי למעלה לפני
ידי על ,הרבי לזיכוי גדול ובפרסו לישראל",
חלק לו יהיה יהודי שכל כדי ,"העולמי הרבי מזכי "חברת
בהמתנה ח"ו זמנו יבטל לא כ ידי דעל ועוד בזה,

ורופאי למשרדיג.

לישראל"וכאשר חק"ה את תשכ"ט בשנת הדפסתי
,(שנה 23 בגיל הייתי (כאשר בודדות בפרשיות
של בפתח ועמדתי מדרש, לבית מדרש מבית הלכתי
ה"חק של הפרשיות ומכרתי הדלת, ליד מדרש הבית
וראיתי] ,מהדרי של האוטובוסי על הלכתי וכ לישראל",
כידוע פריצות מלא עיתוני קוראי כול שכמעט
הלכתי וכ ועוד], פוסט טיימס יורק ניו מהעיתוני
"חק זה מה בכלל ידעו לא ואנשי ,יהודי של למפעלי
אפילו זה את לקנות רצו לא לה וכשהסברתי לישראל",
את לעבור כדי החלטתי מהשווי, 10% של במחיר

אח לכל אמרתי ,הקשי המשבריחלב יהיה תקנה א ד,
שלא [האמת ,קשה מאוד המצב כי שלי, לילדי ולח
במה נשאר ולא ,דירה השכר את לכסות רק כס לי היה
בתחנוני ביקשתי וכ בכולל. למדתי כי ,הט את לכלכל
זה ,קטני ילדי ע משפחה על רחמנות לה שיהיה
נתנו שאנשי בעיה לי היה אבל ,בראש לה נכנס כבר
אמרתי כ על לישראל", חק"ה את רצו ולא ,צדקה קצת
בשבילי בושה זו כי לעשות, יכול לא כבר אני זה ,לה
את קונה אתה א ,היו כל בכולל לומד אני ,צדקה לקבל
בושה, בלי בכבוד צדקה יהיה וזה קצת, ארוויח אני הספר
היה שזה סנט 75 שיתנו במקו אבל ,הצליח זה ה"וב
,50 ,30 ,20 ,10 שרצו כמה נתנו ההוצאות, של המחיר

.המחיר את נתנו ויחידי .'וכו סענט

מב"ה מהר ואזל זה את הדפיסו פעמי וכמה שכמה
ביתר כ על ולעורר להעיר מתניי ושנסנו ,השוק
שמו למע חיילי להרבות ,דקדושה עוז ויתר שאת

.ויתעלה יתבר

ועתה,הקדוש הזוהר לימוד נחיצות גודל נודע כאשר
"ב כמובא ברחמי נגאל ידו על הזוהרדרק אור"

"והזוהרוב ישראל הדורותגדולי וגדולי הצדיקי דברי "
.ממש והעדות החוגי מכל

מפעלואכשר" ידי על ממש של מהפיכה דנעשתה דרא
גדול ועד מקטנ ישראל וכל ,"העולמי הזוהר
וכול ,הקדוש הזוהר ללימוד ונפלא עצו חשק מתמלאי
על שמסודר בזוהר הפחות לכל ללמוד ומבקשי שואלי

" לישראלפי שלחק ובלימוד ,קודש בהררי שיסודתו "
הבא. עול ב להיות זוכה כבר דקה

וכו'ודברי כנמר עז הוי זי"ע, תימא ב יהודה רבי התנא
והוצאנו חלצינו כגבר אזרנו ולכ עינינו, מול עמדו

" סדר על המבואר הזוהר את ד"בס לישראללאור חק."

המקובלומגלגלי הרב ניהו מר זכאי, ידי על זכות
שליט"א, שמואלי בניהו רבי הצדיק הגאו
הזהר ארגו ומייסד שלו נהר המקובלי ישיבת ראש
המבואר הזוהר ולגלות לזרז דרשב"י היכלא הקדוש
מהצדיקי 'א ידי על [שנתבאר כרכי עשרה בשמונה
בהדפסת הרבי את שמזכה ממה חו זצלה"ה], הנסתרי
הקדושות והאדרות ,כיס מהדורת אופני מיני בכל הזוהר
הזמ את לנצל שזכו מרבי כבר ששמעתי כיס בגודל
המותאמות האידרא של וחוברות ,ובדרכי לבנק בתור

.תהלי לקוראי במיוחד

כלממש נתחברו האי הלבבות, ומפעי לראות תענוג
המדרשות, ובתי הכנסיות בתי בכל היהודי

] קודש שבת כל בשבתללמוד הלימוד מעלת שכידוע
בחול שעה הקדוש זוהר ולימוד ,אל כפול עולה קודש
הלימוד וכאשר שנה, אל קודש בשבת ושעה לשנה, עולה
מליו מאה ובצער ,שנה מליו לער עולה שמחה מתו הוא

מספרשנה בחק, המסודר הזוהר בסדר [להל ראה –
התפילות. ובי תפילה, כל אחר דקות

זוהרוכעת ילמוד לא מדוע תירו יהודי לשו אי
מקשיבי חברי ישראל כל אלא ,הקדוש
מפי ,חיי אלוקי דברי ומקיימי הקדוש זוהר ולומדי
גלותא מ יפקו דא "בספרא :שאמר ,ע"ה רבינו משה
.אמ בימינו במהרה קכ"ד), נשא מהימנא (רעיא "ברחמי

לישראל" "חק בספר היומי הלימוד חשיבות (א
בספר ללמוד ,יעבור ולא קבוע חק לו שיש מי "אשרי

ביומו" יו דבר לישראל חק

ערוכתב שולח תורה):בקיצור תלמוד הלכות כ"ז סימ)

שאותו"א. וצרי ,תורה ללמוד עת יקבע התפלה אחר
להרויח סבר א א יעבירנו שלא קבוע, תהיה העת
ילמוד ,מאד נחו דבר איזה לעשות צרי וא הרבה.
מה ויעשה אחת, הלכה או אחד פסוק הפחות לכל מקוד

ו לו קדושותשנחו קהלות ובקצת .חקו ישלי כ אחר
לאחר מיד ברבי תורה ללמוד קדושות, חברות נתיסדו
איש כל ב. .אליה להתחבר שמי ירא לכל ויש התפלה,
של בי עשיר, בי עני בי ,תורה ללמוד חייב ישראל
עני אפילו גדול, זק בי בחור בי ,יסורי בעל בי בגופו

שפעםג) זצ"ל פיינשטיין משה רבי הגדול הגאון על ומסופר
הש"ס, סיום על רבה ושמחה גדולה סעודה עשה אחת
וכמה וכמה בכך דרכו אין הרי רבינו ילמדנו שאלוהו וכאשר
כך כל שעשה השתא שנא ומאי הש"ס את סיים כבר סיומים
שנעשה ביותר עליו חביב זה שסיום ענה זה ועל בפרסום,

וכך ועוד, ידיים לנטילת בהמתנה לימוד של דקות מחמש
הש"ס כל את לסיים שזכה עד וכו' דקות חמש עוד צבר
רק מיוחד סדר עשו שב"קלעם" ידוע וכן אלו. דקות בחמש
שאפשר ואיך ,הזמן את לייקר שילמדו כדי ,דקות לחמש

דקות. בחמש נצח חיי להשיג
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הנשמהעל הארת הלומד ממשי לישראל" "חק לימוד ידי
קודש ישראל"משבת "שארית בספר לימדנו ועוד .

תיקו הוא לישראל חק שלימוד שמות), לספר בפתיחה)
.להל כמבואר הברית,

דבר  כל על  והודיה שבח לתת היה הקדמונים מנהג
בית תודה מביא כאלו בלבו כוונתו תהיה זה מזמור ובאמירת
ומאורע ענין שבכל ז"ל הקדמונים מנהג שהיה כמו ה',
שהוא מיד והכירו והודיה שבח נותנים היו להם שאירע
לבלתי בלבם תמיד קשור והיה יתברך, הבורא השגחת

הוא. ברוך הקדוש השגחת לשכוח

בר שמעון רבי :אמור פרשת בזוהר שכתוב מה כדמצינו ב.
מטו יוסי, ורבי אבא רבי עמיה והוי באורחא אזיל הוי יוחאי
עד המים אמת לתוך וניתק יוסי רבי נתקל המים אמת לחד
זה נברא היה שלא הלוואי יוסי, רבי אמר בגדיו. שנתלכלכו
כך, לומר לן אסור יוחאי, בר שמעון רבי אמר המים. אמת
דקודשא במשמשא קלות לנהוג ואסור היא דעלמא דמשמשא

דכתיב הוא, לא)בריך א, אשר(בראשית כל את אלהים "וירא
ויתושין ועקרבים נחשים ואפילו מאד", טוב והנה עשה

.ידעין לא נשא ובני דעלמא, משמשי נקראין כולהון

ושנים יוחאי בר שמעון רבי ניצלו  הנחש ידי על 
מתלמידיו

רבי אמר .קמייהו דרקד חוויא חדא חמו אזלין, דהוו עד ג.
רהט .ניסין לן לאתרחשא אזל נחש דא ודאי יוחאי בר שמעון
היא ואפעה ,אפעה בחד עצמו את וקשר קמייהו חוויא האי
מסתכל נש בר או נש דבר באנפיה מסתכלת דאי בריה
.ליצלן רחמנא הארס מחמת מת הוא מיד דאפעה באנפיה
עד זה את זה להכות התחילו בה דקשר בהדי נחש והאי
לתרוייהון לון חמו אתר להאי תמן מטי עד שניהם, דמיתו

.ומיתן באורחא שכיבין

בלשוןקודש: הזוהר פירוש

אבא רבי עמו והיו בדרך, הולך היה יוחאי בן שמעון [רבי
ונתקע יוסי רבי נתקל אחת, המים לאמת הגיעו יוסי, ורבי
יוסי: רבי אמר ,בגדיו שנתלכלכו עד המים, אמת לתוך

של בן"הלואי שמעון רבי אמר זו", המים אמת נברא היה א
המקום של רצונו מעושי אחד כי כך, לומר לנו "אסור :יוחאי
כמו הוא, ברוך הקדוש של במשמשיו לזלזל ואסור הוא
ואפילו מאוד', טוב והנה עשה אשר כל את ה' 'וירא שכתוב:
המלך של משמשיו כולם נקראים ויתושים ועקרבים נחשים
זאת שמים ואינם יודעים, אינם אדם ובני בעולם רצונו ועושי

ליבם". על

רבי אמר לפניהם. מרקד אחד נחש ראו הולכים בעודם
ניסים". לנו לחולל הנחש הולך "בודאי :יוחאי בן שמעון

האפעה, של ותכונתו אחד. באפעה ונלחם לפניהם הנחש רץ
מיד בפניו מסתכל שאדם או האדם בפני מסתכל הוא שאם
.לצלן רחמנא האפעה, של מבטו ארסיות מחמת האדם מת
הגיעו כאשר שניהם, שמתו עד בזה זה והאפעה הנחש נאבקו

שניהם]. פגרי את החכמים ראו המאבק לזירת

רעה אליך תאונה 'לא " זה: פסוק כך על שמעון רבי קרא
את הוא ברוך הקדוש ברא זה ולשם באהלך', יקרב לא ונגע
לזלזל לנו ואין ותפקיד שליחות אחת לכל כאשר הבריות כל

."ושליחות תפקיד יש נברא לכל כי נברא, בשום

און כל  לו  יאונה שלא לצדיק מבטיח יתברך השם
פסוקא האי יוחאי בר שמעון רבי קרא י)ד. צא, לא(תהלים"

ברא דא ועל באהליך", יקרב לא ונגע רעה אליך תאונה
.דיליה לשליחותא דבר וכל הבריות כל הוא בריך קודשא

טוב דבר איזה לתקן הנס בעל על
הוא ברוך יתברך השם לו שהפליא מי בוודאי כן, ובהיות ה.
מאש או מלסטים, הצלה ואיזה נס וחסדיו רחמיו ברוב
איזה לתקן עליו חובה אזי ונתרפא, חולה שהיה או וממים,

תודה קרבן במקום זאת עושה שהוא היכר שיהיה טוב, דבר
הוא. ברוך יתברך השם לכבוד

הלקט שיבולי לבעל יתברך השם שהציל  מעשה
הרב מורנו החסיד הרב עצמו על שהעיד מה וראה ובוא ו.
ספרו, בהקדמת הלקט" "שיבולי המחבר בעל אברהם רבי
עמדי ה' שעשה נפלאות כאן אזכיר הכותב, "אמר לשונו: וזה
ומרוב דוי ערש על חליתי חליי, בימי תלאות עלי עברו בעת
עלי רבו שנותי יתר פקדתי אמרתי .שוממתי עליכם, לא כאבי
ביתי לבני למשא הייתי כי קרובי ממני שרחקו עד מכאובים
אורחא בזכרי בקרבי יחיל ולבי בי מעי המו .אבותי ולפני

.זודתאי וקלילא רחיקא

בי ראו כאשר נשמתי יציאת לשמור עלי והעומדים ז.
הגסיסה עד ובאתי ובשרי אברי שנתקררו.מיתה שערי ועד ,

קרובים שאר וגם וזרעי אשתי את חוצה דחקו עלי העומדים
ופני מהגוף, הנשמה צאת בדרך מיתה בסימני אותי שראו
ולא נתנני", לא ולמות יסרני "יסור ברחמיו וה' נשתנו.

הקדושים. אבותי בזכות רק בזכותי

בידו, דולק ונר לפני עמד קצר אדם בעיני ראיתי ובמראה ח.
ואמרתי .לעיני מהר ודלק וחזר לכבות התחיל עין ובהרף
.הזה בנר לפני עושה שאתה זה מה אדוני לי יגיד ,במחילה

לנשמה  רמז  הנר
כבר חייך שימי בעבור ,דילך לנשמה רמז הנר האיש, והשיב
כאשר והנה לך. רמזתי אדם, נשמת רמז הוא הנר כי עברו,
שהראיתי וזהו רפואה, לך תהיה מהרה כך לדולקה חזר מהר

.באותותי

ומשמאילים, מיימינים שלך במשפט שיש תדע וידוע ט.
הרחמן שהאל לבשרך ובאתי שלך, זכיות במאזנים ֵושקלו

לאל עוד כי ידך, הרף ,למלאך ואמר ימיך, על ימים הוסיף
תעמוד השלישי שביום לך חקקתי חק הרבים. את לזכות ידו
השבועות. חג קודם ימים שלשה היה המעשה וזה .זה מחולי

הלכתי השבועות דחג ראשון שביום היה, כך לי פתר וכאשר
כגבור אזרתי ומיד ,חדשה בריה נעשיתי וממש הכנסת לבית
התורה על פירוש לחבר הקודש משמרת על וקמתי חלצי
לזכרון, "הלקט שבלי" להחיבור וקראתי וכתובים, ונביאים

.לשונו כאן עד

טובה  כפוי  להיות לאדם  אסור
בפרט נס, לו נעשה שלא אדם לך אין כי האדם, יעשה וכה י.
גזירות ויום יום בכל מתגברים הצרות אשר האלו בדורות
ומי רבים, חלאים ומצוק, מצור ורעב חרב עצומות, ומלחמות
מכל והצילו חסד של חוט הוא ברוך הקדוש עליו האיר אשר
ולא ה', חסדי תמיד לזכרון לו יהיה ליצלן, רחמנא הפגעים
משפיע אשר מי כל אלא בלבד, זו ולא טובה. מכפויי להיות
בביתו לישב שזכה ברכה של שפע הוא ברוך הקדוש עליו
שבח ליתן שצריך ,סדורה היא ופרנסתו ובבטח, בהשקט

זאת. על למקום והודיה

עשה מצות מכלל שזהו החרדים בספר מזהיר מאוד ומה יא.
וגו' "הארץ אל באתי כי אלהיך לה' היום "הגדתי (דבריםשל

ג) והשפעהכו, טובה המקבלים אדם בני על אזהרה מכאן ,
קובלנא קול לקרות ולא והודיה, שבח ליתן יתברך, מהשם
ומחיה מזון ה' להם נותן מאשר יותר אשר העין צרי כדרך
שאין כאלו העולם נגד וקובלים בוכים הם יותר ימיהם, כל
הוא כוונתם וכל בידם, אין טוב וכל לאכול, לחם פת להם

נאמר זה ועל ביתם, מפתח ואביונים העניים (תהליםלמנוע

ז) ,עדלד זז עני של התפלה ואין שמע", וה' קרא עני "זה
שב פורעניות של כוס עליהם ויעבור רושם המהשעושה אין

הדלות. לכלל

אנשיהייתי שאלפי המצב וכשראיתי שנה, 23 ב אבר
מיני כל וקוראי ורכבות האוטובוסי על נוסעי
עצומות, בחובות להיכנס החלטתי ,פסולי עיתוני
בישראל. בית בכל החק את להכניס העבודה את ולהתחיל
ע"זי אדמו"ר אבי כ"ק אצל למדתי הזה הדר [את

" לאור אז יצא ,בחיפה וגרנו ילד לישראלשכשהייתי "חק
ה" את לה שאביא לבית מבית אותי ושלח ,קט חקדפוס

אותילישראל שלח הש"ס, מסכתות לאור כשיצא וכ ,"
לי נת וזה ,ללמוד שיוכלו גמרות אנשי להרבה להביא
אחר זכיתי וכ ,אבותינו בדרכי וללכת להמשי הכח את

ואכמ"ל]. היומי, מהד הקלטות את לפרס ב"ה כ

לש,דולרי אלפי עשרות של הלוואות אז לקחתי כ
להדפיס "גמחי 3040 מלער הלוואות ולקחתי
הלוואה לקחת הוצרכתי חודש וכל לישראל", ה"חק את
ועברתי עבדתי ככה ,"לגמחי לשל כדי $500 של חדשה
ע רק שנשארתי וב"ה ,מאוד קשות משנתיי יותר
לעול כי טוב כי לה' והודו ,$ אלפי עשרת של חובות
הנ"ל. החובות כל ששילמתי עד גדולי ניסי שהיה חסדו

.פעמי הרבה הזה החק את הדפיסו כ אחר וב"ה

ה"חקכבר את לאור הוצאתי שנה מארבעי למעלה לפני
ידי על ,הרבי לזיכוי גדול ובפרסו לישראל",
חלק לו יהיה יהודי שכל כדי ,"העולמי הרבי מזכי "חברת
בהמתנה ח"ו זמנו יבטל לא כ ידי דעל ועוד בזה,

ורופאי למשרדיג.

לישראל"וכאשר חק"ה את תשכ"ט בשנת הדפסתי
,(שנה 23 בגיל הייתי (כאשר בודדות בפרשיות
של בפתח ועמדתי מדרש, לבית מדרש מבית הלכתי
ה"חק של הפרשיות ומכרתי הדלת, ליד מדרש הבית
וראיתי] ,מהדרי של האוטובוסי על הלכתי וכ לישראל",
כידוע פריצות מלא עיתוני קוראי כול שכמעט
הלכתי וכ ועוד], פוסט טיימס יורק ניו מהעיתוני
"חק זה מה בכלל ידעו לא ואנשי ,יהודי של למפעלי
אפילו זה את לקנות רצו לא לה וכשהסברתי לישראל",
את לעבור כדי החלטתי מהשווי, 10% של במחיר

אח לכל אמרתי ,הקשי המשבריחלב יהיה תקנה א ד,
שלא [האמת ,קשה מאוד המצב כי שלי, לילדי ולח
במה נשאר ולא ,דירה השכר את לכסות רק כס לי היה
בתחנוני ביקשתי וכ בכולל. למדתי כי ,הט את לכלכל
זה ,קטני ילדי ע משפחה על רחמנות לה שיהיה
נתנו שאנשי בעיה לי היה אבל ,בראש לה נכנס כבר
אמרתי כ על לישראל", חק"ה את רצו ולא ,צדקה קצת
בשבילי בושה זו כי לעשות, יכול לא כבר אני זה ,לה
את קונה אתה א ,היו כל בכולל לומד אני ,צדקה לקבל
בושה, בלי בכבוד צדקה יהיה וזה קצת, ארוויח אני הספר
היה שזה סנט 75 שיתנו במקו אבל ,הצליח זה ה"וב
,50 ,30 ,20 ,10 שרצו כמה נתנו ההוצאות, של המחיר

.המחיר את נתנו ויחידי .'וכו סענט

מב"ה מהר ואזל זה את הדפיסו פעמי וכמה שכמה
ביתר כ על ולעורר להעיר מתניי ושנסנו ,השוק
שמו למע חיילי להרבות ,דקדושה עוז ויתר שאת

.ויתעלה יתבר

ועתה,הקדוש הזוהר לימוד נחיצות גודל נודע כאשר
"ב כמובא ברחמי נגאל ידו על הזוהרדרק אור"

"והזוהרוב ישראל הדורותגדולי וגדולי הצדיקי דברי "
.ממש והעדות החוגי מכל

מפעלואכשר" ידי על ממש של מהפיכה דנעשתה דרא
גדול ועד מקטנ ישראל וכל ,"העולמי הזוהר
וכול ,הקדוש הזוהר ללימוד ונפלא עצו חשק מתמלאי
על שמסודר בזוהר הפחות לכל ללמוד ומבקשי שואלי

" לישראלפי שלחק ובלימוד ,קודש בהררי שיסודתו "
הבא. עול ב להיות זוכה כבר דקה

וכו'ודברי כנמר עז הוי זי"ע, תימא ב יהודה רבי התנא
והוצאנו חלצינו כגבר אזרנו ולכ עינינו, מול עמדו

" סדר על המבואר הזוהר את ד"בס לישראללאור חק."

המקובלומגלגלי הרב ניהו מר זכאי, ידי על זכות
שליט"א, שמואלי בניהו רבי הצדיק הגאו
הזהר ארגו ומייסד שלו נהר המקובלי ישיבת ראש
המבואר הזוהר ולגלות לזרז דרשב"י היכלא הקדוש
מהצדיקי 'א ידי על [שנתבאר כרכי עשרה בשמונה
בהדפסת הרבי את שמזכה ממה חו זצלה"ה], הנסתרי
הקדושות והאדרות ,כיס מהדורת אופני מיני בכל הזוהר
הזמ את לנצל שזכו מרבי כבר ששמעתי כיס בגודל
המותאמות האידרא של וחוברות ,ובדרכי לבנק בתור

.תהלי לקוראי במיוחד

כלממש נתחברו האי הלבבות, ומפעי לראות תענוג
המדרשות, ובתי הכנסיות בתי בכל היהודי

] קודש שבת כל בשבתללמוד הלימוד מעלת שכידוע
בחול שעה הקדוש זוהר ולימוד ,אל כפול עולה קודש
הלימוד וכאשר שנה, אל קודש בשבת ושעה לשנה, עולה
מליו מאה ובצער ,שנה מליו לער עולה שמחה מתו הוא

מספרשנה בחק, המסודר הזוהר בסדר [להל ראה –
התפילות. ובי תפילה, כל אחר דקות

זוהרוכעת ילמוד לא מדוע תירו יהודי לשו אי
מקשיבי חברי ישראל כל אלא ,הקדוש
מפי ,חיי אלוקי דברי ומקיימי הקדוש זוהר ולומדי
גלותא מ יפקו דא "בספרא :שאמר ,ע"ה רבינו משה
.אמ בימינו במהרה קכ"ד), נשא מהימנא (רעיא "ברחמי

לישראל" "חק בספר היומי הלימוד חשיבות (א
בספר ללמוד ,יעבור ולא קבוע חק לו שיש מי "אשרי

ביומו" יו דבר לישראל חק

ערוכתב שולח תורה):בקיצור תלמוד הלכות כ"ז סימ)

שאותו"א. וצרי ,תורה ללמוד עת יקבע התפלה אחר
להרויח סבר א א יעבירנו שלא קבוע, תהיה העת
ילמוד ,מאד נחו דבר איזה לעשות צרי וא הרבה.
מה ויעשה אחת, הלכה או אחד פסוק הפחות לכל מקוד

ו לו קדושותשנחו קהלות ובקצת .חקו ישלי כ אחר
לאחר מיד ברבי תורה ללמוד קדושות, חברות נתיסדו
איש כל ב. .אליה להתחבר שמי ירא לכל ויש התפלה,
של בי עשיר, בי עני בי ,תורה ללמוד חייב ישראל
עני אפילו גדול, זק בי בחור בי ,יסורי בעל בי בגופו

שפעםג) זצ"ל פיינשטיין משה רבי הגדול הגאון על ומסופר
הש"ס, סיום על רבה ושמחה גדולה סעודה עשה אחת
וכמה וכמה בכך דרכו אין הרי רבינו ילמדנו שאלוהו וכאשר
כך כל שעשה השתא שנא ומאי הש"ס את סיים כבר סיומים
שנעשה ביותר עליו חביב זה שסיום ענה זה ועל בפרסום,

וכך ועוד, ידיים לנטילת בהמתנה לימוד של דקות מחמש
הש"ס כל את לסיים שזכה עד וכו' דקות חמש עוד צבר
רק מיוחד סדר עשו שב"קלעם" ידוע וכן אלו. דקות בחמש
שאפשר ואיך ,הזמן את לייקר שילמדו כדי ,דקות לחמש

דקות. בחמש נצח חיי להשיג
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תורה לתלמוד זמ לו לקבוע חייב ,הפתחי על המחזיר
שאינו ומי .ולילה יומ בו והגית שנאמר ובלילה, ביו
הטרדות, רוב מחמת לו אפשר שאי או ללמוד, כלל יודע
.בעצמו לומד כאלו לו ותחשב ,הלומדי לאחרי יספיק
זבול שמח בפסוק לברכה זכרונ רבותינו שדרשו כמו
שותפות, עשו ויששכר זבול ,באהלי ויששכר בצאת
לו שיהיה פרנסתו, ליששכר והספיק בסחורה עסק זבול
ליששכר, זבול הפסוק הקדי לפיכ ,בתורה לעסוק פנאי
מצינו וכ היתה. זבול ידי על יששכר של שתורתו מפני
על שמעו ונקרא וכו' אומר עזריה אחי שמעו במשנה,
והיה בפרקמטיא עסק שעזריה לפי עזריה, אחיו ש
והתנו בתורה, עוסק שהיה אחיו, שמעו צרכי מספיק
ועל .שמעו של למודו בשכר לעזריה חלק שיהא ,ביניה
יו בכל מעט רק אפילו ללמוד אד כל יתאמ פני כל
אלא קבע, תורתו לעשות יכול שאינו מי ג. .לילה ובכל
שהוא הללו בעתי יעסוק ,לתורה עתי קובע שהוא
איש לכל לדעת הנצרכות השכיחות ההלכות ללמוד ,קבוע
יסודת אשר מוסר וספרי ומדרשי באגדות וג ישראל,
שה לברכה זכרונ רבותינו ממדרשי ,קודש בהררי
חק לו שיש מי ואשרי הרע, היצר כח להחליש מועילי
יו דבר לישראל" חק" בספר ללמוד יעבור, ולא קבוע

."השמי מ טובה לו מוסיפי המוסי וכל ביומו.

