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 ֹּכַח ַהּזַֹהר
ֵחֶלק ג'
•

ַהֹּתֶכן:
ִמְּנָין  ִעם  ]ַּדָק"ה  ַאַחת  ַּדָּקה  ֶׁשְּבִּלּמּוד  ֵהיַאְך  ְיֹבַאר  ּבֹו 
זֹוַהר  )זֹוַה"ק,  "יב"ק"  ָקדֹוׁש  ֶׁשם  ְּבִּגיַמְטִרָּיה  ָהאֹוִתּיֹות, 
"ַיַעְנָך  ַהָּפסּוק:  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ְוהּוא  ְּבָרכֹות(,  ַהּיֹוִמי  ַּדף  ְלַׁש"ס 

ָק'ְרֵאנּו",  ְב'יֹום  "ַי'ֲעֵננּו  ְוַהָּפסּוק:  ָצ'ָרה".  ְּב'יֹום  ְי'ֹדָוד 
ם יב"ק ִּגיַמְטִרָּיה ֶדֶּר"ְך,  )ְּתִהיִלים ֶּפֶרק כ', ב' י'(, ּוַפֲעַמִים ַהּׁשֵ

ְּכלֹוַמר ִּבְׁשֵּתי ַּדּקֹות ִלּיּמּוד ְּביֹום, ִּיְזֶּכה ְל"ֶמֶלְך ּפֹוֶרץ ָּגֵדר 
ָעִרים ִנְפָּתִחים  ַלֲעׂשֹות לֹו ֶּדֶרְך", ָמאן ַמְלֵכי ַרָּבָנן, ְוָכל ַהּׁשְ
ְלָפָניו, ַּכָּידּוַע גֹוֶדל ַמֲעַלת לֹוְמֵדי ַהזֹוַה"ק ַהִּנְקָרִאים ָּבִנים, 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִיְזּכּו ְלָכל ַהְׁשָּפעֹות  ָהעֹוְסִקים ְּבִתּקּון ַהּׁשְ
טֹובֹות, ְכְּמבֹוָאר ְּבִכֵּסא ֶמֶלְך ְוז"ל: ָהא ִאם ִיְׁשַּתְדלּון ְּבהֹון, 
ם... ָאז  ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ְיָכְלּתֹו... ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם קֹוֵבַע ֵעת ְלַהּׁשֵ
ְּדַמְלָּכא,  ֵהיָכָלא  ִמְּבֵני  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֶּבן  ֶׁשהּוא  לֹו  ֻמְבָטח 
ְּבַמְלכּוָתא  ִראׁשֹוָנה  ַהּיֹוְׁשִבים  ַהֶּמֶלְך,  ְּפֵני  ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה 
ְמאֹורֹות  א-ב,  חל'  ַהזֹוַהר  ּכֹוַח  ַהזֹוַהר,  אֹור  )ַעֵיין  עכ"ל,  ִּדְרִקיָעא, 

ַהזֹוַהר(.

ְוִאם ִיְלְמדּו ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּכל יֹום ִיְתַּבְּטלּו ָּכל 
ַהְּגֵזרֹות ּוִבְפָרט ְּגֵזיַרת ִּגּיּוס ְּבֵני ַהְּיִׁשיבֹות ָרַח"ל





ג ' חלק  הþ₣הר רלהֵֶַַַֹח

   
   

אחת דה  היבת  ני ס  זירת  ְְְְִִִֵֵַַַַַָל 
דה ז הר ִַַָיד

àתה êים  ü לëה ד )âוד מד  "éי(פרק א õמר, ְִִִִִֵֶֶַָ
הŁõיעה לא äזרõעם  ארץ äŁ יר בחר àם  ְְְְִֶַָָָָָֹֹלא 
רציתם ", éי ýניï וא õר ýעõזרä ý ימינ éי õמêְְְְְֲִִִִֶָָָ
בגבורת  לא  ארום יונתן: בתרגום  וביאר
לא  אדרעיהון ותקוף ארעא , יריתו סיפהון



ג ' חלק  הþ₣הר ֵֶַַַֹח רלו

גבורתך, ואדרע ימינך  ארום להון , פרקת
דעסיקו  זמן  כל ארום יקרך, זיו ונהור

בהון . אתרעיתא באוריתא 

ולא  המטוסים  ולא  הצבא שלא פירוש,
הארץ, על מגינים  הם הטילים ולא הטנקים 
ידי על ישראל  לעם  השי "ת הארת  אלא

