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זוהר תהלים

ּבֹו יעׂשה  אחד , מאמר  ּפר ּוׁש אפ ּלּו ּולהבין ללמד  יזּכה  ֶ ֲ ַ ָ ֶ ָ ֲ ַ ֵ ִ ֲ ִ ָ ְֹ ְ ִ ֶ ְ ִ ִאם
הּפׁשט ּבל ּמּוד יע ׂשה ּׁשּלא מה  אחת ּבׁשעה למעלה  ָ ְ ַ ִ ְ ֶ ֲ ַֹ ֶ ַ ַ ַ ָ ָ ְ ָ ְ ַ ְ ִּתּקּון 

ּתמימה   ָ ִ ְ ָ ָׁשנה

 מל הא ל')תב  תק):נ ל וזה  ח ב , דל  "ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
א דל  ה וענ ק לה, ללמד חכמי למידי ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹעל 
בימע ה י לתא ,  אר רוג ק לה, מדיל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינ

 ליצל רחמנא האה"....האה לקרב   ח דל י  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֻֻ
מ "ב ב(מל כ א ),ד ה ההר לד  "י ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ

 וכל ע למת, נה עלמא ללמד גירסא יזה א   ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ
אחד, מאמר  ר  אפ להבילמעלה   יע ה  ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

מימה, נה הט לד יע ה א  מה אחת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעה
ויהיה מלא, היכלא מ ני  הא  לע  הא  ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמבטח

רקיעא מלכתא  ראנה  ביה לה ני .חמראי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
החכמה היא  הרה נמת עסק לה רח נחת  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָואי
דתעב  רית נ רצ י דע מ ה  י המקלת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאמ ית 

א,מצותיו  עד  רי..".. א לה ילח זכירה  פר  עד וע) ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ע "ד ) סימ דעניא  אפרקס א ובשו "ת ע"ד, ע' ד ח"ב פלאג'י י ח. ְְְְִִִַַַַַַַָָָ

חפצ את  מב ל ימצא זה  ספר  י ספרואקה י , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
עאה חכמה  וה ע החכמה  אצרת ל  ניצפ י הְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָ
 ללע צא מסר ספרי  וכל וה סר ת , הגלי ת ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָותתאה ,
מע חכמה  בר ואי ,יה ספר  מרז ה ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמעט 
 וא ה דה, מה רה ינקתיו   ילכ לא אר לעְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ארייוותא  מ עיאה  חכמה  דה הז הר  יחנה  ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָָיחד
חר זה אר , רתוחב הר "י ,דק רפי אי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה
ע"ה יי  וד  נינאד פת ,די אהבת לערר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָנפלא
 רה חב לת תערר זה ידי  ועל  הז הר , עסק  ח ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָע
 ני ה א , נע כינת  לע י  מעפרא, כינ א ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלאקמא

ויקרב   רקנ ויצמח ,ת מלכ וימלי נ אל ,  י  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמחה ,
.יחמ "ְִֵֵק

 לה וד ל י ה ה ספר  נב  ד ה ספרי  כ "ד  יְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
הצ  וה פת  ה ה ת ספר יראל, זמיר ת נעי חי ע"ה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ

תח הא הרי נמצא הדי מ ב כל יראל.  ע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָל 
 ה מצא מזמריו, את רג ק רא ,יה ה ספר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת
אזי  לא, וחדוותא מחה עת  א .נפ אהבה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאת
בח ס קיו אמירת אה  ול  כמ ל נְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָמתר
,תא גמל  אר והחסד ה ב  על לה"ה  ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָָוהדיה

ז"ל כמאמר(ו ה , רה למר(דר  נברא "ראל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ה"ה" ל תה הריה כאב  עצב עת  וחלילה , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

צר , מ ד לגאל ה ' אל  וקרא תאמצע  מתח  ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמ
אה , אכ הגאלה  ו ב  .קתצמ יל לה יעְְְְְְְִִִֵַַָָָָָלה
ספר את תח ה א חי, לאל לה ד ת מתאווה  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָוהנע

.י ה ְִִַה
רגתיו מיטב  את ה ה די  ימצ  יה ה י יְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ס קי  לבב . ו עז  מעיינת  אב מ ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָודמעתיו,
ערגת את מיע יד ועל ,ל את  ררימע  ד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹה

תינ ר  אמר  וכ .למי ע לצר קת ת יה מדר) ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

ודיח ) אמר מה ל אמר: יה דה  ר '  די "ר' :ְְִֵֵֶַַָָָָָ
 יהע ל כנגד  אמר יראל  ל כנגד  נג ,ספרְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

." ְָאמר
ד ה פילה )ה ל"ה עניני בה "מי תב:(הלכת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

 עצמ ידק אז בבחיו, רית  לדבקה ח קה  פְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ
י ה ירהספר  יה אמר אר  האי ארי . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

 "יל ה ל וזה  בהבנה". הב בכנת  מחה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָבזמרה
( יה לספר לפר מת הק)ית ,י ד ה קד "ית  : ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ח ה , וכל  פילה  ל   יחזה אד ל  ה ה, ה קר ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהאצר

שאומרח. מל הכסא כוונת מה להבי נה צרירא ביְִִַָה
רקיעא  תענית מלכ תא בגמרא אומרי ע "א )הא לא , אמר(ד : ְְְִִַָָ

מחול לעשות הוא  ברו הקדוש עתיד אלעזר  רבי אמר  ביראה עולא 
באצבעו מראה ואחד אחד וכל עד בג ביניה יושב והוא לצדיקי
ה' זה ויושיענו לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביו ואמר שנאמר
 ע בוודאי דהנה לבאר, ואפשר בישועתו. ונשמחה  נגילה לו  קוינו 
 ידיה ועל ביחד יוחאי בר שמעו ורבי רבנו  משה ישבו הקב"ה 

 רואי יוחאי בר  שמעו ורבי רבנו וכשמשה וכו'. , הקדושי אבות 
שיר זוהר [ראה   לש נכנס הקדוש  זוהר לומד פשוט שיהודי
ישאלו ,[העליו  עד לג להיכנס יכולי הזוהר  לומדי שרק השירי
את ב"ה  סיימתי שנה  כל בוודאי  ,כ ויענה זוהר? למדת הא אותו

שהדפיסו הקדוש הזוהר ישראלכל  ברשובה שמעו רבי ואז ,
רבי  בי  [באמצע בינינו ושב  בא  לו  אומרי רבנו ומשה  יוחאי

רבנו משה  ובי יוחאי בר  שמעו.[
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א צקה  ,עני ל ועל  בר ל על ה ה , וכל ה דאה ְְְְִִַַָָָָָָָָָָָל 
."ילר א ליחיד יהיה אר רווחה , א צרה ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָעה,

"מ ו "מאר דה ספר תב זה (רתצא ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

( טי ל מה עליו   לה "וד הרד"ק:  היה  ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
. יחנ מ יאת עד  יראל צריכי העניני ל על  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמת ל 
ועל  , יחל א ריאיה על ,איתר ליהח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַֹעל

קת". זרת  ל מה לבל , רכת  רנסתְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ספר העסק ל  רית לה' התל  ע"ה  ל ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָודוד
את וסר ואהלת , נגעי עסק   איל עליו יחב  י הְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
רה , ספרי חמה נגד  ספרי חמה  י ה ה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָספר
 אי מ י י בר  י ה ה אמירת עי ה לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָוכתב

ח"ו , רה  ל  למיכ יהה ל  אמירת ידי ועל ְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
הת  והזר ת יניה נחס לב ל רי אמר מ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הס ק על  זיע"א הבעש "ט  למיד זצ"ל  ריקל ימ "מי ְְִִִִֵַַַַַַָ
"תה ל ימיע  ה' ולכר תב רת למלל  רצה  י ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ

ספר ל את תה ל ימיע יה יניה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָל 
.דה הזהר ע יהה מד  בפרט  ,י ה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָה

ד ה של"ה ח"ב)וע רי) ואיזה זה ה א מי וז"ל : ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
וכל  יריעת מי ה ל  א ה רה, עת  לס לירד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָכ ל 
 מאל אחד  חלק לכ ב אי  למסיק ני ה וכל י  י ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה
תר רק הדה.  רתנ ת מהרמז רבבת  אלפי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאלפי
 מק עד ויל יבא לל  הר צה וכל ל ל , מח ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻרה 
  כ בלבד המעיט , ואחד הר ה  ואחד מעת ,  כלְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

 האל בי בנא ע"ל. מיל ספ"ג)ל תב :(זטא  , ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
הא אא מנה ולא מקרא  לא אד ל יד  אי  ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹאפיל
אפיל מנע "  טל "ואחת הסק  ה ל וק רא ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָיב

יד רה כר  .הכי ע ְְֲִֵַַָָָ

נ ז  להי ת עתיד היה  מההר החר  ,א מ מבאר  ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהה
ית ה אז  מי ה ס האחר הר בא עד 'ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָוכ
לא אז י מ יח, יבא  סקיהע בזכת ,ניחְְְִִִִִִֵַַַָָָָָל
.לביאת קרבה סה  היה זה אר , תס עה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאר
די  ,'וכ תאח אל אי ב ו  בגיני אמר  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻוזה
יראל  נגאל א  יראל , אל י זה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכ ת 

,צריסחמ ד  לק הא ר דה הצר עד ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
ז עד האה היה לא  העתידה אה  מילה, בדְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
וארי  , רית האל  רצ והא ,ה הד ה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻלספת

. א')ה כה מאמר מאמרת , ערה .(ל"ה , ְֲֲֲֶַַַָָָָָָ

נפלאֹות  אראּנּו מצרים מארץ  צאת  ָ ְ ִ ֶ ְ ַ ִ ָ ְ ִ ֶ ֶ ֵ ְ ֵ ֵ ִּכימי

מאר צאת "ימי ה סק ר ל מר  י זה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָלפי
נפלאת," ארא טו)מצרי ז, הד(מיכה ר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

,מצרי יציאת ע ה   מ י נ לנ יע ה  הא רְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
 וד סח   ל הקדה  ספת זכ ת  י נ עה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאז 
ה דה לת ספת נזה  א מה ל ת יציאה  מ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמילה,
הבר אי מה  יצא ,ימינ מהרה  נפלאת  ה ' ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיראנ
 מצרי יציאת אז חה מ מח ה , ה ' , נ אא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלי
ז ה מחה, ה א עכ ו   מ סח, ויע ל מְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
 מ ציאני מד לזה כנז ה ההר , ל הקדה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָלתספת 

והרא. האי ְַַָָָָהלת 

להגר "א למה אב תב  ג')וכ א ת י"ד ה אה(רק  , ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
ל ד ה אה  וע ר  ה רה , לד ידי על  רק היה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֻלא

ַַָָהלה .