יו בכל האד שיעסוק התורה עסק סדר (ב

וז"ל:המצותשערוב" ,כתב מ"ו) ד ואתחנ (פרשת "
האד שיעסוק התורה עסק סדר נבאר ועתה"
ואחר נביאי כ ואחר מקרא יקרא תחילה וכו', יו בכל
כ ואחר משנה כ ואחר קבלה כ ואחר כתובי כ
ברייתא וה בתלמוד שיש בחינות ג' שיקרא וטוב תלמוד,
מפרשת בתורה יקרא תחילה ,'וכו ומימרא ותוספתא
ראשוני פסוקי ששה יקרא 'א ביו ההיא שבוע
,שלאחריה פסוקי ד' יקרא 'ב וביו ,פרשה שבאותה
פסוקי ו' ד' וביו ,שלאחריה פסוקי ה' ג' וביו
כול כללות שלאחריה פסוקי ה' 'ה וביו ,שלאחריה

עכ"ל. עיי"ש, ,'וכו פסוקי כ"ו ה

"כתב חיבספר איש בל פרשת שניה שנה הלכות) "
דההכנות ז"ל, האר"י רבינו מדברי נודע "הנה :(ל
וההכנה .במעשה ויש בדיבור ויש במחשבה יש השבת של
במאכל ועשיה קניה שהיא אותה, ביארנו כבר המעשה של
וכיוצא, שבת נרות תיקו נמי ועוד שבת, לצור ומשתה
ההכנה אמנ לעיל. וכנזכר מעשה, עני הוא זה שכל
המתוק לישראל חק של הסדר הוא הנה בדיבור, שהיא
לישראל חק בספר נדפס וכבר ז"ל, האר"י רבינו פי על
,יו בכל הפרשה פסוקי קריאת קוד לכוי שצרי הכונה
יו דבר ,ה"ודהו אותיות שה ,"ב ש של המלוי בסדר
ביו כשיבא ,בו קרא ולא אחד יו נאנס וא .ביומו
שלא אתמול של הפרשה פסוקי תחלה יקרא ,שאחריו
שלצור פי על א ,היו אותו סדר יקרא כ ואחר ,קרא
יוכל לא "מעוות נאמר דעליו לו, יועיל לא אתמול יו
אתמול של תורה פסוקי לקרות צרי זאת כל ע ,"לתקו
רבינו בדברי וכמפורש ,היו אותו סדר שיקרא קוד

בשער ז"ל המצותהאר"י הרבטעמי וכתב .ואתחנ פרשת
פאפירש ימי,מהר"מ ארבעה קרא לא א הדי דהוא ,ז"ל

של הקריאה תחלה יקרא ,חמישי ביו לקרות כשיבוא
וכ .ש יעוי ,חמישי יו סדר כ ואחר ,ימי הארבעה
בחול שיקרא השבוע, באמצע טוב יו כשחל הדי הוא
כי טוב, יו של וכתובי נביאי תורה הקריאה המועד
לישראל. חק של הקריאה סדר קורי אי טוב ביו

בימי שחל לאר שבחו שבועות של טוב ביו ונסתפקתי
וחמישי, רביעי של הקריאה יקרא אימתי וחמישי, רביעי
בחמישי שחל באב בתשעה וכ לזה. גלוי מצאתי ולא
הרב וידידנו באב. תשעה יו של הקריאה יקרא אימתי

הגאומני שלמדמהר"א ,כ עשה מדעתו שהוא אמר נר"ו
מקרא חמישי יו של הפסוקי תחלה שקרא ששי, בליל
של פסוקי וששה עשרי למד ואחריה אחת, פע לבד

.עשה ויפה ,ששי ליל

שבכלל ההכנהששי בליל לקרות הוא הנזכר הדיבור ל
פסוקי וששה עשרי באשמורת חצות אחר
אלא התרגו יקרא ולא לישראל. חק בספר הנדפסי
יודע וא יכפול. ולא אחת פע ויקרא .בלבד מקרא
עלות קוד ניעור יהיה לא שיש שאחר בבירור בעצמו
אז ,הנזכרי פסוקי וששה עשרי לקרות כדי ,השחר
ולא נאנס וא הלילה, בתחלת שיש קוד אות יקרא
האיר וכבר בלילה הנזכרי פסוקי וששה עשרי למד
שהאיר פי על וא ,בבוקר אות ילמוד זאת כל ע ,היו
הגאו הרב לי וכתב ,תרגו בלא בלבד מקרא ילמד ,היו
תבנה הקודש בעיר המנהג דנתפשט ,נר"ו מני מהר"א
בלילה, פסוקי וששה עשרי למד לא דא ,ותכונ
שתי קריאת קוד ,מקרא אחת פע אות שאומר

.תרגו ואחד מקרא

לקרותג בעצמו, הששי ביו בדיבור הכנה עוד צרי
שסיי ואחר .תרגו ואחד מקרא שני כולה הפרשה
התרגו ג לכפול צרי ואי ,האחרו פסוק יכפול הפרשה
טעמי בשער כנזכר ,בטעמי התרגו קורי ואי שלו.
ואחד מקרא שני הפרשה קרא ולא נאנס וא המצות.
ביו תרגו ואחד מקרא שני יקראנה ששי, ביו תרגו
שבת חל וא שבת. קידוש קוד התפילה אחר שבת
לומר צרי והחודש, ופרה וזכור שקלי או חדש בראש
השבוע, הפטרת תרגו ואחד מקרא שני של ההפטרה
א ה ,ששי ביו תרגו ואחד מקרא השני קורא א ה
דשמיא, בסייעתא חקרתי כי ודע עצמו. שבת ביו קוראה
וקריאת ,יו בכל לישראל חק סדר קריאת כי מאחר
לשבת הכנה בשביל הוא ששי, ליל פסוקי וששה עשרי
אסרו ביו בראשית שבת אצלינו כשחל כ א ,בדיבור
ההכנה בשביל בראשית בפרשת למדו שלא דנמצא חג,
וששה עשרי את וג ,ראשו יו של לימוד אפילו
של ההכנה נעשית אי כ א למדו, לא כ ג פסוקי

הגאו להרב זו חקירה וכתבתי שבת, אותומני מהר"א
הוא הכנה שצרי דמה לבינה מודע והשיב נר"ו,
צריכי דאז אחרא, הסטרא שה החול ימי כששולטי
תועליות, לשתי שבת קדושת להמשי הכנה לעשות
ישלטו שלא לסייענו לנו שבת קדושת למשו האחת
שבת הארת לקבל כדי והשנית ,בעצ החול ימי עלינו
אמנ ,לאורה מחשיכה אחת בפע לצאת ולא בהדרגות,
כא עד הכנה, צרי אי שליטה שאי טוב יו כשהוא

.נר"ו דבריו

שלאחר ההכנה נבאר הדיבור של ההכנה שביארנו
אור לקבל במחשבתו עצמו שיכי והוא ,המחשבה
והיית והתקדשת בכלל יהיה ובכ שבת, תוספת
שיכי ,בשבוע רביעי מיו הוא ההכנה ותחלת .קדושי
הנפש תוספת לקבל ומוכ ראוי שיהא במחשבתו עצמו
ראוי שיהיה עצמו להכי יכוי חמישי וביו הבאה, משבת
להכי יכוי הששי וביו הבאה, משבת רוח תוספת לקבל
משבת נשמה תוספת לקבל ומוכ ראוי שיהיה עצמו
ששי ביו מתעני משמר אנשי היו לא זה ומטע הבאה,
נשמת תוספת לקבל כדי פירוש השבת, כבוד מפני

מוכ שהוא יכוי שבשבוע ראשו ביו א השבת.
ביו כי שעבר, משבת נשמה תוספת בחינת להשארת
אנשי ולכ שבת, של נשמה מתוספת חלק ישאר ראשו
ביו להמשי צרי כי ,ראשו ביו מתעני היו לא משמר
זה א שבת. ועונג ומנוחה נשמה קדושת קצת ההוא
ליל בהתחלת תיכ יסתלק ראשו ביו הנשאר החלק
לכוי וצרי ,שני יו סו עד נשאר הרוח ותוספת ,שני
.הרוח תוספת חלק השארת לקבל מוכ להיות השני ביו
כ ואחר שלישי, יו סו עד נשארת הנפש ותוספת
השארת לקבל מוכ להיות יכוי שלישי ביו ולכ תסתלק,
שבת, במוצאי הבדיל לא א ולכ .הנפש תוספת חלק
ומלכות, בש יבר לא ורק שלישי, יו עד והול מבדיל

להקל". ברכות ספק משו

לישראל" חק בסדר היו סדר ללמוד ישתדל" (ג

בספרוכתב"הקודש א')"עבודת החיד"אלמר(חלק
:זלל"ה

לישראל"אחר חק בסדר היו סדר ללמוד ישתדל תפלה
במעט וזוכה וכשרה קצרה דר נאה סדר הוא כי
הירא והאיש וזהר וגמרא משנה ולשנות "תנ לקרות זמ
קרי"ה לנפשו עצו תועלת הוא כי יעבור ולא נת ח"ק
שכתוב כמו בתרגו "תנ ילמוד וג נעמי הזאת נאמנה

טעויותהאר"י בו יש אמנ מוכ הכל ימצא וש זצ"ל
וכתובי ובנביאי הטעות ולהרגיש להבי וצרי הרבה

פע בכונותילמוד יכוי ולא תרגו ופע מקרא אחת 
התפלות יאמר לא כי השגיאה מלאי ה כי ש הכתובי

הספר שבראש(ונחמד יפה בסדר לישראל חק נדפס ".(ועתה

ביומו" יו דבר ודיני פסוקה הלכה עמו "ואתו

הגדולי"ובספר י')"ש מערכת ספרי פליטת כתב:(תוספת
לחק אחר"יוס והדפיס ישראל, לכל למודי 

דבר ודיני פסוקה הלכה עמו ואתו לישראל, חק בתו כ
תפוצות בכל ונתפשטו הרבה פעמי נדפס ביומו, יו
בנוע הרבי את וזיכה שזכה חלקו ואשרי אשריו ישראל,

נעי וג יקר מוסר תקנ"ד)מוסריו .(ליווארנא

הלכה יו בכל ללמוד אד מוכרח ד)

לוי"בספרוכתב ויגש)"קדושת בגמרא(פרשת איתא" :
א) ל, שליש(קידושי שנותיו אד ישליש לעול

ומי בגמרא ופרי בגמרא, שליש במשנה שליש במקרא
אד מוכרח נמצא ליומי. אלא צריכא לא חיי, כמה ידע

."הלכה יו בכל ללמוד

שהוא לו מובטח יו בכל הלכות השונה "כל (ה
הבא" עול ב

ובספר"דכלה ע"ב)"אגרא נו ד)עול ב "שהוא כתב:
שהו"א. רק ,הבא עול ב שיהיה אמר לא הבא,
ביו שלמד היות הבא, עול ב יו בכל שהוא מפני
החוחי ה הקושיות ממנה וסילק ,לאמיתה הלכה

נשמתו כשמוסר בלילה כ ועל ,אותה המסבבי והקוצי
האדמה אל מונע שו בלי נשמתו עולה ,הפקדו בסוד
מתפארת השכינה כי הבא עול ב יו בכל והוא העליונה,

לקמ אתינא ברא במאי חזי ,נוקבי המיי בסוד (זוהרבו

"ע"א)ח י"ג האדמהג ר"ל האדמה", אל שוב "עד וזהו .והב ,
ידי ועל ,"אתה עפר "כי לוקחת", ממנה "כי העליונה
לאמיתה, תורה דברי בהבנת תתייגע אשר והלח הדוחק
ידי ועל לחמו, עפר אשר הנחש מזוהמת העפר יסוד יתוק
לשוב תגר העפר היסוד אל ג ר"ל ,"תשוב עפר "אל כ
גופ שתזדכ ותזכה ,הכבוד למל ציור ממנו להתהוות
"ואל ירצה ועוד] .והתחיה המשיח לימות ספיריי להיות
נחמד ומה .[והב תשוב העליו העפר אל תשוב", עפר
אל שישוב התחיה בכא שנרמז מה לפי רז"ל דברי ונעי
אל שוב "עד לעיל שפירשנו מה לפי ,ונפש בגו העפר
"אל שוב" תיבות בראשי שנרמז ל יונע אזי האדמה",
העליונה, הכלה היא היא ,כל"ה ס"ת אש"ה, ר"ת ,האדמה"

.הלכה "אש" אתוו ה וס"ת ור"ת

מתו  לישראל" חק" של הלימוד ממנהגי (ו
זצוק"ל סגואני חיי רבי על "צדיקי דר" ספר

נהגמידי ביומו יוחיי סדררבנו "חקללמוד
רבנולישראל" קודש אדני על ויסד תיק אותו ,

המוסרהאר"י שקריאת אומר רבנו והיה זיע"א. הקדוש
ל שצורפו לישראל"וההלכה אמ,"חק ידי מעשה ה

הקדוש הרב שההחיד"אפעולת העובדה א יע"א,
צרי כי ,יסודה בטעות היומי, הלימוד אחרי בסו נדפסו
דהיינו ,הזהר קוד והמוסר ההלכה לימוד את להקדי
זו, להנהגה רבנו של נימוקו .הגמרא פיסקת לאחר מיד

בסדר הטמועי ובכוונה, בסוד לישראל"נעו חק"כי ,
בזה, זה העולמות לקשר היא התורה עסק שכל נודע

תיק לפיכ ב"ה. מאציל אל אתהאריז"לולהדביק
ב לישראל"הלימוד הנ"ל,"חק דר על ביומו יו דבר

ע"אבי עולמות ארבעה כנגד חלקי לארבעה וחילקו
עשייה) יצירה, בריאה, ,אצילות)ושורש יסוד  "ונ תורה, .

 גמרא היצירה. לעול שייכת  משנה העשייה. בעול
האצילות. בעול יסודו  הקדוש זוהר הבריאה. לעול
עולמות ד' לקשר הלומד זוכה זה קודש לימוד ידי שעל
לימוד עיקר שזהו ב"ה, מאציל אל לעילא מתתא אבי"ע

לח טוב לכ הגמראהתורה. פיסקת אל וההלכה המוסר בר
הראוי מ אחריה ורק ,הבריאה בעול שלושת שסוד

קבלה אתה האצילות.(הזהר)ללמוד בעול שהיא

הרבוידוע הצדיק שאולמהגאו אבא ציו ראשב זי"ע
יוסישיבת ישיבותפורת בחורי שג שאמר

מזק ידוע וכ לישראל, חק ללמוד צריכי ואברכי
נחלת ישיבת ראש זי"ע כדורי יצחק רבי הגה"ק המקובלי
כל את וידע ליה אניס לא רז שכל ,עיה"ק בירושלי יצחק
בסדר לומד היה יו בכל זאת כל ע ,פה בעל התורה

לישראל חק של .דהיומי

לתפילהד) לילה בחצות קם זי"ע, כדורי הרב המקובל הגה"צ
את שהעיר לאחר השחר. עמוד לאחר עד המתמשכים וללימוד
שקם עד לנוח הולך היה עולם, יסודי צדיקים שאר עם השחר
שבישיבת הכנסת בבית שחרית לתפילת והולך שבע בשעה
בצילו מצטופפים סיומה ועד מתארכת שחרית יצחק. נחלת
כל אחד. לאף לסרב יודע אינו "הרב ברכות. מבקשי עשרות
מעיד  לב" בחפץ נענה ועזרתו ברכתו את לבקש שבא יהודי
עטור לביתו הרב חוזר 10:30 השעה בסביבות רבו. על השמש

יום כל בנגלה. לימודו בסדר שוקע הוא טלית. ועטוף בתפילין
מקפיד הוא בבוקר אך ובירושלמי, בבבלי דף המקובל לומד
היום בחצות לישראל". ב"חוק היומי פרקו את לשנן דווקא
פעם אף הקבלה שעות אנשים. לקבל ומתחיל מעט טועם הוא
השמש נאלץ וחצי בשלוש ברכתו. מבקשי לכל מספיקות אינן
של ברכתו לקבלת המתדפקים את ולהשאיר הדלת את לנעול
קבוע זמן אין שוב. ייפתח שהשער בתקווה ממתינים המקובל,
הם לפעמים ערבית. תפילה שלאחר הלימודים לסיום
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תורה לתלמוד זמ לו לקבוע חייב ,הפתחי על המחזיר
שאינו ומי .ולילה יומ בו והגית שנאמר ובלילה, ביו
הטרדות, רוב מחמת לו אפשר שאי או ללמוד, כלל יודע
.בעצמו לומד כאלו לו ותחשב ,הלומדי לאחרי יספיק
זבול שמח בפסוק לברכה זכרונ רבותינו שדרשו כמו
שותפות, עשו ויששכר זבול ,באהלי ויששכר בצאת
לו שיהיה פרנסתו, ליששכר והספיק בסחורה עסק זבול
ליששכר, זבול הפסוק הקדי לפיכ ,בתורה לעסוק פנאי
מצינו וכ היתה. זבול ידי על יששכר של שתורתו מפני
על שמעו ונקרא וכו' אומר עזריה אחי שמעו במשנה,
והיה בפרקמטיא עסק שעזריה לפי עזריה, אחיו ש
והתנו בתורה, עוסק שהיה אחיו, שמעו צרכי מספיק
ועל .שמעו של למודו בשכר לעזריה חלק שיהא ,ביניה
יו בכל מעט רק אפילו ללמוד אד כל יתאמ פני כל
אלא קבע, תורתו לעשות יכול שאינו מי ג. .לילה ובכל
שהוא הללו בעתי יעסוק ,לתורה עתי קובע שהוא
איש לכל לדעת הנצרכות השכיחות ההלכות ללמוד ,קבוע
יסודת אשר מוסר וספרי ומדרשי באגדות וג ישראל,
שה לברכה זכרונ רבותינו ממדרשי ,קודש בהררי
חק לו שיש מי ואשרי הרע, היצר כח להחליש מועילי
יו דבר לישראל" חק" בספר ללמוד יעבור, ולא קבוע

."השמי מ טובה לו מוסיפי המוסי וכל ביומו.

יו בכל האד שיעסוק התורה עסק סדר (ב

וז"ל:המצותשערוב" ,כתב מ"ו) ד ואתחנ (פרשת "
האד שיעסוק התורה עסק סדר נבאר ועתה"
ואחר נביאי כ ואחר מקרא יקרא תחילה וכו', יו בכל
כ ואחר משנה כ ואחר קבלה כ ואחר כתובי כ
ברייתא וה בתלמוד שיש בחינות ג' שיקרא וטוב תלמוד,
מפרשת בתורה יקרא תחילה ,'וכו ומימרא ותוספתא
ראשוני פסוקי ששה יקרא 'א ביו ההיא שבוע
,שלאחריה פסוקי ד' יקרא 'ב וביו ,פרשה שבאותה
פסוקי ו' ד' וביו ,שלאחריה פסוקי ה' ג' וביו
כול כללות שלאחריה פסוקי ה' 'ה וביו ,שלאחריה

עכ"ל. עיי"ש, ,'וכו פסוקי כ"ו ה

"כתב חיבספר איש בל פרשת שניה שנה הלכות) "
דההכנות ז"ל, האר"י רבינו מדברי נודע "הנה :(ל
וההכנה .במעשה ויש בדיבור ויש במחשבה יש השבת של
במאכל ועשיה קניה שהיא אותה, ביארנו כבר המעשה של
וכיוצא, שבת נרות תיקו נמי ועוד שבת, לצור ומשתה
ההכנה אמנ לעיל. וכנזכר מעשה, עני הוא זה שכל
המתוק לישראל חק של הסדר הוא הנה בדיבור, שהיא
לישראל חק בספר נדפס וכבר ז"ל, האר"י רבינו פי על
,יו בכל הפרשה פסוקי קריאת קוד לכוי שצרי הכונה
יו דבר ,ה"ודהו אותיות שה ,"ב ש של המלוי בסדר
ביו כשיבא ,בו קרא ולא אחד יו נאנס וא .ביומו
שלא אתמול של הפרשה פסוקי תחלה יקרא ,שאחריו
שלצור פי על א ,היו אותו סדר יקרא כ ואחר ,קרא
יוכל לא "מעוות נאמר דעליו לו, יועיל לא אתמול יו
אתמול של תורה פסוקי לקרות צרי זאת כל ע ,"לתקו
רבינו בדברי וכמפורש ,היו אותו סדר שיקרא קוד

בשער ז"ל המצותהאר"י הרבטעמי וכתב .ואתחנ פרשת
פאפירש ימי,מהר"מ ארבעה קרא לא א הדי דהוא ,ז"ל

של הקריאה תחלה יקרא ,חמישי ביו לקרות כשיבוא
וכ .ש יעוי ,חמישי יו סדר כ ואחר ,ימי הארבעה
בחול שיקרא השבוע, באמצע טוב יו כשחל הדי הוא
כי טוב, יו של וכתובי נביאי תורה הקריאה המועד
לישראל. חק של הקריאה סדר קורי אי טוב ביו

בימי שחל לאר שבחו שבועות של טוב ביו ונסתפקתי
וחמישי, רביעי של הקריאה יקרא אימתי וחמישי, רביעי
בחמישי שחל באב בתשעה וכ לזה. גלוי מצאתי ולא
הרב וידידנו באב. תשעה יו של הקריאה יקרא אימתי

הגאומני שלמדמהר"א ,כ עשה מדעתו שהוא אמר נר"ו
מקרא חמישי יו של הפסוקי תחלה שקרא ששי, בליל
של פסוקי וששה עשרי למד ואחריה אחת, פע לבד

.עשה ויפה ,ששי ליל

שבכלל ההכנהששי בליל לקרות הוא הנזכר הדיבור ל
פסוקי וששה עשרי באשמורת חצות אחר
אלא התרגו יקרא ולא לישראל. חק בספר הנדפסי
יודע וא יכפול. ולא אחת פע ויקרא .בלבד מקרא
עלות קוד ניעור יהיה לא שיש שאחר בבירור בעצמו
אז ,הנזכרי פסוקי וששה עשרי לקרות כדי ,השחר
ולא נאנס וא הלילה, בתחלת שיש קוד אות יקרא
האיר וכבר בלילה הנזכרי פסוקי וששה עשרי למד
שהאיר פי על וא ,בבוקר אות ילמוד זאת כל ע ,היו
הגאו הרב לי וכתב ,תרגו בלא בלבד מקרא ילמד ,היו
תבנה הקודש בעיר המנהג דנתפשט ,נר"ו מני מהר"א
בלילה, פסוקי וששה עשרי למד לא דא ,ותכונ
שתי קריאת קוד ,מקרא אחת פע אות שאומר

.תרגו ואחד מקרא

לקרותג בעצמו, הששי ביו בדיבור הכנה עוד צרי
שסיי ואחר .תרגו ואחד מקרא שני כולה הפרשה
התרגו ג לכפול צרי ואי ,האחרו פסוק יכפול הפרשה
טעמי בשער כנזכר ,בטעמי התרגו קורי ואי שלו.
ואחד מקרא שני הפרשה קרא ולא נאנס וא המצות.
ביו תרגו ואחד מקרא שני יקראנה ששי, ביו תרגו
שבת חל וא שבת. קידוש קוד התפילה אחר שבת
לומר צרי והחודש, ופרה וזכור שקלי או חדש בראש
השבוע, הפטרת תרגו ואחד מקרא שני של ההפטרה
א ה ,ששי ביו תרגו ואחד מקרא השני קורא א ה
דשמיא, בסייעתא חקרתי כי ודע עצמו. שבת ביו קוראה
וקריאת ,יו בכל לישראל חק סדר קריאת כי מאחר
לשבת הכנה בשביל הוא ששי, ליל פסוקי וששה עשרי
אסרו ביו בראשית שבת אצלינו כשחל כ א ,בדיבור
ההכנה בשביל בראשית בפרשת למדו שלא דנמצא חג,
וששה עשרי את וג ,ראשו יו של לימוד אפילו
של ההכנה נעשית אי כ א למדו, לא כ ג פסוקי

הגאו להרב זו חקירה וכתבתי שבת, אותומני מהר"א
הוא הכנה שצרי דמה לבינה מודע והשיב נר"ו,
צריכי דאז אחרא, הסטרא שה החול ימי כששולטי
תועליות, לשתי שבת קדושת להמשי הכנה לעשות
ישלטו שלא לסייענו לנו שבת קדושת למשו האחת
שבת הארת לקבל כדי והשנית ,בעצ החול ימי עלינו
אמנ ,לאורה מחשיכה אחת בפע לצאת ולא בהדרגות,
כא עד הכנה, צרי אי שליטה שאי טוב יו כשהוא

.נר"ו דבריו

שלאחר ההכנה נבאר הדיבור של ההכנה שביארנו
אור לקבל במחשבתו עצמו שיכי והוא ,המחשבה
והיית והתקדשת בכלל יהיה ובכ שבת, תוספת
שיכי ,בשבוע רביעי מיו הוא ההכנה ותחלת .קדושי
הנפש תוספת לקבל ומוכ ראוי שיהא במחשבתו עצמו
ראוי שיהיה עצמו להכי יכוי חמישי וביו הבאה, משבת
להכי יכוי הששי וביו הבאה, משבת רוח תוספת לקבל
משבת נשמה תוספת לקבל ומוכ ראוי שיהיה עצמו
ששי ביו מתעני משמר אנשי היו לא זה ומטע הבאה,
נשמת תוספת לקבל כדי פירוש השבת, כבוד מפני

מוכ שהוא יכוי שבשבוע ראשו ביו א השבת.
ביו כי שעבר, משבת נשמה תוספת בחינת להשארת
אנשי ולכ שבת, של נשמה מתוספת חלק ישאר ראשו
ביו להמשי צרי כי ,ראשו ביו מתעני היו לא משמר
זה א שבת. ועונג ומנוחה נשמה קדושת קצת ההוא
ליל בהתחלת תיכ יסתלק ראשו ביו הנשאר החלק
לכוי וצרי ,שני יו סו עד נשאר הרוח ותוספת ,שני
.הרוח תוספת חלק השארת לקבל מוכ להיות השני ביו
כ ואחר שלישי, יו סו עד נשארת הנפש ותוספת
השארת לקבל מוכ להיות יכוי שלישי ביו ולכ תסתלק,
שבת, במוצאי הבדיל לא א ולכ .הנפש תוספת חלק
ומלכות, בש יבר לא ורק שלישי, יו עד והול מבדיל

להקל". ברכות ספק משו

לישראל" חק בסדר היו סדר ללמוד ישתדל" (ג

בספרוכתב"הקודש א')"עבודת החיד"אלמר(חלק
:זלל"ה

לישראל"אחר חק בסדר היו סדר ללמוד ישתדל תפלה
במעט וזוכה וכשרה קצרה דר נאה סדר הוא כי
הירא והאיש וזהר וגמרא משנה ולשנות "תנ לקרות זמ
קרי"ה לנפשו עצו תועלת הוא כי יעבור ולא נת ח"ק
שכתוב כמו בתרגו "תנ ילמוד וג נעמי הזאת נאמנה

טעויותהאר"י בו יש אמנ מוכ הכל ימצא וש זצ"ל
וכתובי ובנביאי הטעות ולהרגיש להבי וצרי הרבה