באוריתאהתורה , דעסיקו  זמן כל  "ארום
בהון". בלימודאתרעיתא נמצא הוא זה פסוק

שני , ליום  פנחס  פרשת לישראל" "חק  היומי 
האריז "ל  דברי פי  על  תיקן שהמרח"ו וכידוע
יהודי לכל לישראל החק לימוד סדר את 
ביותר, הגדול הלמדן  ועד  מהפשוט ויהודי 
כמעין רואים יום ובכל הקודש, ברוח ונאמר

דיומא. מענינא  שמדבר שכלנבואה  ועכשיו
לצבא , לגייסם שרוצים בסכנה  הישיבות  בני 
יושבי שכל וביותר  ח"ו, תורתם  את  ולבטל
בלי כי  גדולה!!! בסכנה נמצאים ישראל  ארץ 
יגן  ולא  יעזור לא  הצבא  כל  התוה "ק  לימוד
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גדולי שכל  היעוצה העצה מה כן אם כלל ,
מה הראש את  ושוברים  מתחבטים ישראל 
וזהו להם, גילו לא עוד  השמים ומן לעשות,
גדולי לכל  וידוע גלוי  שהיה מה גדול  פלא 
בקודש ולמעלה והגר"א  מהרמח"ל הדורות
תרפ"א משנת  שבירושלים הגדול  לבד"ץ ועד
השנה באותה הסולם ובעל  ישראל , בארץ

ישראל באירופא , גדולי  אלף דברי  [ראה
וכן הזוהר", "אור בספר  הקודמים מדורות
והאשכנזים הספרדים ישראל גדולי  כל  דברי
ס"ח – בתשס"ב החרדית  עדה בד "ץ ]עם

ישראל , שבטי  כל יחד הזוה"ק בלימוד שרק
הגזירות , כל  זי"ע יתבטלו פתייה הרב והצה "ק
אמר: תרע"ד  הבחורים בשנת גיוס  גזירת  שכל

הזוה "ק . לימוד ביטול  בגלל היא  לצבא 

הרמח "ל כמו (באגרות)וכדברי שנשמעים 
וז "ל : זה, לזמנינו יŁליכäנבואה  אל  ְְִַַַָועôה 

áום , אחרי הåה הâבר את יłראל  אניחכמי  éי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
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àכל  זה  âבר קõבע  הייתי  חילי  נתי ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאלמלא 
את  י ñח õôרתכם  éב õד  אבל äמקõם, ְְֲִֶֶַַָָָמקõם 
éמõה אין éי  לזכäת, õל ויהיה ה åאת  ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹהעצה
יכõל  õמõמקà אחד וכל  י łראל, לכל ְְְְְִִֵֶָָָָָָלטõבה
ä לנ äמי  éלל ". ה äא קŁה  âבר לא éי  õתõł ְֲִִֶַָָָָָֹלע
היה אŁר  אמן äעלינ יגן õ תäזכ éהרמח"ל  áְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָדõל

הõôרה  מכמìי àכל עצ äם עצהàקי  מצא ולא  ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹ
,õåה העצה  את  א êא יłראל  מעם  áזר õת  ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלב æל
àŁכח  הפסק , ללא àרצף  הåהר àספר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹלäëד
Łõדñה הåהר ספר Łל העליõנה ְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהñדה

àרחמים. ה áא êה  äלקרב  áזרõת  éל ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָֻלב æל 

הר מ âת üõôëŁ האינסõפית ידäע, חמים  ְֲִִִִֵֶַַַָָָ
õא âין  éל לפני י łראל, õëלע הõàרא, Łְְְִִִֵֵֵֶַַָָל
האדם עם  חסד עłõים  מ מים, ק Łה  áְִִִִֵֶֶַָָָָָָָזרה 
מנת  על õæàב לבחר הז ëâנäת õל ְְְְְְִִִַַַָֹונõתנים 
לגàי ìכõן äמה  מעליו. הáזרה  את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבæל

הéלל. áזרõת לגàי ôקף ה ïרט לפניáזרõת ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָ
ה' האיëה, הõאה Łל  "הéëה" õ א ְֲֵֶַַַַָָָָָֻהáזרה
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õæàב לבחר יłראל  õëלע הזëâנäת õŁְְְְְִִִֵֵַַַַָֹלח
àעל Łל  õ תäדמà Łליח עם "ôרäפה" ְְְִִִֵֶַַַַָָוõŁלח
ול õמר àפõלין  הçהäדõçת ל ñהõêת ללכת  ְְְְִִִֶֶַַַַָָֻהêíם,
צפה הêíם àעל  .Łõדñה זõהר  ללמד ְִֶַַַַַָָָָָֹֻלהם 
העõלם  מלחמת  לפני Łנה עłרים õŁקד àְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָר äח