:"י ח ע" לספר הקמה  ויטאל   יח ר י  תב ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
 מ התעק מניעתנ האת, החכמה עסק לי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹה ל

,נותפאר נמק ית ני ועב  אחר  רמת (ועל היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ע יראל את התעב  גינ על דלה בה לעת   צרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻזה

( ידה .דבריו ְְִִַָָ

שנה  עשרים האסורים בבית חבוש היה עקיבא רבי

 השירי שיר במדרש  חיי איתא יוס הרב ע "י [י"ל (מהגניזה

י"ח ) עמוד תשנ"ה], ירושלי וספר' יד 'כתב הוצאת על ורטהימר , ,
ג)הפסוק '(א  :" טובי שמני [מעשרההשביעי "לריח

 האסורי בבית  חבוש  שהיה  עקיבא, רבי מלכות] הרוגי
 בי  ונותני ,קני של  קולמוסי  מביאי והיו שנה, עשרי
שחיו , תחת ומניחי באש , צרורות ומרתיחי ציפורניו,
 לה מוסי היה כ ובכל  ,שביד מה  הנח לו ואמרו 
וכל  .'עושיה יהיו   כמוה' ,לה אומר היה ומה  תוכחות ,
בבית לו  ושואלי שולחי היו  החכמי לו צריכי שהיו דבר
יב. סנהדרי קח: יבמות  קיב : פסחי [ראה האסורי
שנה עשרי לסו ה "ה ]. פי"ב  יבמות ירושלמי כא: עירובי
שמע קריאת  עונת והיה ליהרג , יצא אסורי בבית ששהה

ובגמרא  .כא עד סא:)וכו ", הוצאתו(ברכות את מתארת 
להריגה עקיבא רבי את שהוציאו 'בשעה   ר"ע של להורג
במסרקות בשרו  את סורקי והיו  היה , שמע קריאת זמ
לו אמרו  .שמי מלכות  עול עליו  מקבל  והיה  ברזל , של 
מצטער הייתי ימי כל לה אמר ,כא עד רבינו, תלמידיו :
אמרתי : , נשמת את נוטל  אפילו  נפש בכל  זה  פסוק  על
אקיימנו . לא לידי שבא ועכשיו  ואקיימנו, לידי יבא מתי

באחד'. נשמתו שיצתה  עד באחד  מארי היה 

תלמידיו, ידעו  ולא  הכיפורים ביום נפטר  עקיבא רבי
להודיע  בא הנביא שאליהו עד

יהוידע", ב" בספרו  זי"ע  חיי  יוס רבינו  וכותב 
כי  שנפטר,  ביו אלו דברי לו  אמרו  לא שתלמידיו
לפני   יו בכל  אלא ,לה השיב ואי ב 'אחד' יצאה  נשמתו
עול  מקבל  היה  והוא בשרו , את סורקי היו להורג  הוצאתו 
אבל  תלמידיו . איתו  דברו ימי ובאות ,שמי מלכות
איתו היו  לא ,הכיפורי  יו שהוא נפטר, שבו  ביו

משלי במדרש כמסופר  ב)תלמידיו , סי' הנביא(פ"ט שאליהו 
עקיבא. רבי של  מותו  על הגרסי יהושע לרבי להודיע  בא

מיתת  ימותו  אם אני תמיה הגדול, אליעזר  רבי להן  אמר 
קשה  שלך לו  אמר  מהו, שלי עקיבא רבי לו  אמר  עצמן ,

משלהן

הובספר להגה"צ "סוד  מצוה", "שירי ספר את הביא "'
על מזאלשי אליהו בנימי הגדולרבי אליעזר רבי צוואת

בנו  ט"ז),להורקנוס פרק מוסר  שבט  בספר שכל (המובא  שביאר ,
ומה הסוד, פי על  עמוקי היו הגדול אליעזר רבי  דברי

סנהדרי בגמרא סח.)שאיתא ר'(ד כשחלה  והתניא וז"ל : ,
למה לה אמר  לבקרו... וחביריו עקיבא ר' נכנסו  אליעזר 
עכשיו ועד לה אמר באנו , תורה ללמוד לו אמרו ,באת
תמיה לה אמר  פנאי, לנו היה לא לו אמרו  ,באת לא למה 
מהו שלי עקיבא רבי  לו אמר ,עצמ מיתת ימותו  א אני ,
...משלה קשה של לו אמר ימות], מיתה  באיזה  [כלומר 

עיי "ש. בטהרה , נשמתו ויצאה  טהור, הוא לה אמר

אליעזר רבי אצל תורה סתרי לומד עקיבא  רבי  היה אם
כולם  היו  אז  תלמידיו, אלף לכ"ד מלמדם והיה הגדול ,

הגזירה  הייתה  ולא מתים, היו ולא אמיתי, באחדות 

את ולימד למד שלא מפני הייתה הקפידה שכל מוב
קיבל   כ ועל הסוד , פי  על  שהייתה אליעזר  רבי רבו תורת

א לקבל יכול  היה  עקיבא שרבי כזה, חמור כל עונש ת 
הגה"ק  כתב וכ ישראל . בני את וללמד  הסוד תורת
טוב, ועשה מרע סור לספר  בהוספותיו  מדינוב מהרצ"א
לימוד כוח כמו  הקדושה  ניצוצי בירור  כוח לנו  ואי וזת "ד:
אלעזר ורבי הרשב"י  שג האריז"ל , בש ומובא הזוה"ק,
מפני  שברח לזה  והראיה  מלוכה , הרוגי עשרה  בכלל היו  בנו 
להמערה , בנו אלעזר  ורבי הוא והל להורגו , שרצה  הקיסר
 נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י  צריכי והיו
 הסיגי ולהעביר רשב"י , של רבו  עקיבא רבי כמו  להריגה 
 ש  ומסיי ה '. ברכו אשר השדה מ וחרולי  והקמשוני

ה ') סוד  אצל (בספר תורה סתרי לומד היה עקיבא רבי שא
אז  תלמידיו , אל לכ "ד  מלמד והיה  הגדול , אליעזר  רבי

,מתי היו ולא אמיתי, באחדות  כול ניצלי היו היו וג)

אלעזר רבי ובנו יוחאי בר  שמעו רבי כמו  מלכות  הרוגי עשרה מגזירת

ולאשניצלו) שנאה , לא ,אי הסוד תורת לומדי  בי כי ,
כמו גמור , ואחדות  באהבה כול אלא תחרות, ולא קנאה ,

בזוהר הרשב"י  ע"א)שאמר קכ "ח ד  נשא רי (פרשת חי :ִֵַַ
ואמר, מע(ג יראתי.(חבקוק  מע מעי (אמר)ה ' ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ע"ב) חיל .(קכ "ח  למהוי הוה  יאת  תאהתחביב אנ ְֱֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָ
מ תא כ יב,לייא ו), דברי), אלקי ה ' את  ואהב ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ

ז)כתיב  כתיב (דברי ,אתכ ה' א)מאהבת אהב י (מלאכי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
.'וג  ְְֶֶאתכ

הקודש : ואמר,ובלשו  מע ר י ג)מח  ה'(חבקוק ְְִִַַַָָ
חביבת אנ ירא. להית ראי  יראתי. מע ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָמעי 

תב  ה בר, ו)לי ב (דבריוכת ,אלהי ה' את  ואהב ְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ז) ב (שוכת ,אתכ ה ' א)מאהבת אתכ (מלאכי אהבי ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

.'ְוג

אי כי ה ', קידוש על  למות  תצטרך מלמדני אינך אם
הסוד  תורת לימוד ידי על  אלא התיקון  לעשות  אפשר 

קיב.)פסחיובגמרא  רבי (ד צוה דברי חמשה :
בבית חבוש כשהיה  יוחי ב שמעו רבי את  עקיבא
תורה , למדני רבי עקיבא] [לרבי  לו [רשב "י] אמר ,האסורי

מלמדני אתה  אי  א לו  אמר , מלמד איני אני אמר 
למלכות  ומוסר אבא  ליוחי ממהאומר יותר  בני לו אמר  ,

בסכנה , ומי  לו אמר להניק, רוצה  פרה לינק רוצה שהעגל
היתלה ליחנק בקשת א לו אמר בסכנה , עגל והלא
ללמדו חשש עקיבא שרבי  ורואי עכ"ל. גדול, באיל
רבי  לו  אמר  זה  ועל ,האסורי בבית שנה עשרי כשהיה

מלמדני אתה  אי א אבאשמעו ליוחי אומר אני
למלכות  ומוסר שאי האריז"ל  כתבי פי על על לבאר יש  ,

מלכות למדת  אלא הרשעה , מלכות כא למלכות  הכוונה
למידת שנמסר נקרא, הש קידוש  על שבמיתה דקדושה ,

כוונתו וזה העליונה, תצטר מלכות  מלמדני אינ שא
אלא התיקו לעשות  אפשר אי כי  ה', קידוש  על למות 

הסוד  תורת לימוד ידי הקליפותעל את שור ובזה  ,
גדול  באור העול את ומאיר  החוש ה ')ומגרש (סוד .

לומד היה  עקיבא רבי  א כי ,לומדי אנחנו הזה מהסיפור 
להינצל  יכול  היה התורה , סודות הגדול  אליעזר רבי אצל 
יוחאי  בר שמעו רבי כמו מלכות, הרוגי עשרה  מגזירת
תמה אליעזר  רבי לו שאמר מה  וזה  ע"ה, בנו  אלעזר  ורבי 
על  מליהרג גבוה יותר הסוד תורת  לימוד כי וכו ', אני 
לא ימותו , ולא שיחיו הוא הסוד תורת כל  כי ה ', קידוש 
שכתב  כמו  ישראל ,  ע כל  את  ומציל מכפר אלא הוא, רק

הקדוש: לרי בזוהר לברכה נ זכר  האל אמר ְְְִִִִֵַַָָָָעד
אתליא ד לתא מ  רק ית ה הר ספר האי :מעְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
לרי  ינר מה  ל קכ"ד : ד עד תראה. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָדרא

ח רא האי הרקיע זהר יזהיר יליוה .מעְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָֹ
–  ינ צרי לא   יאי ההר ספר   איה ילרצה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

 בגי מיח חבלי  יסל לא ההר ספר ה מד  י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹלמר:
ה הר ספר ה א א דחי  מאילנא למטע עתידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹיראל 

רחמי. מלתא  י ְְֲִִֵֵַָָיפק
את לזכות צרי אלא לעצמו, ללמוד מספיק לא כ ועל 
הסוד תורת כי ישראל ! לכל  ולהשמיע וללמד הרבי
 למע האחרו בדור  הרבי את וללמד להתגלות נועדה 

תור לקראת  העול את והגאולההכינו משיח של  תו
שלימה .