פע בכונותילמוד יכוי ולא תרגו ופע מקרא אחת 
התפלות יאמר לא כי השגיאה מלאי ה כי ש הכתובי

הספר שבראש(ונחמד יפה בסדר לישראל חק נדפס ".(ועתה

ביומו" יו דבר ודיני פסוקה הלכה עמו "ואתו

הגדולי"ובספר י')"ש מערכת ספרי פליטת כתב:(תוספת
לחק אחר"יוס והדפיס ישראל, לכל למודי 

דבר ודיני פסוקה הלכה עמו ואתו לישראל, חק בתו כ
תפוצות בכל ונתפשטו הרבה פעמי נדפס ביומו, יו
בנוע הרבי את וזיכה שזכה חלקו ואשרי אשריו ישראל,

נעי וג יקר מוסר תקנ"ד)מוסריו .(ליווארנא

הלכה יו בכל ללמוד אד מוכרח ד)

לוי"בספרוכתב ויגש)"קדושת בגמרא(פרשת איתא" :
א) ל, שליש(קידושי שנותיו אד ישליש לעול

ומי בגמרא ופרי בגמרא, שליש במשנה שליש במקרא
אד מוכרח נמצא ליומי. אלא צריכא לא חיי, כמה ידע

."הלכה יו בכל ללמוד

שהוא לו מובטח יו בכל הלכות השונה "כל (ה
הבא" עול ב

ובספר"דכלה ע"ב)"אגרא נו ד)עול ב "שהוא כתב:
שהו"א. רק ,הבא עול ב שיהיה אמר לא הבא,
ביו שלמד היות הבא, עול ב יו בכל שהוא מפני
החוחי ה הקושיות ממנה וסילק ,לאמיתה הלכה

נשמתו כשמוסר בלילה כ ועל ,אותה המסבבי והקוצי
האדמה אל מונע שו בלי נשמתו עולה ,הפקדו בסוד
מתפארת השכינה כי הבא עול ב יו בכל והוא העליונה,

לקמ אתינא ברא במאי חזי ,נוקבי המיי בסוד (זוהרבו

"ע"א)ח י"ג האדמהג ר"ל האדמה", אל שוב "עד וזהו .והב ,
ידי ועל ,"אתה עפר "כי לוקחת", ממנה "כי העליונה
לאמיתה, תורה דברי בהבנת תתייגע אשר והלח הדוחק
ידי ועל לחמו, עפר אשר הנחש מזוהמת העפר יסוד יתוק
לשוב תגר העפר היסוד אל ג ר"ל ,"תשוב עפר "אל כ
גופ שתזדכ ותזכה ,הכבוד למל ציור ממנו להתהוות
"ואל ירצה ועוד] .והתחיה המשיח לימות ספיריי להיות
נחמד ומה .[והב תשוב העליו העפר אל תשוב", עפר
אל שישוב התחיה בכא שנרמז מה לפי רז"ל דברי ונעי
אל שוב "עד לעיל שפירשנו מה לפי ,ונפש בגו העפר
"אל שוב" תיבות בראשי שנרמז ל יונע אזי האדמה",
העליונה, הכלה היא היא ,כל"ה ס"ת אש"ה, ר"ת ,האדמה"

.הלכה "אש" אתוו ה וס"ת ור"ת

מתו  לישראל" חק" של הלימוד ממנהגי (ו
זצוק"ל סגואני חיי רבי על "צדיקי דר" ספר

נהגמידי ביומו יוחיי סדררבנו "חקללמוד
רבנולישראל" קודש אדני על ויסד תיק אותו ,

המוסרהאר"י שקריאת אומר רבנו והיה זיע"א. הקדוש
ל שצורפו לישראל"וההלכה אמ,"חק ידי מעשה ה

הקדוש הרב שההחיד"אפעולת העובדה א יע"א,
צרי כי ,יסודה בטעות היומי, הלימוד אחרי בסו נדפסו
דהיינו ,הזהר קוד והמוסר ההלכה לימוד את להקדי
זו, להנהגה רבנו של נימוקו .הגמרא פיסקת לאחר מיד

בסדר הטמועי ובכוונה, בסוד לישראל"נעו חק"כי ,
בזה, זה העולמות לקשר היא התורה עסק שכל נודע

תיק לפיכ ב"ה. מאציל אל אתהאריז"לולהדביק
ב לישראל"הלימוד הנ"ל,"חק דר על ביומו יו דבר

ע"אבי עולמות ארבעה כנגד חלקי לארבעה וחילקו
עשייה) יצירה, בריאה, ,אצילות)ושורש יסוד  "ונ תורה, .

 גמרא היצירה. לעול שייכת  משנה העשייה. בעול
האצילות. בעול יסודו  הקדוש זוהר הבריאה. לעול
עולמות ד' לקשר הלומד זוכה זה קודש לימוד ידי שעל
לימוד עיקר שזהו ב"ה, מאציל אל לעילא מתתא אבי"ע

לח טוב לכ הגמראהתורה. פיסקת אל וההלכה המוסר בר
הראוי מ אחריה ורק ,הבריאה בעול שלושת שסוד

קבלה אתה האצילות.(הזהר)ללמוד בעול שהיא

הרבוידוע הצדיק שאולמהגאו אבא ציו ראשב זי"ע
יוסישיבת ישיבותפורת בחורי שג שאמר

מזק ידוע וכ לישראל, חק ללמוד צריכי ואברכי
נחלת ישיבת ראש זי"ע כדורי יצחק רבי הגה"ק המקובלי
כל את וידע ליה אניס לא רז שכל ,עיה"ק בירושלי יצחק
בסדר לומד היה יו בכל זאת כל ע ,פה בעל התורה

לישראל חק של .דהיומי

לתפילהד) לילה בחצות קם זי"ע, כדורי הרב המקובל הגה"צ
את שהעיר לאחר השחר. עמוד לאחר עד המתמשכים וללימוד
שקם עד לנוח הולך היה עולם, יסודי צדיקים שאר עם השחר
שבישיבת הכנסת בבית שחרית לתפילת והולך שבע בשעה
בצילו מצטופפים סיומה ועד מתארכת שחרית יצחק. נחלת
כל אחד. לאף לסרב יודע אינו "הרב ברכות. מבקשי עשרות
מעיד  לב" בחפץ נענה ועזרתו ברכתו את לבקש שבא יהודי
עטור לביתו הרב חוזר 10:30 השעה בסביבות רבו. על השמש

יום כל בנגלה. לימודו בסדר שוקע הוא טלית. ועטוף בתפילין
מקפיד הוא בבוקר אך ובירושלמי, בבבלי דף המקובל לומד
היום בחצות לישראל". ב"חוק היומי פרקו את לשנן דווקא
פעם אף הקבלה שעות אנשים. לקבל ומתחיל מעט טועם הוא
השמש נאלץ וחצי בשלוש ברכתו. מבקשי לכל מספיקות אינן
של ברכתו לקבלת המתדפקים את ולהשאיר הדלת את לנעול
קבוע זמן אין שוב. ייפתח שהשער בתקווה ממתינים המקובל,
הם לפעמים ערבית. תפילה שלאחר הלימודים לסיום
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ספר מתו לישראל" "חק של הלימוד ממנהגי ז)
"אהר תולדות"ו "הקדושה שערי"

הקדושה"בספרוכתב ו')"שערי שער א' לשונו:(חלק וזה ,
עונותי לכפר כפרה מזבח שולחנ יהיה ולמע"
שנפש במזו השורה הקליפה להחליש מאכל בהמעיט
זה עלי ויכריזו כו' משנה איזה בתורה תעסוק בו, ניזונת
ויתחזק מעלי היצה"ר כח ויחלש 'ה לפני אשר השולח
הנפש אל מזו שהיא התורה ידי על שב השכלית נפש
טוב ולכ .ספרי בהרבה כתבו וכ עכ"ל. היא, ג הזו
שילמוד זה, בדר שבוע שבכל הנ"ל פרקי הד' להשלי
משניות. ב' פני כל על החול ימות של סעודה בכל
משניות, ב' פני כל על כ ג השינה קוד ובלילה
יוכל וזה השבוע, במש פרקי הד' יושלמו וממילא
צרי אי כי שירצה, מתי השנה באמצע ג לנהוג להתחיל
לנהוג שיתחיל אימת וכל דוקא. כסדר המשניות ללמוד
רק כנ"ל, המשניות על הסיו זה בעת הבאה בשנה יעשה
בנדר, כ עליו מקבל שאינו בתחילה להתנות ליזהר שצרי
אלא זה באופ ללמוד כ לנהוג בדעתו שאי יאמר וג
שנתבאר וכמו ,לעול ולא שירצה, בפע או ,ההיא בפע

ז')לעיל סעי ט"ז סימ).מצוה של מנהג בכל

אהר"בספר ויחי)"תולדות "ומי(פרשת :לשונו וזה כתב,
ית' והש מאד, רע תורה, בלי לעת מעת שהול
ורגע, עת בכל בתורה לעסוק חייב אד שכל מזאת, יצילנו
יקבע פני כל על ,זמ לו ואי במו"מ שעוסק מי שאפילו
לישראל חק הספר נמצא שעכשיו ובפרט לתורה. עתי
צרי ואי וזוהר משניות ואגדה גמרא ,"תנ כלול שבו
יענה ומה ,זה על יש תירו ואיזה שעה חצי רק שהות
,"מדו ראשית מי "פוטר דר על אותו כשידונו האד
?לתורה עתי קבעת לא למה זה על לו יהיה תירו ואיזה

עכ"ל. לתורה, עת איזה פני כל על לקבוע ל היה



לעבעונותינו שאירע והגלות החורב בסיבת הרבי
ישראל ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל
מציאות ולמיעוט ונטשטשו, נדלדלו והישרי הטובי
החק בלימוד ג אירע וככה ,ההמו מלב שנשכחו במעט
קט ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע חק שהיה לישראל,
,עול עד חייה ימי כל ביומו יו מידי חקו להשלי
ועוסקיה לומדיה נתמעטו הרבי בעוונותינו ועכשיו
ליושנה עטרה להחזיר איפא ית מי ,נמצאו לא וכמעט
ויו יו בכל ללמוד קבוע שיעור ואחד אחד כל שיקבעו

הסדר הסודכפי פי על האריז"ל רבינו לקבועשיסד וג ,
.הקדו בדור הקדושי אבותינו כמנהג ברבי שיעורי

לימוד הוא הברית לפג התיקו מגדולי אחד ח)
ביומו יו דבר לישראל" ה"חק

שליט"אמכתב משארמאש ד"אב צ"מהגה המלצה
לישראל" ה"חק הדפסת על תש"ל בשנת [זצ"ל]
ובלכת בבית בשבת בניקל לקיי כדי בנפרד פרשה כל

.בדר:לשונו וזה

אבותינומלפני ובימי הקודמי בדורות בישראל זאת
בי חכ תלמיד בי ואחד אחד כל אשר זי"ע,

בספר ויו יו בכל חוק להשלי השתדלו המוני איש
הקדושי הצדיקי נהגו וכ ,יעבור ולא חק לישראל חק
יסדו ,עליו קדוש ממקו חוצבו ומקור כידוע, דור מדור

הקדשי קודש האלקי איש האריז"לותקנו רבינו מר
חלקי מארבעה מלוקטי ודיני מוסר עניני יו בכל ללמוד
לימוד חובת ידי ג לצאת כדי ז"ל "והרמב ערו השולח

יו בכל הלכות השונה כל ז"ל אמר דר על ,הלכה.'כו

ועייערו רל"ח)בשולח חק(סימ השלי לא דא
ועיי מיד. בלילה ישלימנו ,ביו לו הקבועבפתחי

ו)תשובה"רמ 'סי חכמיבש(יו"ד דאמשנת נוטה דדעתו
אוחרא, ליומא א להשלי מחוייב בלילה השלי לא

.ש עיי לימודו שאר קוד זה דבר ללמוד וצרי

לעבעונותינו שאירע והגלות החורב בסיבת הרבי
ישראל ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל
מציאות ולמיעוט ונטשטשו, נדלדלו והישרי הטובי
החק בלימוד ג אירע וככה ,ההמו מלב שנשכחו כמעט
קט ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע חק שהיה לישראל,
,עול עד חייה ימי כל ביומו יו מידי חקו להשלי
וכמעט ועוסקיה לומדיה נתמעטו הרבי בעונותינו ועכשיו
שיקבעו ליושנה עטרה להחזיר איפוא ית מי ,נמצאו לא
הסדר כפי ויו יו בכל ללמוד קבוע שיעור ואחד אחד כל
שיעורי לקבוע וג הסוד, פי על האריז"ל רבינו שיסדה

.הקדו בדור הקדושי אבותינו כמנהג ברבי

אשרעל ... סייעא דמרא לגברא טיבותא ונחזיק באו כ
בדפוס לישראל חק ספר והדפיס בעמיו עשה טוב
פרשה כל חילק ג ,עיני מאירות באותיות ,ומשובח נאה
בחיק להוליכ ללומדיה להקל למע לבדנה, בכר
עמו והיתה מסעי, באלה בדר ובלכת בבית בשבת
,מפי הזה התורה ספר ימוש ולא חייו, ימי כל בו וקרא
ועל 'המחי על להטרודי ג באפשרות יהיה זה ידי ועל
יו מידי לישראל החק בספר חק להשלי הכלכלה
בתלמידי גבולנו שיתרבה הש בעזר ואקוה .ביומו
ומתאמרא .ולהאדירה תורה להגדיל הקדושה גבול ויתרחב
אשר ,זללה"ה משינאווע הקדוש הצדיק דהגאו משמיה

לישראל החק ובהרחבה,לימוד בנקל לפרנסה מסוגל
ז"ל באמר ע"א)ונרמז ט"ז דמזונא(ביצה לישנא חק דהאי

התורה ובזכות ודפח"ח, הקדושי דבריו כא עד הוא,
דיד במהרה עול גאולת ויגאלנו הקב"ה יוסי הקדושה

.רצו יהי כ אמ

    
       

ישראל"בספרוכתב שמות)"שארית לספר וזה(בפתיחה ,
שנקראלשונו: הקדוש בספר יראה הרואה "הנה

מרבותי קבלתי ככה הברית לפג תיקו שהוא לישראל חק
ע שבכתב תורה התחברות ידי על הוא האמיתי שתיקו

לישראל חק ידי על פה שבעל במאמרתורה לזה ורמז
יצא אלו משיחא בעקבות כ על וכו', ש בשארו וחוק

ספר זכרונולאור חיד"א רבי הגדול מהצדיק לחק יוס
החיי אור בעל עטר אב חיי רבי של תלמידו לברכה
ב ומשיח דוד ב משיח משיחי תרי אורות שני בו שיש

ישראל כל של פג המתק הכולל חכ בסוד יוס.

מעיין הוא עייף הרב אם אך ,21:00 לשעה עד מתארכים
שוב כאשר ,לתשע ועד שמונה משעה גמרא בספר בשכיבה
אז .23:00 בשעה מסתיים יומו ברכתו. מבקשי אליו נכנסים

חצות. לתיקון כוח לצבור להתכונן כדי קצרה לשעה לן הוא
למענו, הצדיק התפלל שנתו את נם ישראל שעם (סדרבזמן

ימיו) באחרית .יומו

[תרומההרואה ת"ת "שובבי בימי האלו בימי כי יראה
המעור ברית לפג גדולי תיקוני [תצוה

"'כו דרזי רזי עילאי רזי בה ויש כנ"ל שאריתוהלשו)

א') דרוש השובבי שער .ישראל

למשהבספרוכתוב צווהתפלה שכהאלוקי המקובל
זוהר שילמד אחד לכל זי"ע שרעבי מרדכי רבי

הקדוש.נשמתו להאיר הברית לפג תיקו והוא ,

לישראל" חק"שב הזוהר לימוד מעלת ט)

כותבעל הזהר ספרהרמ"קספר יקרא הספר ולזה" :
,העליו מהזוהר ההוא האור השפעת מפני הזוהר

מש אורו בו,ודר המתעסקי כל אלקית בהשגחה פיעי
דהיינו תורה ברזי מושפע מהדעת עליו ושפע אור שהיה
הזה החבור אתקרי מש שנשפע כיו וכו' תורה וסתרי רזי

ההוא" מהזהר שנשפע כלומר הזהר, משהספר (הרב

ב') ,אבי אלקי את דע .קורדובירו,

חיות"מר ובכתבי הזוהר בספר תלוי הישראלי אד
ואהבה וביראה ובנוע ובשמחה בקדושה ללמוד

"קדושי ישראל וכל וקדושתו השגתו לפי אחד (ר'כל

כ') משנה 'ד פרק חסד, נוצר ,מקומרנה ספרי יחיאל איזיק .יצחק
הזהר כלמוד הנגלה למוד ותענוג חיות דומה אינו"
,מקורי פנחס רבי הקדוש הרב עצמו על ואמר .והתקוני
מ כמו הגמרא בלמוד אפילו ותענוג חיות לו אי שהוא

"ותקוני הזהר('ג אות ,ע"ב פנחס, .(מדרש

כמהאליהו ע השמי מ ירד לטוב זכור הנביא
כלהו, על עטרא עלאה ושכינתא סביבו מלאכי
ואמר הנשמות]... כל על עטרה היתה עליונה [ושכינה
מ ירד לטוב זכור הנביא אליהו יוחאי: ב שמעו לרבי
סביבו מלאכי וכמה נשמות של חיילי כמה ע השמי

,כלהו על עטרא עלאה היתהושכינתא עליונה [ושכינה
הנשמות]... כל על רביעטרה :יוחאי ב שמעו לרבי ואמר

] באורייתא, ותקי דרבה אילנא הוא אנת הוארבי אתה
בתורה ומתחזק הגדל אילאברי דאינו דיל בענפי [

,והינוקדישי ,הקדושי אברי שה של בענפי]
[אברי קדישיסביבות דנשמתי ,תמ שריי עופי כמה ,

[ש שורי קדושות נשמות של עופות כגוונא[כמה
העליו],דלעילא, איל של הנשמות ביה[כדוגמת דאתמר

בו] ט)[שנאמר ש),שמיא צפרי ידור [ובענפיוובענפוהי
שמי הנקרא דז"א הנשמות והינו ,השמי עופות יקננו

ל"ב) ח' (מ"א השמי)(בסוד מ תשמע ]ואתה

לתתאואמר נשא בני וכמה :שמעו לרבי הנביא אליהו
לתתא יתגלי כד ,דיל חבורא מהאי יתפרנסו

ובגיניה יומיא, בסו בתראה י)בדרא כה וקראת(ויקרא
יתפרנסו למטה אד בני כמה :פירוש וגו'. באר דרור
ידי על הנפש ותיקו מזו לה שיהיה] של החבור מזה

בסו האחרו בדור למטה יתגלה כאשר [ק"הזוה לימוד
הזוה"ק למוד ובשביל [המשיח לביאת [קרוב ,הימי
,"יושביה לכל באר דרור וקראת" שכתוב מה יתקיי
לחירותנו גדול בשופר ויתקע צדקנו משיח שיבוא פירושו

.אמ בימינו במהרה(ובל"ר הגר"א  בסופו 'ו תקו זהר .(תקוני

דבר הקדוש זוהר ע לישראל" חק" לימוד י)
ביומו יו

ב'כתב למזמור בהקדמה זי"ע ספורנו עובדיה רבינו
המחבר סיפר המזמור "בזה לשונו: וזה ,בתהלי
המי כל להשיב היא בו הכוונה אשר המשיח ימות עני

."יתבר האל לעבודת האנושי

בתהיליואמר ע"ה המל אה)דוד ,ב)גוי רגשו למה" :
נוסדו ורוזני אר מלכי יתיצבו ,ריק יהגו ולאמי
ונשליכה מוסרותימו את ננתקה ,משיחו ועל ה' על יחד
אז למו, ילעג אדני ישחק בשמי יושב עבתימו, ממנו

."יבהלמו ובחרונו באפו אלימו ידבר

שהקב"הוכל מפני זה ישראל על הגויי התרגשות
מתבאר וכ השלימה, לגאולה העול את מכי

המזמור: המש

הר"ואני ציו "על המשיח, מל זה – מלכי" נסכתי
בני" הנקראי ישראל ע בזכות והוא – קדשי"
הקדושי שה קדשי הריו כמו קדשי" ו"הר ,"ציו
כנוגע בישראל הנוגע כל חז"ל שאמרו כמו לי, והמיוחדי
חק שלומדי ,"חק אל "אספרה :וה כביכול, עינו בבבת
זוכי כ ידי ועל ,ביומו יו דבר הקדוש זוהר ע לישראל
הקדוש בזוהר שהלומדי כידוע ,"אתה בני אלי אמר ש"ה'
שנולד כקט מאהבה שלימה לתשובה וזוכי בני נקראי
יקבל ישאל אשר שכל זוכה ועוד ,"ילדתי היו "אני 
הלומד שכל ,[פי"ח [תדא"ר הנביא אליהו שאמר וכמו

הפסוק נאמר עליו לשמה תורהגוי ואתנה ממני "שאל
.משאלותיו כל ה' שימלא ,"אר אפסי ואחזת נחלת
כל מנצח ועוד ."תנפצ יוצר ככלי ברזל בשבט תרע"

.לו יכולי ואי ,ושלמטה שלמעלה האויבי

ועתה"שאת ,רבנ מלכי מא – השכילו" מלכי
"השכילו" הקדוש, זוהר תלמדו בתורה העוסקי
"הוסרו הרקיע", כזוהר יזהירו והמשכילי" נאמר שעליו
בזוהר מוסר תלמדו הלכות, פוסקי אלו ,"אר שופטי
שכל ברעדה", וגילו ביראה ה' את עבדו" וממילא .הקדוש
ושמח טהורה, שמי ליראת זוכה הרשב"י תורת הלומד

[הזוהר אור עיי] נתינתה כיו .הבתורה

שהלומד"נשקו פיהו", מנשיקות "ישקני מלשו בר"
בנשמתו מתדבק הרשב"י נקראותורת "בר" ,

לתורת רומז ועוד הסוד, תורת שזה ,וזכה מבוררת תבואה

דספרה) אמורה מילתם הדורות וצדיקי גדולי הזוהרוכל
הסוגר והוא הפותח הוא הוא,הקדוש הקדוש הזוהר ולמוד

ומי ,יקרות באור נשמתו להאיר לזכות האדם את המביא
.הזה הטהור הלימוד מבלעדי נפשי זכיתי יאמר הגבר

יועץ"ו) "פלא בספר שכתב מה זה בענין דובב)ראה ,(ערך
שאומרים חכם תלמיד שכל ז"ל רבותינו "פירשו :לשונו וזה
לו ויש בקבר דובבות שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר
בירושלמי שכתוב כמו קונדיטון, יין כשותה רוח ונחת הנאה

שמד היה אחת שפעם בספרים כתוב שקלים,... ונגלהמסכת
מפני ההפיכה, מתוך לאחד והציל ,בהקיץ ז"ל אלשיך מוהר"מ

בתמידות" ספרו לומד שהיה ביבמותסיבה חז"ל ואמרו עכ"ל. ,
ע"א) צז  ע"ב מדרשא,(צו בי לשמעתא אמר אלעזר ר' אזל... :

ורבי ... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר' משמיה אמרה ולא
:רב אמר יהודה רב דאמר האי? כולי קפיד טעמא מאי יוחנן
לאדם לו אפשר וכי עולמים"? באהלך "אגורה דכתיב מאי
הוא: ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא עולמים? בשני לגור
.בעוה"ז מפי שמועה דבר שיאמרו רצון יהי עולם, של רבונו
חכם תלמיד כל יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר
דובבות שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים

מאיבקבר נזירא: שמעון ואיתימא זעירא בן יצחק ר' אמר .
שפתי דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין "וחכך ?קראה
שמניח כיון ענבים של כומר מה ענבים. של ככומר ישנים".