äקרבה ההõלכת  הõאה את ה äא הנçה ,ü הל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
Łהרעי ארïõה, ויהäדי  הרàנים  éל  äבפני  ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָוזעק

,Łõדñה הõåהר את äלמדçŁ éדי éיעõלמõת  ְְְִִֵֶֶַַַָָ
יה äדי לה ðלת הñדŁõה הôרäפה  õåŁ ְְְְֵֶַַַַַָָָָידע
אחרא  ה íטרא האי ëה . מה õאה  ְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֻארïõה 

הרע) ààחירה ,(הçצר מפריע מאד  äëéבן , , ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ראŁי Łל לàם  את äמקŁה  õæàב, ְְִִֵֶֶֶַַָָֹלבחר

ה çה äד õçת. ְְִִַַה ñה õêת 

עליהם ëŁרחפת  להאמין לרàנים  ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָק Łה
לגמרי הרי  זה  õŁאה, Łל קŁה  üé éל áְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָזרה 

זה  äכנגד  הגיõני , הàחירה)לא ה õæב,(ל Łם  מ ðד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
ôŁר äפה מâה ãתõאà להאמין ק Łה áְְְֲִִֶֶַַָָָָם
רק  çŁכת  Łאäלי ה õåהר... ל äëד Łל ִִֶֶֶֶַַַַַָרäחנית
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הõôצאõת יכõלהלâðיקים , את  áזרõת. לבæל ְְְִִֵֵֶַַַַָָ
לא  äאõà י õדעים , ä נêé ה õאה Łל ְֲִֶַָָָֹֻהעגäמ õת 
לא  äאõà !!!ãעצמ על לחזר להסטõריה  ְְְְִִֵַַַַָָֹֹנôן

האדמ õרי" õמé àח õל ä נŁרא את  םנטמן  ְְְִִֵֶַַָֹֹ
לברח אפŁר אי  àפ õלין, יŁיבõת ורא Łי  ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹרàנים
ïצצת  ä עלינ ïôŁל הגי õני  זה האם  ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמה äñôן !
ה õאה ? Łהיתה  הגיõני היה  זה האם  ְְִִֶֶֶַַָָָָָָאטõם?
õåהר לימ äד הäא ôר äפה ä לנ õŁלח äŁב ְִֵַַָָה '

,Łõדñ הõ מéהבטיחŁä נêהŁ מä נàבזוה"קר ְְִִֵֶֶַַַָָ
קכ"ד :)מהימנא àרעיא  âף נłא  (ïר Łת  ְְְְֵַַַָָָָָ

àהאי הרקיע", éזõהר äיזהיר ְְְְְִִִִַַַַַַָָ"והמéłילים
זõהרא מן הåהר, ספר äאיהâ üילâ ְֲִִִִֵֶַַָָָֹחäàרא
נ íי õן, üריð לא àאêין äŁôבה . עêאה âְְְִִִִִֵָָָָָָָאימא
דחçי , מאילנא למטעם  יłראל  âעתידין äְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָבגין 
áלäתא  מן ãיà יפקäן  ה åהר , ספר  האי äאיהâְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

àהõן,àרחמי. לב)ויתק çים  àדד(âברים  "ה' ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ
.õנõŁ ל éאן עד נכר", אל õëע ואין äìְְְִֵֵֵֶַַָָינח

מספיק  לא האם מח éים ? א ôם  ְְִֶַַַלמה 
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מחרידים , ואסונות צרות  ישראל  עם סובלים 
לא  ועדיין שנפטרו, ישראל גדולי כמה 
רוצים ומה  ככה , ה ' עשה מה  על  מבינים 
צדיקיו  את לנו שלח יתברך ה ' אבל מאתנו,
רוצה השם מה  מראש שחזו הדורות  גדולי 
סוף האחרון הדור אנחנו כידוע כי מאתנו,
אי הזאת והגאולה הגאולה , לפני הגלות
שלא  רק התורה , בלימוד אלא  שתבא אפשר
הישיבות  כי  התורה, לימוד  נקרא מה יודעים 
אבל  ופלפולים, גמרא היום כל  לומדים 

לתורה שיש מז ר 'שטפ'פרד"סשוכחים 
הקדוש,ס'רושד ' החיים  האור שכתב כמו וד ,

חלקיה ,(ויחי) בארבעת  עוסק  שלא מי וכל ,
" וצווחת קול  בת  יום בכל יוצאת אויעליו

תורה של מעלבונה  לבריות  ,(מהרח"ו)"להם 
היה מה åהר Łהחäàר  וז"ל: השלה "ק ִֵֶַַַָָֹוכתב
ה õâר çŁבõא  עד  'ä וכ áנäז להי õת ְְִִֶַַָָָעתיד
לôחõôנים , ית êáה  Łאז  ה çמים  àסõף ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָהאחר õן