הּדחק ּבׁשעת עליו לסמ ׁשמע ֹון רּבי הּוא  ָ ְ ַ ַ ְ ִ ָ ָֹ ְ ִ ְ ִ ִ ַ ַ ְּכדאי

ה א דאי .הרחמי מ נתיא ל , ה החק  עת  ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָ
ה חק עת עליו  לסמ מע ס:)ר י   עד(רכ ת וכ : ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ

ה חק עת ל "ס, כתי ל מר(וקא)כ ה   י ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָ
סה ה "ס ברי י יחאי (מה:)על  מע רי אמר  ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

(  מק כל מע ר י סת העל) הא ל  את  לפטר  יכלני ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ
הכ יד  והאחר ,פס עד להע ברא  מ ,י ה  ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָמ

אד ל ת ל  פס מהרה עת צדק אל יאת קד (הא  ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

(אמ ימיננגד נפ עמד הא יחאי    מע ר י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ר מי  אז,(אד )מלכי  לה אמר  ועל  ת, דאמרינ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ימי  אחרית יאי ימא ס בפרט  יהרג , ה  מעְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ה הר בכח  כח יחאי  מע רי   וזה , אד ְְְְֱִִֶֶַַַַַָֹֹֹל ת
מחבלי  לה יל תראה  דרא רנס ית ,רח  ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה
עת נקראי מי ה וא .כח ל תא מ ויפק ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹמ יח,

דחקא ה ד ,(גלתא)החק הר מבאר חקא תר ְְְְֲֲַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 אמר יר   ר"י)על  לסמ(רק מע רי הא דאי  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָֹ

 הינ החק, עת ד ע עמד החק , עת  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָעליו
זר . מכיס  אנ ת זכ ועל  ,הא ני רה (ברי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

לט) א ת ט ' .מהדרא  ֲַָ

 רתנת חק אי אמת וז"ל: תב , יעקב ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹביעת
לפסק  זה סק  י י ראל"הדה  תב "מע   מ , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הצפרנ  ענאל ורי ז "ל ,  "מתק הרמ תב ז"ל  י ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
למסרמ"ז)ק נעאפאל פס מ לי לפר ר)תתא לא ְְְְְִִֵֵֵֶַֹ

סדת  נרמזי תינתיא צרת י העברת , ְְְְִִִִִִִִֵַָָ֓ה צרת 
י ראה  למל  עלדלת , ר"י רח ניה ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

"רא ית " מת היא רה אחת  הסק מ ה וכ , ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ל"ו) לא(ראית ה רא אר ,'וג מהיטבאל" א  ו" ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹ

עליו  ואמר ליאה,   י קמ "ה )יר תלד ת א(זה"ק  ְְְְְִִַַָָָָָ
אמר  הוה זאי  חנ י רי הא ס קת"ש"חזי, הלכ ת  ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

פס ק זה, על חכמתא מהיטבאלברמזא א  ו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
עכל "ק. יע הוה אלעזר לרי אא  ל י ולא ,' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוג
,ג "ת זכ לרמז זי"ע, החיד "א  נע א מר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹוכתב

תתזכ ב ספרי ,כ"'הרז ראי מני ת,ד יה ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ל עד  ג תזכ ,וי ויחזר  האד  ה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹתמיד

.יראל ְִֵָ

 מל ּבימי ואפּלּו ה ּלילה , ּבחצֹות קם היה  הּמל  ֶ ֶ ֵ ִ ִ ֲ ַ ָ ְ ַ ַ ֲ ַ ָ ָ ָ ֶ ֶ ַ ִ ָּדוד
 מל ה ּוא  ֶ ֶ ַ ִ ָ ַה ּמׁשיח

ראית  זה "ק תב  מה  ע"א)ראה פ"ב  ל ,(רת  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

חצת  ק היה ל ה וד ראה א הזהר:  רְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
 מל ימי ואפ , למילע חי לה וד  מ ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה ילה ,

ובזוה "ק . מל הא ע"א)היח צ"ט    ורא רת ,(ראית  ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עד  לה וד את עה  ה"ה  ראה, א הזהר:  רְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ו צחק  אברה י  ,ר האב ת, מ העלי מה א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחד 
רביעי. רגל ה א ודוד לכא, רגלי לה  ה ה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹויעקב

ראית ד ה ע"ב)ב הר קנח   ו צא ל ) רת  : ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
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א צקה  ,עני ל ועל  בר ל על ה ה , וכל ה דאה ְְְְִִַַָָָָָָָָָָָל 
."ילר א ליחיד יהיה אר רווחה , א צרה ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָעה,

"מ ו "מאר דה ספר תב זה (רתצא ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

( טי ל מה עליו   לה "וד הרד"ק:  היה  ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
. יחנ מ יאת עד  יראל צריכי העניני ל על  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמת ל 
ועל  , יחל א ריאיה על ,איתר ליהח ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַֹעל

קת". זרת  ל מה לבל , רכת  רנסתְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ספר העסק ל  רית לה' התל  ע"ה  ל ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָודוד
את וסר ואהלת , נגעי עסק   איל עליו יחב  י הְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
רה , ספרי חמה נגד  ספרי חמה  י ה ה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָספר
 אי מ י י בר  י ה ה אמירת עי ה לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָוכתב

ח"ו , רה  ל  למיכ יהה ל  אמירת ידי ועל ְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
הת  והזר ת יניה נחס לב ל רי אמר מ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הס ק על  זיע"א הבעש "ט  למיד זצ"ל  ריקל ימ "מי ְְִִִִֵַַַַַַָ
"תה ל ימיע  ה' ולכר תב רת למלל  רצה  י ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ

ספר ל את תה ל ימיע יה יניה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָל 
.דה הזהר ע יהה מד  בפרט  ,י ה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָה

ד ה של"ה ח"ב)וע רי) ואיזה זה ה א מי וז"ל : ְְְִֵֵֵֶֶַַָ
וכל  יריעת מי ה ל  א ה רה, עת  לס לירד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָכ ל 
 מאל אחד  חלק לכ ב אי  למסיק ני ה וכל י  י ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה
תר רק הדה.  רתנ ת מהרמז רבבת  אלפי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאלפי
 מק עד ויל יבא לל  הר צה וכל ל ל , מח ְְִִֶַַָָָָָָֹֹֹֻרה 
  כ בלבד המעיט , ואחד הר ה  ואחד מעת ,  כלְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

 האל בי בנא ע"ל. מיל ספ"ג)ל תב :(זטא  , ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
הא אא מנה ולא מקרא  לא אד ל יד  אי  ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹאפיל
אפיל מנע "  טל "ואחת הסק  ה ל וק רא ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָיב

יד רה כר  .הכי ע ְְֲִֵַַָָָ

נ ז  להי ת עתיד היה  מההר החר  ,א מ מבאר  ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהה
ית ה אז  מי ה ס האחר הר בא עד 'ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָוכ
לא אז י מ יח, יבא  סקיהע בזכת ,ניחְְְִִִִִִֵַַַָָָָָל
.לביאת קרבה סה  היה זה אר , תס עה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָהאר
די  ,'וכ תאח אל אי ב ו  בגיני אמר  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻוזה
יראל  נגאל א  יראל , אל י זה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכ ת 

,צריסחמ ד  לק הא ר דה הצר עד ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
ז עד האה היה לא  העתידה אה  מילה, בדְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
וארי  , רית האל  רצ והא ,ה הד ה ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻלספת

. א')ה כה מאמר מאמרת , ערה .(ל"ה , ְֲֲֲֶַַַָָָָָָ

נפלאֹות  אראּנּו מצרים מארץ  צאת  ָ ְ ִ ֶ ְ ַ ִ ָ ְ ִ ֶ ֶ ֵ ְ ֵ ֵ ִּכימי

מאר צאת "ימי ה סק ר ל מר  י זה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָלפי
נפלאת," ארא טו)מצרי ז, הד(מיכה ר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

,מצרי יציאת ע ה   מ י נ לנ יע ה  הא רְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ
 וד סח   ל הקדה  ספת זכ ת  י נ עה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאז 
ה דה לת ספת נזה  א מה ל ת יציאה  מ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמילה,
הבר אי מה  יצא ,ימינ מהרה  נפלאת  ה ' ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיראנ
 מצרי יציאת אז חה מ מח ה , ה ' , נ אא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָלי
ז ה מחה, ה א עכ ו   מ סח, ויע ל מְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
 מ ציאני מד לזה כנז ה ההר , ל הקדה  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָלתספת 

והרא. האי ְַַָָָָהלת 

להגר "א למה אב תב  ג')וכ א ת י"ד ה אה(רק  , ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
ל ד ה אה  וע ר  ה רה , לד ידי על  רק היה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֻלא

ַַָָהלה .

:"י ח ע" לספר הקמה  ויטאל   יח ר י  תב ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
 מ התעק מניעתנ האת, החכמה עסק לי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹה ל

,נותפאר נמק ית ני ועב  אחר  רמת (ועל היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ע יראל את התעב  גינ על דלה בה לעת   צרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻזה

( ידה .דבריו ְְִִַָָ

שנה  עשרים האסורים בבית חבוש היה עקיבא רבי

 השירי שיר במדרש  חיי איתא יוס הרב ע "י [י"ל (מהגניזה

י"ח ) עמוד תשנ"ה], ירושלי וספר' יד 'כתב הוצאת על ורטהימר , ,
ג)הפסוק '(א  :" טובי שמני [מעשרההשביעי "לריח

 האסורי בבית  חבוש  שהיה  עקיבא, רבי מלכות] הרוגי
 בי  ונותני ,קני של  קולמוסי  מביאי והיו שנה, עשרי
שחיו , תחת ומניחי באש , צרורות ומרתיחי ציפורניו,
 לה מוסי היה כ ובכל  ,שביד מה  הנח לו ואמרו 
וכל  .'עושיה יהיו   כמוה' ,לה אומר היה ומה  תוכחות ,
בבית לו  ושואלי שולחי היו  החכמי לו צריכי שהיו דבר
יב. סנהדרי קח: יבמות  קיב : פסחי [ראה האסורי
שנה עשרי לסו ה "ה ]. פי"ב  יבמות ירושלמי כא: עירובי
שמע קריאת  עונת והיה ליהרג , יצא אסורי בבית ששהה

ובגמרא  .כא עד סא:)וכו ", הוצאתו(ברכות את מתארת 
להריגה עקיבא רבי את שהוציאו 'בשעה   ר"ע של להורג
במסרקות בשרו  את סורקי והיו  היה , שמע קריאת זמ
לו אמרו  .שמי מלכות  עול עליו  מקבל  והיה  ברזל , של 
מצטער הייתי ימי כל לה אמר ,כא עד רבינו, תלמידיו :
אמרתי : , נשמת את נוטל  אפילו  נפש בכל  זה  פסוק  על
אקיימנו . לא לידי שבא ועכשיו  ואקיימנו, לידי יבא מתי

באחד'. נשמתו שיצתה  עד באחד  מארי היה 

תלמידיו, ידעו  ולא  הכיפורים ביום נפטר  עקיבא רבי
להודיע  בא הנביא שאליהו עד

יהוידע", ב" בספרו  זי"ע  חיי  יוס רבינו  וכותב 
כי  שנפטר,  ביו אלו דברי לו  אמרו  לא שתלמידיו
לפני   יו בכל  אלא ,לה השיב ואי ב 'אחד' יצאה  נשמתו
עול  מקבל  היה  והוא בשרו , את סורקי היו להורג  הוצאתו 
אבל  תלמידיו . איתו  דברו ימי ובאות ,שמי מלכות
איתו היו  לא ,הכיפורי  יו שהוא נפטר, שבו  ביו

משלי במדרש כמסופר  ב)תלמידיו , סי' הנביא(פ"ט שאליהו 
עקיבא. רבי של  מותו  על הגרסי יהושע לרבי להודיע  בא

מיתת  ימותו  אם אני תמיה הגדול, אליעזר  רבי להן  אמר 
קשה  שלך לו  אמר  מהו, שלי עקיבא רבי לו  אמר  עצמן ,

משלהן

הובספר להגה"צ "סוד  מצוה", "שירי ספר את הביא "'
על מזאלשי אליהו בנימי הגדולרבי אליעזר רבי צוואת

בנו  ט"ז),להורקנוס פרק מוסר  שבט  בספר שכל (המובא  שביאר ,
ומה הסוד, פי על  עמוקי היו הגדול אליעזר רבי  דברי

סנהדרי בגמרא סח.)שאיתא ר'(ד כשחלה  והתניא וז"ל : ,
למה לה אמר  לבקרו... וחביריו עקיבא ר' נכנסו  אליעזר 
עכשיו ועד לה אמר באנו , תורה ללמוד לו אמרו ,באת
תמיה לה אמר  פנאי, לנו היה לא לו אמרו  ,באת לא למה 
מהו שלי עקיבא רבי  לו אמר ,עצמ מיתת ימותו  א אני ,
...משלה קשה של לו אמר ימות], מיתה  באיזה  [כלומר 