דובב, מיד עליו אצבעו שאומריםאדם כיון חכמים תלמידי אף
בקבר דובבות שפתותיהם הזה בעולם מפיהם שמועה .דבר
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ספר מתו לישראל" "חק של הלימוד ממנהגי ז)
"אהר תולדות"ו "הקדושה שערי"

הקדושה"בספרוכתב ו')"שערי שער א' לשונו:(חלק וזה ,
עונותי לכפר כפרה מזבח שולחנ יהיה ולמע"
שנפש במזו השורה הקליפה להחליש מאכל בהמעיט
זה עלי ויכריזו כו' משנה איזה בתורה תעסוק בו, ניזונת
ויתחזק מעלי היצה"ר כח ויחלש 'ה לפני אשר השולח
הנפש אל מזו שהיא התורה ידי על שב השכלית נפש
טוב ולכ .ספרי בהרבה כתבו וכ עכ"ל. היא, ג הזו
שילמוד זה, בדר שבוע שבכל הנ"ל פרקי הד' להשלי
משניות. ב' פני כל על החול ימות של סעודה בכל
משניות, ב' פני כל על כ ג השינה קוד ובלילה
יוכל וזה השבוע, במש פרקי הד' יושלמו וממילא
צרי אי כי שירצה, מתי השנה באמצע ג לנהוג להתחיל
לנהוג שיתחיל אימת וכל דוקא. כסדר המשניות ללמוד
רק כנ"ל, המשניות על הסיו זה בעת הבאה בשנה יעשה
בנדר, כ עליו מקבל שאינו בתחילה להתנות ליזהר שצרי
אלא זה באופ ללמוד כ לנהוג בדעתו שאי יאמר וג
שנתבאר וכמו ,לעול ולא שירצה, בפע או ,ההיא בפע

ז')לעיל סעי ט"ז סימ).מצוה של מנהג בכל

אהר"בספר ויחי)"תולדות "ומי(פרשת :לשונו וזה כתב,
ית' והש מאד, רע תורה, בלי לעת מעת שהול
ורגע, עת בכל בתורה לעסוק חייב אד שכל מזאת, יצילנו
יקבע פני כל על ,זמ לו ואי במו"מ שעוסק מי שאפילו
לישראל חק הספר נמצא שעכשיו ובפרט לתורה. עתי
צרי ואי וזוהר משניות ואגדה גמרא ,"תנ כלול שבו
יענה ומה ,זה על יש תירו ואיזה שעה חצי רק שהות
,"מדו ראשית מי "פוטר דר על אותו כשידונו האד
?לתורה עתי קבעת לא למה זה על לו יהיה תירו ואיזה

עכ"ל. לתורה, עת איזה פני כל על לקבוע ל היה



לעבעונותינו שאירע והגלות החורב בסיבת הרבי
ישראל ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל
מציאות ולמיעוט ונטשטשו, נדלדלו והישרי הטובי
החק בלימוד ג אירע וככה ,ההמו מלב שנשכחו במעט
קט ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע חק שהיה לישראל,
,עול עד חייה ימי כל ביומו יו מידי חקו להשלי
ועוסקיה לומדיה נתמעטו הרבי בעוונותינו ועכשיו
ליושנה עטרה להחזיר איפא ית מי ,נמצאו לא וכמעט
ויו יו בכל ללמוד קבוע שיעור ואחד אחד כל שיקבעו

הסדר הסודכפי פי על האריז"ל רבינו לקבועשיסד וג ,
.הקדו בדור הקדושי אבותינו כמנהג ברבי שיעורי

לימוד הוא הברית לפג התיקו מגדולי אחד ח)
ביומו יו דבר לישראל" ה"חק

שליט"אמכתב משארמאש ד"אב צ"מהגה המלצה
לישראל" ה"חק הדפסת על תש"ל בשנת [זצ"ל]
ובלכת בבית בשבת בניקל לקיי כדי בנפרד פרשה כל

.בדר:לשונו וזה

אבותינומלפני ובימי הקודמי בדורות בישראל זאת
בי חכ תלמיד בי ואחד אחד כל אשר זי"ע,

בספר ויו יו בכל חוק להשלי השתדלו המוני איש
הקדושי הצדיקי נהגו וכ ,יעבור ולא חק לישראל חק
יסדו ,עליו קדוש ממקו חוצבו ומקור כידוע, דור מדור

הקדשי קודש האלקי איש האריז"לותקנו רבינו מר
חלקי מארבעה מלוקטי ודיני מוסר עניני יו בכל ללמוד
לימוד חובת ידי ג לצאת כדי ז"ל "והרמב ערו השולח

יו בכל הלכות השונה כל ז"ל אמר דר על ,הלכה.'כו

ועייערו רל"ח)בשולח חק(סימ השלי לא דא
ועיי מיד. בלילה ישלימנו ,ביו לו הקבועבפתחי

ו)תשובה"רמ 'סי חכמיבש(יו"ד דאמשנת נוטה דדעתו
אוחרא, ליומא א להשלי מחוייב בלילה השלי לא

.ש עיי לימודו שאר קוד זה דבר ללמוד וצרי

לעבעונותינו שאירע והגלות החורב בסיבת הרבי
ישראל ממנהגי הרבה אלה בימינו ישראל
מציאות ולמיעוט ונטשטשו, נדלדלו והישרי הטובי
החק בלימוד ג אירע וככה ,ההמו מלב שנשכחו כמעט
קט ועד מגדול ישראל בר לכל קבוע חק שהיה לישראל,
,עול עד חייה ימי כל ביומו יו מידי חקו להשלי
וכמעט ועוסקיה לומדיה נתמעטו הרבי בעונותינו ועכשיו
שיקבעו ליושנה עטרה להחזיר איפוא ית מי ,נמצאו לא
הסדר כפי ויו יו בכל ללמוד קבוע שיעור ואחד אחד כל
שיעורי לקבוע וג הסוד, פי על האריז"ל רבינו שיסדה

.הקדו בדור הקדושי אבותינו כמנהג ברבי

אשרעל ... סייעא דמרא לגברא טיבותא ונחזיק באו כ
בדפוס לישראל חק ספר והדפיס בעמיו עשה טוב
פרשה כל חילק ג ,עיני מאירות באותיות ,ומשובח נאה
בחיק להוליכ ללומדיה להקל למע לבדנה, בכר
עמו והיתה מסעי, באלה בדר ובלכת בבית בשבת
,מפי הזה התורה ספר ימוש ולא חייו, ימי כל בו וקרא
ועל 'המחי על להטרודי ג באפשרות יהיה זה ידי ועל
יו מידי לישראל החק בספר חק להשלי הכלכלה
בתלמידי גבולנו שיתרבה הש בעזר ואקוה .ביומו
ומתאמרא .ולהאדירה תורה להגדיל הקדושה גבול ויתרחב
אשר ,זללה"ה משינאווע הקדוש הצדיק דהגאו משמיה

לישראל החק ובהרחבה,לימוד בנקל לפרנסה מסוגל
ז"ל באמר ע"א)ונרמז ט"ז דמזונא(ביצה לישנא חק דהאי

התורה ובזכות ודפח"ח, הקדושי דבריו כא עד הוא,
דיד במהרה עול גאולת ויגאלנו הקב"ה יוסי הקדושה

.רצו יהי כ אמ

    
       

ישראל"בספרוכתב שמות)"שארית לספר וזה(בפתיחה ,
שנקראלשונו: הקדוש בספר יראה הרואה "הנה

מרבותי קבלתי ככה הברית לפג תיקו שהוא לישראל חק
ע שבכתב תורה התחברות ידי על הוא האמיתי שתיקו

לישראל חק ידי על פה שבעל במאמרתורה לזה ורמז
יצא אלו משיחא בעקבות כ על וכו', ש בשארו וחוק

ספר זכרונולאור חיד"א רבי הגדול מהצדיק לחק יוס
החיי אור בעל עטר אב חיי רבי של תלמידו לברכה
ב ומשיח דוד ב משיח משיחי תרי אורות שני בו שיש

ישראל כל של פג המתק הכולל חכ בסוד יוס.

מעיין הוא עייף הרב אם אך ,21:00 לשעה עד מתארכים
שוב כאשר ,לתשע ועד שמונה משעה גמרא בספר בשכיבה
אז .23:00 בשעה מסתיים יומו ברכתו. מבקשי אליו נכנסים

חצות. לתיקון כוח לצבור להתכונן כדי קצרה לשעה לן הוא
למענו, הצדיק התפלל שנתו את נם ישראל שעם (סדרבזמן

ימיו) באחרית .יומו

[תרומההרואה ת"ת "שובבי בימי האלו בימי כי יראה
המעור ברית לפג גדולי תיקוני [תצוה

"'כו דרזי רזי עילאי רזי בה ויש כנ"ל שאריתוהלשו)

א') דרוש השובבי שער .ישראל

למשהבספרוכתוב צווהתפלה שכהאלוקי המקובל
זוהר שילמד אחד לכל זי"ע שרעבי מרדכי רבי

הקדוש.נשמתו להאיר הברית לפג תיקו והוא ,

לישראל" חק"שב הזוהר לימוד מעלת ט)

כותבעל הזהר ספרהרמ"קספר יקרא הספר ולזה" :
,העליו מהזוהר ההוא האור השפעת מפני הזוהר

מש אורו בו,ודר המתעסקי כל אלקית בהשגחה פיעי
דהיינו תורה ברזי מושפע מהדעת עליו ושפע אור שהיה
הזה החבור אתקרי מש שנשפע כיו וכו' תורה וסתרי רזי

ההוא" מהזהר שנשפע כלומר הזהר, משהספר (הרב

ב') ,אבי אלקי את דע .קורדובירו,

חיות"מר ובכתבי הזוהר בספר תלוי הישראלי אד
ואהבה וביראה ובנוע ובשמחה בקדושה ללמוד

"קדושי ישראל וכל וקדושתו השגתו לפי אחד (ר'כל

כ') משנה 'ד פרק חסד, נוצר ,מקומרנה ספרי יחיאל איזיק .יצחק
הזהר כלמוד הנגלה למוד ותענוג חיות דומה אינו"
,מקורי פנחס רבי הקדוש הרב עצמו על ואמר .והתקוני
מ כמו הגמרא בלמוד אפילו ותענוג חיות לו אי שהוא

"ותקוני הזהר('ג אות ,ע"ב פנחס, .(מדרש

כמהאליהו ע השמי מ ירד לטוב זכור הנביא
כלהו, על עטרא עלאה ושכינתא סביבו מלאכי
ואמר הנשמות]... כל על עטרה היתה עליונה [ושכינה
מ ירד לטוב זכור הנביא אליהו יוחאי: ב שמעו לרבי
סביבו מלאכי וכמה נשמות של חיילי כמה ע השמי

,כלהו על עטרא עלאה היתהושכינתא עליונה [ושכינה
הנשמות]... כל על רביעטרה :יוחאי ב שמעו לרבי ואמר

] באורייתא, ותקי דרבה אילנא הוא אנת הוארבי אתה
בתורה ומתחזק הגדל אילאברי דאינו דיל בענפי [

,והינוקדישי ,הקדושי אברי שה של בענפי]
[אברי קדישיסביבות דנשמתי ,תמ שריי עופי כמה ,

[ש שורי קדושות נשמות של עופות כגוונא[כמה
העליו],דלעילא, איל של הנשמות ביה[כדוגמת דאתמר

בו] ט)[שנאמר ש),שמיא צפרי ידור [ובענפיוובענפוהי
שמי הנקרא דז"א הנשמות והינו ,השמי עופות יקננו

ל"ב) ח' (מ"א השמי)(בסוד מ תשמע ]ואתה

לתתאואמר נשא בני וכמה :שמעו לרבי הנביא אליהו
לתתא יתגלי כד ,דיל חבורא מהאי יתפרנסו

ובגיניה יומיא, בסו בתראה י)בדרא כה וקראת(ויקרא
יתפרנסו למטה אד בני כמה :פירוש וגו'. באר דרור
ידי על הנפש ותיקו מזו לה שיהיה] של החבור מזה

בסו האחרו בדור למטה יתגלה כאשר [ק"הזוה לימוד
הזוה"ק למוד ובשביל [המשיח לביאת [קרוב ,הימי
,"יושביה לכל באר דרור וקראת" שכתוב מה יתקיי
לחירותנו גדול בשופר ויתקע צדקנו משיח שיבוא פירושו

.אמ בימינו במהרה(ובל"ר הגר"א  בסופו 'ו תקו זהר .(תקוני

דבר הקדוש זוהר ע לישראל" חק" לימוד י)
ביומו יו

ב'כתב למזמור בהקדמה זי"ע ספורנו עובדיה רבינו
המחבר סיפר המזמור "בזה לשונו: וזה ,בתהלי
המי כל להשיב היא בו הכוונה אשר המשיח ימות עני

."יתבר האל לעבודת האנושי

בתהיליואמר ע"ה המל אה)דוד ,ב)גוי רגשו למה" :
נוסדו ורוזני אר מלכי יתיצבו ,ריק יהגו ולאמי
ונשליכה מוסרותימו את ננתקה ,משיחו ועל ה' על יחד
אז למו, ילעג אדני ישחק בשמי יושב עבתימו, ממנו

."יבהלמו ובחרונו באפו אלימו ידבר

שהקב"הוכל מפני זה ישראל על הגויי התרגשות
מתבאר וכ השלימה, לגאולה העול את מכי

המזמור: המש

הר"ואני ציו "על המשיח, מל זה – מלכי" נסכתי
בני" הנקראי ישראל ע בזכות והוא – קדשי"
הקדושי שה קדשי הריו כמו קדשי" ו"הר ,"ציו
כנוגע בישראל הנוגע כל חז"ל שאמרו כמו לי, והמיוחדי
חק שלומדי ,"חק אל "אספרה :וה כביכול, עינו בבבת
זוכי כ ידי ועל ,ביומו יו דבר הקדוש זוהר ע לישראל
הקדוש בזוהר שהלומדי כידוע ,"אתה בני אלי אמר ש"ה'
שנולד כקט מאהבה שלימה לתשובה וזוכי בני נקראי
יקבל ישאל אשר שכל זוכה ועוד ,"ילדתי היו "אני 
הלומד שכל ,[פי"ח [תדא"ר הנביא אליהו שאמר וכמו

הפסוק נאמר עליו לשמה תורהגוי ואתנה ממני "שאל
.משאלותיו כל ה' שימלא ,"אר אפסי ואחזת נחלת
כל מנצח ועוד ."תנפצ יוצר ככלי ברזל בשבט תרע"

.לו יכולי ואי ,ושלמטה שלמעלה האויבי

ועתה"שאת ,רבנ מלכי מא – השכילו" מלכי
"השכילו" הקדוש, זוהר תלמדו בתורה העוסקי
"הוסרו הרקיע", כזוהר יזהירו והמשכילי" נאמר שעליו
בזוהר מוסר תלמדו הלכות, פוסקי אלו ,"אר שופטי
שכל ברעדה", וגילו ביראה ה' את עבדו" וממילא .הקדוש
ושמח טהורה, שמי ליראת זוכה הרשב"י תורת הלומד

[הזוהר אור עיי] נתינתה כיו .הבתורה

שהלומד"נשקו פיהו", מנשיקות "ישקני מלשו בר"
בנשמתו מתדבק הרשב"י נקראותורת "בר" ,

לתורת רומז ועוד הסוד, תורת שזה ,וזכה מבוררת תבואה

דספרה) אמורה מילתם הדורות וצדיקי גדולי הזוהרוכל
הסוגר והוא הפותח הוא הוא,הקדוש הקדוש הזוהר ולמוד

ומי ,יקרות באור נשמתו להאיר לזכות האדם את המביא
.הזה הטהור הלימוד מבלעדי נפשי זכיתי יאמר הגבר

יועץ"ו) "פלא בספר שכתב מה זה בענין דובב)ראה ,(ערך
שאומרים חכם תלמיד שכל ז"ל רבותינו "פירשו :לשונו וזה
לו ויש בקבר דובבות שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר
בירושלמי שכתוב כמו קונדיטון, יין כשותה רוח ונחת הנאה

שמד היה אחת שפעם בספרים כתוב שקלים,... ונגלהמסכת
מפני ההפיכה, מתוך לאחד והציל ,בהקיץ ז"ל אלשיך מוהר"מ

בתמידות" ספרו לומד שהיה ביבמותסיבה חז"ל ואמרו עכ"ל. ,
ע"א) צז  ע"ב מדרשא,(צו בי לשמעתא אמר אלעזר ר' אזל... :

ורבי ... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר' משמיה אמרה ולא
:רב אמר יהודה רב דאמר האי? כולי קפיד טעמא מאי יוחנן
לאדם לו אפשר וכי עולמים"? באהלך "אגורה דכתיב מאי
הוא: ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא עולמים? בשני לגור
.בעוה"ז מפי שמועה דבר שיאמרו רצון יהי עולם, של רבונו
חכם תלמיד כל יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר
דובבות שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים

מאיבקבר נזירא: שמעון ואיתימא זעירא בן יצחק ר' אמר .
שפתי דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין "וחכך ?קראה
שמניח כיון ענבים של כומר מה ענבים. של ככומר ישנים".

דובב, מיד עליו אצבעו שאומריםאדם כיון חכמים תלמידי אף
בקבר דובבות שפתותיהם הזה בעולם מפיהם שמועה .דבר
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ותאבדו יאנ פ" למה, יוחאי, בר "בר" מלשו הרשב"י
לא וא ,מהעול א חרו משבית הזה שהלימוד "דר
"ותאבדו ,שזהו ,בתורה ה' רצו להבי תדעו לא תלמדו
אשר ח"ו, "אפו כמעט יבער ל"כי מביא זה אשר ,"דר
:בגימטריה "בו חוסי כל אשרי" ,"בו חוסי כל "אשרי ,כ על
+ בשמחה זוהר לימוד ,666 = כולל 1 + אותיות 12 + 653
.666 = מגננו י"הרשב ,666 = שמעו ר' ,666 = התיבות 3
זכותו עלינו מגי בשמחה הזוהר לימוד ידי שעל לומר רצה
נגאל תורתו לימוד ובזכות זי"ע, י"הרשב האלוקי התנא של
ענינו יראו ישראל, כלל וגאולת פרטית גאולה ברחמי
בשוב עינינו ותחזינה" .רצו יהיה כ אמ לבנו וישמח

[במדבר ח [מצא .בב"א "ברחמי לציו

הלומד זוכה שבה יקרי הדברי י"ב (יא
לישראל" חק"ב

לישראל":הלומד ב"חק

יו.א. בכל לשמה תורה ללמוד זוכה

לתורה.ב. עתי קביעת מצות מקיי

בהג. להתלבש לבושי לו יהיו וכ שלו הימי מתק
.עד בג

ושננתד. תאמר אל ,"ושננת" חז"ל: מאמר מקיי
במקרא, לימודו לשלש אד שצרי ,ושלשת אלא

ובתלמוד א)במשנה ,ל בקידושי כמבואר).

נשמתו.ה. את שמתק זוכה

שלו. ועשיה יציאה ,בריאה אצילות, עולמות, ד' מתק
.ויו יו כל

חול.ז. לימי שבת קדושת עצמו על ממשי

יתירהח. נשמה תוספת עליו ולשרות לקבל ויכול זוכה
.עצמה בשבת

להגיעט. אפשר אי שבלעדיו ,יו בכל מוסר לימוד
.'ה ליראת

.החזקי" קבלה מדברי תעשה, ולא עשה מצות מקיי
."תר אל במוסר

.ליא"חז כמאמר ,פסוקה הלכה ב)לימוד כח, :(מגילה
ב שהוא לו מובטח יו בכל הלכות השונה "כל

."הבא עול

זוהריב. שלימוד שידוע ,יו בכל הזוהר ללימוד זוכה
.ולקדושתה הנשמה לטיהור רבות מסוגל

מלימודולכ הרבה לבטל רוצה שאינו או ,זמ לו שאי מי
ה"חק שילמוד לו די ,היו במש לומד שהוא הקבוע

.פירוש שו בלתי לישראל"

לישראל" ה'"חק הפצת השתלשלות (יב

בדר ובלכת

שהציבוריו ראיתי ואז ,למנהט לנסוע הוצרכתי אחד
למעט ,ורוב חזור, ושעה הלו שעה יו כל נוסע
בדר ובלכת מצות את לקיי במקו סגולה יחידי
.מלוכלכי עיתוני לתו מסתכלי ספר, לתו ולהסתכל
חומש או ספר לוקחי שאינ היתכ ,האנשי ע דיברתי
לקחת עבור מדי כבד דבר זה כי השיבו זה ועל וכדומה,
להכי שעלי למסקנה הגעתי ולכ ,בדר ביד עבה ספר
.לדר לקחתו שיוכלו בכדי ,נפש לכל שוה שיהיה ספר
ה"חק את להדפיס היה שמצאתי ביותר הטוב והדבר
ובאותיות לאידיש ומתורג לחוד פרשה כל לישראל"
את לה והסברתי הרבני אל פניתי ובהירות, גדולות
הסכמה ביקשתי ,בעיניה ח מצאה והתכנית הנושא,

שליט"א שאראמאש של מרבה(ל"זצ)שררה בינינו כאשר ,
.גדולה קירבה

לישראל" ה"חק הגהת (יג

בכדיהגהתי סופר בעט לישראל" חק" הספר כל את
וכ לכל, לקריאה ונוחות שלמות יהיו שהאותיות
בכל לישראל חק לימוד חובת של מקומות מראה הדפסתי

.'וכו יו

לישראל" ה"חק הדפסת יד)

עלהדפסתי לנסוע והחילותי פרשיות, 4 אחת בבת
דתיי אנשי המובילי האוטובוסי
לנסוע החילותי כ ,החוק את לנוסעי מכרתי ,למנהט
פרשה, כל סנט 50 של במחיר ומכרתי החרושת לבתי
ה' בחסדי והצלחתי ,רבה בברכה זאת קבל ש הצבור
.וחזרה לעבודה בדר לישראל" חק"ה לימוד את להחדיר

1500בשנת כפול בודדות, פרשיות 54 הדפיסו תשכ"ט
.ספרי 18.000 ס"ה פרשה כל

חוסט 500 הדפיסו ג לוקסמזהדה כרכי 10 בתו י
.כרכי 5000 ה"ס

העבודההסתובבתי ,וחצי שנתיי של בער נמשכה הזו
בער אז הפסדתי ,$30.000 של חובות ע

מאוד. קשה עבודה היתה זו הגדול, בפרויקט $10.000

,דבש יערות בספר זה על ז)ופירוש דרוש  שני היינו(חלק ... :
אבל עולמות, בב' דר איך מקום מכל דברלהבין, כשאומרים

עומדת בלומדים, שם מתלבשת צדיק נשמת אז ,מפיו שמועה
ובזהשם הנצחי בעולם עולמות, בב' דר אמרינן שפיר וכך ,

בקבר בגוף נתלבשת גם דגרמיהעולם, אמרובהבלא כך ,
עכ"ל, בקבר בגוף שנתלבש בקבר, דובבות (ועייןשפתותיו

טז) דרוש  ראשון חלק ,דבש ביערות מכתביעוד בליקוטים ראה] .
המערבי, כותל בענין לוצאטו] חיים משה רבי] זצ"ל הרמח"ל

ב לוז: ועליוסוד לוז, הנקרא בקבר אחד עצם נשאר אדם
והיא הנפש מן חלק גם שם ויש המתים. לתחית הגוף יבנה
הכותל נשאר המקדש, בבית הוא כן דגרמי. הבלא נק'
ואותה לע"ל, הבנין יבנה שעליו לוז זה וה"ס ,המערבי
וחיים תורה ובספר .[דגרמי הבלא נק' עליו השורה הקדושה

זי"ע הטוב חת)להרי"ח חידושים(מערכת אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם שכבר חכם תלמיד מעולםשל בא

מקום לאותו הקדושהעליון בזוהר פנחסכמבואר פרשת 'ג (חלק

ע"א) ר"כ פנוןדף אתר פנון אמר, דהוה קלא חד שמעו וז"ל: ,
אתר דכל דתנינן גבייכו, דאיהו יאיר, בן פנחס לרבי אתר
עלמא, בההוא איהו כד דאורייתא, מלי ביה אתחדש דצדיקא
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא פקיד
דאורייתא, מלי דאמרין אתר בההוא לחדתא אחרנין, צדיקייא
לאתריה, למפקד יאיר בן פנחס רבי אתי דהוה דא כגוונא
ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין צדיקייא אלין ואשכח
תרגום .קמיה יאיר בן פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמין
בן פנחס לרבי מקום פנו אומר שהיה אחד קול שמעו הזוהר:
חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא יאיר,
לאותו פוקד [העליון] ההוא בעולם כשהוא תורה, דברי בו
צדיקים בו ששורין שכן וכל אליו, ובא הזה] [בעולם מקום
הנה זה כעין ,תורה שם ולומדים מקום, אותו לקדש אחרים
הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס רבי בא
מלפנים, שאמר תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי מחדשין

.כאן לפניו מתחדש עתה יאיר, בן פנחס רבי

אתהסיבות הדפסתי לא כי .1 .שלש היו שהפסדתי
רק ,שלמי סטי ומכרתי אחת בבת כול
פיננסיות. בעיות בשל זאת וכל בודדות, פרשיות הדפסתי
החרושת ובבתי באוטובוסי למכור והסתובבתי מאחר .2
קרה ואז ללכת, יכולתי שלא שבועות היו וכדומה,
אחר בשבוע ואילו פרשיות, 700 מכרתי אחד שבשבוע
ובעת ,חלקי הרבה הסט מ שחסרו כ ,200 רק מכרתי
.1000ל כמו כמעט הוא 200ל המחיר ,מחדש שמדפיסי
והתקלקלו ,במחס מי של שיטפונות פעמיי לי היו .3
תמורת לסוחר הסחורה כל את מכרתי ואז ,סחורה הרבה
חסד זה היה ב"ה. חובות מהרבה והתפטרתי מהמחיר רבע
וג] הסחורה, מ להתפטר שיכולתי השמי מ גדול
היו עוד לי חייבי הסוחרי ,[כס הרבה לי עלה המחס
שה הכחישו לא פע א חלק ,כדרכ עתק סכומי

.לשל לה היה לא פשוט א ,לשל חייבי

בעול מתפשטי לישראל חוק ספרי (טו

אמנ,רבי זיכוי לש ורק א הייתה בזה כוונתי עיקר
כמה שיתרבו הייתה כוונתי כלל. מסחר לש ולא
הרבה כ לש וחלקתי לישראל", ב"חק לומדי שיותר
"חוק יו בכל ללמוד עצמ על שקבלו לאלו סטי
אנשי אלי באו עוד שנה ארבעי אחרי לישראל".
"חוק ספרי שנה ארבעי לפני לה שחילקתי לי והזכירו
למדו לא אשר יו עבר לא עכשיו עד ומאז לישראל",

לישראל". חק"

שכשעמדתי היה ומכרתי, המדרש בית דלת ליד
מר כ"ק של גבאי שהיה גדול סוחר

זי"ע מסאטמר משה)אדמו"ר ויואל ר'(בעל הרה"צ שמו ,
היה שלא אבר אי מאד התפלא אשר זצ"ל, אשכנזי יוס
שכל כ כדי עד ביזנס, כזה עושה במסחר מושג לו
לישראל" "חק ע ויוצאי נכנסי מדרש שבבית האנשי
סוחר ובהיותו וכדאי. גדול ביזנס שזה בדעתו וחשב ,ביד

י באר הזמי 5000גדול כרכי עשרה של סט שראל
5000 ג"כ כיס בפורמט כרכי חמשה של סט ועוד יחידות,
קנו ולא הספרי את ומכר מדרש בבית עמד והוא יחדות.
כי מצליח, לא מה מפני הבי ולא ,בלבד יחידי רק אצלו
רק וקוני רווחי בכלל שאי הסוד את ידע לא הוא
שהרבה לי נודע כאשר ,שני כמה אחרי .צדקה בשביל
שלי התורמי לאחד ייעצתי ,במחס אצלו נשארה סחורה
אות ויתרו ,הקטני הסטי את בזול ממנו לקנות שיל
וחילק אשכנזי, יוס מר' לקנות הל ובכ ,מדרשות לבתי
הלומדי התרבו זה ובעקבות ,המדרשות בתי לכל
זה לימוד ונתפשט לישראל", ב"חק שיעורי ונתייסדו
ישראל, באר התורמי לאחד אמרתי זה אחרי ביותר.
התחילו זה ידי שעל מזה. יצא גדול ביזנס איזה ראה
ונתקעו לחו"ל, ושלחו בכמויות לישראל" "חק להדפיס
ראיתי] הזול בזיל אות ומכרו ,במחסני סחורות הרבה
אפילו כיסוי אי שבזה בעוד לסט ב$12 שמוכרי בחנות
,יל שכ בחשב קט בפורמט הדפיסו ,[הנייר להוצאת
כ'8000 מדפיסי ב"ה והיו וכו', בנפרד פרשה כל וכ

שבקדושה שבדבר למדנו ,הלומדי ונתרבו ,בשנה יחידות
.הצינור לפתוח נפש במסירות להתחיל צרי

דקות שתי אחת פע לישראל חוק לימוד טז)
בתשובה וחזר

לנוצרי,ומעשה והתקרב גויה ע והל שפקר באד
לישראל" "חק לו הביא בתשובה שחזר וחבירו
.עליו הדבר ויפעל יעיי בחיי פע שאולי וחשב ,במתנה
חזרה אותו ושלחו וויזה, רישיו ללא נתפס אד אותו
הביזנס וכל והגויה ,שבור הביתה ובא ישראל, לאר
וקרא ישב יאוש ומתו הברית, בארצות  מאחור נשארו
שמות, בפרשת חבירו לו שהביא לישראל" "חק בספר
נכריה, אשה עוו חומר את הזוהר בלשו ש וקרא
שנסע עד בתשובה ולחזור לבכות והתחיל מאד ונתעורר
ואמר לחבירו טלפ ומש הרבה, ש ובכה המערבי לכותל

בא"לו בכותל, שהבי"אני שלאחר וסיפר יחדיו. ובכו ובא ,
הדבר חומרת במקוהאת לטבול עבודותביקש היה וש ,

וכ טבל. וש למוצא עד והל לטבול יכל ולא נקיו
אשה לישא זכה ולבסו ,שלמה בתשובה וחזר התעורר

משפחה ולהקי מלימודכשרה זכה זה ולכל .בטהרה
ב הנמצא הזוהר מתו מוסר של קט לישראל"קטע ."חק

עליו, לפעול יכלו לא רבני שכמה בדבר שאפילו ורואי
מתרדמתו אותו העיר דקות בכמה זוהר מעט לימוד אבל

הקדוש הרשב"י מכח נטהרה 3ונשמתו של מכתב [ובידי .
.[זה בעני תשובה בעל אותו לי כתב אשר תראועמודי

וכמה אד לב לעשות יכול זוהר שקצת מה מוסר ותקחו
אחד כל שית חשוב כמה ולכ זי'ע. הרשב'י כוח גדול
הוא, לזכותו יהיה זה וכל ,אותו לזכות בכדי זוהר לחבירו

לחשבונו. נזק סדרתיוהכל זה חוקובעבור "לקוטי
לאלישראל" אמנ ."והרמב והמוסר הזוהר רק בו אשר ,

בראשית, על רק ויצא ,התורה כל על להוציא בידי עלה
הדפסתי וג המלאכה. ותושל לכ תור ויימצא והלואי
תצווה עד שמות מפרשת החוק של הזוהר ענייני כל

.הברית פג על שמדברמכח לעשות התעוררתי זה וכל
הברית. תיקו על "לישראל ב"חק שלמדתי

בעניינדפסו עמודי בראשית5000 על הברית תיקו,
עמודיועל 300 שמות לאסדר לדאבוני אבל .