ג ' חלק  הþ₣הר ֵֶַַַֹח רמב

מ Łיח, יבõא  העõסקים  ëôלאäבזכäת אז éי ְְִִִִִֵַָָָָָ
ס àה ôהיה זה א Łר ,õ תà סà âעה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָהארץ 

.õ לביאת ְְִָָקרõבה

Łאמר äאל וזה Ł אי וŁבôם  ã בגיניä ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ
õתåראל ,אחłי ä אלá י זה àŁזכäת  éדי  ,'äוכ ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֻ

üהצרŁ עד מ ëצרים  יłראל  ä נגאל êŁא Łéְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻם 
äבדם  ïסח àדם לק Łâם הäא  üäרà Łõדñְְְְֶַַַַַָָָה
עד הáא êה ôהיה לא  העתידה áא êה éן ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻֻמילה,

ל äéזçŁ תõספõôהאל רצõן והäא  ,õåה הñדה ְְְְְְִֵֶַַָָֻ
.ãà הõåכה  וא Łרי  ,üרà רהיתł ע (Łל "ה, ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

רא õŁן) מאמר מ äמאמרõת, ה áא õן  כתב וכן ילנא.. ְֲֲִִִַַַָָָָ
ג') א õת י "א  ïרק Łלמה äביאת (אבן  ה áאêה  ְְִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ובישעיה ה àñלה . àלäëד  רק ôלäיים ְְִִִַַַַַָָָה Łëיח
ט') ילמד(ו' שלא  עושה  הרע שהיצר כתב,

ישוב  זה לימוד ידי שעל יודע כי  קבלה ,
כתב  הקנה  ובספר שלימה , בתשובה  האדם

מלאכי הנביא דברי י "ח)על ְְֶַ"וŁבôם(ג'
אלהים עבד àין  לרŁע צâיק àין äְְֱִִִֵֵֵֶַָָֹֹראיתם 
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"õעבד לא העõסקלא Łר äהינ אלקים  עõבד ְֱֲֲִֵֵֶַַָָֹֹ
ôàלמäד העõסק  õעבד לא  äב åהר. ôàְְֲֵַַַַַַָָֹֹלמäד

åàהר . עõסק õואינ ïŁיראלבד  ü אלימל צבי (ר àי  ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ב') א õת  פ"א  ìáים , מעין מהרצ"א, וזהו מ âינ õב , , ְִִִַַַ

הנבואה  התקיימות לפני האחרון  (שם,הבירור 

ה ìביא כג) אלçה את  לכם  Łלח  אנכי ִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ"ה ìה 
השם כי  וה õìרא: ה áדõל ה ' יõם  õàא  ְְִֵַַָָלפני 
ילמדו  היהודים שכל ומצפה  מחכה יתברך
הקדושים , הניצוצות יתלקטו ובזה זוה "ק,
מלך  ויופיע יגלה  ואז נידח, ממנו ידח ולא 
סודות  את ישראל לכל  וילמד  המשיח
הבינו. ולא עכשיו, שלמדו מה התורה ,

העבודה ושורש יסוד  הניצוץ)ובספר (שער

וז "ל : גדולהכתב, כך  כל אם ורעי , אחי 
חילא תקיף  וכמה ומעלתו, שיאו לשמים
הזוהר ספר לימוד של רברבא  אילנא דהאי
רצוצים  לשלח גזעו בארץ  ושורש הקדוש,
לב יתלהב  לא האיך המר, הגלות מן חפשי
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לקבוע  כלימודים, לשמוע אוזן, להעיר האדם 
הקדוש בזוהר יום  בכל קבוע שיעור

המקובלים  ספרי ושאר עכ"ל.ובתיקונים  וכו',

את ה יל   דה ה הר  אי  רא  אְִִֵֶַַַָ
היל  ואי לבא ,  ילכ א  יראל  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹח רי
ההר ל  הכת היה א  ברגע העיר , ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
 מ  וחמס  והרג העיר ל נחרבה  דְְְְְְְִֶַָָָָָָה

רח "ל ַַָָאה

ïת çה יה äדה  רàי  האלקי המקàל âברי  äê ְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָֹֻא
לחם בית  לספרו בהקדמתו זצוקללה "ה 