עיי "ש. בטהרה , נשמתו ויצאה  טהור, הוא לה אמר

אליעזר רבי אצל תורה סתרי לומד עקיבא  רבי  היה אם
כולם  היו  אז  תלמידיו, אלף לכ"ד מלמדם והיה הגדול ,

הגזירה  הייתה  ולא מתים, היו ולא אמיתי, באחדות 

את ולימד למד שלא מפני הייתה הקפידה שכל מוב
קיבל   כ ועל הסוד , פי  על  שהייתה אליעזר  רבי רבו תורת

א לקבל יכול  היה  עקיבא שרבי כזה, חמור כל עונש ת 
הגה"ק  כתב וכ ישראל . בני את וללמד  הסוד תורת
טוב, ועשה מרע סור לספר  בהוספותיו  מדינוב מהרצ"א
לימוד כוח כמו  הקדושה  ניצוצי בירור  כוח לנו  ואי וזת "ד:
אלעזר ורבי הרשב"י  שג האריז"ל , בש ומובא הזוה"ק,
מפני  שברח לזה  והראיה  מלוכה , הרוגי עשרה  בכלל היו  בנו 
להמערה , בנו אלעזר  ורבי הוא והל להורגו , שרצה  הקיסר
 נפש במסירות התיקו לעשות ובנו הרשב"י  צריכי והיו
 הסיגי ולהעביר רשב"י , של רבו  עקיבא רבי כמו  להריגה 
 ש  ומסיי ה '. ברכו אשר השדה מ וחרולי  והקמשוני

ה ') סוד  אצל (בספר תורה סתרי לומד היה עקיבא רבי שא
אז  תלמידיו , אל לכ "ד  מלמד והיה  הגדול , אליעזר  רבי

,מתי היו ולא אמיתי, באחדות  כול ניצלי היו היו וג)

אלעזר רבי ובנו יוחאי בר  שמעו רבי כמו  מלכות  הרוגי עשרה מגזירת

ולאשניצלו) שנאה , לא ,אי הסוד תורת לומדי  בי כי ,
כמו גמור , ואחדות  באהבה כול אלא תחרות, ולא קנאה ,

בזוהר הרשב"י  ע"א)שאמר קכ "ח ד  נשא רי (פרשת חי :ִֵַַ
ואמר, מע(ג יראתי.(חבקוק  מע מעי (אמר)ה ' ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ע"ב) חיל .(קכ "ח  למהוי הוה  יאת  תאהתחביב אנ ְֱֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָ
מ תא כ יב,לייא ו), דברי), אלקי ה ' את  ואהב ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ

ז)כתיב  כתיב (דברי ,אתכ ה' א)מאהבת אהב י (מלאכי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
.'וג  ְְֶֶאתכ

הקודש : ואמר,ובלשו  מע ר י ג)מח  ה'(חבקוק ְְִִַַַָָ
חביבת אנ ירא. להית ראי  יראתי. מע ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָמעי 

תב  ה בר, ו)לי ב (דבריוכת ,אלהי ה' את  ואהב ְְְֱֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ז) ב (שוכת ,אתכ ה ' א)מאהבת אתכ (מלאכי אהבי ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

.'ְוג

אי כי ה ', קידוש על  למות  תצטרך מלמדני אינך אם
הסוד  תורת לימוד ידי על  אלא התיקון  לעשות  אפשר 

קיב.)פסחיובגמרא  רבי (ד צוה דברי חמשה :
בבית חבוש כשהיה  יוחי ב שמעו רבי את  עקיבא
תורה , למדני רבי עקיבא] [לרבי  לו [רשב "י] אמר ,האסורי

מלמדני אתה  אי  א לו  אמר , מלמד איני אני אמר 
למלכות  ומוסר אבא  ליוחי ממהאומר יותר  בני לו אמר  ,

בסכנה , ומי  לו אמר להניק, רוצה  פרה לינק רוצה שהעגל
היתלה ליחנק בקשת א לו אמר בסכנה , עגל והלא
ללמדו חשש עקיבא שרבי  ורואי עכ"ל. גדול, באיל
רבי  לו  אמר  זה  ועל ,האסורי בבית שנה עשרי כשהיה

מלמדני אתה  אי א אבאשמעו ליוחי אומר אני
למלכות  ומוסר שאי האריז"ל  כתבי פי על על לבאר יש  ,

מלכות למדת  אלא הרשעה , מלכות כא למלכות  הכוונה
למידת שנמסר נקרא, הש קידוש  על שבמיתה דקדושה ,

כוונתו וזה העליונה, תצטר מלכות  מלמדני אינ שא
אלא התיקו לעשות  אפשר אי כי  ה', קידוש  על למות 

הסוד  תורת לימוד ידי הקליפותעל את שור ובזה  ,
גדול  באור העול את ומאיר  החוש ה ')ומגרש (סוד .

לומד היה  עקיבא רבי  א כי ,לומדי אנחנו הזה מהסיפור 
להינצל  יכול  היה התורה , סודות הגדול  אליעזר רבי אצל 
יוחאי  בר שמעו רבי כמו מלכות, הרוגי עשרה  מגזירת
תמה אליעזר  רבי לו שאמר מה  וזה  ע"ה, בנו  אלעזר  ורבי 
על  מליהרג גבוה יותר הסוד תורת  לימוד כי וכו ', אני 
לא ימותו , ולא שיחיו הוא הסוד תורת כל  כי ה ', קידוש 
שכתב  כמו  ישראל ,  ע כל  את  ומציל מכפר אלא הוא, רק

הקדוש: לרי בזוהר לברכה נ זכר  האל אמר ְְְִִִִֵַַָָָָעד
אתליא ד לתא מ  רק ית ה הר ספר האי :מעְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
לרי  ינר מה  ל קכ"ד : ד עד תראה. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָדרא

ח רא האי הרקיע זהר יזהיר יליוה .מעְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָֹ
–  ינ צרי לא   יאי ההר ספר   איה ילרצה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

 בגי מיח חבלי  יסל לא ההר ספר ה מד  י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹלמר:
ה הר ספר ה א א דחי  מאילנא למטע עתידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹיראל 

רחמי. מלתא  י ְְֲִִֵֵַָָיפק
את לזכות צרי אלא לעצמו, ללמוד מספיק לא כ ועל 
הסוד תורת כי ישראל ! לכל  ולהשמיע וללמד הרבי
 למע האחרו בדור  הרבי את וללמד להתגלות נועדה 

תור לקראת  העול את והגאולההכינו משיח של  תו
שלימה .

הּדחק ּבׁשעת עליו לסמ ׁשמע ֹון רּבי הּוא  ָ ְ ַ ַ ְ ִ ָ ָֹ ְ ִ ְ ִ ִ ַ ַ ְּכדאי

ה א דאי .הרחמי מ נתיא ל , ה החק  עת  ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָ
ה חק עת עליו  לסמ מע ס:)ר י   עד(רכ ת וכ : ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ

ה חק עת ל "ס, כתי ל מר(וקא)כ ה   י ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָ
סה ה "ס ברי י יחאי (מה:)על  מע רי אמר  ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ

(  מק כל מע ר י סת העל) הא ל  את  לפטר  יכלני ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ
הכ יד  והאחר ,פס עד להע ברא  מ ,י ה  ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָמ

אד ל ת ל  פס מהרה עת צדק אל יאת קד (הא  ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

(אמ ימיננגד נפ עמד הא יחאי    מע ר י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ר מי  אז,(אד )מלכי  לה אמר  ועל  ת, דאמרינ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ימי  אחרית יאי ימא ס בפרט  יהרג , ה  מעְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ה הר בכח  כח יחאי  מע רי   וזה , אד ְְְְֱִִֶֶַַַַַָֹֹֹל ת
מחבלי  לה יל תראה  דרא רנס ית ,רח  ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה
עת נקראי מי ה וא .כח ל תא מ ויפק ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹמ יח,

דחקא ה ד ,(גלתא)החק הר מבאר חקא תר ְְְְֲֲַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 אמר יר   ר"י)על  לסמ(רק מע רי הא דאי  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָֹ

 הינ החק, עת ד ע עמד החק , עת  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָעליו
זר . מכיס  אנ ת זכ ועל  ,הא ני רה (ברי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

לט) א ת ט ' .מהדרא  ֲַָ

 רתנת חק אי אמת וז"ל: תב , יעקב ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹביעת
לפסק  זה סק  י י ראל"הדה  תב "מע   מ , ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הצפרנ  ענאל ורי ז "ל ,  "מתק הרמ תב ז"ל  י ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
למסרמ"ז)ק נעאפאל פס מ לי לפר ר)תתא לא ְְְְְִִֵֵֵֶַֹ

סדת  נרמזי תינתיא צרת י העברת , ְְְְִִִִִִִִֵַָָ֓ה צרת 
י ראה  למל  עלדלת , ר"י רח ניה ספר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

"רא ית " מת היא רה אחת  הסק מ ה וכ , ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ל"ו) לא(ראית ה רא אר ,'וג מהיטבאל" א  ו" ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹ

עליו  ואמר ליאה,   י קמ "ה )יר תלד ת א(זה"ק  ְְְְְִִַַָָָָָ
אמר  הוה זאי  חנ י רי הא ס קת"ש"חזי, הלכ ת  ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

פס ק זה, על חכמתא מהיטבאלברמזא א  ו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
עכל "ק. יע הוה אלעזר לרי אא  ל י ולא ,' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוג
,ג "ת זכ לרמז זי"ע, החיד "א  נע א מר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹוכתב

תתזכ ב ספרי ,כ"'הרז ראי מני ת,ד יה ְְְְִִִִֵֵַָָָָ
ל עד  ג תזכ ,וי ויחזר  האד  ה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹתמיד

.יראל ְִֵָ

 מל ּבימי ואפּלּו ה ּלילה , ּבחצֹות קם היה  הּמל  ֶ ֶ ֵ ִ ִ ֲ ַ ָ ְ ַ ַ ֲ ַ ָ ָ ָ ֶ ֶ ַ ִ ָּדוד
 מל ה ּוא  ֶ ֶ ַ ִ ָ ַה ּמׁשיח

ראית  זה "ק תב  מה  ע"א)ראה פ"ב  ל ,(רת  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

חצת  ק היה ל ה וד ראה א הזהר:  רְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
 מל ימי ואפ , למילע חי לה וד  מ ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה ילה ,

ובזוה "ק . מל הא ע"א)היח צ"ט    ורא רת ,(ראית  ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

עד  לה וד את עה  ה"ה  ראה, א הזהר:  רְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ו צחק  אברה י  ,ר האב ת, מ העלי מה א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחד 
רביעי. רגל ה א ודוד לכא, רגלי לה  ה ה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹויעקב

ראית ד ה ע"ב)ב הר קנח   ו צא ל ) רת  : ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
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וכל  וד אמר ותח ת  ירת תא ל  וכ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהקודש :
החכמה . סד ,עלי סד הי  ,ע  הי  תְְְְִֶֶַָָָָָָֻא

הּקּבלה  ּבלּמּוד ה ּגאּלה   ָ ָ ַ ַ ִ ְ ָ ֻ ְ ַ ַ ִעּקר

ה אה וער ה רה, לד  ידי  על  רק היה, לא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻהאה
ה לה. ג')ל ד  א ת  י"א רק  למה  ה(אב ע הרע הצר  ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