תקציב. מחוסר להמשי יכולתי

וכמהלישראל"ה"חק כמה ושוב שוב מודפס ב"ה
העול בכל להדפיס התחילו ומאז .פעמי

.הספרי את

כלונעתיק על והחובה הזכות גודל על מאמרי כמה
זוהר ללמוד נערי ע זקני הוא באשר יהודי
בנו יתקיי ה' ובעזרת ,קודש בשבת ובפרט הקדוש
של הנג אב והוסר עמי, מדר מכשול הרימו הפסוק
זוהר בקל ללמוד יכול אחד וכל דיליה, וכת הרע היצר
עול ב להיות ביו דקות בשתי וזוכה להבי וג הקדוש
זכית והא דבריכ כני א תבחנו ובזאת – .הבא

סיני הר על באריכות)זלעמוד שעה של ערכה ספר עיי).

עליוז) יממ זה סדרם, מידים דה זהר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָבלד

 תב מ סיני הר רהה קלת רתקדה זהר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָ

העלת(.קנב ף)הו אינן האמת חכמת לעסקים דקרי ְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

סיני. טרא הדקיימי היק באריר האלקי בלהמק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

תה דהיה י נת באר לי ונראה :וז"ל תחהזי"ע, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

ההר יתתח ביםמתי הי האלקים לקראת יראל צאְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הי י מרחק", עמדו נעו העם "ורא :נאמר  ְְְֱִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻואחר

מקצת והיה .תוימ אתה הדלה הא אכלם ן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹיראים

הכינה לקראת מחים ים הי לזזמהעם רצ ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

,מ תימ אם אפיל מרחק לעמד הראן ועליהםמקמם ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הזר הר תב מה סיני",הא ראט קיימ "אין ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹ

מחה סיני טרא עמד אא מרחק ועמד נע ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלמר

אר המת ואתן האמת. לחכמת כיםז הם ולכן סף, ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָועד

סים הע ם עים הם ן ,קמרח ועמד העם עם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנע
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ותאבדו יאנ פ" למה, יוחאי, בר "בר" מלשו הרשב"י
לא וא ,מהעול א חרו משבית הזה שהלימוד "דר
"ותאבדו ,שזהו ,בתורה ה' רצו להבי תדעו לא תלמדו
אשר ח"ו, "אפו כמעט יבער ל"כי מביא זה אשר ,"דר
:בגימטריה "בו חוסי כל אשרי" ,"בו חוסי כל "אשרי ,כ על
+ בשמחה זוהר לימוד ,666 = כולל 1 + אותיות 12 + 653
.666 = מגננו י"הרשב ,666 = שמעו ר' ,666 = התיבות 3
זכותו עלינו מגי בשמחה הזוהר לימוד ידי שעל לומר רצה
נגאל תורתו לימוד ובזכות זי"ע, י"הרשב האלוקי התנא של
ענינו יראו ישראל, כלל וגאולת פרטית גאולה ברחמי
בשוב עינינו ותחזינה" .רצו יהיה כ אמ לבנו וישמח

[במדבר ח [מצא .בב"א "ברחמי לציו

הלומד זוכה שבה יקרי הדברי י"ב (יא
לישראל" חק"ב

לישראל":הלומד ב"חק

יו.א. בכל לשמה תורה ללמוד זוכה

לתורה.ב. עתי קביעת מצות מקיי

בהג. להתלבש לבושי לו יהיו וכ שלו הימי מתק
.עד בג

ושננתד. תאמר אל ,"ושננת" חז"ל: מאמר מקיי
במקרא, לימודו לשלש אד שצרי ,ושלשת אלא

ובתלמוד א)במשנה ,ל בקידושי כמבואר).

נשמתו.ה. את שמתק זוכה

שלו. ועשיה יציאה ,בריאה אצילות, עולמות, ד' מתק
.ויו יו כל

חול.ז. לימי שבת קדושת עצמו על ממשי

יתירהח. נשמה תוספת עליו ולשרות לקבל ויכול זוכה
.עצמה בשבת

להגיעט. אפשר אי שבלעדיו ,יו בכל מוסר לימוד
.'ה ליראת

.החזקי" קבלה מדברי תעשה, ולא עשה מצות מקיי
."תר אל במוסר

.ליא"חז כמאמר ,פסוקה הלכה ב)לימוד כח, :(מגילה
ב שהוא לו מובטח יו בכל הלכות השונה "כל

."הבא עול

זוהריב. שלימוד שידוע ,יו בכל הזוהר ללימוד זוכה
.ולקדושתה הנשמה לטיהור רבות מסוגל

מלימודולכ הרבה לבטל רוצה שאינו או ,זמ לו שאי מי
ה"חק שילמוד לו די ,היו במש לומד שהוא הקבוע

.פירוש שו בלתי לישראל"

לישראל" ה'"חק הפצת השתלשלות (יב

בדר ובלכת

שהציבוריו ראיתי ואז ,למנהט לנסוע הוצרכתי אחד
למעט ,ורוב חזור, ושעה הלו שעה יו כל נוסע
בדר ובלכת מצות את לקיי במקו סגולה יחידי
.מלוכלכי עיתוני לתו מסתכלי ספר, לתו ולהסתכל
חומש או ספר לוקחי שאינ היתכ ,האנשי ע דיברתי
לקחת עבור מדי כבד דבר זה כי השיבו זה ועל וכדומה,
להכי שעלי למסקנה הגעתי ולכ ,בדר ביד עבה ספר
.לדר לקחתו שיוכלו בכדי ,נפש לכל שוה שיהיה ספר
ה"חק את להדפיס היה שמצאתי ביותר הטוב והדבר
ובאותיות לאידיש ומתורג לחוד פרשה כל לישראל"
את לה והסברתי הרבני אל פניתי ובהירות, גדולות
הסכמה ביקשתי ,בעיניה ח מצאה והתכנית הנושא,

שליט"א שאראמאש של מרבה(ל"זצ)שררה בינינו כאשר ,
.גדולה קירבה

לישראל" ה"חק הגהת (יג

בכדיהגהתי סופר בעט לישראל" חק" הספר כל את
וכ לכל, לקריאה ונוחות שלמות יהיו שהאותיות
בכל לישראל חק לימוד חובת של מקומות מראה הדפסתי

.'וכו יו

לישראל" ה"חק הדפסת יד)

עלהדפסתי לנסוע והחילותי פרשיות, 4 אחת בבת
דתיי אנשי המובילי האוטובוסי
לנסוע החילותי כ ,החוק את לנוסעי מכרתי ,למנהט
פרשה, כל סנט 50 של במחיר ומכרתי החרושת לבתי
ה' בחסדי והצלחתי ,רבה בברכה זאת קבל ש הצבור
.וחזרה לעבודה בדר לישראל" חק"ה לימוד את להחדיר

1500בשנת כפול בודדות, פרשיות 54 הדפיסו תשכ"ט
.ספרי 18.000 ס"ה פרשה כל

חוסט 500 הדפיסו ג לוקסמזהדה כרכי 10 בתו י
.כרכי 5000 ה"ס

העבודההסתובבתי ,וחצי שנתיי של בער נמשכה הזו
בער אז הפסדתי ,$30.000 של חובות ע

מאוד. קשה עבודה היתה זו הגדול, בפרויקט $10.000

,דבש יערות בספר זה על ז)ופירוש דרוש  שני היינו(חלק ... :
אבל עולמות, בב' דר איך מקום מכל דברלהבין, כשאומרים

עומדת בלומדים, שם מתלבשת צדיק נשמת אז ,מפיו שמועה
ובזהשם הנצחי בעולם עולמות, בב' דר אמרינן שפיר וכך ,

בקבר בגוף נתלבשת גם דגרמיהעולם, אמרובהבלא כך ,
עכ"ל, בקבר בגוף שנתלבש בקבר, דובבות (ועייןשפתותיו

טז) דרוש  ראשון חלק ,דבש ביערות מכתביעוד בליקוטים ראה] .
המערבי, כותל בענין לוצאטו] חיים משה רבי] זצ"ל הרמח"ל

ב לוז: ועליוסוד לוז, הנקרא בקבר אחד עצם נשאר אדם
והיא הנפש מן חלק גם שם ויש המתים. לתחית הגוף יבנה
הכותל נשאר המקדש, בבית הוא כן דגרמי. הבלא נק'
ואותה לע"ל, הבנין יבנה שעליו לוז זה וה"ס ,המערבי
וחיים תורה ובספר .[דגרמי הבלא נק' עליו השורה הקדושה

זי"ע הטוב חת)להרי"ח חידושים(מערכת אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם שכבר חכם תלמיד מעולםשל בא

מקום לאותו הקדושהעליון בזוהר פנחסכמבואר פרשת 'ג (חלק

ע"א) ר"כ פנוןדף אתר פנון אמר, דהוה קלא חד שמעו וז"ל: ,
אתר דכל דתנינן גבייכו, דאיהו יאיר, בן פנחס לרבי אתר
עלמא, בההוא איהו כד דאורייתא, מלי ביה אתחדש דצדיקא
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא פקיד
דאורייתא, מלי דאמרין אתר בההוא לחדתא אחרנין, צדיקייא
לאתריה, למפקד יאיר בן פנחס רבי אתי דהוה דא כגוונא
ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין צדיקייא אלין ואשכח
תרגום .קמיה יאיר בן פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמין
בן פנחס לרבי מקום פנו אומר שהיה אחד קול שמעו הזוהר:
חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא יאיר,
לאותו פוקד [העליון] ההוא בעולם כשהוא תורה, דברי בו
צדיקים בו ששורין שכן וכל אליו, ובא הזה] [בעולם מקום
הנה זה כעין ,תורה שם ולומדים מקום, אותו לקדש אחרים
הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס רבי בא
מלפנים, שאמר תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי מחדשין

.כאן לפניו מתחדש עתה יאיר, בן פנחס רבי

אתהסיבות הדפסתי לא כי .1 .שלש היו שהפסדתי
רק ,שלמי סטי ומכרתי אחת בבת כול
פיננסיות. בעיות בשל זאת וכל בודדות, פרשיות הדפסתי
החרושת ובבתי באוטובוסי למכור והסתובבתי מאחר .2
קרה ואז ללכת, יכולתי שלא שבועות היו וכדומה,
אחר בשבוע ואילו פרשיות, 700 מכרתי אחד שבשבוע
ובעת ,חלקי הרבה הסט מ שחסרו כ ,200 רק מכרתי
.1000ל כמו כמעט הוא 200ל המחיר ,מחדש שמדפיסי
והתקלקלו ,במחס מי של שיטפונות פעמיי לי היו .3
תמורת לסוחר הסחורה כל את מכרתי ואז ,סחורה הרבה
חסד זה היה ב"ה. חובות מהרבה והתפטרתי מהמחיר רבע
וג] הסחורה, מ להתפטר שיכולתי השמי מ גדול
היו עוד לי חייבי הסוחרי ,[כס הרבה לי עלה המחס
שה הכחישו לא פע א חלק ,כדרכ עתק סכומי

.לשל לה היה לא פשוט א ,לשל חייבי

בעול מתפשטי לישראל חוק ספרי (טו

אמנ,רבי זיכוי לש ורק א הייתה בזה כוונתי עיקר
כמה שיתרבו הייתה כוונתי כלל. מסחר לש ולא
הרבה כ לש וחלקתי לישראל", ב"חק לומדי שיותר
"חוק יו בכל ללמוד עצמ על שקבלו לאלו סטי
אנשי אלי באו עוד שנה ארבעי אחרי לישראל".
"חוק ספרי שנה ארבעי לפני לה שחילקתי לי והזכירו
למדו לא אשר יו עבר לא עכשיו עד ומאז לישראל",

לישראל". חק"

שכשעמדתי היה ומכרתי, המדרש בית דלת ליד
מר כ"ק של גבאי שהיה גדול סוחר

זי"ע מסאטמר משה)אדמו"ר ויואל ר'(בעל הרה"צ שמו ,
היה שלא אבר אי מאד התפלא אשר זצ"ל, אשכנזי יוס
שכל כ כדי עד ביזנס, כזה עושה במסחר מושג לו
לישראל" "חק ע ויוצאי נכנסי מדרש שבבית האנשי
סוחר ובהיותו וכדאי. גדול ביזנס שזה בדעתו וחשב ,ביד

י באר הזמי 5000גדול כרכי עשרה של סט שראל
5000 ג"כ כיס בפורמט כרכי חמשה של סט ועוד יחידות,
קנו ולא הספרי את ומכר מדרש בבית עמד והוא יחדות.
כי מצליח, לא מה מפני הבי ולא ,בלבד יחידי רק אצלו
רק וקוני רווחי בכלל שאי הסוד את ידע לא הוא
שהרבה לי נודע כאשר ,שני כמה אחרי .צדקה בשביל
שלי התורמי לאחד ייעצתי ,במחס אצלו נשארה סחורה
אות ויתרו ,הקטני הסטי את בזול ממנו לקנות שיל
וחילק אשכנזי, יוס מר' לקנות הל ובכ ,מדרשות לבתי
הלומדי התרבו זה ובעקבות ,המדרשות בתי לכל
זה לימוד ונתפשט לישראל", ב"חק שיעורי ונתייסדו
ישראל, באר התורמי לאחד אמרתי זה אחרי ביותר.
התחילו זה ידי שעל מזה. יצא גדול ביזנס איזה ראה
ונתקעו לחו"ל, ושלחו בכמויות לישראל" "חק להדפיס
ראיתי] הזול בזיל אות ומכרו ,במחסני סחורות הרבה
אפילו כיסוי אי שבזה בעוד לסט ב$12 שמוכרי בחנות
,יל שכ בחשב קט בפורמט הדפיסו ,[הנייר להוצאת
כ'8000 מדפיסי ב"ה והיו וכו', בנפרד פרשה כל וכ

שבקדושה שבדבר למדנו ,הלומדי ונתרבו ,בשנה יחידות
.הצינור לפתוח נפש במסירות להתחיל צרי

דקות שתי אחת פע לישראל חוק לימוד טז)
בתשובה וחזר

לנוצרי,ומעשה והתקרב גויה ע והל שפקר באד
לישראל" "חק לו הביא בתשובה שחזר וחבירו
.עליו הדבר ויפעל יעיי בחיי פע שאולי וחשב ,במתנה
חזרה אותו ושלחו וויזה, רישיו ללא נתפס אד אותו
הביזנס וכל והגויה ,שבור הביתה ובא ישראל, לאר
וקרא ישב יאוש ומתו הברית, בארצות  מאחור נשארו
שמות, בפרשת חבירו לו שהביא לישראל" "חק בספר
נכריה, אשה עוו חומר את הזוהר בלשו ש וקרא
שנסע עד בתשובה ולחזור לבכות והתחיל מאד ונתעורר
ואמר לחבירו טלפ ומש הרבה, ש ובכה המערבי לכותל

בא"לו בכותל, שהבי"אני שלאחר וסיפר יחדיו. ובכו ובא ,
הדבר חומרת במקוהאת לטבול עבודותביקש היה וש ,

וכ טבל. וש למוצא עד והל לטבול יכל ולא נקיו
אשה לישא זכה ולבסו ,שלמה בתשובה וחזר התעורר

משפחה ולהקי מלימודכשרה זכה זה ולכל .בטהרה
ב הנמצא הזוהר מתו מוסר של קט לישראל"קטע ."חק

עליו, לפעול יכלו לא רבני שכמה בדבר שאפילו ורואי
מתרדמתו אותו העיר דקות בכמה זוהר מעט לימוד אבל

הקדוש הרשב"י מכח נטהרה 3ונשמתו של מכתב [ובידי .
.[זה בעני תשובה בעל אותו לי כתב אשר תראועמודי

וכמה אד לב לעשות יכול זוהר שקצת מה מוסר ותקחו
אחד כל שית חשוב כמה ולכ זי'ע. הרשב'י כוח גדול
הוא, לזכותו יהיה זה וכל ,אותו לזכות בכדי זוהר לחבירו

לחשבונו. נזק סדרתיוהכל זה חוקובעבור "לקוטי
לאלישראל" אמנ ."והרמב והמוסר הזוהר רק בו אשר ,

בראשית, על רק ויצא ,התורה כל על להוציא בידי עלה
הדפסתי וג המלאכה. ותושל לכ תור ויימצא והלואי
תצווה עד שמות מפרשת החוק של הזוהר ענייני כל

.הברית פג על שמדברמכח לעשות התעוררתי זה וכל
הברית. תיקו על "לישראל ב"חק שלמדתי

בעניינדפסו עמודי בראשית5000 על הברית תיקו,
עמודיועל 300 שמות לאסדר לדאבוני אבל .

תקציב. מחוסר להמשי יכולתי

וכמהלישראל"ה"חק כמה ושוב שוב מודפס ב"ה
העול בכל להדפיס התחילו ומאז .פעמי

.הספרי את

כלונעתיק על והחובה הזכות גודל על מאמרי כמה
זוהר ללמוד נערי ע זקני הוא באשר יהודי
בנו יתקיי ה' ובעזרת ,קודש בשבת ובפרט הקדוש
של הנג אב והוסר עמי, מדר מכשול הרימו הפסוק
זוהר בקל ללמוד יכול אחד וכל דיליה, וכת הרע היצר
עול ב להיות ביו דקות בשתי וזוכה להבי וג הקדוש
זכית והא דבריכ כני א תבחנו ובזאת – .הבא

סיני הר על באריכות)זלעמוד שעה של ערכה ספר עיי).

עליוז) יממ זה סדרם, מידים דה זהר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָבלד

 תב מ סיני הר רהה קלת רתקדה זהר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָ

העלת(.קנב ף)הו אינן האמת חכמת לעסקים דקרי ְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

סיני. טרא הדקיימי היק באריר האלקי בלהמק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

תה דהיה י נת באר לי ונראה :וז"ל תחהזי"ע, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

ההר יתתח ביםמתי הי האלקים לקראת יראל צאְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הי י מרחק", עמדו נעו העם "ורא :נאמר  ְְְֱִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻואחר

מקצת והיה .תוימ אתה הדלה הא אכלם ן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹיראים

הכינה לקראת מחים ים הי לזזמהעם רצ ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

,מ תימ אם אפיל מרחק לעמד הראן ועליהםמקמם ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הזר הר תב מה סיני",הא ראט קיימ "אין ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹ

מחה סיני טרא עמד אא מרחק ועמד נע ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלמר

אר המת ואתן האמת. לחכמת כיםז הם ולכן סף, ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָועד

סים הע ם עים הם ן ,קמרח ועמד העם עם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנע
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ערכה שעהיז) של

אידי על לזת יכל אחד הדי מה  !!! ְְְְִִֵֶֶֶַַָָח
קד ת בי החל ימת י ההר ְִִֵֵֶַַַַָֹֹלד

תינלמדתרה רה ל וער בח הפליג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ל החל, תימ למדתה ז ני על תתְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

דה הרה("ללח" רת כל(ס לקיהח אהז – ְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹ
."מיי ארמ א ימא אריתא, לימ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאינ

ב,מרנאה הרי"חספר"חי אי "נה מת תר) ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ז"ל:נה) ליקה תב :נל וזה תב גדל, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
יתר עמי אל ת, י הרה מעסק הנעה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

החל. ימי ל הרה מעסק הנעה מ:רבא עכל"ק. ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
אמר ,ני אל ה"ה ל מדי חז"ל, מאמר י ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
היא דק ות – 'וג אתמל י עיני ני אל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָי
 א .ה"ה ל מי ,מרתא זאת – הא לע ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעי
ויתעה, הי"ת ל מי ל ער הל דק ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹת

, על ראאל עלה ,דק ת הקד עה ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
החל. ימי לער דר(ידת, ח מצא(. ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

זי"ע יחאי ר מע לרי רוהתח אְְְְְִִִִַַַָ

נרירע מקרביומרכי אזני ע אהת זי"ע ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ
:ואמרי הט ר על רה לד ל "עה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ

 נה ללד וה להת, אחת ועה חל. י למה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
ט דל ל נה מ היא חל, י להוק זהר דְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹל

.חל יוה עה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
החל". ימת נה וחמ בעי דקחלל"הגה פסק ְְְִִִִֵַַָָָָֹ

החיה (י"בס קנ"ה)דלל ביח הרהז לד , ְְִִִֵֵַַַַַַַַָ
ה וכתב יעהלה. ידעלא לא אי ואפיל :נל וזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לפני חב הא הרה גיאת  וגה קאמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָמאי
עלי גוד חז"ל פר אהבה עלי ודגל דכתיב ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָה"ה

ע"ל. ֲַַַָאהבה,

כברקד זגלר "עלמהר עינינ מאר זי"ע ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ
אחת עה עלה דה ההר לד "מל ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"הא

הט, דל ל נה לער סק החיוהבא כסימ) ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

סי"ב) ה,קנ"ה מלוז"ל: מ"ג""(סא ):הרה דל י ִִִִֵֶֶַַַַַֹ
היז א  וכל עלמת, נה עלמא גירסא דְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה
  היע אחד, מאמר ר אפ להבי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹללמד
נה טה לד יעה א מה אחת עה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
היכלא מני הא לע  הא ל מבטח ,מימהְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

נהרא ביה לה ני מראי ויהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמלא,
רקיעא. ְְְִִַָָמלכתא

תתב מל)ל' לנ:,(הא בוזהח לד ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קלה. ללמד חכ למיד אעל דל ה וענ ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ

בימע ה י לתא אר רוג להק מדיל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינ
י ,ליצל רחמנא הלההאה לד אחת עה יעה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הנע א דלמה י הרה, פטי ימי חד לד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
האה. לקרב חְְֵַָָָֹֻ

ההעלה תינר הבמברי והרי"ח מל א:זי"ע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
למד ,דק ת דה הר עה מדְְְֵֵֶַַַַָָָָֹדהל

חל. י ט נה אל ללמד זה א ,זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹ
ל לת כה הרי ,דק ת דה הר ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעת
.[יד על מתעה להע [וכל ריאהה ימי אלפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָהית

על ל ח  על סניקיצ (ערארחת ְְִִִֶַַַַַַָָ

מצוה)לדהבאר:המחה) ער(וכל מחה הנעה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
דק ת למד יהדי אר יצא ,אל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָפל
עה עלה "דה "ההר – הר"י רת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹבמחה

,נה מלי ל לער החל)אחת ימי ט ואיתא(לד . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נת רי ו'אבת נהמ 'ג יסי)(:רק רי ימעאל רי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל ב אל הריוח עת רה למד א ...מרְְִִֵֵַַַָָָָָָָא
,חקה מאהעת צער אחד בר לאד ל ב לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מאה,(עי"ש)ריוח פל לה ריי למד אר  על , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מלי מאה ווה ת עה דה הרז די לה ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹס

רה. נה 28.000כ אחת נה רה!!!!! צאנה ְִֵַַָָָָָָָ
אה הנ כל ,ת דה ההר לד ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֹוחב
"ועה קסה את מק הא ר דה את ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָמח

."'ה כ"ח נא ְִַָיגל

החיתב י"ב)הס קנ"ה 'א:(סי ורביה רי מצוה ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
דלא חז"ל ואמר לידמ אינ כל עקר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָיהא

,יס סימי כל ח טוצריח א מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הא ללע ימיו יאיר בזה נא, ציקימדמת רא ) ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

(י"ג מרנא,את חיוכתב אי הע"תזיר יר (חלק ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ל י אדניו א ד"ה טיחלקוז"ל:,מ רה חי י ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָ
נקראי גלהה חלק רה וחי ני נקראי רסְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה

ידינת, לצאת דדי ידה בריה לפי ויצא ע"ל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
נסר וג גלה  לח בח רה רבה רי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָחבת

.בתיח ידי ויצאתי זיתי יאמר ְְִִִִִִֵַָָָֹמי

ע"א)יהדבזהר ג"קע  ל לח תר) ,בתל ְְְֶַַַַַָָָָָֹ
ה"וה ,דק ת יח לח חב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָיהדי

הא אכלם ן מראתם האמת, לחכמת מרחק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועמדים

האת. להדְַַָֹה

מןח) הרא ימצא נר לדברי והבנה רש"ר: מאת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהערה

תדס אצל כתבן חציר נהה לד את ההמד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹההר

מהימנא רעיא "וצא" תפר וכזר עה:)הרה, ף)ווי" ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

אריתא". סתרי ידעין ולא אריתא בן אכלין ןְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלאינ

ל"ער מתהק ויטאל חים הרב רנמ הביא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָועד

הגלה ללד ראים נים מקרת תנל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָההקמת",

.להה רת לעת קליין ְְְִִִַַַַָָָֻפחה

הרתבט) ל"ה)קב א)רק אביו ל ארצייטה בם ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עיל ותענית יק י לא ,תוחמ חמיו ל ם וכן ,ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹא

ם טב לעת להמציא יראה אא ,יןה קצתמ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהינצל

לד עלת י אז רה, בר איזה  לח ויראה ,הְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה

איזה מח הן הנה ימת אר וכן ,לא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאביו

לאביו מעטרין ,וא אביו חמ הן אז ,מל רה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָח

עיט כה וא,תוחמ לחמיו וכן ,רין(ם .(עיין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ב')זהרי) דע קע"ג ף ל לח ה)רת סקין יון : ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻ

קי דקנא וקיימין סלקי .ראלדי עלייה אר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָנמתין

חא מאי ,הלכ איל הא ברי וקדא קיא, ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻמלא

חדא מאן איה זאה בארייתא. עלמא ההא לכ ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָהוה

הא, רי קדא עביד חדוה ה .יק אמרת ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻארייתא

אמרת ארייתא, חא מע ואמר, ,דילי לפמליא ניְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ

.ימתיב בתרי מה ההיא קמימ הוכ דפלני, דא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻנמתא

.המ לההיא חתים לעיא, הא ברי וקדא לתא, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָאין

תלע יראל, על ר תמה ל עלת יון ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ[יאר:

הא ר דוה ,דה לה לפני דמת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָועמדת

?רה עלם תא לכם היה ח איזה ם: את אלְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

עה חדוה ה הרה. על ח לפניו אמר מי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָארי

ח מע ואמר:  מליה סמכ הא. ר דְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה

דבר תא מעמידים וכם זה. ניל נמת אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻרה

תםח למעלה הא ר דוה למה, הם ייבת. ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָי

דבר]. תְָָלא

תא דנחא ונמתא ארייתא, אתח המ ד ,חזי ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָא

מליא ל .אלעי וסלקי חדין, מין אין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָאתעקת

נמצאת חה לא וא ,הח מה למה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹאל
דלה. הבְְָָ

תספרוכתב רה לח חב אחד כל חי הרז ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הרה ר"ס חלקי כל ליכ ברתפי ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָ

למחז"ל, רה סימובשו"ת א"ח – יח סי נלר) ְְֲִִִִֵַַַָָָ

מתב:צ"ח) רה ח איזה ח מי י ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתב ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹהבע

ת. חְְִֶַָ

הגה"קיראפ אליעזר יעזי"ע ח(לא ער), ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

רהתב: חי לח חכ כל עמל רק ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ
יר לפר א ס"ב "נ לתר להקת היינְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

:תב כ ואחר .ס"ו "נ על ספרפרד"ס יד וג ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָ
יח ח איל ל בח מבי אי א דה ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָהזהר
יח חבת ידי יצא זה"ק דהלמד לדעת הראת ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָע"ל.