éי  ... וז"ל: טעם יהודה , טעם êŁא  מי ִִֶַַַָֹ
מçמיו, מאõרõת  ראה לא äêאé האמת  ְְְֱִִֶַָָָָָָֹחכמת 
õôרה. Łל  ãנõàמעל לàרõçת  להם  ְְְִֵֶֶֶַָָָוא õי
ìàס ôרõת , עסק לי  אין ìàגלõת לי  âי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָוהא õמר 

àעלמא איברי âלא  ãלי äñôàניםטב  éמבאר ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ
וז "ל  Łם  üמל íéא הרב Łפרä מ"ג. äñôִִֵֵֵֶֶַָָן 
õל ט õב יõתר הארץ עם  היה  Łאם  àְִִֵֶֶַָָָָק äðר,
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אין éי קàלה לõמד  õאינ אם  õïגם õאינ éִִִֵֵֵֵֵַָָי
ויין łàר  õרסé çŁמ êא קדם ïàרâס  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלטçל
éל õŁענ ïה àŁעל  õôרה âיליף מאן ְְְֲִֶֶַַָָָָָאבל 
õïגם  ואדרàא  קàלה ילמד לא  אם áדõל  üéְְְִִֵַַַָָָָָֹֹ

õדäëלà,י "ז הקâמה סõף הáל äáלים Łàער (éמבאר  ְְְְְִִִַַַַַָָָֹ

ôàפאר "תוז "ל : õïגם  הõôרה  àס õד õת עסק êŁא äְְְִִֵֶֶֶַַָָֹמי

Łם)âאצילäת יע äין 'ä וכã לי יõליף âלא ã לי וטב ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
סõד Łהäא äובה äלתה עלמא אחזר  éְְְִֶַַָָָֹֹי

.'äוכ ה éלים  ארŁüבירת õáרם והëתר ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹ
Łמעõן  לרàי ä הç אל אמר Łäבפרä áְְְִִִֵֵַַָָָָלäתא 
הåהר ספר  âבהאי  Łתיתאה àְְְִִִֵֶַַַָָָֹתי äñנא
àדרא את áליא éד áל äתא  מן ְְְְְִִִַַָָָָָָית ïרקäן 
õàנה àעלמא  àגירסא  הåהר לäëד éי  àְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹתראה,
äלהבין  ללמד יזéה אם  éŁן éל  ְְְִִִִֵֶֶָָָֹעõלמõת 
למעלה äñôן õà יעłה אחד מאמר Łäרïְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
הŁïט  àל äëד יעłה êא  מה אחת Łàְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹעה 

ôמימה àהעלתŁýנה äבזהר  .õנõŁל éאן  עד  ְְְְְֲִַַַָָָָֹֹ
קנב .) אינ äן (âף האמת  àחכמת  לעõסקים  קרי  ְְְֱִִֵֶַַָָָָ
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âסיני , àטäרא  קיימי äהוâ:א "ה ,õצדà [ונכôב ְְְְְְֲִִִֵַַַָָ
הõôרה סõד õת יõדעים Łאינם אõתם ְְִֵֶַַָָָָמŁמע

סיני הר על ä עמד הענŁלא  àענין וכן .[ ְְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
õôרה àרזי  עõסקים Łאינם  לאõתם  ְְְְִֵֵֶַַָָָָֻהמעôד 

ïקäדי  àזהר אŁר ליצלן רמז :)רחמנא  :(âף ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹ

כשתעלה סוד  למד ולא שיכל מי  וז "ל ...
עולה ולא לחוץ , אותו דוחים נשמתו
בבושה להיכל מתחת ונמצא למעלה,
כולם כנפיהם  את  מרימים השרפים  וכאשר 
נשמתו  את ושורפים בכנפיהם בו בועטים 
וככה עומדת, ולא ועומדת  נשרפת, ולא 
מאירה , ולא מאירה  יום , בכל נשמתו נידונת

 טובים מעשים  לו  שיש גב על àְִגין ואף
ע  àההäא  אגרא  âמâôŁליâלית  éאי äìן למא, ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָ

âמאריהõן  àיקרא לאס éôלא וכà,'äחכמתא, ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָ
Łם . לחזריעäין  üצרי א êא  זה Łענà âי  ולא  ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

צער ולס àל ïעמים ëéה àגל äáל עõלםולבõא  ְְְְְְִִִַַַָָָָֹ
ליצלן, רחמנא ה ëיתה  וצער  ספקה åה  Ł וי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
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יקçם  õàŁ הני  äáף õמתŁנà יז éה  אäלי  àְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָזה
àס õד לב õא  õל מס ïיק אין éי  הëצוה ְְְִִִֵַַָָֹזאת 