האד יב זה ל ד ידי  על י דע י ק לה, ילמד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹא 
למה ט')תבה ו' יעיה ה (הגר "א ה רה נימ ת . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

לחיצנת והחיצ נ ת פ ה הא  ה לפנימ ת יְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַח
, ת הרלהת יכל הרע  יצר אי וסד  רמז  סקיוהע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ה(כ "ו את ח' רק  למה רת .(אב מ מתחילה ההגה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לב  הסר ה רה. חלקי  יתר  יגימ  אחר ורק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ה גלית . ה רה את יגי ר)מ ס מ ילנא .   אאחד(ה ל . ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיג.  יד יכלת  י  א בט תא דיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמה 
יל  לא והא ה רה סדת לה יג יכל היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמי

.יק דיני נ ,יג הגר"א ,לה מ ילנה, האל רי אה) ְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ

כ "ד ) חלק למה  ְֵֵֶֶֶָאב

ויֹוׁשב מע ּטר  ׁשּיהיה לר ׁשּב"י ּגֹורם האּדרא את  ֵ ְ ָ ֻ ְ ֶ ְ ִ ֶ ִ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ִ ָ ֶ ֵ ַהּלֹומד 
ּברא ׁש ְּכמל ֶ ֶ ְ ֹ

רי  הקל הצה"ק  תב  מ לאיאז זיע"אאברה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֻ
ל  הרבהחיד"אזקנ הק ל ,גלאנטי אברה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

החה" "אר ספר"נאדמ ה"ארא (פרתעל  ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ע"ב) קכ"ג   טי מ:קד ל וזה אחר,  ה ע ד אפיל ְְְֲִִִֶַַַַָָָ
דברי  סקיע אנ  זמ ל  ,ינינמ ר"י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָפטר 
עטר תיו   מל מער  מע ר י א "אתעטר" ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהארא ,

, גוו וי ב , ראקד ל א מחהעד י הא . ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ
מצוה. סעדת לעת דאי ואי  מ  דלה ואי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ז ה"ק, ה ד  זכת הא, ה  ל יב אר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָספק
מבא האר"י  כתבי באר מ .תפ תקל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹזה 

)קי סה הירי( ער יר  ספר  :חברי י "הבת ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
המיעיני ": ל לק יבית מקב ח'בריראי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָ

ה'מיעני  לל 'ק יבי אמ 'קה רחמלה,, מ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ו חמל  כה  נער וה ה  סק  על מ ת , פרת ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹזהר

זה . והב ,'וג ר"י)עליו תי זכ (ספר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

בכל  יתכ אל  רכה הביא  יראל ית ל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחינ
הר"י  לנ מת להתקר  כל ת הר"י טרגע בו אי   ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ

דע הרכ ת , מ קר   עות טבה לכ ייר ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָזי"ע
 עי ג מ נע הרת מל  מיל  מג ד ה ִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹההר
 י כ בר  יצ ה ה האחר ר בפרט  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָואס נ ת
מהימנא: הרעיא הבטיח כבר  ה לימה  לגאלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָעיני

רחמי " גלתא מ  יפק א  אחינ "ספרא  על אר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
לימ ד להבק יראל ע את יל וה  ח ריה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה
טב   ימליצ והר "י , היח בו אי ,דה ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָהז הר 
 לנכ למי ע עת ונ ע , מדיה ל  על ,מירְְְְִִִִַַַַַָָָָ

.ימצ ְְִַָליה 

קאמר מאי ידע ּדלא אף לּנׁשמה מסּגל  הּזהר  ַ ָ ָ ַ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ֻ ְ ַֹ ַ ְלׁשֹון 

ה תבר וגדל פארת יקר  דל הקרנדע  ספר  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
זהר ני דוה  מע רי האלקי הא חר ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

לברכה, צ יק זכר עליחאי לקד  ל מע אד ארי  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
, י  י הידלתתיו  חכמי ל אר  נל א ְְְֲֲִִִֶֶַַָָ

קאמר .(ההר)ההב מאי  ידע לא א למה מאד מסל ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

יועט . פלא  בספר  דובב)כתב   ז"ל(ער רבותינו פירשו לשונו : וזה
שפתותיו הזה בעול משמו תורה דבר שאומרי חכ תלמיד שכל
כמו ,קונדיטו יי כשותה  רוח  ונחת הנאה לו ויש בקבר  דובבות
היה אחת שפע בספרי כתוב ...,שקלי מסכת  בירושלמי שכתוב 

מתושמד לאחד  והציל ,בהקי ז "ל אלשי מוהר "מ  ונגלה
בתמידות ספרו לומד שהיה סיבה מפני עכ"ל.ההפיכה, ,

ביבמות  חז"ל ע "א )אמרו צז  ע"ב  לשמעתא (צו אמר אלעזר  ר' ...אזל :
איקפד . יוחנ רבי שמע .יוחנ דר' משמיה אמרה ולא מדרשא, בי

יוחנ ורבי האי?... כולי קפיד  טעמא אמרמאי יהודה רב דאמר 
" דכתיב מאי עולמי רב :  באהל לאד "?אגורה לו  אפשר  וכי

?עולמי בשני רבונולגור הוא:  ברו הקדוש  לפני  דוד אמר אלא
בעוה"ז. מפי שמועה דבר שיאמרו  רצו יהי  ,עול רבי של דאמר

דבר שאומרי חכ תלמיד כל יוחי: ב שמעו רבי  משו  יוחנ
בקבר דובבות שפתותיו  הזה בעול מפיו יצחק שמועה ר ' אמר  .

" קראה? מאי נזירא : שמעו ואיתימא  זעירא  הטובב כיי  וחכ
 ישני שפתי דובב למישרי לדודי מההול .ענבי של  ככומר ."

דובב, מיד עליו אצבעו   אד שמניח כיו ענבי של א כומר
הזה בעול מפיה שמועה  דבר שאומרי כיו חכמי תלמידי

בקבר דובבות  דבש ,שפתותיה יערות בספר זה על ופירוש  (חלק .

ז) דרוש  אבלשני עולמות, בב ' דר אי מקו מכל ,להבי היינו ... :
 ש מתלבשת צדיק נשמת אז מפיו, שמועה דבר כשאומרי

 ש עומדת ,בלומדי בעול עולמות, בב' דר  אמרינ שפיר   וכ ,
בקבר בגו נתלבשת ג ,העול ובזה דגרמי הנצחי כבהבלא ,

עכ "ל, בקבר  בגו שנתלבש  בקבר, דובבות שפתותיו עוד אמרו  ועיי)

טז) דרוש   ראשו חלק דבש , זצ"לביערות הרמח "ל מכתבי בליקוטי [ראה .
כותל בעני לוצאטו] חיי משה באד [רבי לוז: סוד המערבי,

לתחית הגו יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד עצ נשאר
דגרמי. הבלא נק' והיא  הנפש  מ חלק ג ש ויש  .הוא המתי כ

יבנה שעליו לוז זה וה"ס  המערבי, הכותל נשאר המקדש , בבית 

הבלא  נקרא  עליו השורה הקדושה ואותה לבא, לעתיד הבני
דגרמי].

זי"ע הטוב להרי"ח וחיי תורה חת)ובספר א (מערכת כתב : ,
הוא  הרי ,העליו  בעול שכבר  חכ תלמיד של  חידושי אומרי

 מקו לאותו העליו מעול הקדושבא בזוהר פרשתכמבואר ג' (חלק 

ע "א ) ר"כ ד הזוהר,פנחס פנותרגו אומר שהיה אחד קול שמעו  :
 מקו דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא יאיר, ב פנחס לבי מקו

[העליו] ההוא בעול כשהוא תורה, דברי בו חידש פוקדשהצדיק 
אליו ובא  הזה] בעול] מקו צדיקי לאותו בו ששורי  שכ וכל ,

בא  הנה  זה כעי תורה, ש ולומדי ,מקו אותו לקדש  אחרי
דברי   מחדשי הצדיקי אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר ב פנחס רבי
יאיר,  ב פנחס רבי ,מלפני שאמר  תורה דבר אותו  ונתחדש תורה

.כא לפניו  מתחדש  עתה 
הבא:א) בעול במחיצתו  לישב  זוכה ספריו הפצת ידי על 

במחיצת ויושב זוכה  תורה לאור להוציא  מממונו ספרי המדפיס
, לעול החיבור יצא ידו  על שהרי ,הספרי מחברי חכמי התלמידי
המשכ למקצועות  גנוז היה ואילו עת , בכל הדעת ותרבה 
יבמות במסכת חז"ל  אמרו והנה  ב .  בו.  לומדי היו לא , בירכתיי

ע "ב) צ "ו   ד) הגור זה ולפי ,ש כדאיתא וכו' דובבות שפתותיו
שהרי  במחיצתו, ויושב  זוכה הוא ג מותו, אחרי חי החכ שיהיה
בעצמו החכ הבא, לעול בא  כשהוא ספק ואי להחיותו, גר הוא

פניו. לקבל לקראתו  יוצאי מרחמוהי סיעת איסטרולסה ע מהרח"א  הגאו)

ע "ב) כ"ג  ד וישלח פרשת אברה ב .בספרו
הצדיק:ב) נשמת הוא הצדיק של ונא הספר ,ש עיי וכו' בחלו

לספר , אמ עלינו יג זכותו זוננפלד מהרי"ח הגה "צ בהסכמת לעיי
לאור . הוצאה אודות ומשפט", בספרו"צדקה זצ "ל  פלאגי מהר"ח  עוד (ראה

ריז) אות  ס' מ "ע  ," וחיי עלינו"תורה יג זכותו מסאדיגורא  האדמו"ר ג .
של והספר  והנפש, הגו בשביל הוא  להצדיק שהציו מביא ,אמ

הצדיק . לנשמת הוא  הצדיק

מעזז) פס זהר ני מא טא  ד ה הרב (הס מת וראי . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
, י כל הר  י  חמ ללמד  עצמ עלתלקע והא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

לכת  נלת  כ לז  להאיר פל דל   ות ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָדל 
וה א , ה נע לזת  רעת  ותאות רעת  מת ציְְְְֲִִִֵַַַָָֹק

.פה ל  עיפ  לחטאי ות אצעמרא  (מ רה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מ') א ת נת להחיד"א  וכ  בה. לבעל  האר "י  מר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
, י כל ני א זהר   י חמה מרי אמר נהג  וכ ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

 ניה א הר , א ני ת ילה ,  דל לק ע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹורי 
. בי ט מ')אחד א ת להחיד "א אצע (מ רה  חי . מעלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מעל  מי מאד חב  הא  הררה  אמר עד , ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
"לנטע אמר: התב ועליו ,יחד מי נה  ד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה
עי  קרי אל אה ", עי  לצ ולאמר אר וליסד  מיְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
וה א ,'וכ ה א ר ד לה   עה  עי, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻאא
הרית ג  לעו בפרט חאת לכל  עו לכל דל ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

וג .'ב וכח מבי  אי א  דה ההר ספר לד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
בלבד  המעיט  ואחד הרה ואחד . יח ח אְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

.מיל ל כ(ח  ער ע י (לא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ה ּתפּלה  קדם  חדׁש זהר   ָ ִ ְ ַ ֶֹ ָ ָ ַֹ ַלֹומר 

 קד זהר מעט לה יד  צי ר  א להאברכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיד
להית לייכ    ה  ,חד זהר יד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹה פה