הרד"ס, כל  רהיאמ יח וודאי וזה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
 ,מל רהומההק דה בזהריא'ה וד ע"ב 'ד ) ְְְְְְִַַַַַָָָָָֹ

אמתתב:,ע"א) רת רת הא הרלי צרי כה ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דה זהר הפלא הלימד ידי על ווהועה עה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

דברי נה אל לער להע בת מל הא דברי נהְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
חי אי נהזי"ע,ה למלי הארחתבמחה דברי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

,יקימאהצ פל ריבי נתדאיתא רי תאב ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ
ו') מנה 'ג מאה(רק צער אחד בר לאד ל ב לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

[תביבריוח ,רילי נחב הצר בית צער וג , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
 ואיתא [ידה פרינימע ילקט ב רק (קהלת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

תתקסח) מרמז רה א ר חנינא רי אמר :א יד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לי. נתקיימהדה זהר יד אחת עה :רא א ְְְִִִַַַַַָָָָ

מ נחב ועד, ,רה נה מלי מאה ווה דק תְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
תרה, יח יחיק ימצא אחד ל בכ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

.מתלנ ְְְִַַָונחת

אני גיבור יאמר החלש יח)

עה,י עת 10 מדי אברכי 10,000 :עצמ ְְְְְְִִֵֶַַַַָ
אפיל א ט יהדי וכאר רה, נה מלי לנ ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָי
  ,דה הרז ת אחת עה רק מד קט ְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָילד
למאה זכית אז ללמד ל קה וא .רה נה מלי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָווה

נה, מליי עת 10 מדי אברכי 10,000 מ] ְְְְְִִִֵֶַָָָ
ימי מאה מאליגי הביא ברי נ יייק וכ [,'ד) ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אניי') ר יאמר הח"לזה לזת ליכ יהדי וכל " ְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ
.רחמי היח את ְְֲִִִֶַַַָָלהביא

האמר מר:"יח א"חפה ההדת כרסד להאמי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָ
,נועטימ תיצמ וסרנ :יה את באר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

לנ ווה ולא ביאמתה בנוהח ח ינע א , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ווי אמת ה והצות הרה חז"ל,את אמר כבר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

הרה יד יועל לא חפצי וכל נינימ היא "יקרה ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

גדין, מתרבין דה וחת מה, לההא צייתין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹדלעיא,

תבין ולא הא, רי אקד ןל איל וכד גדין. ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻמתלן

כתיב, מה דה חית דין א)ותקין, יחזקאל)עמדם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אמר א מה כנפיהן, לב)רינה ענ(אב לא עמד י ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ח)עד. העם.(נחמיה כל עמד כפתח ְְְְְִֶָָָָָ

רדת נמה רה מתח בר ראה, א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ[יאר:

 התעקה לת ,למעלה ועלה חדים ברים אתם ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָ

דה תוח דבר, תלא יבהמק מעלה ל ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהמליה

תםא אלכ כנפים. מתלים כנפים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָמתרים

מה דה חת אז ותקין, מיבין, ולא הא ר דְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹה

א)תב? אמר(יחזקאל מ כנפיהן, רינה (אבעמדם ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עד.לב) ענ לא עמד י(ח העם].(נחמיה ל עמד כפתח ְְְְְְִִֶָָָָָָָֹ

ע"ב) קע"ד בדף רא ם ר.(עיין ת" ל רסיד" (וען ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אר אף רה, נהנ ת הל ודברי :ל"וז ,'ח את ב' ענף ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹהחמיי

(ם (עיין הת, םי לח אדם צרי ארייתא ורזין רהה. ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

יא) הזהרתב ע"א)הקמת 'ה ודף ע"ב, ד' ף)יר יתרא . ְְְְִִִֵַַַַַַָָ

תח נא)מען לבר(יעיה לי אית ה .בפי ברי ואים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ברי קדא גין וליליא, יממא בארייתא לאלא ְְְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻנ

מה בכל בארייתא, קימתע ןא לקלהן יתצ ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהא

עביד אריתא, דאל דההא ידא על ארייתא ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָדאתח

חדא. ְִָָָרקיעא

תח, מען רי .יתרא נא)[יאר: ברי(יעיה םוא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ

םמ ולילה, ימם רה להל לאדם י ה .פיְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

קיםתע אתם לקלת מקיב ְְְְִִִֶֶַַַָָָהדרהא

ל תא ידי על רה תח בר בכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָרה.

אחד] רקיע עה ,רה(רא ם .(וען ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

(בהמ),כתיב א ה)ועל חבלי(יעיה הען מכי הי ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חאה, מאן חאה. העגלה וכעבת דכרא. א הען ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָָָָָהוא.

אן ען דאקרי ההא ימ איה .אהח דאקרי נקבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָא

נקבא לההיא ,אהח העגלה תעב לבתר הוא. ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָחבלי

נא. בני לקטלא טס למהוי קפתאת תן ,אהח ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָדאקרי

א ז')ועל ליא(מ הילה, מאן הילה, חללים רים י ְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָ

ני דקטלית חאה חכםההיא למיד א, רים מאן נא. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָ

.זבןל רחמנא ,רהמ להראה מטי ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָלא

תב זה ועל ה](יאר: עיהוא.(יה חבלי הען מכי הי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הקבה ז החאה? מי חאה, העגלה תוכעב הכר. זה ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהען

תםא ען קרא תא את מ הא .אהח ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָקראת

תא את חאה, העגלה עבת  ואחר הוא. ְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָחבלי

ני להרג טסה להית התרה ם חאה, קראת קבהְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה

זה ועל ז)אדם. לימ)ז הילה? מי .ילהה חללים רים י ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָ

למיד זה? את גרם מי אדם. ני הרגת החאה תְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא

.[ילני הרחמן מרה. להראה היע א ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהחכם

תפקן לא ייכמ במטתא לחבריא מען יר ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָאמר

מאילנא מען ולא ידען דלא דארייתא מה מייכְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָמ

חאה לההא רמין ןתהו לא גין יאת, כדקא ְְְְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָָרברבא

רחמנא ואמר כלהן תח למנא. נ ר אכלסין ְְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָֻֻלקטלא

.זבןל רחמנא ְְֲִִֵֵַָָָָלזבן,

ציאת א מם בה ,לחברים מען יר אמר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ[יאר:

לד מעץ מעם ולא ידעם א רה בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמיכם

המני להרג החאה תלא גרמים תהי א די ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹראי,

הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר כם תח לחם. אדם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻני

.[ילנִֵַי

(תביביםח ליעהספרהחפץ א')–צית וידע(רק : ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 נתןאיתא רי מאהאבת ל צער אחת פעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

טהרה היא עת רית הם ועבדת צער, א ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעמים

ארא י נת, אר א לכבד מרה  אין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָנקה

 הרת,נתקים על מלל מרע וסר עה"ר ינ"ר) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

היינ הא, טה עליו אמרין לםהע ל ע"ב ע"א צ"ז ְְְְִִִֶֶַָָָָָָסנהדרין

טת) ןל אנים.מלל סגי ה אצל אסי ה' ויראי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

רים יהדים ניהם את לעת ביל רא אנים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָוי

ל ודחק עני יח לחית עליהם מקלים ,רהה תְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹכ

ריםמ למלדים כר יפרי עמלם מארית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָימיהם,

תלמר מםקמ מהרים ואינם ה'. תרת ניהם יחזקְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

יתר מציה הרנסה הרחקים תמלמק ודחקם ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָענים

בנח למר כלנ איו ,ויראה לתרה ניהם ח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָביל

.ונפ לב כל 'לה בה ְְְֵֶֶֶַָָזה

עליג) הדים חז"ל ברי את זה על להמליץ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָואפר

קרי אל ליראה... אם י מע אל אלקי ה' מה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהסק:

ל יחב ת זה"ק אחת עה ד מאה. אא ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמה

אברכים אלפים רתע ל רה יד ל ימים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלמאה

מים ליראת זה ם בכ ים, תע ער ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהמדים

.רהְָטה
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ערכה שעהיז) של

אידי על לזת יכל אחד הדי מה  !!! ְְְְִִֵֶֶֶַַָָח
קד ת בי החל ימת י ההר ְִִֵֵֶַַַַָֹֹלד

תינלמדתרה רה ל וער בח הפליג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ל החל, תימ למדתה ז ני על תתְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

דה הרה("ללח" רת כל(ס לקיהח אהז – ְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹ
."מיי ארמ א ימא אריתא, לימ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאינ

ב,מרנאה הרי"חספר"חי אי "נה מת תר) ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ז"ל:נה) ליקה תב :נל וזה תב גדל, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
יתר עמי אל ת, י הרה מעסק הנעה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

החל. ימי ל הרה מעסק הנעה מ:רבא עכל"ק. ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
אמר ,ני אל ה"ה ל מדי חז"ל, מאמר י ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
היא דק ות – 'וג אתמל י עיני ני אל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָי
 א .ה"ה ל מי ,מרתא זאת – הא לע ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעי
ויתעה, הי"ת ל מי ל ער הל דק ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹת

, על ראאל עלה ,דק ת הקד עה ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
החל. ימי לער דר(ידת, ח מצא(. ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

זי"ע יחאי ר מע לרי רוהתח אְְְְְִִִִַַַָ

נרירע מקרביומרכי אזני ע אהת זי"ע ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ
:ואמרי הט ר על רה לד ל "עה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ

 נה ללד וה להת, אחת ועה חל. י למה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
ט דל ל נה מ היא חל, י להוק זהר דְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹל

.חל יוה עה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
החל". ימת נה וחמ בעי דקחלל"הגה פסק ְְְִִִִֵַַָָָָֹ

החיה (י"בס קנ"ה)דלל ביח הרהז לד , ְְִִִֵֵַַַַַַַַָ
ה וכתב יעהלה. ידעלא לא אי ואפיל :נל וזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לפני חב הא הרה גיאת  וגה קאמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָמאי
עלי גוד חז"ל פר אהבה עלי ודגל דכתיב ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָה"ה

ע"ל. ֲַַַָאהבה,

כברקד זגלר "עלמהר עינינ מאר זי"ע ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ
אחת עה עלה דה ההר לד "מל ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"הא

הט, דל ל נה לער סק החיוהבא כסימ) ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

סי"ב) ה,קנ"ה מלוז"ל: מ"ג""(סא ):הרה דל י ִִִִֵֶֶַַַַַֹ
היז א  וכל עלמת, נה עלמא גירסא דְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה
  היע אחד, מאמר ר אפ להבי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹללמד
נה טה לד יעה א מה אחת עה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
היכלא מני הא לע  הא ל מבטח ,מימהְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

נהרא ביה לה ני מראי ויהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמלא,
רקיעא. ְְְִִַָָמלכתא

תתב מל)ל' לנ:,(הא בוזהח לד ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קלה. ללמד חכ למיד אעל דל ה וענ ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ

בימע ה י לתא אר רוג להק מדיל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינ
י ,ליצל רחמנא הלההאה לד אחת עה יעה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הנע א דלמה י הרה, פטי ימי חד לד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
האה. לקרב חְְֵַָָָֹֻ

ההעלה תינר הבמברי והרי"ח מל א:זי"ע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
למד ,דק ת דה הר עה מדְְְֵֵֶַַַַָָָָֹדהל

חל. י ט נה אל ללמד זה א ,זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹ
ל לת כה הרי ,דק ת דה הר ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעת
.[יד על מתעה להע [וכל ריאהה ימי אלפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָהית

על ל ח  על סניקיצ (ערארחת ְְִִִֶַַַַַַָָ

מצוה)לדהבאר:המחה) ער(וכל מחה הנעה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
דק ת למד יהדי אר יצא ,אל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָפל
עה עלה "דה "ההר – הר"י רת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹבמחה

,נה מלי ל לער החל)אחת ימי ט ואיתא(לד . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נת רי ו'אבת נהמ 'ג יסי)(:רק רי ימעאל רי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל ב אל הריוח עת רה למד א ...מרְְִִֵֵַַַָָָָָָָא
,חקה מאהעת צער אחד בר לאד ל ב לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מאה,(עי"ש)ריוח פל לה ריי למד אר  על , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מלי מאה ווה ת עה דה הרז די לה ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹס

רה. נה 28.000כ אחת נה רה!!!!! צאנה ְִֵַַָָָָָָָ
אה הנ כל ,ת דה ההר לד ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֹוחב
"ועה קסה את מק הא ר דה את ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָמח

."'ה כ"ח נא ְִַָיגל

החיתב י"ב)הס קנ"ה 'א:(סי ורביה רי מצוה ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
דלא חז"ל ואמר לידמ אינ כל עקר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָיהא

,יס סימי כל ח טוצריח א מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הא ללע ימיו יאיר בזה נא, ציקימדמת רא ) ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

(י"ג מרנא,את חיוכתב אי הע"תזיר יר (חלק ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ל י אדניו א ד"ה טיחלקוז"ל:,מ רה חי י ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָ
נקראי גלהה חלק רה וחי ני נקראי רסְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה

ידינת, לצאת דדי ידה בריה לפי ויצא ע"ל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
נסר וג גלה  לח בח רה רבה רי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָחבת

.בתיח ידי ויצאתי זיתי יאמר ְְִִִִִִֵַָָָֹמי

ע"א)יהדבזהר ג"קע  ל לח תר) ,בתל ְְְֶַַַַַָָָָָֹ
ה"וה ,דק ת יח לח חב ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָיהדי

הא אכלם ן מראתם האמת, לחכמת מרחק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועמדים

האת. להדְַַָֹה

מןח) הרא ימצא נר לדברי והבנה רש"ר: מאת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהערה

תדס אצל כתבן חציר נהה לד את ההמד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹההר

מהימנא רעיא "וצא" תפר וכזר עה:)הרה, ף)ווי" ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

אריתא". סתרי ידעין ולא אריתא בן אכלין ןְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלאינ

ל"ער מתהק ויטאל חים הרב רנמ הביא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָועד

הגלה ללד ראים נים מקרת תנל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָההקמת",

.להה רת לעת קליין ְְְִִִַַַַָָָֻפחה

הרתבט) ל"ה)קב א)רק אביו ל ארצייטה בם ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עיל ותענית יק י לא ,תוחמ חמיו ל ם וכן ,ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹא

ם טב לעת להמציא יראה אא ,יןה קצתמ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהינצל

לד עלת י אז רה, בר איזה  לח ויראה ,הְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה

איזה מח הן הנה ימת אר וכן ,לא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאביו

לאביו מעטרין ,וא אביו חמ הן אז ,מל רה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָח

עיט כה וא,תוחמ לחמיו וכן ,רין(ם .(עיין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ב')זהרי) דע קע"ג ף ל לח ה)רת סקין יון : ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻ

קי דקנא וקיימין סלקי .ראלדי עלייה אר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָנמתין

חא מאי ,הלכ איל הא ברי וקדא קיא, ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻמלא

חדא מאן איה זאה בארייתא. עלמא ההא לכ ְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָהוה

הא, רי קדא עביד חדוה ה .יק אמרת ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻארייתא

אמרת ארייתא, חא מע ואמר, ,דילי לפמליא ניְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ

.ימתיב בתרי מה ההיא קמימ הוכ דפלני, דא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻנמתא

.המ לההיא חתים לעיא, הא ברי וקדא לתא, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָאין

תלע יראל, על ר תמה ל עלת יון ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ[יאר:

הא ר דוה ,דה לה לפני דמת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָועמדת

?רה עלם תא לכם היה ח איזה ם: את אלְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

עה חדוה ה הרה. על ח לפניו אמר מי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָארי

ח מע ואמר:  מליה סמכ הא. ר דְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה

דבר תא מעמידים וכם זה. ניל נמת אמרת ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻרה

תםח למעלה הא ר דוה למה, הם ייבת. ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָי

דבר]. תְָָלא

תא דנחא ונמתא ארייתא, אתח המ ד ,חזי ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָא

מליא ל .אלעי וסלקי חדין, מין אין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָאתעקת

נמצאת חה לא וא ,הח מה למה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹאל
דלה. הבְְָָ

תספרוכתב רה לח חב אחד כל חי הרז ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הרה ר"ס חלקי כל ליכ ברתפי ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָ

למחז"ל, רה סימובשו"ת א"ח – יח סי נלר) ְְֲִִִִֵַַַָָָ

מתב:צ"ח) רה ח איזה ח מי י ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
נחב ואז ת, עד פה תא יציא לא כתב ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹהבע

ת. חְְִֶַָ

הגה"קיראפ אליעזר יעזי"ע ח(לא ער), ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָ

רהתב: חי לח חכ כל עמל רק ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ
יר לפר א ס"ב "נ לתר להקת היינְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

:תב כ ואחר .ס"ו "נ על ספרפרד"ס יד וג ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָ
יח ח איל ל בח מבי אי א דה ְְִִִִִֵֵֵַַַַָָהזהר
יח חבת ידי יצא זה"ק דהלמד לדעת הראת ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָע"ל.

הרד"ס, כל  רהיאמ יח וודאי וזה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ
 ,מל רהומההק דה בזהריא'ה וד ע"ב 'ד ) ְְְְְְִַַַַַָָָָָֹ

אמתתב:,ע"א) רת רת הא הרלי צרי כה ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דה זהר הפלא הלימד ידי על ווהועה עה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

דברי נה אל לער להע בת מל הא דברי נהְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
חי אי נהזי"ע,ה למלי הארחתבמחה דברי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

,יקימאהצ פל ריבי נתדאיתא רי תאב ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ
ו') מנה 'ג מאה(רק צער אחד בר לאד ל ב לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

[תביבריוח ,רילי נחב הצר בית צער וג , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
 ואיתא [ידה פרינימע ילקט ב רק (קהלת ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

תתקסח) מרמז רה א ר חנינא רי אמר :א יד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
לי. נתקיימהדה זהר יד אחת עה :רא א ְְְִִִַַַַַָָָָ

מ נחב ועד, ,רה נה מלי מאה ווה דק תְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ
תרה, יח יחיק ימצא אחד ל בכ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

.מתלנ ְְְִַַָונחת

אני גיבור יאמר החלש יח)

עה,י עת 10 מדי אברכי 10,000 :עצמ ְְְְְְִִֵֶַַַַָ
אפיל א ט יהדי וכאר רה, נה מלי לנ ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָי
  ,דה הרז ת אחת עה רק מד קט ְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָילד
למאה זכית אז ללמד ל קה וא .רה נה מלי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָָווה

נה, מליי עת 10 מדי אברכי 10,000 מ] ְְְְְִִִֵֶַָָָ
ימי מאה מאליגי הביא ברי נ יייק וכ [,'ד) ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אניי') ר יאמר הח"לזה לזת ליכ יהדי וכל " ְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ
.רחמי היח את ְְֲִִִֶַַַָָלהביא

האמר מר:"יח א"חפה ההדת כרסד להאמי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָ
,נועטימ תיצמ וסרנ :יה את באר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

לנ ווה ולא ביאמתה בנוהח ח ינע א , ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ווי אמת ה והצות הרה חז"ל,את אמר כבר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ

הרה יד יועל לא חפצי וכל נינימ היא "יקרה ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹ

גדין, מתרבין דה וחת מה, לההא צייתין ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹדלעיא,

תבין ולא הא, רי אקד ןל איל וכד גדין. ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻמתלן

כתיב, מה דה חית דין א)ותקין, יחזקאל)עמדם ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אמר א מה כנפיהן, לב)רינה ענ(אב לא עמד י ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ח)עד. העם.(נחמיה כל עמד כפתח ְְְְְִֶָָָָָ

רדת נמה רה מתח בר ראה, א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ[יאר:

 התעקה לת ,למעלה ועלה חדים ברים אתם ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָ

דה תוח דבר, תלא יבהמק מעלה ל ְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהמליה

תםא אלכ כנפים. מתלים כנפים ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָמתרים

מה דה חת אז ותקין, מיבין, ולא הא ר דְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹה

א)תב? אמר(יחזקאל מ כנפיהן, רינה (אבעמדם ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עד.לב) ענ לא עמד י(ח העם].(נחמיה ל עמד כפתח ְְְְְְִִֶָָָָָָָֹ

ע"ב) קע"ד בדף רא ם ר.(עיין ת" ל רסיד" (וען ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אר אף רה, נהנ ת הל ודברי :ל"וז ,'ח את ב' ענף ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹהחמיי

(ם (עיין הת, םי לח אדם צרי ארייתא ורזין רהה. ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

יא) הזהרתב ע"א)הקמת 'ה ודף ע"ב, ד' ף)יר יתרא . ְְְְִִִֵַַַַַַָָ

תח נא)מען לבר(יעיה לי אית ה .בפי ברי ואים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ברי קדא גין וליליא, יממא בארייתא לאלא ְְְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻנ

מה בכל בארייתא, קימתע ןא לקלהן יתצ ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָהא

עביד אריתא, דאל דההא ידא על ארייתא ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָדאתח

חדא. ְִָָָרקיעא

תח, מען רי .יתרא נא)[יאר: ברי(יעיה םוא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ

םמ ולילה, ימם רה להל לאדם י ה .פיְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

קיםתע אתם לקלת מקיב ְְְְִִִֶֶַַַָָָהדרהא

ל תא ידי על רה תח בר בכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָרה.

אחד] רקיע עה ,רה(רא ם .(וען ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

(בהמ),כתיב א ה)ועל חבלי(יעיה הען מכי הי ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חאה, מאן חאה. העגלה וכעבת דכרא. א הען ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָָָָָהוא.