וז "ל :העäàר, הëצוõת Łער  àתח êת  éמבאר  ְְְִִִִַַַַַָָֹ
Łל אחד  מצוה חíר הרי éן עłה לא  ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹואם 
éכל Łäקäלה áדõלה Łהיא  õôרה ôְְְְִֶַָָָָלמäד
àד' çŁטרח עד çŁת áל áל üוצרי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָהëצוõת 

הïרד"ס Łל לõŁנà.õחינõת  éאן  עד ה ìזéר. ְְְְִִֵֶַַַַַָ
קנייבסקי חיים  רבי  הגה "צ ומרן [א"ה :
אם אליו, הבאים לאברכים  שואל שליט "א 
לא  עדיין  לו ועונים  זוה "ק? הם לומדים 
נוגע, זה  מה  להם , ואומר ש "ס!!! סיימנו
להיכנס זוכים לא זוה "ק לימוד  ללא כי  ודעו
ללמוד לאברכים  ומורה  העליון , עדן לגן

ע"כ]. בגירסא, גם  זוהר 

לנ äוהìה ä הי אמן , äעירנ àçנה  àגדד  ä עירנà ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
מàית  העיר על ה õíככים  זהב éרäבים Łְְְִִִִִִַַַַָָָנים
äלמחסה לחõמה  äלנ äהי אŁר וה ëה  äְְְֲֲִֵֶֶַָָָָמחäץ 
עõלם יס õד צâיק Łדñà הרא õŁן  זעם , àְְִִֶַַַַָָֹיõם 
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חçים  י õסף  רàי אל çהàäן חכם רàי  חכם àן חכם  ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מŁה וŁניחçים àןר àי  לברכה . Łõוקד וז"ל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ה áא õן  הרב  Ł דñàאàא אהרן Łמעõן רàי חכם  ְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ
א àא  לברכה ,àר Łõ וקד וז"ל א áסי המכìה  ְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

הáלäáלים , Łער על אהרן  àני  ספר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַֹהמחàר
נמצאים äהי לבâם  הם  äê א צâיקים ב' ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאŁר

ä עירנàנהõ מŁ בä חçים  àעץ היה  עסקם Łרב ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
àחדר õâלב עõסק הäא  ואחד  אחד  éל  Łְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָערים 
וצדקתם  àזכ äתם וה ëה ,õעצמ àפני õ יתéłְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָמ

מïה, וזה מ ïה זה העיר על מגìים ä אפסהי ְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹ
חכם האלהים  ארõן ונלקח  העוõנõת äמרáŁéְְְְֱֲֲִִֶַָָָָָֹ
ה 'תרס"ט Łàנת  לברכה  õנõזכר ח çים יõסף ְְְִִִִִֵַַַָָרàי 
צõלעת  להיõת העיר התחילה  אלäל ְְֱִִִִַַָָבי"ג

אחת  רגל על לב õאמה êכת הðרõת  äוהתחיל ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָ
לעבõדת יłראל  àחäרי  äנלקח õ רתä קב אחרי éְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָי
הëלחמה סדר לל ëדם  יŁמעאל  üלמל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהðבא 

ו äב õכים, מיêלים  העם éל äמתנחמיםוהי äהיינ ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ
ר àי  אהרן àחכם  העםŁמעõן וכל לברכה  וז"ל ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹ
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יכõל  ה äא éי äקותנô אבדה  לא עõד  אחריו  äְְֲִִֵַָָָָָָֹענ
הרב מק õם  חçים למ êא  י õסף  רàי זכרõנ õחכם ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ה àא. העõלם  ְֵַַָָָלחçי 

מעłה éי  היתה , éן äינëâ éאŁר  לא ü ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹא
מâת  ïגעה  צâיק õתõאà וגם הצליח  łְְְְִִִִַַַַָָָָטן 
Łלחד ח' ו' àליל  Łנים חמ ה  אחרי  éי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹה âין,

לארץ ה àëיט Łנת áםו ôרע"דמנחם  נסע ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ
äבהסêôק  לאנחõת . ä תנõא ועזב למנäחõת  ְְְְֲִִֵַַַָָָה äא
éבה אז  לברכה õנõזכר Łמע õן  ר àי חכם  áְְְִִִִַַָָָָָָָם

האחרõן . Łביב áם אינäìיõס"ף מהעיר ְֲִִֵֵֵֶַַָָ
צרהוŁמעõן ליעקב צרה עת  והיתה  .äì אינ ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָֹ

אחרי אב , מנחם י "א àליל éי éְְְְֲִִֵֵֵַַַָָמבéירה 
לברכה , õנõזכר Łמעõן ר àי חכם ààקרïטירת  ְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ

ü לëה מ æעם אדëים מõדעõת  äקàנד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻהéŁם
üõ בתä הëקõמ õת äבכל הוקים àכל äְְְְְְִַַָָָָגדõליו
מלחמה לאõת  אדם חרב מצ çר  ְְְִֶֶַָָָָָֹֻהõëדעõת 
ק õסטנטינא ממלכת  àממלכה. ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָממלכה
את לקàץ התחיל  ותכף àריטנייא . àְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָממלכת
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עם  להêחם  למלחמה לצאת  יłראל  àני àְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָחäרי
לעירàריטנייא . מעיר אõתם מíיעין ä והי ְְְְִִִִִֵַַָָָ

הáיעם  עד  äבáבעõת  àהרים למדàר äְְְְִִִִִִֶַַָָָָָמëדàר
והלאה אז äמ ìי  ה ëלחמה, קŁרי מקõם ְְְְְִִִִֵַַָָָָָעד
הðר õת äוהי וצר õת רעõת רõàת ä נä ְְְַַָָָָָמצא
את להק âים רõצה אחת  éל õז את õ ז õâְְֲִֶֶַַַָָחקõת
àלא רגע ואין רעה àלא  Łעה  ואין ãôחבר ïְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹני 

נ  קõŁת  äגזר õת נõסףנגע, י õם  àכל  תחŁâים ְְְְִִֵֶַַָָָ
אתמõל . י õם  ְֶַעל

éסלוáם  י "ג  ג ' àליל  éי ä נלחמ המים מן ְְְֲִִִִִֵֵַַַָ
איכה מרבתרע"הŁנת  חâקל  נהר מי äצפ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

üõô äועבר äטפŁו ה ìהר  áדרי  ä פרצä ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָהŁáמים 
êàילה äתינõæ מ על יŁנים  ä תנõ הי àעõד ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָהעיר 
üõ תà áדõלה צעקה ו ôהי  ,õ תŁ מי הëים äְְְְְִִֵַַַָָָָָוגא
יציאת àזמן רק  נהיתה  לא  éמõה א Łר ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹהעיר 
Łעל מעמíיהם עם  העיר אנŁי וכל  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמצרים .
הñטìים  äבנõתיהם àניהם ועם éְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַתפיהם 
õàרחים  ä הי זרõעõתם על  א õתם łõìŁְְְִִֶַָָָאים
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ל ëק õם  üä מìה מëקõם העיר üõ תà ְְִִִַַָָָָָונסים
הëים  éי העיר מן לצאת  üרâ אין éי  ãõבáִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה
מ ëל õא רחõק יõתר צד  מéל העיר éל äיפñְִִִִִֵַָָָָה
êáיהם  ä ילïוה הëים  äוגבה אדם , Łל  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָעיניו
לברח  ä קדמ êŁא  אדם àני וכëה העיר ŁליŁְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

קבריהם  ôàיהם ä היüé ואחר  ליצלן. רחמנא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
נתמêא  áם  צרה , ïעמים  ôקäם לא  דבר àְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹא 

ïרעŁõים הרקיע מéתאויר עëהם  ונלוה ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ
לא הðבא  אנŁי  áם הערים . ויקר ðàְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹרת 
הרäגי חרב  אנŁי äוהי ëàלחמה äְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהצליח
äבניהם  אלמנõת נŁיהם äארŁ ונ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָמלחמה

עõëית õמים, לחץ את הם  Łראה עד ְִֵֶֶַַַַַָָ
א' àליל àבל ונל éדה הרעה על ו ìçחם  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיłראל 

Łנת אדר Łל עזר"תי "ז הëלחמה  סגן  àיד ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ה ìקרא את מ àüõריטנייא äàé אנס  äבכח  , ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹ

Łל  חיל  אנŁי  ãà ä יתð ה אŁר העיר  łְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָרפת 
מהעיר , צאתם àעת àניק õצטנטינא Łאר áם ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ

חנõçת את  äברŁ àעיר ה Łìארים  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻיŁמעאל
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éל äם  äאירŁה êŁא  עד õ ל Ł אי ä בזזä ְְְְִִִִֶַַָֹהçה äדים 
äלקחäם  ä עקר החנõçת  Łל  הâלתõת  ä ְְְֲֲִֶַַַָָָֻואפיל
את áם  ולב äז üé אחר לחזר  âעôם  ְְְֲֶַַַַַָָָָָֹוהיה

את הôàים  הפיק  êŁא לאל ôäה êה זממם. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
העיר éל Łקטה נחה האõיב àה éנס éְְִִִֵֵָָָָָָָָי

יõקŁים. מïח  נמלטה éצõïר äנŁהונפô וא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָ
ä מצאתנ לëה äראה נא ה àט נעים  ְְִֵֵֵַָָָָָָקõרא
ב ' Łל ס äêקם àזמן äמçד ôכף  זאת  éְִִִֵֶֶַָָָֹל
åŁכäת äלנ להõדיע לא אם הìזéר ְְְִִִִִֶַַַַָֹצ âיקים
אŁר הם ãà עõסקים  äהיŁ האמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָחכמת 
äבעצם  הâין מ âת  נגד וצ ìה  למגן עõמדים  äְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהי
êא מה ה áזרõת, את  õâחים  ä הי וא õנם  éְְִֵֶֶַַָָָֹֹחם 
ëéה זכäת  הâין מ âת  נגד לעמד יכõל  ְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיה 
הõôרה àחיצ õנäçת העס äקים וחסידים  ְֲֲִִִִִִִַַַָָצ âיקים

הõâר... õתõאàŁְֶַ

עניא . לחמא  האי המחר  ברי ְְְְִֵֵַַַַַָָֹה 
תיאהעיר יעה יחזקאל י עה מה  יצ"ויאדה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

( רא חלק יהדה  לח ְִֵֵֶֶֶָ(ית
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ה ם על  ל  גיל י ְִִֶַַַָָֻמכב

האר"י מ åמן היה לא  Łעדין נאמנה, ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ"וôדע
האר"י Łיטת  את  çŁבין מי הåה, הõçם  עד  ֲִִִִֶֶֶַַַַָָז"ל
,üרàית העליõן àרצõן והìה 'ä וכ õŁרŁ על ְְְְְְִִֵֶַַָָָָז"ל,
מïני לא  ז"ל , האר"י  נŁמת  לעäàר ְְְֲִִִִִִֵַָָֹזכיתי
áם  Łנłגב  עלי õן, àרצõן אêא  הõæבים, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמעłי 
לנŁמה אנכי נבחרôי לëה עצמי , ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹמìëי 
õטירתï מעת  אדם ãà זכה êŁא ,äז ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹנפלאה 
מïני זה àענין üלהארי אäכל ולא  הõçם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַֹעד

àנפלא õת " לד àר àזה âר éי "àעלŁאין (מרן  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

תרפ"א) מנת àמכôב זי "ע  .הêíם" ְְְִִַַָָֻ

õ עצמ על העיד  ה êíם  àŁעל רõאים  ä ְִִֵֶַַַַַָָֻאנ
וה äא  ז"ל, האר "י נŁמת לעäàר  זכה Łְְְֲִִִֶַָָָה äא 

אליו, ה ' Łל  נבäאית להת äêáת למæהזכה  (ראה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

התäêáת) äמכתבי איŁית ה 'עד äת  Łליח  היה  וה äא ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
האי ëה , ה áלäת  מחלי י łראל עם  את ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻלהðיל
ìŁקראת  ואלקית קד Łõה ôר äפה àְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹאמצעäת

"Łõדñה ."הõåהר ַַַָ
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ח ל ! רא המנת  יענה בת  נהיה ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֹלא

! חינ כל  ה ת  הזר ת  לב ל  ְְְְִִֵֵַַַָָֹנפעל 
ל  ל וית דה ההר ְְְְִִַַַַַָָנלמד 

! מעלינ ְִִֵֵַָהטר גים

אêא  נגאלים י łראל אין ä בטחנä ה äְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָכבר 
ה ìביא  התנàא äכבר  וכיצד ? àְְְְִִִֵֵַַַָָָת äŁבה ,

כה)יחזקאל  לו  מים(ïרק  עליכם  "וזרקôי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ
הõâרõת  צâיקי  äואמר ,'õוג äטהרôם" ְְְְְְִִֵֶַַַָטה õרים 
àקר õב  ונזéה  ,Łõדñ ה הזõהר  àלימäד  ä הåŁְְְְִִֶֶֶַַַָָ
לטהר ונז éה  טהרה, רäח  השי "ת  äעלינ çŁְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָערה
ä רתנõô éל וללמ õד  äצרנõלי לעבד ä ְְְְְֲִֵֵֵַָָָֹלבבנ
äבכל  äחנé àכל חלקיה  àפרד "ס  ְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹה ñד Łõה 
הרעיא  הבטחת  äתקçם ,äמאדנ äבכל ä נŁְְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹֻנפ
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מן ãיà יפקäן הåהר, ספר "àהאי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹמהימנא
àמהרה צדק  õáאל àביאת  àרחמי" áְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָלäתא

אמן . ,ä ימינàְֵֵָָ