מ ט לי)חסיד. א ר רי  דה הרב  אהר )ברי . ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

תזכ י אמ ר ת, דה הר  ילמד זכה  ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹא
ללילה. מה מהלת י ראל זכהיצא א וא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

מז הא י ה ילמד כ י על א , ְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹלהבינ
להמה, ימא רחמיו רב  הא  ר דוה ְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹ

הא י  ההר,  ל לד  זכת פרט  ל ְְְְֲִִִִִִַַָֹמ אלת
 נילי  מגמ הא  י על  א י ק ו אי נייחא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

דה זה זכ ת רקיע מא  ספ מא חב  ְִִֶַַַַָָָָָמא
   אמ אל, לצ בא וידג ויחי ימהר ה א רְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

. רצ הדמ ני )יהי  תב הד סדר  ,מי ה ער .(סר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

מעלת  יא מיל דלה  ל א ורעי, ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָאחי 
ספר ל ד ל רברבי אילנא האי  חילא י ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכה
חפי  צירצ ל ח  זע אר רו ,ד ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹה הר

ה ר, ה ל ת להאירמ האד לב  יתלהב לא האי ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
הר י כל קבע ער  לקע די ל למע ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹאז

.'כ ליהמק ספרי  אר  ניב  דד היס) ְְְְִִִִֵַַַָָָֻ

( יצה ער  הי, ער  העב דה,  רו . עצמ לק ע  ראי ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹ
, י כל זהר  י חמ דלהללמד עלת והא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ

לכת ,נלת  כלז להאיר  פל דל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָות
,ה  נע לזת רעת, ותאו ת רעת מת ,ציְְְֲִִִֵַַַָָֹק

. פ ה ל  עיפ לחטאי ות מרא וכ והא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
בה לבעל   לברכה נזכר האר "י  מר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָנת

, י כל ני א זהר  י  חמ נהג אמר  וכ ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
צבי. רי הרב   רינמ דה די ור י (נתיבמרי ְְְִִִִִִֵַַַַָָ

ביל מקאמארנא, איזיק  יצחק ר י הרב  רינלמ תי רה מצוה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ל"א) סימ א' ִָאת

יֹום  עד אל ּול  חדׁש מרא ׁש יֹום ארּבעים  זהר ּתּקּוני  ַ ֱ ֶֹֹ ֵ ִ ָ ְ ַ ַֹ ֵ ִֹ ְ ִללמד
 ִ ִ ַהּכּפּורים 

 ספרי כה ועד מל א על הק מת  ס ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻיע
מאד  הלהיב יקדעי אר ההר  הני  ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹ

ריה י עד אלל חד  רא  יי (ואלי ְֱִִֵֵֶֶַַַֹֹ

אר הבה ח את נח ופ ח  ו' ת תב מ ה זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹלהסמי

ריה י ודא ע אהעה אא היא נח האתבת ילי  ח ְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

 י ה ר "א באר וכתב אר יתירה  א ר בי אמצעיתא  ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעדא 

ה בה  חנת  ריה חית עאה  אא בה וזהוה א ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

חדת ב מרא עיהיד  י עיאר  ה י עי אר  מ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

נח תבת גונא איהי זהר  הני  על איתא מהימנא ורעיא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹאלל

ד ע. 'ר "א)וכמה זהר  ני לא ר הציא (הקמת . בחד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
האמת חכמת למד  ה חצי למ דאלל   ה וחצי ְְְֱֱֲֲִִִִֶַַַַָָ

וכ ר ה נה  רא הלכ ת  ער לח ו סי בית ְְְְִִֵֵַָָָָֹֻטר
, לה  כי ה סקיה ל  ע וללב בערת וס ה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

וקא , האמת חכמת  א י  למ ד לא בה ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹימי
וההר  י הה לד רה לסת ר י מי בְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֻ
יל  פנה  אר ל רית  ה בעזרת  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכצא

.רצ יהי  אמ רקותצליח הכלית חלק  ד ה (עב דת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ולהיתע')  הל. יד אל ל  חד ניה ספר  ְְְֱִִִֵֶֶַַַֹֹ
. הקמה )מת מל (א ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ּקד ֹוׁשה  הּׁשכינה וצער  על סֹובל מהימנא  רעיא  ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ ַ ַ ְֹ ֵ ָ ְ ֵ ְ ָ ֲ ַ ֶֹמׁשה 
ׁשאינם  ּבזה , לסייע ֹו ר ֹוצים חכמים הּתלמידי אין ּכי  ָ ֵ ֶ ֶ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ַ ֵ ִ ַ ְלבּדֹו,

ה ּתֹורה  סֹוד ֹות  ללמֹוד  ָ ַ ְ ִ ִר ֹוצים

ויחי ר ת  על  פר דה י הח (בר תוהאר ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

ליה דה ) אל יעקב וה א ,רא אל  הא מה יאר, ְְֲִִִֵֵֵֶַָֹֹ
 ד ה זהר דאמר  ,א "אחר'ה 'היה מהר"ת "מ'ה ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

ט),"היה"– א נת ,(קהלת מהימנא רעיא מה   ואי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
טלני ל ע לגא ל רצה קראהרה ד ה [בהר , ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הזהר ספר סקיע אינ י לא  ג " האר "ע י ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
למ ד   דלי יהרא זמ  ע דבכל ,  סימ ,[ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

עסק  ח  ה א רה ל יינ נ היה  צרי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלגאלה,
חלקיה, ד' – הפרד"ס כל על ה רה  יריה יר   דפר) ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

("יה ית אל "הביאני ירי,ה ס ק בלי ס ח"ו לאו   וא , ְְֱִִִִִִִֵֶַַַַָָ
עכת"ד . , נגאלי יראל ע  ה רה  ח  ידי על  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורק

ראית  רת ד ה ז הר   אמר מה חזי (ק ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

מעהכח ) נת מי והרי אלעזר, ר י אמר  :ד ה ל :ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
? אמר ואה ני, : ל אמר במ ה ? יראל  אד ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹל 

 למד לא מו)וכי ל ,(יעיה אמר אחרית !? מראית  מ יד  ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
,אד נקרא וה א מת, לא מה ולכ ו אי. הא בגלל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

 אא עזר, מצא  לא לאד האחרנה לת  ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻנאמר
עזר מצא לא לאד האמצעי עד  נאמר  וכ . נגְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מהלת. כינה תב ציא  ב)זה וכה(שמות ה  פ ו ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
לא  אמר  ,מ  תבדמ ה א מה  . אי אי י ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹו רא
על  רמה  אלהי ה' ו ל  זמ  תא .נג עזר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמצא

ואא. אא  אלהי ה ' .ת האדלה ז  ,ר מה ְְֱִִֵַַַָָָָָָָֹ
 טו)(בראאמר  הילשית .אבר על נפלה  ותר מה  ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מלעתיו אחת  ו ח  גל ת. אא נה  אי .י ו מ ה  ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹעל
נטל ה בירה  ל עלמת תמא אא מי? ל מלעתיו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ו ס ר בנה. יפה ,לב צד וה א ,מה אחד  ואא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאא

 אמר  ר זה   חה ו)ר  ר .(שב ה א   ְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
 ולכ ח ה, פני  מ ה  ני  נאמר ועליו , אד מ ה  ל ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹר 

ו) מל :(שיר  מק באר  חה. רה  כ בנה דמהיפה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
י  , לב הדה הכינה וצער על סבל מהימנא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹרעיא 
ציר  אינ זה, לסייע ציר חכמי הלמידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי

נג ל אא הרה, סדת הדללמד מצא ולא ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
 וכ הלת, מ הכינה את  להציא עזר מי הא רְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

והינה . הרמה  ְְְֵֵַַַָָסד

הזאת  החכמה בעסק תלויה  הגאולה כל 

אפרי מחנה מיני)בדגל  מ ה ,(רת  ר ר  וזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
תה  יהינר ואיתא  מה, חינת י ודר ר  כל (י ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מ ה ) חינת היה יחאי  מע, ה מ בר ר מה  וידר , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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וכל  וד אמר ותח ת  ירת תא ל  וכ ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהקודש :
החכמה . סד ,עלי סד הי  ,ע  הי  תְְְְִֶֶַָָָָָָֻא

הּקּבלה  ּבלּמּוד ה ּגאּלה   ָ ָ ַ ַ ִ ְ ָ ֻ ְ ַ ַ ִעּקר

ה אה וער ה רה, לד  ידי  על  רק היה, לא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻֻהאה
ה לה. ג')ל ד  א ת  י"א רק  למה  ה(אב ע הרע הצר  ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

האד יב זה ל ד ידי  על י דע י ק לה, ילמד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹא 
למה ט')תבה ו' יעיה ה (הגר "א ה רה נימ ת . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

לחיצנת והחיצ נ ת פ ה הא  ה לפנימ ת יְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַח
, ת הרלהת יכל הרע  יצר אי וסד  רמז  סקיוהע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ה(כ "ו את ח' רק  למה רת .(אב מ מתחילה ההגה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לב  הסר ה רה. חלקי  יתר  יגימ  אחר ורק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ה גלית . ה רה את יגי ר)מ ס מ ילנא .   אאחד(ה ל . ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

להיג.  יד יכלת  י  א בט תא דיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמה 
יל  לא והא ה רה סדת לה יג יכל היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמי

.יק דיני נ ,יג הגר"א ,לה מ ילנה, האל רי אה) ְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָ

כ "ד ) חלק למה  ְֵֵֶֶֶָאב

ויֹוׁשב מע ּטר  ׁשּיהיה לר ׁשּב"י ּגֹורם האּדרא את  ֵ ְ ָ ֻ ְ ֶ ְ ִ ֶ ִ ְ ַ ְ ֵ ָ ְ ִ ָ ֶ ֵ ַהּלֹומד 
ּברא ׁש ְּכמל ֶ ֶ ְ ֹ

רי  הקל הצה"ק  תב  מ לאיאז זיע"אאברה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֻ
ל  הרבהחיד"אזקנ הק ל ,גלאנטי אברה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ

החה" "אר ספר"נאדמ ה"ארא (פרתעל  ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ע"ב) קכ"ג   טי מ:קד ל וזה אחר,  ה ע ד אפיל ְְְֲִִִֶַַַַָָָ
דברי  סקיע אנ  זמ ל  ,ינינמ ר"י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָפטר 
עטר תיו   מל מער  מע ר י א "אתעטר" ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהארא ,

, גוו וי ב , ראקד ל א מחהעד י הא . ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ
מצוה. סעדת לעת דאי ואי  מ  דלה ואי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

ז ה"ק, ה ד  זכת הא, ה  ל יב אר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָספק
מבא האר"י  כתבי באר מ .תפ תקל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹזה 

)קי סה הירי( ער יר  ספר  :חברי י "הבת ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
המיעיני ": ל לק יבית מקב ח'בריראי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָ

ה'מיעני  לל 'ק יבי אמ 'קה רחמלה,, מ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ו חמל  כה  נער וה ה  סק  על מ ת , פרת ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹזהר

זה . והב ,'וג ר"י)עליו תי זכ (ספר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ

בכל  יתכ אל  רכה הביא  יראל ית ל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאחינ
הר"י  לנ מת להתקר  כל ת הר"י טרגע בו אי   ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ

דע הרכ ת , מ קר   עות טבה לכ ייר ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָזי"ע
 עי ג מ נע הרת מל  מיל  מג ד ה ִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹההר
 י כ בר  יצ ה ה האחר ר בפרט  ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָואס נ ת
מהימנא: הרעיא הבטיח כבר  ה לימה  לגאלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָעיני

רחמי " גלתא מ  יפק א  אחינ "ספרא  על אר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
לימ ד להבק יראל ע את יל וה  ח ריה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה
טב   ימליצ והר "י , היח בו אי ,דה ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָהז הר 
 לנכ למי ע עת ונ ע , מדיה ל  על ,מירְְְְִִִִַַַַַָָָָ

.ימצ ְְִַָליה 

קאמר מאי ידע ּדלא אף לּנׁשמה מסּגל  הּזהר  ַ ָ ָ ַ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ֻ ְ ַֹ ַ ְלׁשֹון 

ה תבר וגדל פארת יקר  דל הקרנדע  ספר  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
זהר ני דוה  מע רי האלקי הא חר ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

לברכה, צ יק זכר עליחאי לקד  ל מע אד ארי  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
, י  י הידלתתיו  חכמי ל אר  נל א ְְְֲֲִִִֶֶַַָָ

קאמר .(ההר)ההב מאי  ידע לא א למה מאד מסל ְְְְַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

יועט . פלא  בספר  דובב)כתב   ז"ל(ער רבותינו פירשו לשונו : וזה
שפתותיו הזה בעול משמו תורה דבר שאומרי חכ תלמיד שכל
כמו ,קונדיטו יי כשותה  רוח  ונחת הנאה לו ויש בקבר  דובבות
היה אחת שפע בספרי כתוב ...,שקלי מסכת  בירושלמי שכתוב 

מתושמד לאחד  והציל ,בהקי ז "ל אלשי מוהר "מ  ונגלה
בתמידות ספרו לומד שהיה סיבה מפני עכ"ל.ההפיכה, ,

ביבמות  חז"ל ע "א )אמרו צז  ע"ב  לשמעתא (צו אמר אלעזר  ר' ...אזל :
איקפד . יוחנ רבי שמע .יוחנ דר' משמיה אמרה ולא מדרשא, בי

יוחנ ורבי האי?... כולי קפיד  טעמא אמרמאי יהודה רב דאמר 
" דכתיב מאי עולמי רב :  באהל לאד "?אגורה לו  אפשר  וכי

?עולמי בשני רבונולגור הוא:  ברו הקדוש  לפני  דוד אמר אלא
בעוה"ז. מפי שמועה דבר שיאמרו  רצו יהי  ,עול רבי של דאמר

דבר שאומרי חכ תלמיד כל יוחי: ב שמעו רבי  משו  יוחנ
בקבר דובבות שפתותיו  הזה בעול מפיו יצחק שמועה ר ' אמר  .

" קראה? מאי נזירא : שמעו ואיתימא  זעירא  הטובב כיי  וחכ
 ישני שפתי דובב למישרי לדודי מההול .ענבי של  ככומר ."

דובב, מיד עליו אצבעו   אד שמניח כיו ענבי של א כומר
הזה בעול מפיה שמועה  דבר שאומרי כיו חכמי תלמידי

בקבר דובבות  דבש ,שפתותיה יערות בספר זה על ופירוש  (חלק .

ז) דרוש  אבלשני עולמות, בב ' דר אי מקו מכל ,להבי היינו ... :
 ש מתלבשת צדיק נשמת אז מפיו, שמועה דבר כשאומרי

 ש עומדת ,בלומדי בעול עולמות, בב' דר  אמרינ שפיר   וכ ,
בקבר בגו נתלבשת ג ,העול ובזה דגרמי הנצחי כבהבלא ,

עכ "ל, בקבר  בגו שנתלבש  בקבר, דובבות שפתותיו עוד אמרו  ועיי)

טז) דרוש   ראשו חלק דבש , זצ"לביערות הרמח "ל מכתבי בליקוטי [ראה .
כותל בעני לוצאטו] חיי משה באד [רבי לוז: סוד המערבי,

לתחית הגו יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד עצ נשאר
דגרמי. הבלא נק' והיא  הנפש  מ חלק ג ש ויש  .הוא המתי כ

יבנה שעליו לוז זה וה"ס  המערבי, הכותל נשאר המקדש , בבית 

הבלא  נקרא  עליו השורה הקדושה ואותה לבא, לעתיד הבני
דגרמי].

זי"ע הטוב להרי"ח וחיי תורה חת)ובספר א (מערכת כתב : ,
הוא  הרי ,העליו  בעול שכבר  חכ תלמיד של  חידושי אומרי

 מקו לאותו העליו מעול הקדושבא בזוהר פרשתכמבואר ג' (חלק 

ע "א ) ר"כ ד הזוהר,פנחס פנותרגו אומר שהיה אחד קול שמעו  :
 מקו דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא יאיר, ב פנחס לבי מקו

[העליו] ההוא בעול כשהוא תורה, דברי בו חידש פוקדשהצדיק 
אליו ובא  הזה] בעול] מקו צדיקי לאותו בו ששורי  שכ וכל ,

בא  הנה  זה כעי תורה, ש ולומדי ,מקו אותו לקדש  אחרי
דברי   מחדשי הצדיקי אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר ב פנחס רבי
יאיר,  ב פנחס רבי ,מלפני שאמר  תורה דבר אותו  ונתחדש תורה

.כא לפניו  מתחדש  עתה 
הבא:א) בעול במחיצתו  לישב  זוכה ספריו הפצת ידי על 

במחיצת ויושב זוכה  תורה לאור להוציא  מממונו ספרי המדפיס
, לעול החיבור יצא ידו  על שהרי ,הספרי מחברי חכמי התלמידי
המשכ למקצועות  גנוז היה ואילו עת , בכל הדעת ותרבה 
יבמות במסכת חז"ל  אמרו והנה  ב .  בו.  לומדי היו לא , בירכתיי

ע "ב) צ "ו   ד) הגור זה ולפי ,ש כדאיתא וכו' דובבות שפתותיו
שהרי  במחיצתו, ויושב  זוכה הוא ג מותו, אחרי חי החכ שיהיה
בעצמו החכ הבא, לעול בא  כשהוא ספק ואי להחיותו, גר הוא

פניו. לקבל לקראתו  יוצאי מרחמוהי סיעת איסטרולסה ע מהרח"א  הגאו)

ע "ב) כ"ג  ד וישלח פרשת אברה ב .בספרו
הצדיק:ב) נשמת הוא הצדיק של ונא הספר ,ש עיי וכו' בחלו

לספר , אמ עלינו יג זכותו זוננפלד מהרי"ח הגה "צ בהסכמת לעיי
לאור . הוצאה אודות ומשפט", בספרו"צדקה זצ "ל  פלאגי מהר"ח  עוד (ראה

ריז) אות  ס' מ "ע  ," וחיי עלינו"תורה יג זכותו מסאדיגורא  האדמו"ר ג .
של והספר  והנפש, הגו בשביל הוא  להצדיק שהציו מביא ,אמ

הצדיק . לנשמת הוא  הצדיק

מעזז) פס זהר ני מא טא  ד ה הרב (הס מת וראי . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
, י כל הר  י  חמ ללמד  עצמ עלתלקע והא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

לכת  נלת  כ לז  להאיר פל דל   ות ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָדל 
וה א , ה נע לזת  רעת  ותאות רעת  מת ציְְְְֲִִִֵַַַָָֹק

.פה ל  עיפ  לחטאי ות אצעמרא  (מ רה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מ') א ת נת להחיד"א  וכ  בה. לבעל  האר "י  מר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
, י כל ני א זהר   י חמה מרי אמר נהג  וכ ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

 ניה א הר , א ני ת ילה ,  דל לק ע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹורי 
. בי ט מ')אחד א ת להחיד "א אצע (מ רה  חי . מעלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מעל  מי מאד חב  הא  הררה  אמר עד , ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
"לנטע אמר: התב ועליו ,יחד מי נה  ד ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹה
עי  קרי אל אה ", עי  לצ ולאמר אר וליסד  מיְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
וה א ,'וכ ה א ר ד לה   עה  עי, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻאא
הרית ג  לעו בפרט חאת לכל  עו לכל דל ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ

וג .'ב וכח מבי  אי א  דה ההר ספר לד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
בלבד  המעיט  ואחד הרה ואחד . יח ח אְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

.מיל ל כ(ח  ער ע י (לא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ה ּתפּלה  קדם  חדׁש זהר   ָ ִ ְ ַ ֶֹ ָ ָ ַֹ ַלֹומר 

 קד זהר מעט לה יד  צי ר  א להאברכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיד
להית לייכ    ה  ,חד זהר יד ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹה פה

מ ט לי)חסיד. א ר רי  דה הרב  אהר )ברי . ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

תזכ י אמ ר ת, דה הר  ילמד זכה  ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹא
ללילה. מה מהלת י ראל זכהיצא א וא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

מז הא י ה ילמד כ י על א , ְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹלהבינ
להמה, ימא רחמיו רב  הא  ר דוה ְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹ

הא י  ההר,  ל לד  זכת פרט  ל ְְְְֲִִִִִִַַָֹמ אלת
 נילי  מגמ הא  י על  א י ק ו אי נייחא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

דה זה זכ ת רקיע מא  ספ מא חב  ְִִֶַַַַָָָָָמא
   אמ אל, לצ בא וידג ויחי ימהר ה א רְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

. רצ הדמ ני )יהי  תב הד סדר  ,מי ה ער .(סר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

מעלת  יא מיל דלה  ל א ורעי, ְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָאחי 
ספר ל ד ל רברבי אילנא האי  חילא י ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכה
חפי  צירצ ל ח  זע אר רו ,ד ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹה הר

ה ר, ה ל ת להאירמ האד לב  יתלהב לא האי ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
הר י כל קבע ער  לקע די ל למע ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹאז

.'כ ליהמק ספרי  אר  ניב  דד היס) ְְְְִִִִֵַַַָָָֻ

( יצה ער  הי, ער  העב דה,  רו . עצמ לק ע  ראי ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹ
, י כל זהר  י חמ דלהללמד עלת והא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ

לכת ,נלת  כלז להאיר  פל דל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָות
,ה  נע לזת רעת, ותאו ת רעת מת ,ציְְְֲִִִֵַַַָָֹק

. פ ה ל  עיפ לחטאי ות מרא וכ והא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
בה לבעל   לברכה נזכר האר "י  מר ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָנת

, י כל ני א זהר  י  חמ נהג אמר  וכ ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
צבי. רי הרב   רינמ דה די ור י (נתיבמרי ְְְִִִִִִֵַַַַָָ

ביל מקאמארנא, איזיק  יצחק ר י הרב  רינלמ תי רה מצוה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ל"א) סימ א' ִָאת

יֹום  עד אל ּול  חדׁש מרא ׁש יֹום ארּבעים  זהר ּתּקּוני  ַ ֱ ֶֹֹ ֵ ִ ָ ְ ַ ַֹ ֵ ִֹ ְ ִללמד
 ִ ִ ַהּכּפּורים 

 ספרי כה ועד מל א על הק מת  ס ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻיע
מאד  הלהיב יקדעי אר ההר  הני  ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָֹֹֹ

ריה י עד אלל חד  רא  יי (ואלי ְֱִִֵֵֶֶַַַֹֹ

אר הבה ח את נח ופ ח  ו' ת תב מ ה זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹלהסמי

ריה י ודא ע אהעה אא היא נח האתבת ילי  ח ְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ

 י ה ר "א באר וכתב אר יתירה  א ר בי אמצעיתא  ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעדא 

ה בה  חנת  ריה חית עאה  אא בה וזהוה א ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

חדת ב מרא עיהיד  י עיאר  ה י עי אר  מ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

נח תבת גונא איהי זהר  הני  על איתא מהימנא ורעיא ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹאלל

ד ע. 'ר "א)וכמה זהר  ני לא ר הציא (הקמת . בחד ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
האמת חכמת למד  ה חצי למ דאלל   ה וחצי ְְְֱֱֲֲִִִִֶַַַַָָ

וכ ר ה נה  רא הלכ ת  ער לח ו סי בית ְְְְִִֵֵַָָָָֹֻטר
, לה  כי ה סקיה ל  ע וללב בערת וס ה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

וקא , האמת חכמת  א י  למ ד לא בה ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹימי
וההר  י הה לד רה לסת ר י מי בְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֻ
יל  פנה  אר ל רית  ה בעזרת  ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכצא

.רצ יהי  אמ רקותצליח הכלית חלק  ד ה (עב דת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ולהיתע')  הל. יד אל ל  חד ניה ספר  ְְְֱִִִֵֶֶַַַֹֹ
. הקמה )מת מל (א ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ּקד ֹוׁשה  הּׁשכינה וצער  על סֹובל מהימנא  רעיא  ָ ְ ַ ָ ִ ְ ַ ַ ַ ְֹ ֵ ָ ְ ֵ ְ ָ ֲ ַ ֶֹמׁשה 
ׁשאינם  ּבזה , לסייע ֹו ר ֹוצים חכמים הּתלמידי אין ּכי  ָ ֵ ֶ ֶ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ַ ֵ ִ ַ ְלבּדֹו,

ה ּתֹורה  סֹוד ֹות  ללמֹוד  ָ ַ ְ ִ ִר ֹוצים

ויחי ר ת  על  פר דה י הח (בר תוהאר ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ

ליה דה ) אל יעקב וה א ,רא אל  הא מה יאר, ְְֲִִִֵֵֵֶַָֹֹ
 ד ה זהר דאמר  ,א "אחר'ה 'היה מהר"ת "מ'ה ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

ט),"היה"– א נת ,(קהלת מהימנא רעיא מה   ואי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
טלני ל ע לגא ל רצה קראהרה ד ה [בהר , ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הזהר ספר סקיע אינ י לא  ג " האר "ע י ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
למ ד   דלי יהרא זמ  ע דבכל ,  סימ ,[ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

עסק  ח  ה א רה ל יינ נ היה  צרי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלגאלה,
חלקיה, ד' – הפרד"ס כל על ה רה  יריה יר   דפר) ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

("יה ית אל "הביאני ירי,ה ס ק בלי ס ח"ו לאו   וא , ְְֱִִִִִִִֵֶַַַַָָ
עכת"ד . , נגאלי יראל ע  ה רה  ח  ידי על  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורק

ראית  רת ד ה ז הר   אמר מה חזי (ק ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

מעהכח ) נת מי והרי אלעזר, ר י אמר  :ד ה ל :ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
? אמר ואה ני, : ל אמר במ ה ? יראל  אד ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹל 

 למד לא מו)וכי ל ,(יעיה אמר אחרית !? מראית  מ יד  ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ
,אד נקרא וה א מת, לא מה ולכ ו אי. הא בגלל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

 אא עזר, מצא  לא לאד האחרנה לת  ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻנאמר
עזר מצא לא לאד האמצעי עד  נאמר  וכ . נגְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מהלת. כינה תב ציא  ב)זה וכה(שמות ה  פ ו ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
לא  אמר  ,מ  תבדמ ה א מה  . אי אי י ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹו רא
על  רמה  אלהי ה' ו ל  זמ  תא .נג עזר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמצא

ואא. אא  אלהי ה ' .ת האדלה ז  ,ר מה ְְֱִִֵַַַָָָָָָָֹ
 טו)(בראאמר  הילשית .אבר על נפלה  ותר מה  ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מלעתיו אחת  ו ח  גל ת. אא נה  אי .י ו מ ה  ְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹעל
נטל ה בירה  ל עלמת תמא אא מי? ל מלעתיו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ו ס ר בנה. יפה ,לב צד וה א ,מה אחד  ואא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאא

 אמר  ר זה   חה ו)ר  ר .(שב ה א   ְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
 ולכ ח ה, פני  מ ה  ני  נאמר ועליו , אד מ ה  ל ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹר 

ו) מל :(שיר  מק באר  חה. רה  כ בנה דמהיפה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
י  , לב הדה הכינה וצער על סבל מהימנא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹרעיא 
ציר  אינ זה, לסייע ציר חכמי הלמידי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאי

נג ל אא הרה, סדת הדללמד מצא ולא ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
 וכ הלת, מ הכינה את  להציא עזר מי הא רְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֻ

והינה . הרמה  ְְְֵֵַַַָָסד

הזאת  החכמה בעסק תלויה  הגאולה כל 

אפרי מחנה מיני)בדגל  מ ה ,(רת  ר ר  וזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
תה  יהינר ואיתא  מה, חינת י ודר ר  כל (י ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

מ ה ) חינת היה יחאי  מע, ה מ בר ר מה  וידר , ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
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הינ ,ר וה ה אז ההר , ספר י חאי,   מע רי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהינ
האה יהיה מ ילא  הל ת  ל   לתנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ועד . סלה  אמ ימינ ְְִֵֵֵֶֶָָָָָמהרה

וקלות הקליפות בטול  יהיה ההוא החיבור ידי על וג
הקטרו והשבתת  נהרגי הגלות ראשו מעי לאברה (חסד

מלהתעסק.כ "ד ) ומניעתנו  הזאת, החכמה בעסק תלוי  הכל
ותפארתנו. מקדשנו בית בני ועכוב אחור  גורמת היא  בה
.(חיי  לע ויטאל חיי הרב (הקדמת

הּמׁשיח ּביאת ועּכּוב והּצרֹות , והענּיּות  האסֹונ ֹות   ַ ִ ָ ַ ַ ִ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ֲ ָ ְ ֲ ָ ָּכל 
– ה ּסֹוד  ּתֹורת  את ללמֹוד ר ֹוצים ׁשּלא ּבגלל זה  ַ ַ ֶ ְ ִ ִֹ ֶ ַ ְ ִ ֶ ָ ְ ַ ְוהגאּולה,

הּגאּולה   ָ ְ ַ ִ ְ ַ ְּומעּכבים

זהר ל')יקני  יק)תנהאס ל ע"ה  הר "י אמר . ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
גלל  זה  והגאלה , היח  יאת וע ב  והרת, ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָוהענת
נא רת  בהר   ה ד. רת  את  ללמד ציר ְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹא

ב) מהימנא(קכד, הרעיא אמר ספר, יד זכת דוקא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
,רחמי מהלת צאיי ה רת ,הזהר דלי  אר כבר ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָ

מטהר י  בגירסא,  מעיל  דה זהר הלימד ְְְְִִִִִֵַַַַַָָי 
ה א פהר)ההז א ר ספר ח(עיי מכניע  האויר, מז ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹ

האר"י  האלקי לא הרה בר י ודע  הרעה, ְְְְְֱֲִִִִַַַָָָָָָָֹמלכ ת
לזת גירסא, ז הר  למד ,לידה לתלמידיו  זי"ע ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהחי
,מתנ לטהרת בה  לבעלי וכ לה גה, יד ְְְְְְֲֳִֵֵַַַַָָָָָָָעל

.בת זיע"אלקלת  הרמח"ל עצת מנק בר וא ְְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָ
הנח בר רציפ ת, גירסא  דה זהר  חב רה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָללמ ד

, טהר לרח וזכינ ,עלינ  מיה ל מד ונצלנ ,אל לננ) ְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

יג) ז מא"רק  ענני ע ראל!"ואר י וגבר  ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ

יראל  ד לי  ו ברי ז"ל, ה ר "א ברי  זה  נא רא  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
ועה ,ד ה הזהר לימ ד לעסק ה עה  חבת ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָמעני
ולא ,"  ו   זע ...ט י  חת" ונ א  ר קל ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֹֹיאמר 
יאמר נעי  מעי ול ,והמזידי  גגיה עד ְְְְְְְְְְִִִִַַַַַֹיקנטר
ל  יחד ,ליד ה  ע י ט ה יראל  אי לכל  , ְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהמגידי
באח ת אהבה , העדרי ל קי מ ,חברי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיראל 

ל   לי  לנ , נפלאי.ימצ  עינינ  י ְְְְִִִֵֵַָָָָ

מיתק ה', מ יח הא ע"ה לה וד  נינאד ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָבזכת
הביא יט)יחזקאל ברי לז אדני (רק אמר  ה  אלה ר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ובטי  אפרי יד אר סי ע את לקח אני ה ה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַֹה '
 יתוע יהדה  ע את עליו  תא ונת י חבריו  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיראל 

ידי: אחד  והי אחד כז)לע כדכה, לז רק ועבי (יחזקאל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
 ילכ במ טי לכ יהיה  אחד ורעה עליה  מל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻדוד
נתי  אר   האר על  בוי ,תא וע מרי ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻוחתי
ה ה עליה   בוי  תיכאב  ב בי אר  ליעקב ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלעב י 
: ל לע  לה נ יא עבי ודוד  לע עד בניה בני בניהְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לי  יהי וה ה  לאלקי לה והייתי עליה מ ני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹוהיה
מהימנא רעיא מה נמת ע"ה הר"י בזכת .ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹלע

 אחר אל והא רא אל  ה א ה ' ויחי)מיח יהח ,(א ר  ְְֲִִִִֵֵַַַַַָ

 נ  ויתקיי  למיע עת  ויראל  יה דה ע בימינְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
 בגי רחמי גל תא יפק א ספרא מהימנא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָהרעיא
  האר ל על למל ה ' והיה נכר, אל   ע  ואי ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא

אחד: מ אחד ה ' יהיה  ט)ההא יד רק  מהרה(זכריה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.אמ ימינְֵֵָָ

אחד לכל  מצוה מר  הא פרי למדעי, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻוזאת
רצה, ול פה   איל רצה  ה וכללהדיס ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

. יקיצ לבני וזכה לעד ע מדת תזכ י הר את ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהמזה
ל פעל  עיוהמס זריהע ל  יהר זכ ת  ח  ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹבגדל
ונחת ענג רב  חלציה מ צאי  לראת   יז ה ה,  ד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה
ר ח  עלינ  ה ערה קרב נז ה אר עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻקדה,
בכל  חנ כל  צרנ לי לעבד  לבבנ לטהר ונזה ְְְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹטהרה ,
"האי  מהימנא הרעיא הבטחת תק , מאדנ בכל נְְְְְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻנפ
נז ה אחד נ כ רחמי". ל תא מ י יפק ה הר , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻספר
י אתגליא האי רא "זאה הר "י  נבאת  נ קְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ

לתבסג" יחנ מ וד  ,עינינ ותחזנה  רר "  קראת ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
זאת בכר ,אלקינ והדר "ע ז" ,ויגאלנ יב א  פיי ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמל
בד ילה  , מגינינ  רנצ ה' רח עליו ונחה ,חלקינ חי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָאל
יעת , ננפ ותגל  , נל ימח ואז ,עלינ ת ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָמלכ

אי"ר . , ְְֵֵָָָמלכינ

גראס  יהודה   שלו הק'
האלמי אבדק "ק
תובב"א שמש  בית