אן ען דאקרי ההא ימ איה .אהח דאקרי נקבא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָא

נקבא לההיא ,אהח העגלה תעב לבתר הוא. ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָחבלי

נא. בני לקטלא טס למהוי קפתאת תן ,אהח ְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָדאקרי

א ז')ועל ליא(מ הילה, מאן הילה, חללים רים י ְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָָ

ני דקטלית חאה חכםההיא למיד א, רים מאן נא. ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָ

.זבןל רחמנא ,רהמ להראה מטי ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָלא

תב זה ועל ה](יאר: עיהוא.(יה חבלי הען מכי הי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הקבה ז החאה? מי חאה, העגלה תוכעב הכר. זה ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהען

תםא ען קרא תא את מ הא .אהח ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָקראת

תא את חאה, העגלה עבת  ואחר הוא. ְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָחבלי

ני להרג טסה להית התרה ם חאה, קראת קבהְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה

זה ועל ז)אדם. לימ)ז הילה? מי .ילהה חללים רים י ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָ

למיד זה? את גרם מי אדם. ני הרגת החאה תְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָא

.[ילני הרחמן מרה. להראה היע א ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהחכם

תפקן לא ייכמ במטתא לחבריא מען יר ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָאמר

מאילנא מען ולא ידען דלא דארייתא מה מייכְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָמ

חאה לההא רמין ןתהו לא גין יאת, כדקא ְְְְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָָרברבא

רחמנא ואמר כלהן תח למנא. נ ר אכלסין ְְְְְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָֻֻלקטלא

.זבןל רחמנא ְְֲִִֵֵַָָָָלזבן,

ציאת א מם בה ,לחברים מען יר אמר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ[יאר:

לד מעץ מעם ולא ידעם א רה בר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמיכם

המני להרג החאה תלא גרמים תהי א די ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹראי,

הרחמן ,ילני הרחמן ,ואמר כם תח לחם. אדם ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻני

.[ילנִֵַי

(תביביםח ליעהספרהחפץ א')–צית וידע(רק : ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

 נתןאיתא רי מאהאבת ל צער אחת פעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ

טהרה היא עת רית הם ועבדת צער, א ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹעמים

ארא י נת, אר א לכבד מרה  אין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָנקה

 הרת,נתקים על מלל מרע וסר עה"ר ינ"ר) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

היינ הא, טה עליו אמרין לםהע ל ע"ב ע"א צ"ז ְְְְִִִֶֶַָָָָָָסנהדרין

טת) ןל אנים.מלל סגי ה אצל אסי ה' ויראי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

רים יהדים ניהם את לעת ביל רא אנים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָוי

ל ודחק עני יח לחית עליהם מקלים ,רהה תְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹכ

ריםמ למלדים כר יפרי עמלם מארית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָימיהם,

תלמר מםקמ מהרים ואינם ה'. תרת ניהם יחזקְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

יתר מציה הרנסה הרחקים תמלמק ודחקם ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָענים

בנח למר כלנ איו ,ויראה לתרה ניהם ח ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָביל

.ונפ לב כל 'לה בה ְְְֵֶֶֶַָָזה

עליג) הדים חז"ל ברי את זה על להמליץ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָואפר

קרי אל ליראה... אם י מע אל אלקי ה' מה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהסק:

ל יחב ת זה"ק אחת עה ד מאה. אא ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמה

אברכים אלפים רתע ל רה יד ל ימים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלמאה

מים ליראת זה ם בכ ים, תע ער ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהמדים

.רהְָטה
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"(ט"ו סק 'ג רק א')הריתבמכת(מלי י"ג ):א"ר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

המ נינימ היא יקרה קרא אמר חנינא רי ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹאחא
.ולפני לפני כנס ְְְְִִִִֶַַָדל

אהרה ד לזת לייכ דל כר איזה :ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹח
.דהמאמי אני עצמ יח החפ ק וכ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

בר הפב ,ל האח י כל היח... ביאתאת ת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ל ינק עתלי י ...תצמיח מהרה עב וד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָצמח

תב ,ההח"י האר"י "למרת ע כל רי ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
,רית ה ליעת לצת לכוולמע יע אנחנ מה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָ

ימצ אנ בה יראל, ע את למע היח יאתְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻ
ה'. ִַליעת

האריז"לתב מתה:כתבי הד רת יד ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הנגלה, רת זהלנ את לראת כיז לנ רנד ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

דייה ואפיל לליה אברכי מעידי כבר ,עי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָעי
נפח דה הזהר דב מ עמ אחרי ,טיְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
רה נפלאי יח לח מח מתרחב ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹל

יינימצ ריחי לחר וזכ .ידהדה, ְְְְִִִֵַַָָָ
לנמה ידע מי !נמצאי אנ ב בה את דעיי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

!!!י ילדמע ורי ,ביאה האל ,ינר מה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
חאיי הרהז ספר רק ,לנ ימ ,לה עליה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

רחמי, גלתא מ יבתיפק מ הא דה הרהז י ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
נחטונח תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

,דה הזהר סדהא לי זה מיח, מחבלי צלוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לד סגת כח ,לתגא האחר ר ראלי ע ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹֻהלת

.דה ַַַָהזהר
תבדה היההל"ה ההר חר אמ מבאר הה" : ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

'וכ נז להית סעתיד האחר הר בא עד ְְְֲִִֶַַַָָָָ
ל יתה אז ,מיאהיב סקיהע בזכת .ניח ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

יחהיהמ זה אר תס עה האר לא אז י , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
אל אי בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה הְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס

,'וכ "תאאח  יראל, אלי זה זכת די ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ
הא ר דה הצר עד צרימ יראל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻנגאל
לא העתידה האה  ,ילהה בד הסח ד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻלק

ה הדה לתספת ז עד האה רציהיה והא , ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻ
" הכה ריוא ,רית רא,האל מאמר מאמרת (ערה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הרית תחל .)ני ְְִֵַ

אלנכ ונתאחדטז י ל ללמד ונתחיל יחד ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹ
ת י רק קחל ה ,הר ני ל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהמי

 ולמע ללמד  ואפר ,י"הרהז טלפ"קל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹֹ
,0722990044למע אחת עה נלמד דק ְְְִֶַַַַַַָָָבת

,הדה כינהה יתר,יקני ה יתלבעזרת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מ ,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת תזר ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָמעלינ
הר"י, תב,רחמי גלתא מ יפק א ספרא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

רחמי.יאר: תלה מ נצא הה ספר)הרברעיאז נא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ע"ב) קכ"ד  .מהימנא ְְֵַָ

כמלנ הדה ויהר"ש ער על כב ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אמר רא אהצ מעי לנ אירה ,טירתל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסמ

זיע"א: יצחק חזקה רי הרלבנהז זכת אני "ידע ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָ
י הלה ותבי דהזה בלד לחרת, יראל ע צא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא יילְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
?"עליה האחרנתהר"ש[ספריהא מתיו .[158 עמ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

,נעל בעת ,לע מרחפת וקד ציק תא ְְְְֲִֶֶַַָָָָל
.לקיימ תמפציר"!?עליה יהא מה הד רתל"ותוה ... ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ ר  דר ראְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹק
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָכל

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ
כחיננתגייס א הבר, ידינ הב, את לת ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

,לנאבכ ,יקט על ליד להזהיר מיחד ְְְְְִִִִַַַָָָֻ
הרי ,למיד ע דמל ,חניכ ע מח ,נ ע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַילמד
,תערמ דלמ ריח  ,ייי אי דיי אי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹא
יתאחד ראלי וכל ,לליל לייבת ,רה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָללמדי
להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָד

העל עלמני רלבא הקמה מל אכ תב מ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיקני

,רחמי נחסבהלמה ק")הלאמרי )דל , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
קארי ינחס לנ:רי וזה מלדזי"ע, צרי" ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

(למידיל)לכ ,יהח ע חינת אה ,זהר ללמד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
יר כל תנ הרב מה י .למידיל נמה יְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהמ

,"יתאמ נמה  מיח זה לנ.לינק, א ואעד)ני ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָ

(עלינ יג תזכ טב  עלמה עד מקל ה ימע.הרה י ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמלהיב
ע"ל. ,לתז  קדה נמה ל הארה להיע ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָכל

)הרזי חכ(. ִָָָָ

אצל ללמד דלמל נ לח אב העיק: ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ[אמר
מדל נ ל הלד א לברר צרי הרא בר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרה,
יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹזהר,
מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג – ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלבנ

.[ידה פרי כמבאר דה הזהר יד ְְְְְִִִִַַַַַָָָלי
עליובלד יממ זה ,סדר מידי דה הרז ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

בת מ סיני הר רהה קלת הְְְְִֶַַַַַָָָָקד
העלת רת הרזיז(.קנב )חכמת סקילע דקרי ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹ

סיני. ראט קיימי הו אינ הדהאמת יקה באר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מתהיד)  טמן הנז" ה"אר הרי זה לכל זכ וודאיְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

דה הזהר הלימד יכר)דברי ניראה ציקים, דוע , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

הרהז נפלאת)אר לח כיםז וכ המה, את מאיר , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

.רהַָ

ובעטו) מעיר נים  סת נח תבת הא ההר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹספר

קא ןאי אין הרקיע. זהר יזהיר והמילים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹמלכתא.

,נח תיבת איה ההר, ספר אקרי א, זהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֹמלין

אחד לזמנין מלכתא. ובע מעיר, נים  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמתין

יםיתק בהן מחה. נים א)מעיר, הן(מת ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

א. ספרא ארה ודא .הליכ רהאה ג'זהר(הד חלק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

 קנ"ג: ףמהימנא )רעיא ְְְְֵַַָָ

אא יראל, מעם זרת לבל עצה מצא לא זי"ע ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהרמח"ל

"ההר כח הפסק, ללא רצף "דה "ההר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹלד

:וז"ל רחמים. האה לקרב תזר ל לבל "דְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֻה

נברח נוכ הבה, ענין עתה חאיי ר מען יר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻריחת

יחאי ר מען רי ריחת ונמצא צלונ האת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהבה

ל נכלל  אר ההר, נעה דס הבה, ענין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעתה

זה נחב ואז נים, זר ,מתיןנ רא ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻהים

יצטר לא מיםה ףס עד ,ראלי לכל ללית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבריחה

אמר וזה ,יציאה יב)אא נב, צא(יעיה ןזבח לא י" : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אלקי מאפכם ה' לפניכם הל י תלכן לא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹבמנסה

הטרא מן רח דה הר תק מי ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹיראל"...

נאר הרה ספר י והאמת ,יחמ מחבלי צלוי ְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחרא,

ר"י)אחריו אחרי)רח נקרא  תק מי ל זי"ע, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ל יצטר א עד אחרא, הטרא המים)מן אחרית)אא ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

עלת י והאמת זה, נמצא עלת מה דיעוא ,ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָיציאה

מיח. מחבלי הלה הא י הא, דל רא אר(ראה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הרהז(. ַַ

נגאל,טז) כף חדא ניתא ידי על דה זהר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָתב

כתב הא ועד הא, חד ויראל ארייתא הא רי ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָקדא

ספ נכלל נמתין רא ים כל זי"ע הזהרהרמח"ל ר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ואכמ"ל. ,דַָה
עאה,יז) מלא עבדי חימין :נל הםוזה [החכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

העלין], מל ל עבדים,סיני טרא קיימ [אתםאין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ

הת יהדה רי האלקי ליהמקבל ונראה וז"ל: ,ע"זי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
האלקי לקראת יראל צא התח י נת רבאְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הע "ורא נאמר:  ואחר ההר תחית בימתי ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָהי
הא אכל  יראי הי י מרחק", עמדו נעְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻו
י הי מהע מקצת והיה .תוימ האת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהדלה

הכינה לקראת מחיהרא מקמ זלז רצ ולא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
,מ תימ א אפיל מרחק מהלעמד אה ועליה ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

רזה הר למרתב סיני", טרא קיימ אי" ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹ
ועד מחה סיני טרא עמד אא מרחק ועמד נע ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹולא
אר תמה תוא האמת. לחכמת כיז ה ולכ ,ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָס
סי עה  יע ה  מרחק, ועמד הע ע ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנע

האמת, לחכמת מרחק מדיועהא אכל  ראתמ ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
האת. ְַַָֹהדלה

מקאמארנא:ואמר יהררחי טי ההר י ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה אר ,הרהז וספר האר"י מר ל רזי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלמד

,ינהרעח רא מיחא עקבת לי, מע עי ול ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
הזהר ספר דללמ ימיה ל קדי הי בר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהינת
והי הע"ט מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָותבי

רעת... זרת ל לימבהרע ר לי, מע עי ול ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
ני ע  קינ ע למדי הי ,בר תהמינ ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהה
קדמת יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָספר

ויתקיי’. ְְְְִֵַָָלחכמת

ההרמבאר זהרני ניבת ע"א, כ"ד  תיתאה ) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

הזהר מפעל צאתה ,[רכי ני] ,נהה לימת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלק

קי"א) עד וח כ"ו ל דלימ נמצא עה,העלמי, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
חאיי ר מע לרי נגלה לטב זכר ביאה האלְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
עני רה סתרי הע ולמד ע קיא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלחבריא

לה ואמרה מימ קל ת יצאה נמת, ניה" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
"לע יחאי ר מע רי ל תקד ח ואחררב , ְְְִִֶַַַַַַָָָֹֻ

נא ני "וכה ,ה ז נבאה ואמרה הסיפה ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָ
דרא לתא ית ד יל חרא מהאי רנסית אְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלת
."אר רר קראת" ,בגיני ימא, ס ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָתראה

:דה בלרהח המ רנסית למה אד ני ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
,מיה ס האחר ר למה יתה רא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קראת" הסק יתק תבזכעל המרז "אר רר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הלמה. האְְֵַַָָֻה

סימ לבארמל מק,זהר העסקלתני ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
דל רח נחת ועה האה מקרב זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֻספר

צרב"ה:ליה אמר ועליו הלת, מ לבני לי דאני א ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
.'וכס עד זנ ויהיה הית א הרא זר  י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ררימא יבא בגינ,לתז ולא  ז הסג י . ְְְְְִִִֵַָָָָֹֻ
ילר צה ,זה עני קד רח חאיי  מע יר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָראת
לממרת מצנע תלהי העל דר הרה ספר לכב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאא

מיחא, מלא מיהלי קריב תרא רא זכתעד די ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
האה צמח  קיתעהה עזרת ימינרז ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻ

ויחי רי"ז)פרת ד),ות אחת צנצנת קח תיב: א על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
זה והב ,תאלאצנע לממרת, 'כ מ העמר מלא הְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ויטאל(מאד. יח ת)הרבמההק ערל מתהק זלה"ה. ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֹ

האת,והל החכמה עסק לי מהתעק מניעתנ ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
נותפאר נמק ית ני בוע ראח רמת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהיא

מתהרב(הקויטאל יח(יח לעוכתב .לאיאז זי"עמהר"א ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ
תוגלה וקת הלת ל יהיה ההא החר ידי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ

גיטרה לאברה(והתת כ"ד)חסד נהר רא מעיוכתב  . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
יח ע מרנ"ש)פרי הג"ה העמידה, ידי)ער על ונראה : ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הע עלזכת להג יד ח י האמת חכמת סקי ְְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ארמילס הרע ידי על ימת א סי  יחדמע וע) ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ח') יק לרמח"ל .תיקו"ז ִ

מי דל יקהרמח"ללנצ זכר צאטל יח המ רי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ה על ,אמ עלינ יג תזכ לברכה תוקדס" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

"ריירהה מכמי כל עצ קי היה אר אמר, (אר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ה' קד ניוזי"עהר"אעליו ללק רגלי לה היה רד חי היה א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

קילמטר)ההרת אלפי ל מהל ללב עצה מצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ההר ספר דל ,ה העצה את אא יראל מע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזרת

הפסק, ללא רצהרה ספר ל נההעלי הדה כח ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
.רחמי האה את לקרב דְְְֲִֵֶַַַָָָֻה

ספרלכ ירסא ל מיחד דל סדר יבתי  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
לעת, מעת לל הפסק ללא תמרמ דה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹההר
מעלת על וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוקבע
העצה "זאת :ה זה יראל לחכמי ארת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהבר
,נאיה טמנ ז מרת להצל קד קהת לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיעצה
הבר רב י ליח ולא זאת על לפח לה היה איבוְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הבר את יראל חכמי ליכי אל הוע מאד... ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹועצ
בעק הייתי חילי נתיר אלמלא אני י ,ו אחרי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהה

,מק מק כל זה בראת יח רתכ בד אבל ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ
לכל לטבה מה אי י לזכת ל ויהיה האת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעצה

וכ ,ראליהק בר לא י תלע ליכ ממק אחד ל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
לל". אְָה

תחביב מצינ ממיכיו בט  העל למידי אצל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
רנמ דה הרב בד הד, רת ללד ְְְִֵֶֶַַַַָָֻמיחדת

יר מידיטבהרב אייזיק אמיצחק עלינ יג תזכ ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
וניתי למדי ואמר: עצמ על העיד ראע ה"רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

.עמי ואחד מאה "יְְִִֵֶַָָָח

בדגאפרי מחנה מיני)ל תר),המ ר ר וזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
תה היניר ואיתא מה, חינת י ודר ר כל (י ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מה) חינת היה יחאי  מע,,המ בר ר מה וידר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הינ ,ר והה אז ,הרה ספר יחאי,  מע רי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהינ

האה יהיה מילא הלת ל לתמהרה נה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ועד. סלה אמ ימינְֵֵֶֶָָָָ

יריבספר תב:אר כיא היחמירא יאת קד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.לע ליצל רחמנא ואיקרסת מינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָתר
כל לאמר האחד ,לה ברי לה הרלה לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹהעצה
זהר אמירת י אמר, מה מבי אינ י על א זהר ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹי

הב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמסלת

מקדמתחר ער עצמ ז"ל האר"י נלר צינ נא ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָ
די"ב)ה )למד" הוי הר"אל אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

עלי נ' א מ' ע עמיק לי לבד קיאת ר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹזהר
בספר ,"יר עמי הרה ספר קראו י בחיכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

נ"א)האר"י עד הנד"מ)אחד בה לעל  ת תב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
יל לבד ה הרה פרמ י ערה י כל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלמר

סיני], הר על עמדראע איהי נמתא, אא מסלי לא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

] 'וכ מ ארייתא הרהכא נמת אא מסלים אינם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

וגם בסיפרים דעים למר ,מ הרה ל ער ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיא

רי והנת הרה רזי הם נימת, י רהה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָגפי

מצוה]. מצוה כל אמרלכוון ,צד [ונכב .נל אן עד ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

עמד לא הרה תדס ידעים אינם אתם ממע ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעיק:

.[סיני הר התחילעל ר ע"ב 'ה ף מההק זהר נייק ועין) ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָ

("תמינאה נמתא"רא לאלאס זמינין דאתי, לזמנא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

דארייתא. להסלדנמתא עתידים הם לבא [לעתיד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

תח אחר י ,רהה ל המה ל מה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהתנן

תדס החד רה לדר הא ר דה עתיד ְְֲִִִֵַַָָָָָָהתים

[.תמה לידע הה זמן אפר אי מה (היארנעלמים, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

(במ מתק רמה. ְִֵֵַַָ
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"(ט"ו סק 'ג רק א')הריתבמכת(מלי י"ג ):א"ר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

המ נינימ היא יקרה קרא אמר חנינא רי ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָֹאחא
.ולפני לפני כנס ְְְְִִִִֶַַָדל

אהרה ד לזת לייכ דל כר איזה :ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹח
.דהמאמי אני עצמ יח החפ ק וכ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

בר הפב ,ל האח י כל היח... ביאתאת ת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ל ינק עתלי י ...תצמיח מהרה עב וד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָצמח

תב ,ההח"י האר"י "למרת ע כל רי ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
,רית ה ליעת לצת לכוולמע יע אנחנ מה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָ

ימצ אנ בה יראל, ע את למע היח יאתְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻ
ה'. ִַליעת

האריז"לתב מתה:כתבי הד רת יד ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הנגלה, רת זהלנ את לראת כיז לנ רנד ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

דייה ואפיל לליה אברכי מעידי כבר ,עי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָעי
נפח דה הזהר דב מ עמ אחרי ,טיְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ
רה נפלאי יח לח מח מתרחב ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹל

יינימצ ריחי לחר וזכ .ידהדה, ְְְְִִִֵַַָָָ
לנמה ידע מי !נמצאי אנ ב בה את דעיי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

!!!י ילדמע ורי ,ביאה האל ,ינר מה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
חאיי הרהז ספר רק ,לנ ימ ,לה עליה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

רחמי, גלתא מ יבתיפק מ הא דה הרהז י ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
נחטונח תבת צלי דה זהר למד א ורק ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ

,דה הזהר סדהא לי זה מיח, מחבלי צלוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לד סגת כח ,לתגא האחר ר ראלי ע ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹֻהלת

.דה ַַַָהזהר
תבדה היההל"ה ההר חר אמ מבאר הה" : ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

'וכ נז להית סעתיד האחר הר בא עד ְְְֲִִֶַַַָָָָ
ל יתה אז ,מיאהיב סקיהע בזכת .ניח ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

יחהיהמ זה אר תס עה האר לא אז י , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
אל אי בו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה הְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָס

,'וכ "תאאח  יראל, אלי זה זכת די ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ
הא ר דה הצר עד צרימ יראל ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻנגאל
לא העתידה האה  ,ילהה בד הסח ד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻלק

ה הדה לתספת ז עד האה רציהיה והא , ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻ
" הכה ריוא ,רית רא,האל מאמר מאמרת (ערה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

הרית תחל .)ני ְְִֵַ

אלנכ ונתאחדטז י ל ללמד ונתחיל יחד ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹ
ת י רק קחל ה ,הר ני ל ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהמי

 ולמע ללמד  ואפר ,י"הרהז טלפ"קל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹֹ
,0722990044למע אחת עה נלמד דק ְְְִֶַַַַַַָָָבת

,הדה כינהה יתר,יקני ה יתלבעזרת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מ ,רחמי לגאלה ונזה ורעת, קת תזר ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָמעלינ
הר"י, תב,רחמי גלתא מ יפק א ספרא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ

רחמי.יאר: תלה מ נצא הה ספר)הרברעיאז נא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ע"ב) קכ"ד  .מהימנא ְְֵַָ

כמלנ הדה ויהר"ש ער על כב ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אמר רא אהצ מעי לנ אירה ,טירתל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָסמ

זיע"א: יצחק חזקה רי הרלבנהז זכת אני "ידע ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָ
י הלה ותבי דהזה בלד לחרת, יראל ע צא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מה הד צדקינ"..."ורת מיח יאת לתינגא יילְְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
?"עליה האחרנתהר"ש[ספריהא מתיו .[158 עמ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

,נעל בעת ,לע מרחפת וקד ציק תא ְְְְֲִֶֶַַָָָָל
.לקיימ תמפציר"!?עליה יהא מה הד רתל"ותוה ... ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָ

הקר מזמנכ הקדי .לאלקינ ר  דר ראְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹק
הר להצלת ,הע יעת ביל ,מי ל י ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָכל

בגמת. רחנת – לְְְִִַָ
כחיננתגייס א הבר, ידינ הב, את לת ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

,לנאבכ ,יקט על ליד להזהיר מיחד ְְְְְִִִִַַַָָָֻ
הרי ,למיד ע דמל ,חניכ ע מח ,נ ע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַילמד
,תערמ דלמ ריח  ,ייי אי דיי אי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹא
יתאחד ראלי וכל ,לליל לייבת ,רה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָללמדי
להית ונזה נפה, קל הד ורת הה, דה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָד

העל עלמני רלבא הקמה מל אכ תב מ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
האלה את להביא לקרב ז דר ונפעל זהר. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיקני

,רחמי נחסבהלמה ק")הלאמרי )דל , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
קארי ינחס לנ:רי וזה מלדזי"ע, צרי" ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

(למידיל)לכ ,יהח ע חינת אה ,זהר ללמד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
יר כל תנ הרב מה י .למידיל נמה יְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהמ

,"יתאמ נמה  מיח זה לנ.לינק, א ואעד)ני ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָ

(עלינ יג תזכ טב  עלמה עד מקל ה ימע.הרה י ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמלהיב
ע"ל. ,לתז  קדה נמה ל הארה להיע ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָכל

)הרזי חכ(. ִָָָָ

אצל ללמד דלמל נ לח אב העיק: ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ[אמר
מדל נ ל הלד א לברר צרי הרא בר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרה,
יימ הלד נמה איזה ידע מי אז לא, א י ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹזהר,
מי יראת קצת להמלמד היה אפר אי וג – ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלבנ

.[ידה פרי כמבאר דה הזהר יד ְְְְְִִִִַַַַַָָָלי
עליובלד יממ זה ,סדר מידי דה הרז ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

בת מ סיני הר רהה קלת הְְְְִֶַַַַַָָָָקד
העלת רת הרזיז(.קנב )חכמת סקילע דקרי ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹ

סיני. ראט קיימי הו אינ הדהאמת יקה באר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מתהיד)  טמן הנז" ה"אר הרי זה לכל זכ וודאיְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

דה הזהר הלימד יכר)דברי ניראה ציקים, דוע , ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

הרהז נפלאת)אר לח כיםז וכ המה, את מאיר , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

.רהַָ

ובעטו) מעיר נים  סת נח תבת הא ההר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹספר

קא ןאי אין הרקיע. זהר יזהיר והמילים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹמלכתא.

,נח תיבת איה ההר, ספר אקרי א, זהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֹמלין

אחד לזמנין מלכתא. ובע מעיר, נים  ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמתין

יםיתק בהן מחה. נים א)מעיר, הן(מת ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָ

א. ספרא ארה ודא .הליכ רהאה ג'זהר(הד חלק ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

 קנ"ג: ףמהימנא )רעיא ְְְְֵַַָָ

אא יראל, מעם זרת לבל עצה מצא לא זי"ע ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהרמח"ל

"ההר כח הפסק, ללא רצף "דה "ההר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹלד

:וז"ל רחמים. האה לקרב תזר ל לבל "דְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֻה

נברח נוכ הבה, ענין עתה חאיי ר מען יר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻריחת

יחאי ר מען רי ריחת ונמצא צלונ האת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהבה

ל נכלל  אר ההר, נעה דס הבה, ענין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעתה

זה נחב ואז נים, זר ,מתיןנ רא ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻהים

יצטר לא מיםה ףס עד ,ראלי לכל ללית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבריחה

אמר וזה ,יציאה יב)אא נב, צא(יעיה ןזבח לא י" : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אלקי מאפכם ה' לפניכם הל י תלכן לא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹבמנסה

הטרא מן רח דה הר תק מי ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹיראל"...

נאר הרה ספר י והאמת ,יחמ מחבלי צלוי ְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחרא,

ר"י)אחריו אחרי)רח נקרא  תק מי ל זי"ע, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ל יצטר א עד אחרא, הטרא המים)מן אחרית)אא ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

עלת י והאמת זה, נמצא עלת מה דיעוא ,ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָיציאה

מיח. מחבלי הלה הא י הא, דל רא אר(ראה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

הרהז(. ַַ

נגאל,טז) כף חדא ניתא ידי על דה זהר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָתב

כתב הא ועד הא, חד ויראל ארייתא הא רי ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָקדא

ספ נכלל נמתין רא ים כל זי"ע הזהרהרמח"ל ר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ואכמ"ל. ,דַָה
עאה,יז) מלא עבדי חימין :נל הםוזה [החכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

העלין], מל ל עבדים,סיני טרא קיימ [אתםאין ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ

הת יהדה רי האלקי ליהמקבל ונראה וז"ל: ,ע"זי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
האלקי לקראת יראל צא התח י נת רבאְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
הע "ורא נאמר:  ואחר ההר תחית בימתי ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָָָָהי
הא אכל  יראי הי י מרחק", עמדו נעְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻו
י הי מהע מקצת והיה .תוימ האת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהדלה

הכינה לקראת מחיהרא מקמ זלז רצ ולא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
,מ תימ א אפיל מרחק מהלעמד אה ועליה ֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

רזה הר למרתב סיני", טרא קיימ אי" ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹ
ועד מחה סיני טרא עמד אא מרחק ועמד נע ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹולא
אר תמה תוא האמת. לחכמת כיז ה ולכ ,ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָס
סי עה  יע ה  מרחק, ועמד הע ע ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנע

האמת, לחכמת מרחק מדיועהא אכל  ראתמ ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
האת. ְַַָֹהדלה

מקאמארנא:ואמר יהררחי טי ההר י ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ה אר ,הרהז וספר האר"י מר ל רזי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמלמד

,ינהרעח רא מיחא עקבת לי, מע עי ול ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
הזהר ספר דללמ ימיה ל קדי הי בר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהינת
והי הע"ט מר ל חסידת ע לל ז"ל, האר"י ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָותבי

רעת... זרת ל לימבהרע ר לי, מע עי ול ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
ני ע  קינ ע למדי הי ,בר תהמינ ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהה
קדמת יראת והיה , ולהגת נייקו הזהר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָספר

ויתקיי’. ְְְְִֵַָָלחכמת

ההרמבאר זהרני ניבת ע"א, כ"ד  תיתאה ) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ

הזהר מפעל צאתה ,[רכי ני] ,נהה לימת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָהחלק

קי"א) עד וח כ"ו ל דלימ נמצא עה,העלמי, ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
חאיי ר מע לרי נגלה לטב זכר ביאה האלְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
עני רה סתרי הע ולמד ע קיא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלחבריא

לה ואמרה מימ קל ת יצאה נמת, ניה" ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
"לע יחאי ר מע רי ל תקד ח ואחררב , ְְְִִֶַַַַַַָָָֹֻ

נא ני "וכה ,ה ז נבאה ואמרה הסיפה ְְְְְְִֵַַָָָָָָָָָ
דרא לתא ית ד יל חרא מהאי רנסית אְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָלת
."אר רר קראת" ,בגיני ימא, ס ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָתראה

:דה בלרהח המ רנסית למה אד ני ה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
,מיה ס האחר ר למה יתה רא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ

קראת" הסק יתק תבזכעל המרז "אר רר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הלמה. האְְֵַַָָֻה

סימ לבארמל מק,זהר העסקלתני ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
דל רח נחת ועה האה מקרב זה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֻספר

צרב"ה:ליה אמר ועליו הלת, מ לבני לי דאני א ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
.'וכס עד זנ ויהיה הית א הרא זר  י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ררימא יבא בגינ,לתז ולא  ז הסג י . ְְְְְִִִֵַָָָָֹֻ
ילר צה ,זה עני קד רח חאיי  מע יר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָראת
לממרת מצנע תלהי העל דר הרה ספר לכב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻאא

מיחא, מלא מיהלי קריב תרא רא זכתעד די ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
האה צמח  קיתעהה עזרת ימינרז ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֻ

ויחי רי"ז)פרת ד),ות אחת צנצנת קח תיב: א על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
זה והב ,תאלאצנע לממרת, 'כ מ העמר מלא הְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ויטאל(מאד. יח ת)הרבמההק ערל מתהק זלה"ה. ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֹ

האת,והל החכמה עסק לי מהתעק מניעתנ ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
נותפאר נמק ית ני בוע ראח רמת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָהיא

מתהרב(הקויטאל יח(יח לעוכתב .לאיאז זי"עמהר"א ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָ
תוגלה וקת הלת ל יהיה ההא החר ידי על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָ

גיטרה לאברה(והתת כ"ד)חסד נהר רא מעיוכתב  . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
יח ע מרנ"ש)פרי הג"ה העמידה, ידי)ער על ונראה : ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הע עלזכת להג יד ח י האמת חכמת סקי ְְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ארמילס הרע ידי על ימת א סי  יחדמע וע) ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ח') יק לרמח"ל .תיקו"ז ִ

מי דל יקהרמח"ללנצ זכר צאטל יח המ רי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ה על ,אמ עלינ יג תזכ לברכה תוקדס" ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

"ריירהה מכמי כל עצ קי היה אר אמר, (אר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ה' קד ניוזי"עהר"אעליו ללק רגלי לה היה רד חי היה א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ

קילמטר)ההרת אלפי ל מהל ללב עצה מצא ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ההר ספר דל ,ה העצה את אא יראל מע ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזרת

הפסק, ללא רצהרה ספר ל נההעלי הדה כח ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
.רחמי האה את לקרב דְְְֲִֵֶַַַָָָֻה

ספרלכ ירסא ל מיחד דל סדר יבתי  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ
לעת, מעת לל הפסק ללא תמרמ דה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹההר
מעלת על וכתב ,יבתי הראנה נה זה בר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוקבע
העצה "זאת :ה זה יראל לחכמי ארת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהבר
,נאיה טמנ ז מרת להצל קד קהת לכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיעצה
הבר רב י ליח ולא זאת על לפח לה היה איבוְְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הבר את יראל חכמי ליכי אל הוע מאד... ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹועצ
בעק הייתי חילי נתיר אלמלא אני י ,ו אחרי ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהה

,מק מק כל זה בראת יח רתכ בד אבל ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָ
לכל לטבה מה אי י לזכת ל ויהיה האת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעצה

וכ ,ראליהק בר לא י תלע ליכ ממק אחד ל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
לל". אְָה

תחביב מצינ ממיכיו בט  העל למידי אצל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
רנמ דה הרב בד הד, רת ללד ְְְִֵֶֶַַַַָָֻמיחדת

יר מידיטבהרב אייזיק אמיצחק עלינ יג תזכ ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
וניתי למדי ואמר: עצמ על העיד ראע ה"רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

.עמי ואחד מאה "יְְִִֵֶַָָָח

בדגאפרי מחנה מיני)ל תר),המ ר ר וזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
תה היניר ואיתא מה, חינת י ודר ר כל (י ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מה) חינת היה יחאי  מע,,המ בר ר מה וידר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הינ ,ר והה אז ,הרה ספר יחאי,  מע רי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהינ

האה יהיה מילא הלת ל לתמהרה נה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ועד. סלה אמ ימינְֵֵֶֶָָָָ

יריבספר תב:אר כיא היחמירא יאת קד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.לע ליצל רחמנא ואיקרסת מינת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָתר
כל לאמר האחד ,לה ברי לה הרלה לזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹהעצה
זהר אמירת י אמר, מה מבי אינ י על א זהר ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹי

הב. לטהרת ְְֳֵֶֶַַָֻמסלת

מקדמתחר ער עצמ ז"ל האר"י נלר צינ נא ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָ
די"ב)ה )למד" הוי הר"אל אמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ

עלי נ' א מ' ע עמיק לי לבד קיאת ר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹזהר
בספר ,"יר עמי הרה ספר קראו י בחיכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

נ"א)האר"י עד הנד"מ)אחד בה לעל  ת תב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
יל לבד ה הרה פרמ י ערה י כל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלמר

סיני], הר על עמדראע איהי נמתא, אא מסלי לא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

] 'וכ מ ארייתא הרהכא נמת אא מסלים אינם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

וגם בסיפרים דעים למר ,מ הרה ל ער ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהיא

רי והנת הרה רזי הם נימת, י רהה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָגפי

מצוה]. מצוה כל אמרלכוון ,צד [ונכב .נל אן עד ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָ

עמד לא הרה תדס ידעים אינם אתם ממע ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעיק:

.[סיני הר התחילעל ר ע"ב 'ה ף מההק זהר נייק ועין) ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָ

("תמינאה נמתא"רא לאלאס זמינין דאתי, לזמנא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ

דארייתא. להסלדנמתא עתידים הם לבא [לעתיד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ

תח אחר י ,רהה ל המה ל מה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָלהתנן

תדס החד רה לדר הא ר דה עתיד ְְֲִִִֵַַָָָָָָהתים

[.תמה לידע הה זמן אפר אי מה (היארנעלמים, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

(במ מתק רמה. ְִֵֵַַָ
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ת י פס האר"י בחי ספר הבא וה הבנה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
,י ה' א ד' י כל דלל אחד בה לעל ְְְְְִִֶַַַַָָָ

הדליוה  ההיר)חיד"א ספר ער ספרי הביא(מערכת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נר מימלהאר"י למר בה לעל  ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מ הגה"ק תב  וכצא הר, י ה' ספרי קאמרנא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
תימצ ל"א)נתיב את א' ביל רהה נתיב)  ותב , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
רנמ מזידטבהגה"ק היר צבי מצינהרב וכ , נהג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

הרב רנמ מקארילהגה"ק נחס הנמ"חרי נחס (אמרי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

(רס"ד עד ועח"א ,י כל י ג' א ב' למר רי ְְִִֵֶַַַַָָ
ואי אבת, על יתי  ספר הבא הרא העה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

.להארי ממק אְְֲִַַ

ברוה קאמר, מאי ידע לא ההר ספר קרא תהיד ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הרב אצעתב רהמ ספר מ"ד)חיד"א (את ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

מאי ידע לא  לד ל על ממר ההר ספר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"לד
."מהל דל  הא קריאת טעה וא ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָקאמר

ספר תב וכלידה ת" ועד , ספרי (מערכת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ב') את ס ע"ה סימ ח"א אל יחתב בר נא מקדמת , ְְְִִִַַַַַָָָָָ
זה מעימיה מ לח ספר צמח הדמהר"י סדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

בעת ע"ב)דליל רי ל"א )ו ,נטרסק להי הרמח"ל ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
יח ע רפר עד וע] .יר אלה ילח זכירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
פלאג'י יתח"ובשו ע"ד, ע'  דעניאח"ב אפרקסא ְְְְִִַַַַַַַַָָ
ע"ד]. ִָסימ

נירעיא ילהתב:מהימנא הרהז בזכת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
יחמ זהרא.מלא נית(.כד ד י,  ס): ְְְִִִִִֵַַַָָֹ

ד ,דיל חרא מהאי רנסית לתא נא ני הְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכ
ימא, ס בתראה דרא לתא כה,בגינייתלי (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

למהי) אד ני [וכה .א עד .אר רר קראתְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אר , החר מה ,ויחי יעסק מרל רצה ,רנסְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַית

,מיה ס ,האחר ר למה היתיק זה ידי ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻ
["אר רר קראת". ְְֶֶָָָ

תנימפה אה ה לפנימת יח ה הרה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ו ,ה לחיצנת רמזוהחיצנת סקיהע ְְְְְִִִִִֶֶַַָ

ה להתרת ליכ הרע יצר אי דלמה(.וס אב'ח רק ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

כ"ו) תר.אוע ,רהה לד ידי על רק היה, לא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֻהאה
.להה דל האלמה(ה אב('ג את י"א אלירק  . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

אמר לד הער בתח ידי לצאת רה אי :ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ
והיב: ?לברכה נזכר תינרעריו הרה ספר ללמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

לי רק ,דה הר ייה קצת להבי די ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹארה
רה.אחר לעני מיע מבלל אה י למה(, רקאב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

('ג תא י"א.

היקאמר אהל למה ררי  החפזצ"ל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ילהחהג  אי ההר ספר דל על ,ע"זי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

,מדר ר לי למד לכ ררמע יח החפ והיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ
רילבח ואפ רה תא ל הרה את יס(ר.'ת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מז למה י'(סי ני תספה ,. ְְִִִֵֶַָֹֹ

נראי ספרזי"עהחז זהר ללמד לאליו הרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
סרמ,תאח  ע עצמ למד ואיר אה ְְְֲִִֶַַַַַָָָ

ריינמ מריהאחת בהזנת .לברכה ציק זכר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הת למת תסגי ני רסה חכמת י אְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהת
חכמה נקראת  ל י מסיר והיה גלה, מא תרְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי
ימ אי ,להק אא להבינ אי  ,להה חכמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָז

.המאל ל ימ א ,האל עד ִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאי

איבפר הד,מעה אה מר על תעב)אי החז ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ממ:זצ"ל) תבתרי מערר דה ההר ל ְְְִֵֵַַַַַַָָֹ
חז"ל מאמרי .מל ְֲִֵַַַָ

מראל עאי החזאה ידי על ריזי"ע ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
וואזנר הוי ללמדליט"אמאל אר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

:יבה ,ז לחכמה היע א למי ההר ספרדה למע" ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
,ראס מצוה וא מר  אלקי יראת לדעת די א ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

לברכה נזכר חכמינ מאמרי ל אי  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָדלה,
."דה ההר מאמרי מ ליראה  ל להיביְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹה

האככנס מאיר, זכר ל ר ע ריאליו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ואזנר הוי אלמעל)"ויה על)"בט . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַ

היה ואזנר הרב ,ריכה נטל ההר ספר חמ היה לחְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻה
הגיב: ,נלר מקרב"זה ספר הרה מדי ..."נראה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

 .נר ל הדת ניו על עלה חהרב אל ואז ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ
:אזנרו"?להק הר"א ל ר היה לממע"מי . ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

:אלה נימת נר היב האהאלה הביא האל "וכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
רע?" ידע"...רי א",סיה הר"א, ל רד החסידי" ְְְֲִִִִִֶַַַַָָ

י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
" ל לד תה... ִַָָָ

אלהעת ידי על הר"י הבטחת נ תק זכינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
לב רזכ זהר(הביא ע"א)יקני כ"ד  ו' יק ִִִֵַַַַָָ

דה הזהר דלימ יתאחד יראל ל האחר רדְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
וליטאי חסידי יחספרדיצבח ה' לקל מעי ְְְְְֲִִִִִִֵַָ

הרת קדי דלי ל ידי על אמריה א ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָלהבת
 העל ותלמידיו, הר"א ,הרמח"ל ותלמידיו, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָמהאריז"ל
חי אי ה החיד"א, ,דה יהח האר ,ותלמידיו ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָטב

למידיהיטווהחז ,יח החפ ,סלנטר יראל רי , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
,איהר(עייוהז יראל בגדלי הזהר הבאנאר אריכת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

(ריטה יקד יקיצ מאל הדמלמעלה הרז מדיול ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

כרוכתבי ער(י"ח תא עיני גל מאמר):הע ארי ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָ
,דס על מדיהע וארי מדהלק לכארה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
,דה הרז למדי "מדיל הה כיוקרא אי 'וכ ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

,'כ דע חתה מדרגה הא ע לאה המ א ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
מעלת  ל עצמ ק א ט אי  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנראה
פרט ההיא החכמה אל יקרב מק מל ללמד, ייְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻהרא

להאה התקרבת ליא זה יא אמי סמהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.אמ ימינְֵֵָָ

הלגדל דברי ינ תיחביביהח ס"ק כ"ה סימ) ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הרבע"ה)  תב נימיאר זצ"למאת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
א') דע "ז  ס"ב אחר(סימ ליל הני רה :נל וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

,מני ני בתררי קל הא הזהר ספר לפני הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ל יהי וא ,דלמה חתימת אחר ריחה לְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָמ
 יעלה לב הזהר וספר אחד מאזני  ריחְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָה

,ל את הא מכריע כמנה, ,ני מרב עדי והרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
אר נגד הרהז תר אזלינ זי"ע סי הית ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָתב

,ריחל.ה"ע ְְִַַַַ

"רי 915 = "חאיי ר מע הימטרה: מרי ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
–הימטר פרסוכ אד מלחמת ידי [על ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ממלחמת בפרט מיד ה מרי דה הרהז ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיד
.[פרס אד  מגג ֱָָָג

קיאיח) חברתא אנ וחסידיםבס"ד ליטאים ספרדים ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ

היקני על הר"א רייא את מחד לאר מציאים ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיחד

יצלח. ידינ 'ה חפץ רצן יהי ְְְִִֵֵֶֶַַָָזהר,

ב"יט) הרקחעיין תייא"יין יהדה ילרעל פר זי"ע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

זטא ע"ב)הארא רפ"ז ף)קתה והביא ,בבד"המ ם, ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ביכ אא עיי"ש."רי ," ְִִַַָֹ

בגאולת חלק יש ל ,!היגעתי בזכות" (יט
"!הע

ואמר:התא ציק עראלי ע היח, מל בא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
,ל בא צנק,מחי י הע פליטת ְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ל יבח ההרת עיניו היח מל נית האת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעת
,עאצ ויראה יד ירי לפתע ,יומע לפי ואחד ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חזה, יטוי פליאה עיניה ירימ למל מיעי אז ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ויאמר, לק את מסיי:היח דייה על עאצ תהפנ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹ

."!הע גאת חלק י ל העי!, תזכ"על יראה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
.יאת למע על ויהדי יהדי ְְְְִִִֶַַַָָָל

היחהלואי ,ריאה כיה מ להית הז ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻ
העי". תזכ" – עלינ יעיד בעצמ דכבְְְְְְִִִִִֵַַָָ

הקריב ,מי ל יד נ ,יקרי דייה , ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָעל
רח נחת לעת ,הדה הכינה למע תיכדקְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָ

,ננפ לפת לגר ,צרנללילק יחד אחד לנ ונל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.אמ ימינ מהרה היח מל ני אר כאחדאת נוכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

האי רא אהז" הר"י נבאת נ יייק ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָנזה
 ,עינינ ותחזנה רר" קראת" לתבסג י ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאתגליא
,אלקינ והדר "עז" ,ויגאלנ יבא פיי מל יחנמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹוד
רנצ 'ה רח עליו ונחה ,חלקינ חי אל זאת ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹכר
ותגל ,נל מחי ואז ,עלינ תמלכ דב ילה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמגינינ

.רצ יהיה  אמ ,ינמל יעת ,נְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָנפ
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ת י פס האר"י בחי ספר הבא וה הבנה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
,י ה' א ד' י כל דלל אחד בה לעל ְְְְְִִֶַַַַָָָ

הדליוה  ההיר)חיד"א ספר ער ספרי הביא(מערכת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
נר מימלהאר"י למר בה לעל  ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

מ הגה"ק תב  וכצא הר, י ה' ספרי קאמרנא ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
תימצ ל"א)נתיב את א' ביל רהה נתיב)  ותב , ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
רנמ מזידטבהגה"ק היר צבי מצינהרב וכ , נהג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ

הרב רנמ מקארילהגה"ק נחס הנמ"חרי נחס (אמרי ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ

(רס"ד עד ועח"א ,י כל י ג' א ב' למר רי ְְִִֵֶַַַַָָ
ואי אבת, על יתי  ספר הבא הרא העה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

.להארי ממק אְְֲִַַ

ברוה קאמר, מאי ידע לא ההר ספר קרא תהיד ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הרב אצעתב רהמ ספר מ"ד)חיד"א (את ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

מאי ידע לא  לד ל על ממר ההר ספר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ"לד
."מהל דל  הא קריאת טעה וא ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָקאמר

ספר תב וכלידה ת" ועד , ספרי (מערכת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ב') את ס ע"ה סימ ח"א אל יחתב בר נא מקדמת , ְְְִִִַַַַַָָָָָ
זה מעימיה מ לח ספר צמח הדמהר"י סדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

בעת ע"ב)דליל רי ל"א )ו ,נטרסק להי הרמח"ל ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ
יח ע רפר עד וע] .יר אלה ילח זכירה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
פלאג'י יתח"ובשו ע"ד, ע'  דעניאח"ב אפרקסא ְְְְִִַַַַַַַַָָ
ע"ד]. ִָסימ

נירעיא ילהתב:מהימנא הרהז בזכת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
יחמ זהרא.מלא נית(.כד ד י,  ס): ְְְִִִִִֵַַַָָֹ

ד ,דיל חרא מהאי רנסית לתא נא ני הְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכ
ימא, ס בתראה דרא לתא כה,בגינייתלי (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

למהי) אד ני [וכה .א עד .אר רר קראתְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אר , החר מה ,ויחי יעסק מרל רצה ,רנסְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַית

,מיה ס ,האחר ר למה היתיק זה ידי ועל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻ
["אר רר קראת". ְְֶֶָָָ

תנימפה אה ה לפנימת יח ה הרה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ו ,ה לחיצנת רמזוהחיצנת סקיהע ְְְְְִִִִִֶֶַַָ

ה להתרת ליכ הרע יצר אי דלמה(.וס אב'ח רק ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

כ"ו) תר.אוע ,רהה לד ידי על רק היה, לא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֻהאה
.להה דל האלמה(ה אב('ג את י"א אלירק  . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

אמר לד הער בתח ידי לצאת רה אי :ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ
והיב: ?לברכה נזכר תינרעריו הרה ספר ללמד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

לי רק ,דה הר ייה קצת להבי די ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹארה
רה.אחר לעני מיע מבלל אה י למה(, רקאב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

('ג תא י"א.

היקאמר אהל למה ררי  החפזצ"ל ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹ
ילהחהג  אי ההר ספר דל על ,ע"זי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

,מדר ר לי למד לכ ררמע יח החפ והיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ
רילבח ואפ רה תא ל הרה את יס(ר.'ת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

מז למה י'(סי ני תספה ,. ְְִִִֵֶַָֹֹ

נראי ספרזי"עהחז זהר ללמד לאליו הרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹ
סרמ,תאח  ע עצמ למד ואיר אה ְְְֲִִֶַַַַַָָָ

ריינמ מריהאחת בהזנת .לברכה ציק זכר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הת למת תסגי ני רסה חכמת י אְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהת
חכמה נקראת  ל י מסיר והיה גלה, מא תרְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי
ימ אי ,להק אא להבינ אי  ,להה חכמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָז

.המאל ל ימ א ,האל עד ִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאי

איבפר הד,מעה אה מר על תעב)אי החז ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ממ:זצ"ל) תבתרי מערר דה ההר ל ְְְִֵֵַַַַַַָָֹ
חז"ל מאמרי .מל ְֲִֵַַַָ

מראל עאי החזאה ידי על ריזי"ע ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
וואזנר הוי ללמדליט"אמאל אר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ

:יבה ,ז לחכמה היע א למי ההר ספרדה למע" ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
,ראס מצוה וא מר  אלקי יראת לדעת די א ְְְְֱִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

לברכה נזכר חכמינ מאמרי ל אי  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָדלה,
."דה ההר מאמרי מ ליראה  ל להיביְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָֹה

האככנס מאיר, זכר ל ר ע ריאליו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ואזנר הוי אלמעל)"ויה על)"בט . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַ

היה ואזנר הרב ,ריכה נטל ההר ספר חמ היה לחְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻה
הגיב: ,נלר מקרב"זה ספר הרה מדי ..."נראה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

 .נר ל הדת ניו על עלה חהרב אל ואז ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ
:אזנרו"?להק הר"א ל ר היה לממע"מי . ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָ

:אלה נימת נר היב האהאלה הביא האל "וכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
רע?" ידע"...רי א",סיה הר"א, ל רד החסידי" ְְְֲִִִִִֶַַַַָָ

י הבבת רד היה לא ,ז חכמה הדל ח ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
" ל לד תה... ִַָָָ

אלהעת ידי על הר"י הבטחת נ תק זכינ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
לב רזכ זהר(הביא ע"א)יקני כ"ד  ו' יק ִִִֵַַַַָָ

דה הזהר דלימ יתאחד יראל ל האחר רדְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
וליטאי חסידי יחספרדיצבח ה' לקל מעי ְְְְְֲִִִִִִֵַָ

הרת קדי דלי ל ידי על אמריה א ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָלהבת
 העל ותלמידיו, הר"א ,הרמח"ל ותלמידיו, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָמהאריז"ל
חי אי ה החיד"א, ,דה יהח האר ,ותלמידיו ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָטב

למידיהיטווהחז ,יח החפ ,סלנטר יראל רי , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
,איהר(עייוהז יראל בגדלי הזהר הבאנאר אריכת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

(ריטה יקד יקיצ מאל הדמלמעלה הרז מדיול ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ
במחה. ְְְֲִַָָאהבה

כרוכתבי ער(י"ח תא עיני גל מאמר):הע ארי ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָ
,דס על מדיהע וארי מדהלק לכארה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
,דה הרז למדי "מדיל הה כיוקרא אי 'וכ ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

,'כ דע חתה מדרגה הא ע לאה המ א ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
מעלת  ל עצמ ק א ט אי  ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנראה
פרט ההיא החכמה אל יקרב מק מל ללמד, ייְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻהרא

להאה התקרבת ליא זה יא אמי סמהרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.אמ ימינְֵֵָָ

הלגדל דברי ינ תיחביביהח ס"ק כ"ה סימ) ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

הרבע"ה)  תב נימיאר זצ"למאת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
א') דע "ז  ס"ב אחר(סימ ליל הני רה :נל וזה , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

,מני ני בתררי קל הא הזהר ספר לפני הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ל יהי וא ,דלמה חתימת אחר ריחה לְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָמ
 יעלה לב הזהר וספר אחד מאזני  ריחְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָה

,ל את הא מכריע כמנה, ,ני מרב עדי והרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
אר נגד הרהז תר אזלינ זי"ע סי הית ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָתב

,ריחל.ה"ע ְְִַַַַ

"רי 915 = "חאיי ר מע הימטרה: מרי ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
–הימטר פרסוכ אד מלחמת ידי [על ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ממלחמת בפרט מיד ה מרי דה הרהז ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיד
.[פרס אד  מגג ֱָָָג

קיאיח) חברתא אנ וחסידיםבס"ד ליטאים ספרדים ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ

היקני על הר"א רייא את מחד לאר מציאים ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיחד

יצלח. ידינ 'ה חפץ רצן יהי ְְְִִֵֵֶֶַַָָזהר,

ב"יט) הרקחעיין תייא"יין יהדה ילרעל פר זי"ע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

זטא ע"ב)הארא רפ"ז ף)קתה והביא ,בבד"המ ם, ְְְִִִֵַַַָָָָָ

ביכ אא עיי"ש."רי ," ְִִַַָֹ

בגאולת חלק יש ל ,!היגעתי בזכות" (יט
"!הע

ואמר:התא ציק עראלי ע היח, מל בא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
,ל בא צנק,מחי י הע פליטת ְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ל יבח ההרת עיניו היח מל נית האת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹעת
,עאצ ויראה יד ירי לפתע ,יומע לפי ואחד ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

חזה, יטוי פליאה עיניה ירימ למל מיעי אז ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ויאמר, לק את מסיי:היח דייה על עאצ תהפנ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹ

."!הע גאת חלק י ל העי!, תזכ"על יראה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
.יאת למע על ויהדי יהדי ְְְְִִִֶַַַָָָל

היחהלואי ,ריאה כיה מ להית הז ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻ
העי". תזכ" – עלינ יעיד בעצמ דכבְְְְְְִִִִִֵַַָָ

הקריב ,מי ל יד נ ,יקרי דייה , ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָעל
רח נחת לעת ,הדה הכינה למע תיכדקְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָ

,ננפ לפת לגר ,צרנללילק יחד אחד לנ ונל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
.אמ ימינ מהרה היח מל ני אר כאחדאת נוכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

האי רא אהז" הר"י נבאת נ יייק ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָנזה
 ,עינינ ותחזנה רר" קראת" לתבסג י ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאתגליא
,אלקינ והדר "עז" ,ויגאלנ יבא פיי מל יחנמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹוד
רנצ 'ה רח עליו ונחה ,חלקינ חי אל זאת ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹכר
ותגל ,נל מחי ואז ,עלינ תמלכ דב ילה ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמגינינ

.רצ יהיה  אמ ,ינמל יעת ,נְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָנפ

   
 
 

ִנים, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ת – ְלָאבֹות ּוּבָ ּבָ ַ ֵסֶפר זֹוַהר ַהּשׁ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ה' 
ּוּבֹו ַאַחד ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ְיהּוֵדי ַהֹּזַהר\ֹזַהר 
ַהַּכְׁשרּות ְוַהַּׁשָּבת\ֻסַּכת 

ַהֹּזַהר\ְּגֻאַּלת ַהֹּזַהר\
ַהֹּזַהר ְוַהר ִסיַני\ְּדָרָׁשה 
ִלְסִליחֹות תשע"ג\ֹזַהר 
ַלָּבר ִמְצָוה\ֹזַהר ַּבר ֵּבי 
ַרב ְּדַחד יֹוָמא\ִסּיּום 

ַהֹּזַהר\10. ַים ַהֹּזַהר\11. 
ֹּכַח ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך א'
ּוּבֹו ְׁשֵני ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)268 ַעּמּוִדים(:

קֹוֵבץ ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\
ֹּכַח ַהֹּזַהר ֵחֶלק ג'

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ב'
ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
  )284 ַעּמּוִדים(:

ֵסֶפר ַהְּתׁשּוָבה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ג' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )252 ַעּמּוִדים(:
ָּפַתח ֵאִלָּיהּו ַהְּמֹבָאר\
ְסֻגַּלת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו\

ִּגיָמְטִרּיֹות ַהֹּזַהר\קֹוֵבץ 
ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים\ֹּכַח 
ַהֹּזַהר ֵחֶלק ב' \ ַהַּבַעל 

ֵׁשם טֹוב ְוַהְּׁשִחיָטה

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ד' 
ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים 

 ִנְפָּתִחים
 )228 ַעּמּוִדים(:

ַהֹּזַהר ּוְסָפָריו\ַהֹּזַהר 
ָּבָעֵקב\ַהֹּזַהר ּוָמִׁשיַח\
ַהֹּזַהר ְוַהְּגאּוָלה\ֹזַהר 
ַהְּמזּוָזה\ֹזַהר ַהְּגאּוָלה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ


