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 הרהז אסם ִַָ

ספר
הזֹוהר סּיּום

דה זהר לם ְְִַַַָָָרה
נטרט ְְִעיר

ליט"א מהאלמין אדמ"ר ְְְִִֵַָָמכ"ק
לפ"ק תשע"ב ניסן ב'

ׁשליט"א יׁשיבֹות וראׁשי הּגאֹונים, הרּבנים בהתאספּות

ה'!רכים ם האים ְְִִֵַָ

רחימלם ,רחימ דחיל ,יכינ הא רי קדא יחד ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָ

לים יחדא ק"י וא"ו ק"י יו"ד ם ליחדא ,דחיל('ה) ְְְְְֲִִִֵַָָ

אם זנע כינת לעי מעפרא, כינא לאקמא יראל. ל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָם

גלתא מן יראל יפקן ההר, ספר ספרא בהדין מחה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהנים

.עלינ ננה ידינ מעה .עלינ אלהינ אדני נעם ויהי ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹרחמי.

.ננה ידינ ְֲֵֵֵַָמעה

הריםרת מזי ליט"א, ייבת ראי האנים, הרנים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ה' מים לאבינ יראל ני אחינ את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהמקרבים

דה ההל ל ברת הה, הקץ את נאר ,יחי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעליכם

ר אר אתכם ויבר עמים אלף עליכם ה' יסף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהה,

אמן. ֵֶָָלכם,

צאאנחנה הה והרא הדל הם קיד מצים מיחלים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

מהרה יחד צנוק" לברת נזה הה, דה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמהץ

מהרה צדקינ מיח ביאת ,"לארצנ הארץ נפת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארע

אמן. ימינְֵֵָָ

אהלל,אדה רים ת פי, מאד וקמנה' החיינ ר ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

רכים 70 ל ההר סימי וכה ה ל הה למן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוהגיענ
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הזהר ב  סם ִַָ

ה' ר נטרט הדלהעיר המחה את לתאר יכלים אנ אין . ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

מת רפים מלאכים מעלה ל המליא באיםמים אפים ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יראל עם ל בח לפניו ואמרים הא, רי לקדא ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמקסים

זהר ראים אנ פי ,מבס ההר אמירת לבראם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹחים

ל פרה דתהפרקראנ תהחדא,ה רת הה, ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

:דה לן מר ְְְִֶֶַַֹוזה

כז)יב(רקארת  כו מה:, ניכם אליכם יאמר י "והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

האת ארלכם.[א]העבדה לה' הא סח זבח ואמרם ְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ינ[ב]סח ואת מצרים את נג מצרים יראל ני י על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ


ה)רׁש"יּפרׁשא. ּפסּוק יג ּפרק "(ׁשמ ֹות את : ְִֵֵֶֶֶַָ

הּזאת" צו)-העבֹודה והלא (ּפסחים  ּפסח, ׁשל  ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹ
למעלה  נאמר הארץ"ּכבר אל  תבאּו ּכי "והיה ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה, חזר ול ּמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוגו ',
נאמר ראׁשֹונה ּבפרׁשה  יב)ּבּה, ּכי(ׁשמֹות "והיה ְְְֱִִֶַָָָָָָָ

לכם" הּזאת  העבדה מה ּבניכם אליכם  ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיאמרּו
מן  עצמֹו את  ׁשהֹוציא  מדּבר ה ּכת ּוב רׁשע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבבן
יֹודע ׁשאינֹו ּבבן לבנ והּגדּת וכאן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָה ּכלל
אּתה ל ֹו ׁשּתפּתח  מלּמד וה ּכת ּוב ְְְְְִִֶֶַַַַָָלׁשאֹול
ל ׁשֹונ ֹו. ּכאן עד הּלב, את  ה ּמֹוׁשכין  א ּגדה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבדברי 

ּבּהב. ׁשּנתּכּנסּו נח  ּכתבת הּוא הּזהר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹספר
מּמלכ ּותא: ו ׁשבע  מעיר "והּמׂשּכיליםׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

ּדקא  אינּון אּלין הרקיע". ּכזהר ְְְִִִִֵַַַָָָֹיזהירּו
הּזהר, ספר ּדאקרי ּדא, ּבזהר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹמ ׁשּתּדלין
ׁשנים ּבּה ּדמתּכּנׁשין נח , ּכתבת  ְְְְְְִִִִֵַַַַָֹּדאיהּו
מעיר, אחד  ּולזמנין מּמלכ ּותא, ו ׁשבע  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמעיר,

יתקּים ּדבהֹון מּמׁשּפחה. א )ּוׁשנים (ׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָ

ודא  ּתׁשליכהּו". היארה הּיּלֹוד  הּבן ְְְִִֵַַַַָָָֹֻ"ּכל
ּדא. ּדספרא ְְִָָָאֹורה

מהימנא ) ּברעיא  קנ"ג: ּדף  ג ' חלק .(זהר ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

] הּקדֹוׁש]ל'ּיים ח'ׁשהמ'ּבנּור'הרמח"ל ּברחמי� ּוצאט ֹו מהּגל ּות נצא הּזהר ּב�פר  מגּלה, ִֵֶַַַָָ
הּקדֹוׁש, ּבּזהר ׁשּנכ ּתב  מה ְִֶַַַַַַָָֹידּוע
לצאת לז ּכֹות אפׁשר הּזהר ספר  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבאמצעּות
חבלי יּסּורי ללא  ּדהינּו ּברחמים , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמהּגל ּות

הרמח"ל  ּבּמרֹום"מׁשיח. "א ּדיר ּבספרֹו ְְִִִַַַָָָ
ׁשל הּללּו ה ּדברים ּפנימּיּות את ּכחמסּביר ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדוקא  מאד ּכדאי  מּדבריו : העֹולה  ְְְְִֶַַַַָָָָֹֹה ּזֹוהר .

הּקדֹוׁש הּזהר ספר ּבקריאת לדּבק ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹעכׁשו
לא אם ּגם ּפֹועל  הּזהר ׁשּספר המקּבלים אמרּו ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ(ּכּידּוע ,

ׁשּקֹוראים) הּמּלים את  .מבינים  ְְִִִִִֶֶַ

הרמח"ל: ׁשּמביא מהּדברים  חלק ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּלן
אימת  עד  לחבריא, ׁשמע ֹון רּבי אמר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ"ּתניא

סמכא" ּדחד  ּבקיימא לאּדרא )נתיב .(ּבּפתיחה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ּבידינ ּו ּתלּוי  והי �ּועה מּוכנה, הּגא ּלה
היה ּבע ֹולם ׁשּנתקנ ּו הּגדֹולים  ה ּתּקּונים  ְְְִִִִִֶַַָָָָמן
מקֹומֹות ּבכּמה ׁשבחיו נאמר ּכאׁשר הּזהר, ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹספר
קרן  ּולהצמיח ה ּוכן, לגאּלה  הּוא ּכי עצמֹו, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻמ ּמּנּו
ּבכּמה זה  ּדבר ּבֹו ויתּבאר יׂשראל . לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָי ׁשּועה 
וכּמה ּכּמה  ּובּתּקּונים מהימנא , ּברעיא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָמקֹומֹות

נ ׂשא ּבפרׁשת וגם "ּובגין :(קכד:)ּפעמים, ְְְְִִַַָָָָ
ּדאיהּו ּדח ּיי מאילנא  למטעם יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּדעתידין

ּברחמי " ּגל ּותא  מן ּביּה יּפקּון הּזהר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהאי 
ספר  ׁשהּוא  החּיים  מעץ לטעם יׂשראל ׁשעתידים  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(ּובגלל

ּברחמים) מהּגלּות  ּבזכּותֹו יצא ּו הּזה, .הּזהר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

מעּקרי ּגדֹולים ּבע ּקרים ּתל ּוי הּזה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהענין
הכין  אׁשר ההנהגה, ּבעמקי ּומׁשרׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻהחכמה,

ע ה ּיחיד האדֹון נחלתֹו,ּופעל ועל  עּמֹו ל  ְֲִַַַַַַָָָָָ
טּוב  רב אל ּבֹו י ּגיע ּו אׁשר הּדר ְֲִֶֶֶֶַַַַָלנחֹותם 

 הרהז גסם ִַָ

ּכּמה ׁשּתדע וצרי ה ּמחׁשבה. ּבראׁשית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהמכּון
צריכים  ּתּקּונים ּומה ּבגל ּותם, יׂשראל ְְְְִִִִִֵַָָָָחסרּו
ּובחׁשב  לקדמּותם. להחזירם  להם  ְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹהם 

הּׁשלֹום)המׁשֹורר עליו הּמל הּזה,(ּדוד הענין על  ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
היה הא ּלה, ה ּגדֹולים  החסרֹונ ֹות  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהבין
ע ֹוד אין ראינ ּו, לא "אֹותתינ ּו ואֹומר: ְְִִֵֵֵֵָֹֹמתאֹונן

וכּו' ט)נביא" עד, חכמה(ּתהּלים  ּבאמת ּכי . ְְְֱִִִִֶֶָָָ

זכרֹונם  וחכמינּו מּיׂשראל , אבדה ויּקירא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָרּבה 
ׁשרּו ה ּמקּדׁש, ּבית  ׁשחרב "מּיֹום אמרּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלברכה 

כו ' ּכספרּיא" למהוי מט.)חכמּיא והיה(ס ֹוטה . ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ
מתי "עד  ואֹומר: זאת על מתּפּלל ְְְִֵֵֵַַַַַָֹהמׁשֹורר

כו ' צר" יחרף י)אלהים  עד, ּובפס ּוקים (ׁשם  . ְְֱִִִֶָָָֹ
הּזה, ּבענין מאד ּגד ֹולים סֹודֹות נכללים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹאּלה

והבן. ְְֵַָׁשמע

ונּנצל הּזאת לּתבה נברח וכ ּלנ ּו הּתבה, עני� ע �תה יֹוחאי  ּבר �מעֹו� ר ּבי ּבריחת
יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון רּבי ׁשּבריחת ְְְְִִִִֶַַַָָונמצא 
הּזהר, נעׂשה  ׁשּבס ֹודּה הּתבה , ענין ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹע ׂשתה
נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים  ּכל נכללּו ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶַָָאׁשר
לבריחה זה נחׁשב ואז  ּבּתּקּונים , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻּכּמז ּכר

לא  ה ּימים  ׁשּבס ֹוף עד י ׂשראל , לכל  ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּכללית
ׁשּנאמר וזהּו יציאה, אּלא נב,יצטר (יׁשעיהּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

תלכּון יב) לא  ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי :ְְִִִֵֵֵֵָָֹֹ
י ׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ה' לפניכם  הל ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכי

מ�יח מחבלי וי ּנצל אחרא, ה�טרא מ�  ּבֹורח  הּקדֹו� ּבּזהר  �ּית ּדּבק  מי  ּכל 
אחריו נׁשאר הּזהר ספר ּכי (אחריוהאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

נקרא רׁשּב"י) ּבֹו ׁשּיתּדּבק  מי ׁשּכל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה,
יצטר ׁשּלא עד אחרא, הּסטרא מן ְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבֹורח 

הּימים)לֹו מה(ּבאחרית ואֹודיע יציאה, אּלא  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ
ּגדֹול  ּתֹועלת ּכי והאמת ּבזה, נמצא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָּתֹועלת 

מׁשיח. מחבלי ה ּצלה ה ּוא ּכי ְִִֵֵֶַַָָָה ּוא ,

למּוטב". ּומחזיר� ּכהמ� ק �ֹות  �ּגזרֹותיו מל� עליה�  מעמיד הּוא ּבר ּו� "הּקדֹו� העני�  �ֹוד
צריכים, הי ּו לא מׁשיח חבלי  ּכי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹוהענין:
מן  להפריד הּצרי הּקבר חּבּוט  ּכמ ֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָאּלא
צריכים  היּו ּכן ּכמֹו ּבֹו, ׁשּנדּבק ה ּזהמא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהאדם 

מׁשיח)החבלים מּיׂשראל (חבלי להפריד ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכּנזּכר  לברח  ׁשּיּוכלּו ּכדי  ה ּגלּות, זהמת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻ[את]
ס ֹוד וזה  לצאת. יחזרּו ּכ ואחר ְְְְְֲֵֶַַַַָָָלמעלה ,
ּברּו "הּקדֹוׁש לברכה] זכרֹונם חכמינ ּו ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ[מאמר

קׁשֹות ׁשּגזרֹותיו  מל עליהם מעמיד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָה ּוא
למּוטב" ּומחזירם צז:)ּכהמן זה ּו(סנהדרין ּכי  , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

הּסטרא  ּתגּברת ּתֹו ׁשהאדם  ּבע ֹוד  ּגדֹול : ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכלל 
וצרי .ה ּצרי הּתּקּון  לתּקן יכֹול אינֹו ְְֳִִִֵֵַַַָָָָָאחרא
ּוקׁשּורה ּכפּותה ּתּׁשאר אחרא ְְְֳִִֵֶַָָָָָָׁשהּסטרא
להם  צרי ולכן למעלה . ּכּנזּכר י ׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתחת

הּפעּלֹות: ְְֵַֻׁשּתי 

ּכ�לצאת  ואחר - ּברא�ֹונה. אפ �ר  אי יציאה ּבדר� ּכי  ּבריחה, ּבדר� הה�  הּקלּפֹות מ� 
ּתחּת� . ּכפּותֹות ּת�ארנה �הּקלּפֹות רמה, ּביד הּקלּפֹות  מ�  מּמ� �ּיצאּו

ׁשּנד ּב ּכיון לא א ה ּזהמא, ּבהם הרּבה ק ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
החבלים  ידי  על א ּלא לברח  להם אפׁשר  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מׁשיח) ׁשהיא (חבלי ּבתׁשּובה חֹוזרים הי ּו ׁשאז , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
הּבריחה. היא וזאת מקלט, עיר  ְְְִִִִִַָָָֹ"אימא"

הּכתּוב: ּׁשאמר מה ּגד ֹול סֹוד ּבזה  ְְֲִֶֶַַַָָָואֹודיע
וכ ּו' האּלה  הּדברים  ּכל ּומצאּו ל ְְְְִֵֶַַַָָָֹ"ּבּצר

וכ ּו' " אלהי ה' עד ל)וׁשבּת ד, ּכי(ּדברים  ּדע, , ְְְְֱִִֶַַַָָֹ
וׁשל ֹום  חס  לגזר אחרא הּסטרא ְְְְְֳִִִַַַָָָָֹהתּגּברּות
להתאחז  עלּית ּה לפי נמ ׁש יׂשראל , על  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּגזר ֹות
מתּגּברת. ּכ עלֹות ּה ּכפי ּכי  ּבמדרגֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז  זּו"ן, ּבספירֹות  ּומת ּגּברת ע ֹולה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהּנה
ׁשהיא  עד ּדחק. אחר ּדחק יׂשראל  ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקים 
ׁשם  להת ּדּבק חֹוׁשבת והיא ל"אימא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ ּגעת

מינּה" מתערין  ּדינין "אימא ּבס ֹוד , ּכן, ְְִִִִִִֵַָָָּגם 
סה.) ג' חלק  ּכי(זהר יכ ֹולה, אינ ּה ּבאמת  א , ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹ

י ׂשראל  אּדרּבה, ואז  חרּות. היא ְְְִִִֵֵַַָָָָאימא
לכן  - ה ּתׁשּובה. ּבסֹוד ּובֹורחין ּבּה ְְְְְִִִֵַַָָָמתּדּבקין
ׁשה ֹול קׁשֹות, ׁשּגזרֹותיו  הּמל צרי ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לאימא  ׁשּמּגיע  עד לספירה  מ ּספירה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּומתּגּבר
מתע ֹוררת אּדרּבה ּכי ּכחֹו, נׁשּבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹוׁשם 
ׁשבר  "לפני  סֹוד והּוא  ליׂשראל. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָה ּתׁשּובה

יח)ּגאֹון" טז, מ ׁשה(מׁשלי ּבריחת ּגם ּכן ועל , ְְְִִֵֵֶַַַָ
ׁשּבבריחה וכיון ה ּגזרה, ידי על היּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָורׁשּב"י

הּזהר, ספר נעׂשה הּתבהזאת ענין ּכבר הּנה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
אליו ׁשּיז ּדּמן מי לכל  וע ֹומד  ּדהינ ּו:קּים , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ויצא  ל "אימא" מּגיע  ּכבר ה ּזהר ּבספר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹה ּנדּבק 



הזהר ב  סם ִַָ

ה' ר נטרט הדלהעיר המחה את לתאר יכלים אנ אין . ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

מת רפים מלאכים מעלה ל המליא באיםמים אפים ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

יראל עם ל בח לפניו ואמרים הא, רי לקדא ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמקסים

זהר ראים אנ פי ,מבס ההר אמירת לבראם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹחים

ל פרה דתהפרקראנ תהחדא,ה רת הה, ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

:דה לן מר ְְְִֶֶַַֹוזה

כז)יב(רקארת  כו מה:, ניכם אליכם יאמר י "והיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

האת ארלכם.[א]העבדה לה' הא סח זבח ואמרם ְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ינ[ב]סח ואת מצרים את נג מצרים יראל ני י על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ


ה)רׁש"יּפרׁשא. ּפסּוק יג ּפרק "(ׁשמ ֹות את : ְִֵֵֶֶֶַָ

הּזאת" צו)-העבֹודה והלא (ּפסחים  ּפסח, ׁשל  ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹ
למעלה  נאמר הארץ"ּכבר אל  תבאּו ּכי "והיה ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה, חזר ול ּמה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוגו ',
נאמר ראׁשֹונה ּבפרׁשה  יב)ּבּה, ּכי(ׁשמֹות "והיה ְְְֱִִֶַָָָָָָָ

לכם" הּזאת  העבדה מה ּבניכם אליכם  ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיאמרּו
מן  עצמֹו את  ׁשהֹוציא  מדּבר ה ּכת ּוב רׁשע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבבן
יֹודע ׁשאינֹו ּבבן לבנ והּגדּת וכאן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָה ּכלל
אּתה ל ֹו ׁשּתפּתח  מלּמד וה ּכת ּוב ְְְְְִִֶֶַַַַָָלׁשאֹול
ל ׁשֹונ ֹו. ּכאן עד הּלב, את  ה ּמֹוׁשכין  א ּגדה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבדברי 

ּבּהב. ׁשּנתּכּנסּו נח  ּכתבת הּוא הּזהר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹֹספר
מּמלכ ּותא: ו ׁשבע  מעיר "והּמׂשּכיליםׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

ּדקא  אינּון אּלין הרקיע". ּכזהר ְְְִִִִֵַַַָָָֹיזהירּו
הּזהר, ספר ּדאקרי ּדא, ּבזהר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹמ ׁשּתּדלין
ׁשנים ּבּה ּדמתּכּנׁשין נח , ּכתבת  ְְְְְְִִִִֵַַַַָֹּדאיהּו
מעיר, אחד  ּולזמנין מּמלכ ּותא, ו ׁשבע  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמעיר,

יתקּים ּדבהֹון מּמׁשּפחה. א )ּוׁשנים (ׁשמֹות ְְְְְִִִִִֵַַָָ

ודא  ּתׁשליכהּו". היארה הּיּלֹוד  הּבן ְְְִִֵַַַַָָָֹֻ"ּכל
ּדא. ּדספרא ְְִָָָאֹורה

מהימנא ) ּברעיא  קנ"ג: ּדף  ג ' חלק .(זהר ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

] הּקדֹוׁש]ל'ּיים ח'ׁשהמ'ּבנּור'הרמח"ל ּברחמי� ּוצאט ֹו מהּגל ּות נצא הּזהר ּב�פר  מגּלה, ִֵֶַַַָָ
הּקדֹוׁש, ּבּזהר ׁשּנכ ּתב  מה ְִֶַַַַַַָָֹידּוע
לצאת לז ּכֹות אפׁשר הּזהר ספר  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבאמצעּות
חבלי יּסּורי ללא  ּדהינּו ּברחמים , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמהּגל ּות

הרמח"ל  ּבּמרֹום"מׁשיח. "א ּדיר ּבספרֹו ְְִִִַַַָָָ
ׁשל הּללּו ה ּדברים ּפנימּיּות את ּכחמסּביר ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ּדוקא  מאד ּכדאי  מּדבריו : העֹולה  ְְְְִֶַַַַָָָָֹֹה ּזֹוהר .

הּקדֹוׁש הּזהר ספר ּבקריאת לדּבק ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹעכׁשו
לא אם ּגם ּפֹועל  הּזהר ׁשּספר המקּבלים אמרּו ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ(ּכּידּוע ,

ׁשּקֹוראים) הּמּלים את  .מבינים  ְְִִִִִֶֶַ

הרמח"ל: ׁשּמביא מהּדברים  חלק ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּלן
אימת  עד  לחבריא, ׁשמע ֹון רּבי אמר ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ"ּתניא

סמכא" ּדחד  ּבקיימא לאּדרא )נתיב .(ּבּפתיחה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ּבידינ ּו ּתלּוי  והי �ּועה מּוכנה, הּגא ּלה
היה ּבע ֹולם ׁשּנתקנ ּו הּגדֹולים  ה ּתּקּונים  ְְְִִִִִֶַַָָָָמן
מקֹומֹות ּבכּמה ׁשבחיו נאמר ּכאׁשר הּזהר, ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹספר
קרן  ּולהצמיח ה ּוכן, לגאּלה  הּוא ּכי עצמֹו, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻמ ּמּנּו
ּבכּמה זה  ּדבר ּבֹו ויתּבאר יׂשראל . לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָי ׁשּועה 
וכּמה ּכּמה  ּובּתּקּונים מהימנא , ּברעיא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָמקֹומֹות

נ ׂשא ּבפרׁשת וגם "ּובגין :(קכד:)ּפעמים, ְְְְִִַַָָָָ
ּדאיהּו ּדח ּיי מאילנא  למטעם יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָּדעתידין

ּברחמי " ּגל ּותא  מן ּביּה יּפקּון הּזהר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהאי 
ספר  ׁשהּוא  החּיים  מעץ לטעם יׂשראל ׁשעתידים  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(ּובגלל

ּברחמים) מהּגלּות  ּבזכּותֹו יצא ּו הּזה, .הּזהר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

מעּקרי ּגדֹולים ּבע ּקרים ּתל ּוי הּזה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהענין
הכין  אׁשר ההנהגה, ּבעמקי ּומׁשרׁש ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻהחכמה,

ע ה ּיחיד האדֹון נחלתֹו,ּופעל ועל  עּמֹו ל  ְֲִַַַַַַָָָָָ
טּוב  רב אל ּבֹו י ּגיע ּו אׁשר הּדר ְֲִֶֶֶֶַַַַָלנחֹותם 

 הרהז גסם ִַָ

ּכּמה ׁשּתדע וצרי ה ּמחׁשבה. ּבראׁשית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהמכּון
צריכים  ּתּקּונים ּומה ּבגל ּותם, יׂשראל ְְְְִִִִִֵַָָָָחסרּו
ּובחׁשב  לקדמּותם. להחזירם  להם  ְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹהם 

הּׁשלֹום)המׁשֹורר עליו הּמל הּזה,(ּדוד הענין על  ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
היה הא ּלה, ה ּגדֹולים  החסרֹונ ֹות  ְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהבין
ע ֹוד אין ראינ ּו, לא "אֹותתינ ּו ואֹומר: ְְִִֵֵֵֵָֹֹמתאֹונן

וכּו' ט)נביא" עד, חכמה(ּתהּלים  ּבאמת ּכי . ְְְֱִִִִֶֶָָָ

זכרֹונם  וחכמינּו מּיׂשראל , אבדה ויּקירא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָרּבה 
ׁשרּו ה ּמקּדׁש, ּבית  ׁשחרב "מּיֹום אמרּו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלברכה 

כו ' ּכספרּיא" למהוי מט.)חכמּיא והיה(ס ֹוטה . ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ
מתי "עד  ואֹומר: זאת על מתּפּלל ְְְִֵֵֵַַַַַָֹהמׁשֹורר

כו ' צר" יחרף י)אלהים  עד, ּובפס ּוקים (ׁשם  . ְְֱִִִֶָָָֹ
הּזה, ּבענין מאד ּגד ֹולים סֹודֹות נכללים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹאּלה

והבן. ְְֵַָׁשמע

ונּנצל הּזאת לּתבה נברח וכ ּלנ ּו הּתבה, עני� ע �תה יֹוחאי  ּבר �מעֹו� ר ּבי ּבריחת
יֹוחאי ּבר ׁשמע ֹון רּבי ׁשּבריחת ְְְְִִִִֶַַַָָונמצא 
הּזהר, נעׂשה  ׁשּבס ֹודּה הּתבה , ענין ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹע ׂשתה
נׁשמתין, רּבֹוא הּׁשּׁשים  ּכל נכללּו ּבֹו ְְְֲִִִִִִֶַָָאׁשר
לבריחה זה נחׁשב ואז  ּבּתּקּונים , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻּכּמז ּכר

לא  ה ּימים  ׁשּבס ֹוף עד י ׂשראל , לכל  ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹּכללית
ׁשּנאמר וזהּו יציאה, אּלא נב,יצטר (יׁשעיהּו ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

תלכּון יב) לא  ּובמנּוסה ּתצאּו בחּפזֹון לא "ּכי :ְְִִִֵֵֵֵָָֹֹ
י ׂשראל"... אלקי ּומאּספכם ה' לפניכם  הל ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכי

מ�יח מחבלי וי ּנצל אחרא, ה�טרא מ�  ּבֹורח  הּקדֹו� ּבּזהר  �ּית ּדּבק  מי  ּכל 
אחריו נׁשאר הּזהר ספר ּכי (אחריוהאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

נקרא רׁשּב"י) ּבֹו ׁשּיתּדּבק  מי ׁשּכל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה,
יצטר ׁשּלא עד אחרא, הּסטרא מן ְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבֹורח 

הּימים)לֹו מה(ּבאחרית ואֹודיע יציאה, אּלא  ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ
ּגדֹול  ּתֹועלת ּכי והאמת ּבזה, נמצא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָּתֹועלת 

מׁשיח. מחבלי ה ּצלה ה ּוא ּכי ְִִֵֵֶַַָָָה ּוא ,

למּוטב". ּומחזיר� ּכהמ� ק �ֹות  �ּגזרֹותיו מל� עליה�  מעמיד הּוא ּבר ּו� "הּקדֹו� העני�  �ֹוד
צריכים, הי ּו לא מׁשיח חבלי  ּכי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹוהענין:
מן  להפריד הּצרי הּקבר חּבּוט  ּכמ ֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָאּלא
צריכים  היּו ּכן ּכמֹו ּבֹו, ׁשּנדּבק ה ּזהמא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻהאדם 

מׁשיח)החבלים מּיׂשראל (חבלי להפריד ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכּנזּכר  לברח  ׁשּיּוכלּו ּכדי  ה ּגלּות, זהמת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֻ[את]
ס ֹוד וזה  לצאת. יחזרּו ּכ ואחר ְְְְְֲֵֶַַַַָָָלמעלה ,
ּברּו "הּקדֹוׁש לברכה] זכרֹונם חכמינ ּו ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ[מאמר

קׁשֹות ׁשּגזרֹותיו  מל עליהם מעמיד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָה ּוא
למּוטב" ּומחזירם צז:)ּכהמן זה ּו(סנהדרין ּכי  , ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

הּסטרא  ּתגּברת ּתֹו ׁשהאדם  ּבע ֹוד  ּגדֹול : ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכלל 
וצרי .ה ּצרי הּתּקּון  לתּקן יכֹול אינֹו ְְֳִִִֵֵַַַָָָָָאחרא
ּוקׁשּורה ּכפּותה ּתּׁשאר אחרא ְְְֳִִֵֶַָָָָָָׁשהּסטרא
להם  צרי ולכן למעלה . ּכּנזּכר י ׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּתחת

הּפעּלֹות: ְְֵַֻׁשּתי 

ּכ�לצאת  ואחר - ּברא�ֹונה. אפ �ר  אי יציאה ּבדר� ּכי  ּבריחה, ּבדר� הה�  הּקלּפֹות מ� 
ּתחּת� . ּכפּותֹות ּת�ארנה �הּקלּפֹות רמה, ּביד הּקלּפֹות  מ�  מּמ� �ּיצאּו

ׁשּנד ּב ּכיון לא א ה ּזהמא, ּבהם הרּבה ק ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
החבלים  ידי  על א ּלא לברח  להם אפׁשר  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מׁשיח) ׁשהיא (חבלי ּבתׁשּובה חֹוזרים הי ּו ׁשאז , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
הּבריחה. היא וזאת מקלט, עיר  ְְְִִִִִַָָָֹ"אימא"

הּכתּוב: ּׁשאמר מה ּגד ֹול סֹוד ּבזה  ְְֲִֶֶַַַָָָואֹודיע
וכ ּו' האּלה  הּדברים  ּכל ּומצאּו ל ְְְְִֵֶַַַָָָֹ"ּבּצר

וכ ּו' " אלהי ה' עד ל)וׁשבּת ד, ּכי(ּדברים  ּדע, , ְְְְֱִִֶַַַָָֹ
וׁשל ֹום  חס  לגזר אחרא הּסטרא ְְְְְֳִִִַַַָָָָֹהתּגּברּות
להתאחז  עלּית ּה לפי נמ ׁש יׂשראל , על  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּגזר ֹות
מתּגּברת. ּכ עלֹות ּה ּכפי ּכי  ּבמדרגֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹולינק
ואז  זּו"ן, ּבספירֹות  ּומת ּגּברת ע ֹולה היא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָוהּנה
ׁשהיא  עד ּדחק. אחר ּדחק יׂשראל  ְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנדחקים 
ׁשם  להת ּדּבק חֹוׁשבת והיא ל"אימא", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ ּגעת

מינּה" מתערין  ּדינין "אימא ּבס ֹוד , ּכן, ְְִִִִִִֵַָָָּגם 
סה.) ג' חלק  ּכי(זהר יכ ֹולה, אינ ּה ּבאמת  א , ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹ

י ׂשראל  אּדרּבה, ואז  חרּות. היא ְְְִִִֵֵַַָָָָאימא
לכן  - ה ּתׁשּובה. ּבסֹוד ּובֹורחין ּבּה ְְְְְִִִֵַַָָָמתּדּבקין
ׁשה ֹול קׁשֹות, ׁשּגזרֹותיו  הּמל צרי ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לאימא  ׁשּמּגיע  עד לספירה  מ ּספירה ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּומתּגּבר
מתע ֹוררת אּדרּבה ּכי ּכחֹו, נׁשּבר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹוׁשם 
ׁשבר  "לפני  סֹוד והּוא  ליׂשראל. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָה ּתׁשּובה

יח)ּגאֹון" טז, מ ׁשה(מׁשלי ּבריחת ּגם ּכן ועל , ְְְִִֵֵֶַַַָ
ׁשּבבריחה וכיון ה ּגזרה, ידי על היּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָורׁשּב"י

הּזהר, ספר נעׂשה הּתבהזאת ענין ּכבר הּנה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
אליו ׁשּיז ּדּמן מי לכל  וע ֹומד  ּדהינ ּו:קּים , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ויצא  ל "אימא" מּגיע  ּכבר ה ּזהר ּבספר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹה ּנדּבק 



הזהר ד סם ִַָ

ה' צה אר יראל ני עו לכו .חוו העם וד ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהיל

."ע ן ואהרן מה ְֲֵֶֶַָֹֹאת

מ')מהימנאברעיא א מצוה(רת יציאת[ג]: בח לסר ז אחר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

זה בח לדר אדם ן על חבה היא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצרים,


מׁשיח, חבלי ל ֹו  צרי ואין אחרא, ה ּסטרא  ְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָמן
ּבענין  נׂשא, ּפרׁשת  מהימנא ּברעיא ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָֻּכּמז ּכר

ּבתחּלה. למעלה  ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהבאתי
אּלא  ה ּזהר נתּגּלה  לא זה , ּכל  עם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹוהּנה,
הּפע ּלה הלא ּכי  הע ׂשֹותֹו, אחרי  הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻּבזמן
ּבזמּנּה, אּלא לה ּמצא צריכה  אינ ּה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹה ּזאת 

ּכיּפרּוׁש: הּזה, הּזהר ּבסֹוד יׂשראל  ׁשּיברח ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּדמלּכא  ּבדרא י ֹומ ּיא ּבסֹוף אּלא אינֹו ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻּפעּלתֹו

מלמׁשיחא ׁשל ּבדֹורֹו הּימים, [ּבסֹוף ְְְִִֶֶֶַָָ
ִַַָה ּמׁשיח].

נגיׁש ה ּזהר ׁשּספר זכינּו אנ ּו, ּבימינ ּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּנה,
ּובּפרּוטֹות ּבקּלּות ּתבל , קצו ֹות ּבכל אדם  ְְְְְְֵֵַַָָָָלכל 
מפעל  ׁשל  הרּבים מזּכי ּבזכּות  ּבפרט ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמ ּמׁש,
ה ּדברים  ּכּונת ׁשּזֹו ונראה העֹולמי, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹה ּזהר

הּזהר ספר ּבתקּופהׁשּפע ּלת  נתּגּלה (ׁשאמנם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

רׁשּב"י) לתקּופת יחסית לה ּמצא מאחרת  צריכה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
מל ׁשל  ּבדֹורֹו ה ּימים , ּבסֹוף י ׂשראל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלכלל
נראה לכן אנּו, ּבדֹורנ ּו ּכל ֹומר ְְְִִֵֵֶַַַָָָה ּמׁשיח,
ּבימינּו הּזהר ספר ׁשל  ה ּגדֹולה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּנגי ׁשּות
ּכל  קרא ּו ּוכבר - וע ּקר. ּכלל  מקרית  ְְְְְִִִֵָָָָָָאינ ּה
הּזהר  ּבספר ללמֹוד הּצּבּור את  הּדֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹּגדֹולי 
ׁשּנכֹון  ּגדֹולים, ּבׁשם וׁשמע ּתי זֹו. ְְְְְִִִֵֶַָָָּבתק ּופה 
ּדבר  ׁשל קריאה אפ ּלּו לעצמֹו יקציב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשאדם
ּבעזרת יּוכל  ּובכ י ֹום, מ ּדי הּזהר ּבספר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹמ ּועט
ׁשּמעבר  והאמת, ה ּזהר. ּבספר ל ּדבק  ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה ּׁשם
ׁשל  ּכחֹו ּבענין למעלה  האמ ּורים  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹלּדברים
עבּור  מׁשיח חבלי  את  לבּטל  הּזהר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹספר
הּזהר  ׁשּספר ידּוע הרי  ּבֹו, ה ּדבק ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאדם 
רע, ּדבר מ ּכל האדם נׁשמת את ְְִִֵֶַַָָָָָָָממרק
הי ׁשּועֹות לכל  סגּלה היא  ּבֹו ְְְְְִִַַָָָֻוהּקריאה

ְְַַָוההצלחֹות.
לס ּפר ג . ּדא, ּבתר ּפּקּודא מהימנא: ְְְְִֵֵַַַַָָָָָּוברעיא

על  חּיּובא ּדאיהּו מצרים, ּדיציאת ְְְִִִִִִִַַַָָָּבׁשבחא
הכי לעלמין. ׁשבחא  ּבהאי  לאׁשּתעי  נ ׁש, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבר

ּביציאת ּדאׁשּתעי  נ ׁש ּבר ּכל ְְְִִִִֵַַַָָָאֹוקימנא,
איה זּמין  ּבחדוה, חּדי ס ּפּור ּובההּוא ּומצרים, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

חדּו ּדהּוא ּדאתי  לעלמא  ּבׁשכינּתא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶָָָָלמחדי
ּבמרי ּה, ּדחּדי נ ׁש ּבר איהּו ּדהאי ְְְִִֵֵַַַָָָֹמ ּכּלא,
ּביּה - ס ּפּור. ּבההּוא חּדי  הּוא ּברי ְְְְִִֵֵַַָוקּודׁשא
ּפמליא  לכל הּוא  ּברי קדׁשא ּכניׁש ְְְְֲִִַַַָָָָָֻׁשעתא ,
ּדׁשבחא  ס ּפּורא ּוׁשמעּו זיל ּו ל ֹון, ואמר ְְְִִִִֵַָָָָָּדילי ּה,
ּכדין  ּבפּורקני . וחּדאן ּבני, מׁשּתעּו ּדקא ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָּדילי ,
ּבהדייה ּו ּומתחּברין ואתיין מתּכּנׁשין, ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָֻּכּלהּו
ח ּדאן  ּדקא ּדׁשבחא, סּפּורא ּוׁשמעּו ְְְְְִִִֵַָָָָָָָּדיׂשראל,
ואֹודן  אתיין ּכדין ּדמריהֹון, ּדפּורקנא ְְְְְְְְֵֵֶַָָָָָָּבחדוא
נּסין  איּנּון ּכל  על ה ּוא , ּברי לקּודׁשא ְְְִִִִֵַָָליּה
ּדאית ק ּדיׁשא  ע ּמא על ליּה ואֹודאן ְְְִִֵַַַָָָָּוגב ּורן
ּדפּורקנא  ּבחדוה ּדחּדאן ּבארעא , ְְְְְְְֵֶַַָָָָָליּה
חילא  לי ּה אּתֹוסף ּכדין - ְְִֵֵֵֵָָָּדמאריהֹון.
סּפּורא  ּבההּוא ויׂשראל לעיּלא, ְְְְְְִִֵֵַָָָָּוגב ּורּתא
ּדאּתֹוסף  ּכמלּכא, למאריהֹון, חילא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָיהבי
ּגבּורּתי ּה, מׁשּבחין ּכד ּוגבּורּתא, ְְְְְְִֵֵַַָָחילא
ואס ּתּלק מקמי ּה, דחלין וכּלהּו לי ּה, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻואֹודן
ל ׁשּבחא  אית ,ּכ ּובגין ּכּלה ּו. על  ְְְְְִִֵַַָָָֻיקריּה

ּדא ּבסּפּור ע "א )ּולאׁשּתעי מ "א  ּכמה(דף  ְְְְִִֵָָָ
ּבר  על  איהּו חֹובה ּדא, ּכגוונא ְְְְִִַַַַָָָּדא ּתמר.
הּוא, ּברי קדׁשא קמי ּתדיר לאׁשּתעי ְְְְִִִֵֵַָָָָֻנׁש,
- ּדעבד. ני ּסין אי ּנּון ּבכל  ניסא  ְְְְִִִִֵַַָָָּולפרס ּומי
והא  ח ֹובתא, איהּו אמאי  ּתימא, ְְֲִִֵַָָָָואי
דהוה, מה  ּכל  ּכּלא, ידע  ה ּוא ּברי ְְְֲִַַָָָָָֹֻקדׁשא
ּדא  ּפרס ּומא אמאי ּדנא , לבתר ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָויהוי
ידע. ואיהּו עבד, דאיהּו מה על  ְְִִֵַַַַָָָקמיּה,
ניסא, לפרסּומי  נׁש ּבר אצטרי וּדאי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָאּלא
ּבגין  עבד, ּדאיה ּו מה  ּבכל קמיּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּולא ׁשּתעי
ּדלעיּלא  ּפּמליא וכל סּלקין , מּלין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָּדאי ּנּון
ּכּלה ּו ואֹודאן ל ֹון, וחמאן ְְְְְִִַָָָֻמתּכּנׁשין,
עלייה ּו יקריּה ואסּתּלק הּוא,  ּברי ְְְְְְְִִֵַַָָָָלקּודׁשא 

ותּתא. ְֵַָָעיּלא
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סר תבא מצרים יציאת דר אדם ל ,ארנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלעלמים.

מחת הא הא עלם כינה למח הא עתיד מחה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמח

מח הא ר דוה ,נאד מח אדם הא הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהל,

סר. תאְִ

תאואמר , הליא ל את הא ר דה ס עה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הנים דרים י הבח סר את ע לכ ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָלהם:

עם מתחרים באים מתסים, ם אז גאתי. מחים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָֻֻי

אז אדנם. את חדות מחים הבח סר ומעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻיראל,

מ גברת,אים נים אתם ל על הא ר דל דים ְִִִִַַָָָָָ

מחת מחים ארץ ל  דה העם על ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמדים

אדנם. ל ְֲֶַָָֻהאה

חאז נתנים סר תא ויראל למעלה, גברה ח ל מתוף ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

רתב חים גברה ח סיף מל מ ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹלרנם,

י לכן ם. על דב מתעה מניו, חדים וכם ,ל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻמדים

מיד לדר אדם ן על חבה אמר. מ זה סר לדר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלח

עה. נים אתם כל הס את לפרסם הא ר דה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלפני

לואם הל, ידע הא ר דה והרי חבה? זה לה אמר, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מה על לפניו, זה רסם מע מן? לאחר והיה היה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמה

ידע? והא עה, הסהא את לפרסם אדם צרי ואי אא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

וכל עלים, ברים אתם מם עה, הא מה כל לפניו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלדר

דל ם מדים אתם וראים מתסת, מעלה ל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהליא

למה למעלה עליהם דב מתעה הא, ר. ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

הס,לפי מפרסמים אנ ן על הס, לפרסם ריכים ראינ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ראל בטי יחד מסמים היי אלף רנד ה' רְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

יהיה אחד כל ,אי אלף 70 מ אי 70 ל חברת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָכה

ארנ פי ,דה ההר ל את עם מלין 70 סם א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהכר

מהר"י דה הרב אמר כבר .35 לין ההר אר אריכת ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָֹבר

קה יהיה מיחא עקבתא דר עלינ גן תזכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמרזין
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ה' צה אר יראל ני עו לכו .חוו העם וד ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהיל

."ע ן ואהרן מה ְֲֵֶֶַָֹֹאת

מ')מהימנאברעיא א מצוה(רת יציאת[ג]: בח לסר ז אחר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

זה בח לדר אדם ן על חבה היא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצרים,


מׁשיח, חבלי ל ֹו  צרי ואין אחרא, ה ּסטרא  ְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָָָמן
ּבענין  נׂשא, ּפרׁשת  מהימנא ּברעיא ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָֻּכּמז ּכר

ּבתחּלה. למעלה  ְְְִִִֵֵֶַָָׁשהבאתי
אּלא  ה ּזהר נתּגּלה  לא זה , ּכל  עם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹוהּנה,
הּפע ּלה הלא ּכי  הע ׂשֹותֹו, אחרי  הרּבה ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻּבזמן
ּבזמּנּה, אּלא לה ּמצא צריכה  אינ ּה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹה ּזאת 

ּכיּפרּוׁש: הּזה, הּזהר ּבסֹוד יׂשראל  ׁשּיברח ּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ
ּדמלּכא  ּבדרא י ֹומ ּיא ּבסֹוף אּלא אינֹו ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻּפעּלתֹו

מלמׁשיחא ׁשל ּבדֹורֹו הּימים, [ּבסֹוף ְְְִִֶֶֶַָָ
ִַַָה ּמׁשיח].

נגיׁש ה ּזהר ׁשּספר זכינּו אנ ּו, ּבימינ ּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהּנה,
ּובּפרּוטֹות ּבקּלּות ּתבל , קצו ֹות ּבכל אדם  ְְְְְְֵֵַַָָָָלכל 
מפעל  ׁשל  הרּבים מזּכי ּבזכּות  ּבפרט ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָמ ּמׁש,
ה ּדברים  ּכּונת ׁשּזֹו ונראה העֹולמי, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹה ּזהר

הּזהר ספר ּבתקּופהׁשּפע ּלת  נתּגּלה (ׁשאמנם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

רׁשּב"י) לתקּופת יחסית לה ּמצא מאחרת  צריכה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
מל ׁשל  ּבדֹורֹו ה ּימים , ּבסֹוף י ׂשראל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָלכלל
נראה לכן אנּו, ּבדֹורנ ּו ּכל ֹומר ְְְִִֵֵֶַַַָָָה ּמׁשיח,
ּבימינּו הּזהר ספר ׁשל  ה ּגדֹולה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּנגי ׁשּות
ּכל  קרא ּו ּוכבר - וע ּקר. ּכלל  מקרית  ְְְְְִִִֵָָָָָָאינ ּה
הּזהר  ּבספר ללמֹוד הּצּבּור את  הּדֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹּגדֹולי 
ׁשּנכֹון  ּגדֹולים, ּבׁשם וׁשמע ּתי זֹו. ְְְְְִִִֵֶַָָָּבתק ּופה 
ּדבר  ׁשל קריאה אפ ּלּו לעצמֹו יקציב ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשאדם
ּבעזרת יּוכל  ּובכ י ֹום, מ ּדי הּזהר ּבספר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹמ ּועט
ׁשּמעבר  והאמת, ה ּזהר. ּבספר ל ּדבק  ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה ּׁשם
ׁשל  ּכחֹו ּבענין למעלה  האמ ּורים  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָֹלּדברים
עבּור  מׁשיח חבלי  את  לבּטל  הּזהר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹספר
הּזהר  ׁשּספר ידּוע הרי  ּבֹו, ה ּדבק ֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהאדם 
רע, ּדבר מ ּכל האדם נׁשמת את ְְִִֵֶַַָָָָָָָממרק
הי ׁשּועֹות לכל  סגּלה היא  ּבֹו ְְְְְִִַַָָָֻוהּקריאה

ְְַַָוההצלחֹות.
לס ּפר ג . ּדא, ּבתר ּפּקּודא מהימנא: ְְְְִֵֵַַַַָָָָָּוברעיא

על  חּיּובא ּדאיהּו מצרים, ּדיציאת ְְְִִִִִִִַַַָָָּבׁשבחא
הכי לעלמין. ׁשבחא  ּבהאי  לאׁשּתעי  נ ׁש, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבר

ּביציאת ּדאׁשּתעי  נ ׁש ּבר ּכל ְְְִִִִֵַַַָָָאֹוקימנא,
איה זּמין  ּבחדוה, חּדי ס ּפּור ּובההּוא ּומצרים, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

חדּו ּדהּוא ּדאתי  לעלמא  ּבׁשכינּתא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶָָָָלמחדי
ּבמרי ּה, ּדחּדי נ ׁש ּבר איהּו ּדהאי ְְְִִֵֵַַַָָָֹמ ּכּלא,
ּביּה - ס ּפּור. ּבההּוא חּדי  הּוא ּברי ְְְְִִֵֵַַָוקּודׁשא
ּפמליא  לכל הּוא  ּברי קדׁשא ּכניׁש ְְְְֲִִַַַָָָָָֻׁשעתא ,
ּדׁשבחא  ס ּפּורא ּוׁשמעּו זיל ּו ל ֹון, ואמר ְְְִִִִֵַָָָָָּדילי ּה,
ּכדין  ּבפּורקני . וחּדאן ּבני, מׁשּתעּו ּדקא ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָּדילי ,
ּבהדייה ּו ּומתחּברין ואתיין מתּכּנׁשין, ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָֻּכּלהּו
ח ּדאן  ּדקא ּדׁשבחא, סּפּורא ּוׁשמעּו ְְְְְִִִֵַָָָָָָָּדיׂשראל,
ואֹודן  אתיין ּכדין ּדמריהֹון, ּדפּורקנא ְְְְְְְְֵֵֶַָָָָָָּבחדוא
נּסין  איּנּון ּכל  על ה ּוא , ּברי לקּודׁשא ְְְִִִִֵַָָליּה
ּדאית ק ּדיׁשא  ע ּמא על ליּה ואֹודאן ְְְִִֵַַַָָָָּוגב ּורן
ּדפּורקנא  ּבחדוה ּדחּדאן ּבארעא , ְְְְְְְֵֶַַָָָָָליּה
חילא  לי ּה אּתֹוסף ּכדין - ְְִֵֵֵֵָָָּדמאריהֹון.
סּפּורא  ּבההּוא ויׂשראל לעיּלא, ְְְְְְִִֵֵַָָָָּוגב ּורּתא
ּדאּתֹוסף  ּכמלּכא, למאריהֹון, חילא ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָיהבי
ּגבּורּתי ּה, מׁשּבחין ּכד ּוגבּורּתא, ְְְְְְִֵֵַַָָחילא
ואס ּתּלק מקמי ּה, דחלין וכּלהּו לי ּה, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻואֹודן
ל ׁשּבחא  אית ,ּכ ּובגין ּכּלה ּו. על  ְְְְְִִֵַַָָָֻיקריּה

ּדא ּבסּפּור ע "א )ּולאׁשּתעי מ "א  ּכמה(דף  ְְְְִִֵָָָ
ּבר  על  איהּו חֹובה ּדא, ּכגוונא ְְְְִִַַַַָָָּדא ּתמר.
הּוא, ּברי קדׁשא קמי ּתדיר לאׁשּתעי ְְְְִִִֵֵַָָָָֻנׁש,
- ּדעבד. ני ּסין אי ּנּון ּבכל  ניסא  ְְְְִִִִֵַַָָָּולפרס ּומי
והא  ח ֹובתא, איהּו אמאי  ּתימא, ְְֲִִֵַָָָָואי
דהוה, מה  ּכל  ּכּלא, ידע  ה ּוא ּברי ְְְֲִַַָָָָָֹֻקדׁשא
ּדא  ּפרס ּומא אמאי ּדנא , לבתר ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָויהוי
ידע. ואיהּו עבד, דאיהּו מה על  ְְִִֵַַַַָָָקמיּה,
ניסא, לפרסּומי  נׁש ּבר אצטרי וּדאי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָאּלא
ּבגין  עבד, ּדאיה ּו מה  ּבכל קמיּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּולא ׁשּתעי
ּדלעיּלא  ּפּמליא וכל סּלקין , מּלין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָּדאי ּנּון
ּכּלה ּו ואֹודאן ל ֹון, וחמאן ְְְְְִִַָָָֻמתּכּנׁשין,
עלייה ּו יקריּה ואסּתּלק הּוא,  ּברי ְְְְְְְִִֵַַָָָָלקּודׁשא 

ותּתא. ְֵַָָעיּלא
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סר תבא מצרים יציאת דר אדם ל ,ארנ  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלעלמים.

מחת הא הא עלם כינה למח הא עתיד מחה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמח

מח הא ר דוה ,נאד מח אדם הא הרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהל,

סר. תאְִ

תאואמר , הליא ל את הא ר דה ס עה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הנים דרים י הבח סר את ע לכ ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָלהם:

עם מתחרים באים מתסים, ם אז גאתי. מחים ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָֻֻי

אז אדנם. את חדות מחים הבח סר ומעים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻיראל,

מ גברת,אים נים אתם ל על הא ר דל דים ְִִִִַַָָָָָ

מחת מחים ארץ ל  דה העם על ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמדים

אדנם. ל ְֲֶַָָֻהאה

חאז נתנים סר תא ויראל למעלה, גברה ח ל מתוף ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

רתב חים גברה ח סיף מל מ ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹלרנם,

י לכן ם. על דב מתעה מניו, חדים וכם ,ל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻמדים

מיד לדר אדם ן על חבה אמר. מ זה סר לדר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלח

עה. נים אתם כל הס את לפרסם הא ר דה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלפני

לואם הל, ידע הא ר דה והרי חבה? זה לה אמר, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ

מה על לפניו, זה רסם מע מן? לאחר והיה היה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמה

ידע? והא עה, הסהא את לפרסם אדם צרי ואי אא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

וכל עלים, ברים אתם מם עה, הא מה כל לפניו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלדר

דל ם מדים אתם וראים מתסת, מעלה ל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהליא

למה למעלה עליהם דב מתעה הא, ר. ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

הס,לפי מפרסמים אנ ן על הס, לפרסם ריכים ראינ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ראל בטי יחד מסמים היי אלף רנד ה' רְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

יהיה אחד כל ,אי אלף 70 מ אי 70 ל חברת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָכה

ארנ פי ,דה ההר ל את עם מלין 70 סם א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהכר

מהר"י דה הרב אמר כבר .35 לין ההר אר אריכת ְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָֹבר

קה יהיה מיחא עקבתא דר עלינ גן תזכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמרזין
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חלק, קיר על לטס מ הא ר דה ,להאמין על ואמר ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

המים, מן א רד העם ם הרמל, הר האל ל מבחן מְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

אמנה... יחזיק מעט ורק העל, נביאי ל לצם רד העם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָא

חלק... קיר על לטס מ קה יהיה אמנה להחזיק זוהרוכן (ועיין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה) על יוחאי בר שמעון רבי דברי ז דף .שמות

זהואם אפן דה זהר מ אנים הרה  ל רנד י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הלם עליו ר"י ל הבטחת זכת נס, הא ואי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָדל,

צריכים היח, יאת לפני הזהר את ילמד קטים ילדים אפילְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ההר את לנ והכין לה, רפאה הכין ר"י ועד, עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלפרסמ

והער מים, ליראת ולזת אמנה להתחק כל די דְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה

דע. יתר, לרחקים ם לימה תבה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹלחזר

ה'ןועל ר כינ דב רים נפרסם הל לאדן נח ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

דה זהר הלמדים יערים למאת הדה ארצנְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

זהר מסמים ,נטרט עיר בפרט המדים אלפים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָלערת

,רת וללמד ר"י צל לחסת הקקים לרבבת דְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָה

וספרי עתקים 300,000 עה" ל "ערה הנטרס הפץ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָכבר

סגתיו הבאר האל תח עתקים, אלף מאה הזהר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻח

מאת י י עד ים, כל והלכים סיפים והמדים ,65,000ְְְְְִִִִִֵֵַַָ

אנים על סרים וכה ,דק ת פרט זהר המדים ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָאלפים

ל בכח דה ההר זכת מרים בה לעלי עְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הה, דה הלד ר המכים טים ואנים ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָר"י,

י וראים טעמים ונעלת, בהת לדרת ועד עד ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַמתעים

מתקרבים לדם על מתעגים לעלם וחי החים מעץ ואכל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹטב,

ור ה', העצמהאל דל על מסרים החזרים הלפנים הם ים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

זכת עין עין ראים אר ונחמת יעת ונפלאת, נים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָורי

.דה ַַַָההר

לתרתנסר צא אחד עם ארע העה מדהים: סר לכם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לא ה אפיל עד רח"ל, לגמרי הת את ועזב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹרעה

 הרהז זסם ִַָ

חנה, לדיטא והיע לם ולא ת מר לא ,רא על ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹחב

ים ליראל החק ל ההר את ראה לאחר יה. עם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהתחן

וראה היר עבר, האר חמרת תב ום מת, רת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻראן

עת ל בכה לתל ונסע מעיו, על התחרט מד עה, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמה

עד והתוע, התל הענין. חמר ידע לא י ל ימחל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהם

תבה חזר בר ,לחבר טילפן ן ,מ חים עפן יהרְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ונסע א חבר ואמנם ,ל לעזר לתל בא מ ב ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעבר,

הלי התחיל  חים], מים מעין י [ם "מצא" יב ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹלטל

בח והם הים החים ואת הה א את עזב תבה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחזרה

רה, אה עם התחן ארת, אתיו ,רא על מגעת ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻה

ל חמ א ל הדה. רתנ למדים הילדים מרת ביתְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

אחת. גמא רק וז אמן, עלינ יגן תזכ ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֻהר"י

הןונזיר אל ,החד רת הת ראנ מה ב ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לכם"? האת העבדה "מה ֲֶַָָָָָָָֹהרע

לכם מה  לזהר? לכם מה האלים: אנים נמצאים ם ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

נסרת? ְְִַַָלעסק

לה'""ואמרם הא סח עניןזבח הר את נרחיב עד להן , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

הרחבה. ְְֶַָָזה

ע"הר על רגליו עמד לא זהר למד א מי ל י ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ
מ העלת"סיני רת זהר באר ְְְְֲִַַַַַָָָֹ

מידיםנקים דה זהר לד :דה ההר ברי את ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

סיני הר הרה קלת קדה עליו יממ ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָסדרם,

 תב מהעלת רת קנב.)[ד]זהר לעסקים(ף דקרי ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ


עּלאה,ד. ּדמלּכא  עבדי חּכימין ל ׁשֹונ ֹו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוזה

העלי ֹון],  מל ׁשל  עבדים ׁשהם ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ[החכמים
ּדסיני, ּבטּורא ּדקיימ ּו ׁשעמדּואיּנּון  [אֹותם ְְְְְִִֶַַָָָ

סיני], הר ּבנׁשמתא,על א ּלא מסּתּכלי לא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
] וכ ּו' מ ּמׁש אֹורייתא  ּדכּלא ע ּקרא אינםּדאיהי ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ

עּקר ׁשהיא הּתֹורה  ּבנׁשמת  אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָמסּתּכלים
ׁשּבסּפּורים ׁשּיֹודעים ּכלֹומר מּמׁש, הּתֹורה ְְִִִֶֶַַַַָָָּכל
רזי ׁשהם ּפנימ ּיֹות , יׁש הּתֹורה ּבגּופי ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָוגם
מצוה ּבכל  לכוון ׁשּצרי והּכּוונ ֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה 

אמר ּומצוה]. ּבצדֹו, [ונכּתב לׁשֹונ ֹו. ּכאן עד ְְְְְִִִַַַָָָ
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חלק, קיר על לטס מ הא ר דה ,להאמין על ואמר ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

המים, מן א רד העם ם הרמל, הר האל ל מבחן מְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

אמנה... יחזיק מעט ורק העל, נביאי ל לצם רד העם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָא

חלק... קיר על לטס מ קה יהיה אמנה להחזיק זוהרוכן (ועיין ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

זה) על יוחאי בר שמעון רבי דברי ז דף .שמות

זהואם אפן דה זהר מ אנים הרה  ל רנד י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הלם עליו ר"י ל הבטחת זכת נס, הא ואי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָדל,

צריכים היח, יאת לפני הזהר את ילמד קטים ילדים אפילְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ההר את לנ והכין לה, רפאה הכין ר"י ועד, עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלפרסמ

והער מים, ליראת ולזת אמנה להתחק כל די דְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה

דע. יתר, לרחקים ם לימה תבה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹלחזר

ה'ןועל ר כינ דב רים נפרסם הל לאדן נח ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

דה זהר הלמדים יערים למאת הדה ארצנְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

זהר מסמים ,נטרט עיר בפרט המדים אלפים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָלערת

,רת וללמד ר"י צל לחסת הקקים לרבבת דְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָה

וספרי עתקים 300,000 עה" ל "ערה הנטרס הפץ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָכבר

סגתיו הבאר האל תח עתקים, אלף מאה הזהר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻח

מאת י י עד ים, כל והלכים סיפים והמדים ,65,000ְְְְְִִִִִֵֵַַָ

אנים על סרים וכה ,דק ת פרט זהר המדים ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָאלפים

ל בכח דה ההר זכת מרים בה לעלי עְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הה, דה הלד ר המכים טים ואנים ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָר"י,

י וראים טעמים ונעלת, בהת לדרת ועד עד ְְְְְְְֲֲִִִִִַַַמתעים

מתקרבים לדם על מתעגים לעלם וחי החים מעץ ואכל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹטב,

ור ה', העצמהאל דל על מסרים החזרים הלפנים הם ים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

זכת עין עין ראים אר ונחמת יעת ונפלאת, נים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָורי

.דה ַַַָההר

לתרתנסר צא אחד עם ארע העה מדהים: סר לכם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לא ה אפיל עד רח"ל, לגמרי הת את ועזב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹרעה

 הרהז זסם ִַָ

חנה, לדיטא והיע לם ולא ת מר לא ,רא על ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹחב

ים ליראל החק ל ההר את ראה לאחר יה. עם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהתחן

וראה היר עבר, האר חמרת תב ום מת, רת ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻראן

עת ל בכה לתל ונסע מעיו, על התחרט מד עה, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמה

עד והתוע, התל הענין. חמר ידע לא י ל ימחל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהם

תבה חזר בר ,לחבר טילפן ן ,מ חים עפן יהרְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ונסע א חבר ואמנם ,ל לעזר לתל בא מ ב ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעבר,

הלי התחיל  חים], מים מעין י [ם "מצא" יב ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹלטל

בח והם הים החים ואת הה א את עזב תבה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָחזרה

רה, אה עם התחן ארת, אתיו ,רא על מגעת ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻה

ל חמ א ל הדה. רתנ למדים הילדים מרת ביתְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

אחת. גמא רק וז אמן, עלינ יגן תזכ ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֻהר"י

הןונזיר אל ,החד רת הת ראנ מה ב ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לכם"? האת העבדה "מה ֲֶַָָָָָָָֹהרע

לכם מה  לזהר? לכם מה האלים: אנים נמצאים ם ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

נסרת? ְְִַַָלעסק

לה'""ואמרם הא סח עניןזבח הר את נרחיב עד להן , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

הרחבה. ְְֶַָָזה

ע"הר על רגליו עמד לא זהר למד א מי ל י ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ
מ העלת"סיני רת זהר באר ְְְְֲִַַַַַָָָֹ

מידיםנקים דה זהר לד :דה ההר ברי את ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

סיני הר הרה קלת קדה עליו יממ ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָסדרם,

 תב מהעלת רת קנב.)[ד]זהר לעסקים(ף דקרי ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ


עּלאה,ד. ּדמלּכא  עבדי חּכימין ל ׁשֹונ ֹו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָוזה

העלי ֹון],  מל ׁשל  עבדים ׁשהם ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ[החכמים
ּדסיני, ּבטּורא ּדקיימ ּו ׁשעמדּואיּנּון  [אֹותם ְְְְְִִֶַַָָָ

סיני], הר ּבנׁשמתא,על א ּלא מסּתּכלי לא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
] וכ ּו' מ ּמׁש אֹורייתא  ּדכּלא ע ּקרא אינםּדאיהי ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ

עּקר ׁשהיא הּתֹורה  ּבנׁשמת  אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָמסּתּכלים
ׁשּבסּפּורים ׁשּיֹודעים ּכלֹומר מּמׁש, הּתֹורה ְְִִִֶֶַַַַָָָּכל
רזי ׁשהם ּפנימ ּיֹות , יׁש הּתֹורה ּבגּופי ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָוגם
מצוה ּבכל  לכוון ׁשּצרי והּכּוונ ֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה 

אמר ּומצוה]. ּבצדֹו, [ונכּתב לׁשֹונ ֹו. ּכאן עד ְְְְְִִִַַַָָָ
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סיני. טרא קיימי הו אינן האמת היקחכמת באר ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

דההת יהדה רי האלקי וזההמקל ,עלינ יגן תזכ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לקראת יראל צא תחה י נת אר לי ונראה :נְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלש

נאמר:  ואחר ההר, תחית מתיבים הי "וראהאלקים, ְְְְְְֱֱִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

מרחק" עמדו נעו הדלההעם הא אכלם ן יראים הי י , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לקראת מחים ים הי מהעם מקצת והיה .תוימ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאת

אםהכינה אפיל מרחק לעמד הראן מקמם לזז רצ ולא ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ

,מ תרימזה הר תב מה הא קיימועליהם "אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

טרא עמד אא מרחק ועמד נע ולא למר סיני", ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹטרא

ואתן האמת. לחכמת זכים הם ולכן סף, ועד מחה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָסיני

עה ם עים הם ן מרחק, ועמד העם עם נע אר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהמת

הא אכלם ן מראתם האמת, לחכמת מרחק ועמדים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹסים

האת. ְַַָֹהדלה

הלת,ואם מן לציאה מצרים, ליציאת לזת "ואמרםרצים ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָָ

לה'" הא סח זבח.זבח למרואמרם הא נ הרן ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

נקלסח הילה את סחנחק למרה הא נ הרן , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ההר.לה'פה אמירת הא ר דלה בחים ְְֲִִֶַַַַַַַָָָ

מבאראר "הה : על תב ,דה הל"ה ל רא לעינים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הר בא עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר חר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמאן

יבא העסקים בזכת לחנים. יתה אז המים, סף ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהאחרן

קרבה סה היה זה אר תס עה הארץ לא אז י ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמיח,

,'וכ "תאח אל אי "ובם בגינ אמר וזה ,דילביאת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

עד מצרים יראל נגאל א ם יראל, אלי זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזכת

ן הילה, בדם הסח דם לקם הא ר דה הצרְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ


ס ֹודֹות יֹודעים  ׁשאינם אֹותם  מ ׁשמע ְְִִֵֶַַַָָָמעּתיק:

סיני ]. הר על עמד ּו לא ּבּתיקּוניהּתֹורה (וע ּין ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

"ּדרּגא הּמתחיל ּדּבּור ע"ב  ה' ּדף  ּבהקּדמה ְְְִִַַַַַַַָָָזֹוהר

לאסּתּכלא ּתּמינאה ") זמינין ּדאתי , ּולזמנא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ּדאֹורייתא. ּדנׁשמתא לבֹוא ּבנׁשמתא [ּולעתיד ְְְְְְְְְִִִַָָָָָ

ׁשל ּבּנׁשמה ּולהת ּבֹונן להס ּתּכל עתידים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָהם 
הּמתים ּתחּית  אחר ּכי הּתֹורה, ׁשל  ְְִִִֵֶַַַַַַָָָהּנׁשמה
חדׁשה ּתֹורה לדרֹוׁש הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש ְֲִִַָָָָָָעתיד
הּזה ּבזמן אפׁשר ׁשאי מה  נעלמים, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּבסֹוד ֹות

מהּות ּה.] מ ּדב ׁש)לידע מתֹוק מהּפרּוׁש .(הּבא ּור ְִֵֵֵֵַַַַַָָ
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ה הדה לספת ז עד יהיה לא העתידה רצןהאה והא , ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

" הכה וארי ,רית הרית)האל לחת ני ראן, מאמר מאמרת .(ערה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

אמרסחזבח ל זה הדה ספת הא רנד נ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הד.ואמרם[" זהר [" ְֲֶַַַַָ

אמרבר מה ללב ענסהעמ יב)הביא יא ח' "הה:(רק ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

רעב לא ארץ רעב והלחי אלקים ה' נאם אים ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֻימים

ים עד מם ונע ה', ברי את למע אם י לים צמא ולא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלחם

."ימצא ולא ה' בר את לב טטי מזרח ועד ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמפן

מבים,מציאת רים הארץ קצות ל זאת ראים אנ ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹ

לב ה', בר את לב מתקרים פקסים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַלחים

ה'. בר את למע וגדל לה האן קנטרסים, זהר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָספרי

נתאם אלפים ת ואזל... לה המן יקרים! יהדים ן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

יעף... חלפים עברים, מסמים, הלכים העלם ְְְְְְִִִִִִִַַָָָריאת

הדת ייבת הלמדת רה ל נים מאת לעצמם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמסיפים

חנת הגת לנ אין מפרים, בלי למד פסקים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָש"ס

בכל הא, רי קדא הנהגת מג ל צ צל לנ ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמים,

עצירת קאסמים, רפת, אנת, עני, מחלת, בע: המן ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַֹֹזאת

ליצלן. רחמנא רעיני אם ְְְֲִִִִִַַַָָָמים,

יםאא ל ולה מה על ונחקרה, רכינ נחה  אים?! אנ ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָ

אינ ביכל, הלמדת, הרה מע ?מחבר רע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעבר

מילת כה הכינה זה אי הרעים. הגעים מל מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמגינה

מיעה? לא ְְִַַָָֹֻוהגאה

עלינאמר יגן תזכ יחאי ר מען מג')רי יקן זהר, :(יקני ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

והחכמה הלה סק רם מי נימת"ועד (זהר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

,הרה) לי א וגרם כתב, מרה ה על מרה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

במרא רה ט אא אין לואמר והמרא הרה ט רק (למדים ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יבין...) והבין ן,,הם, מההא נהר מההא הים את יסק הא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָ

כתב רה תא ילמד ולא עלם, נברא א טב ,ל ואבי ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹאי
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סיני. טרא קיימי הו אינן האמת היקחכמת באר ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

דההת יהדה רי האלקי וזההמקל ,עלינ יגן תזכ ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לקראת יראל צא תחה י נת אר לי ונראה :נְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלש

נאמר:  ואחר ההר, תחית מתיבים הי "וראהאלקים, ְְְְְְֱֱִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ

מרחק" עמדו נעו הדלההעם הא אכלם ן יראים הי י , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לקראת מחים ים הי מהעם מקצת והיה .תוימ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאת

אםהכינה אפיל מרחק לעמד הראן מקמם לזז רצ ולא ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ

,מ תרימזה הר תב מה הא קיימועליהם "אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

טרא עמד אא מרחק ועמד נע ולא למר סיני", ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹטרא

ואתן האמת. לחכמת זכים הם ולכן סף, ועד מחה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָסיני

עה ם עים הם ן מרחק, ועמד העם עם נע אר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהמת

הא אכלם ן מראתם האמת, לחכמת מרחק ועמדים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹסים

האת. ְַַָֹהדלה

הלת,ואם מן לציאה מצרים, ליציאת לזת "ואמרםרצים ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַַָָָ

לה'" הא סח זבח.זבח למרואמרם הא נ הרן ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

נקלסח הילה את סחנחק למרה הא נ הרן , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ההר.לה'פה אמירת הא ר דלה בחים ְְֲִִֶַַַַַַַָָָ

מבאראר "הה : על תב ,דה הל"ה ל רא לעינים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הר בא עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר חר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמאן

יבא העסקים בזכת לחנים. יתה אז המים, סף ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהאחרן

קרבה סה היה זה אר תס עה הארץ לא אז י ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמיח,

,'וכ "תאח אל אי "ובם בגינ אמר וזה ,דילביאת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

עד מצרים יראל נגאל א ם יראל, אלי זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזכת

ן הילה, בדם הסח דם לקם הא ר דה הצרְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ


ס ֹודֹות יֹודעים  ׁשאינם אֹותם  מ ׁשמע ְְִִֵֶַַַָָָמעּתיק:

סיני ]. הר על עמד ּו לא ּבּתיקּוניהּתֹורה (וע ּין ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

"ּדרּגא הּמתחיל ּדּבּור ע"ב  ה' ּדף  ּבהקּדמה ְְְִִַַַַַַַָָָזֹוהר

לאסּתּכלא ּתּמינאה ") זמינין ּדאתי , ּולזמנא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ּדאֹורייתא. ּדנׁשמתא לבֹוא ּבנׁשמתא [ּולעתיד ְְְְְְְְְִִִַָָָָָ

ׁשל ּבּנׁשמה ּולהת ּבֹונן להס ּתּכל עתידים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָהם 
הּמתים ּתחּית  אחר ּכי הּתֹורה, ׁשל  ְְִִִֵֶַַַַַַָָָהּנׁשמה
חדׁשה ּתֹורה לדרֹוׁש הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש ְֲִִַָָָָָָעתיד
הּזה ּבזמן אפׁשר ׁשאי מה  נעלמים, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּבסֹוד ֹות

מהּות ּה.] מ ּדב ׁש)לידע מתֹוק מהּפרּוׁש .(הּבא ּור ְִֵֵֵֵַַַַַָָ

 הרהז ט סם ִַָ

ה הדה לספת ז עד יהיה לא העתידה רצןהאה והא , ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

" הכה וארי ,רית הרית)האל לחת ני ראן, מאמר מאמרת .(ערה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

אמרסחזבח ל זה הדה ספת הא רנד נ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הד.ואמרם[" זהר [" ְֲֶַַַַָ

אמרבר מה ללב ענסהעמ יב)הביא יא ח' "הה:(רק ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

רעב לא ארץ רעב והלחי אלקים ה' נאם אים ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֻימים

ים עד מם ונע ה', ברי את למע אם י לים צמא ולא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלחם

."ימצא ולא ה' בר את לב טטי מזרח ועד ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמפן

מבים,מציאת רים הארץ קצות ל זאת ראים אנ ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹ

לב ה', בר את לב מתקרים פקסים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַלחים

ה'. בר את למע וגדל לה האן קנטרסים, זהר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָספרי

נתאם אלפים ת ואזל... לה המן יקרים! יהדים ן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

יעף... חלפים עברים, מסמים, הלכים העלם ְְְְְְִִִִִִִַַָָָריאת

הדת ייבת הלמדת רה ל נים מאת לעצמם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמסיפים

חנת הגת לנ אין מפרים, בלי למד פסקים, ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָש"ס

בכל הא, רי קדא הנהגת מג ל צ צל לנ ואין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמים,

עצירת קאסמים, רפת, אנת, עני, מחלת, בע: המן ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַֹֹזאת

ליצלן. רחמנא רעיני אם ְְְֲִִִִִַַַָָָמים,

יםאא ל ולה מה על ונחקרה, רכינ נחה  אים?! אנ ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָ

אינ ביכל, הלמדת, הרה מע ?מחבר רע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעבר

מילת כה הכינה זה אי הרעים. הגעים מל מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמגינה

מיעה? לא ְְִַַָָֹֻוהגאה

עלינאמר יגן תזכ יחאי ר מען מג')רי יקן זהר, :(יקני ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

והחכמה הלה סק רם מי נימת"ועד (זהר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

,הרה) לי א וגרם כתב, מרה ה על מרה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

במרא רה ט אא אין לואמר והמרא הרה ט רק (למדים ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

יבין...) והבין ן,,הם, מההא נהר מההא הים את יסק הא ואי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָ

כתב רה תא ילמד ולא עלם, נברא א טב ,ל ואבי ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֹאי
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וגרם ,ובה לתה העלם את החזיר איל ,ל ונחב ה, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹועל

דה הר"י תב וכן  הלת!!". ואר עלם זהר,ענת (יקני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ל') מלים:יקן ולא ,בי הכינה את עבדים לאה "אי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

בה וחרב ענת, רמים להם אבי הלה, חכמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלד

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

ולזתדי ח"ו, באת התרת הרענית מל להצל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

הרה, נימת לד רצ י רחמים הלמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלגאה

.דה ַַָזהר

זרתומסלים ל לבל דה ההר ספר והריאה הד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

רחמנא צרה ל מני צרה חמה ולהית ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָקת

.דה ההר לד לי העלם קם ל י ְְִִִִַַַַָָָָָליצלן.

הכינהעל לכבד להתאחד הם יראי זהרמחנה ללד ללמד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹ

הר"י ברי ויתקם ,דםעהלה מןליו יפקן דא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

אמן ימינ מהרה אחדתגלתא יראל ל צהתק ן ועל  . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

א "ספרא דה הזהר ללמד החים אילן ואחז ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָבמחה

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

הדה הרה כח האה רת[ה]בא מהימנא רעיא בהר . ְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ


מבואר ה. עוד  ליקוטים: – תורה  אור בספר

ש  בדבריהם, מקומות  משיחבכמה ביאת עיקר
התורה בזכות  קמא הוא בפרק שאמרו כמו ,

בתרא  א )דבבא  יתנו (ח, כי "גם  דכתיב, מאי 
מלך ממשא מעט  ויחלו אקבצם עתה בגוים 

י)שרים" ח , בלשון (הושע הזה פסוק  כל  ותניא ,
אקבצם", כלהו "עתה תנו, אי נאמר, ארמי
ושרים". מלך ממשא "יחלו מהם , מעט ואם
כל  עמים  חובב "אף דכתיב, מאי שם ואמרו

בידיך " ג)קדושיו לג, בשעה(דברים  אפלו ,
בידיך שלהם  קדושים כל  עמים, מחבב שאתה

כו', תורה,הם על  עליו  הנותן כל שאמרו וכמו
מלכות מעבירי על  ממנו  יגכו'ם פרק (אבות 

ה) אין ,משנה כו ', יעקב של  שקולו  בזמן כי

עשו ידי  טז )כו'הידים סה, פרשה רבא  ,(בראשית
חלק ב)ובפרק רבי(צח את תלמידיו  שאלו 

של מחבלו וינצל  אדם יעשה מה אלעזר,
כו ', חסדים ובגמילות  בתורה  יעסוק משיח,
הזוהר בלימוד הרבים את המזכה וכל  עכ"ל .
חסדים ובגמילות  בתורה עוסק  נקרא הקדוש
העולם כל את ומציל  ומקיים נעלה הכי באופן

הרשב "י  לנשמת  ומתקשר וכמו כולו, זי "ע ,
אור  עולם ויסוד צדיק הקדוש  הגאון שכתב
מרא  המלוב"ן, הקדשים קדש ונעלם , טמיר

אבוחצירא דרזין, יעקב רבינו  זצוק "ל מרן
טוב דורש  בספרו ע"ב)זיע "א, לשונו:(עמוד וזה

בעולם יוחאי בר שמעון רבי זכות  גדולה
הצדיקים מכל יותר וכמו העליון עכ"ל. ,
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ב)נא קכד, בזכתיה(ף ארץ", רר "קראתם בגיניה :אמר ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

נכר". אל ע ואין ינח דד "ה' ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָיתקם

לוכאן ום צעדינ הצר הרע, ,הצר והסיל הקן ל דתעב ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

טב טענתיו מכין הא הלמה, לגאה נזה לבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻחתיו

מבין ערממי ח והא היח, לביאת נזה א די ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹטעם

את יקל הא הר"י ל תרתיו קיד יראל ני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאר

"ס מסמים לפני זהר ללמד אסר מבהיר, חזר ן ועל ,פְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָס

יפנה  אחר ורק בסקים "ס רס ימא קדם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָפסקים,

הרה. נימת ְְִִִַָללד

פסקיםתב "ס קי היה לאדם אפר ,דה הנה ספר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יצד? – מר! הארץ עם זמן תבאְְֵֶַַַָָָ

פסקיםדי "ס עלינללמד יגן תזכ הרמ"ם 300מעיד י ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

הלאכה עלי לא נאמר זה ועל לאדם, יקיס לא לד ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנת

דה סאלי הא ענה כבר אלגמר! מרכי לרב בתת)(זצ"ל הל: ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

סקים". "ס אז ורק וזהר קלה ילמד האן"קדם תב וכן ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

מילנא דר"א)הה אי(סר הד לי י קדם, סד "יתחיל : ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָ

הט" את לדעת למיד.אפר דה וויטל חים נר תב וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

דה האר"י החים)ל לעץ י(הקמה וקלה זהר ילמד קדם י , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אלג האר"י תב וכן קיר. המג ער וקלה זהר לי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹמרא

מסירת) לפנים הד.(הקמה הר"י מג')וכן יקן זהר .(יקני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

הר"ן)המהר"ןוכתב חכמה,(יחת ספרי א י נכן הבר אין : ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

להחזיק האחרנים דרת חבה י הכן, הא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָוההפ


חז"ל, ע"ב)שאמרו מ"ה דף חזקיה(סוכה ואמר .

יוחאי בן שמעון רבי משום  ירמיה רבי  אמר
הדין  מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול
בני אליעזר ואילמלי  עתה  עד  שנבראתי מיום 
ואילמלי עכשיו ועד העולם  שנברא מיום  עמי 

עד העולם  שנברא מיום  עמנו עוזיהו בן יותם 
רבי משום ירמיה רבי  אמר חזקיה ואמר סופו
מועטין  והן  עלייה  בני  ראיתי יוחאי בן שמעון
אני הם  מאה  אם מהן ובני  אני  הן אלף אם

הן. ובני אני  הן שנים אם מהן ובני



הזהר י  סם ִַָ

וגרם ,ובה לתה העלם את החזיר איל ,ל ונחב ה, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹועל

דה הר"י תב וכן  הלת!!". ואר עלם זהר,ענת (יקני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ל') מלים:יקן ולא ,בי הכינה את עבדים לאה "אי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

בה וחרב ענת, רמים להם אבי הלה, חכמת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלד

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

ולזתדי ח"ו, באת התרת הרענית מל להצל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

הרה, נימת לד רצ י רחמים הלמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻלגאה

.דה ַַָזהר

זרתומסלים ל לבל דה ההר ספר והריאה הד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

רחמנא צרה ל מני צרה חמה ולהית ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָקת

.דה ההר לד לי העלם קם ל י ְְִִִִַַַַָָָָָליצלן.

הכינהעל לכבד להתאחד הם יראי זהרמחנה ללד ללמד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹ

הר"י ברי ויתקם ,דםעהלה מןליו יפקן דא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

אמן ימינ מהרה אחדתגלתא יראל ל צהתק ן ועל  . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

א "ספרא דה הזהר ללמד החים אילן ואחז ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָבמחה

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

הדה הרה כח האה רת[ה]בא מהימנא רעיא בהר . ְְְְְֲֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ


מבואר ה. עוד  ליקוטים: – תורה  אור בספר

ש  בדבריהם, מקומות  משיחבכמה ביאת עיקר
התורה בזכות  קמא הוא בפרק שאמרו כמו ,

בתרא  א )דבבא  יתנו (ח, כי "גם  דכתיב, מאי 
מלך ממשא מעט  ויחלו אקבצם עתה בגוים 

י)שרים" ח , בלשון (הושע הזה פסוק  כל  ותניא ,
אקבצם", כלהו "עתה תנו, אי נאמר, ארמי
ושרים". מלך ממשא "יחלו מהם , מעט ואם
כל  עמים  חובב "אף דכתיב, מאי שם ואמרו

בידיך " ג)קדושיו לג, בשעה(דברים  אפלו ,
בידיך שלהם  קדושים כל  עמים, מחבב שאתה

כו', תורה,הם על  עליו  הנותן כל שאמרו וכמו
מלכות מעבירי על  ממנו  יגכו'ם פרק (אבות 

ה) אין ,משנה כו ', יעקב של  שקולו  בזמן כי

עשו ידי  טז )כו'הידים סה, פרשה רבא  ,(בראשית
חלק ב)ובפרק רבי(צח את תלמידיו  שאלו 

של מחבלו וינצל  אדם יעשה מה אלעזר,
כו ', חסדים ובגמילות  בתורה  יעסוק משיח,
הזוהר בלימוד הרבים את המזכה וכל  עכ"ל .
חסדים ובגמילות  בתורה עוסק  נקרא הקדוש
העולם כל את ומציל  ומקיים נעלה הכי באופן

הרשב "י  לנשמת  ומתקשר וכמו כולו, זי "ע ,
אור  עולם ויסוד צדיק הקדוש  הגאון שכתב
מרא  המלוב"ן, הקדשים קדש ונעלם , טמיר

אבוחצירא דרזין, יעקב רבינו  זצוק "ל מרן
טוב דורש  בספרו ע"ב)זיע "א, לשונו:(עמוד וזה

בעולם יוחאי בר שמעון רבי זכות  גדולה
הצדיקים מכל יותר וכמו העליון עכ"ל. ,

 הרהז יאסם ִַָ

ב)נא קכד, בזכתיה(ף ארץ", רר "קראתם בגיניה :אמר ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

נכר". אל ע ואין ינח דד "ה' ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָיתקם

לוכאן ום צעדינ הצר הרע, ,הצר והסיל הקן ל דתעב ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

טב טענתיו מכין הא הלמה, לגאה נזה לבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻחתיו

מבין ערממי ח והא היח, לביאת נזה א די ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹטעם

את יקל הא הר"י ל תרתיו קיד יראל ני ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאר

"ס מסמים לפני זהר ללמד אסר מבהיר, חזר ן ועל ,פְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָס

יפנה  אחר ורק בסקים "ס רס ימא קדם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָפסקים,

הרה. נימת ְְִִִַָללד

פסקיםתב "ס קי היה לאדם אפר ,דה הנה ספר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

יצד? – מר! הארץ עם זמן תבאְְֵֶַַַָָָ

פסקיםדי "ס עלינללמד יגן תזכ הרמ"ם 300מעיד י ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

הלאכה עלי לא נאמר זה ועל לאדם, יקיס לא לד ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנת

דה סאלי הא ענה כבר אלגמר! מרכי לרב בתת)(זצ"ל הל: ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

סקים". "ס אז ורק וזהר קלה ילמד האן"קדם תב וכן ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

מילנא דר"א)הה אי(סר הד לי י קדם, סד "יתחיל : ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָ

הט" את לדעת למיד.אפר דה וויטל חים נר תב וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

דה האר"י החים)ל לעץ י(הקמה וקלה זהר ילמד קדם י , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אלג האר"י תב וכן קיר. המג ער וקלה זהר לי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹמרא

מסירת) לפנים הד.(הקמה הר"י מג')וכן יקן זהר .(יקני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

הר"ן)המהר"ןוכתב חכמה,(יחת ספרי א י נכן הבר אין : ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

להחזיק האחרנים דרת חבה י הכן, הא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָוההפ


חז"ל, ע"ב)שאמרו מ"ה דף חזקיה(סוכה ואמר .

יוחאי בן שמעון רבי משום  ירמיה רבי  אמר
הדין  מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול
בני אליעזר ואילמלי  עתה  עד  שנבראתי מיום 
ואילמלי עכשיו ועד העולם  שנברא מיום  עמי 

עד העולם  שנברא מיום  עמנו עוזיהו בן יותם 
רבי משום ירמיה רבי  אמר חזקיה ואמר סופו
מועטין  והן  עלייה  בני  ראיתי יוחאי בן שמעון
אני הם  מאה  אם מהן ובני  אני  הן אלף אם

הן. ובני אני  הן שנים אם מהן ובני



הזהר יב  סם ִַָ

זאת חכמה וקלה)וללמד יגן(זהר תזכ החיד"א מרן תב וכן . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

מ')עלינ את להחיד"א אצע חמה:(מרה אמר בה לעל "יקן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

תזכ חים החפץ תב בר ים". כל זוהר יקני א זהר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹין

ת. ל הבע רת זהר ללמד החרים על חבה ,עלינ ְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָיגן

הינת! נגד 9 ני ילדים עם זהר דה חסד הצר למד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן

עלינ יגן תזכ דה חי הן תב ניה)וכן לספר "קיימ:(הקמה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

עדת קהל היהדים ללוק דה לד להחזיק יראל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

זקן".ה ועד מער ורים יחיד וההר יקנים ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ

הדותב האר"י נר(דה למהרח"ו חים, עץ תב(ספר וכן , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

עלינ יגן תזכ דה רנים)הרמ"ק המת(רס י , ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ

הרת כל יתר המכת המת מחינת הן הה (עקבתאדר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

אר,מיחא) ידי על אא אמי יקן הה דר למת אין ן ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מה, זה הפ סדר ירד והארת הלים י ידע י לבד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָההר

הקם אן (כ"ד)להאריולא הלה לחכמת תיחה הם, על ערי,(זהר ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

זי"ע) גיקטיליא יסף ר' רא. ְְְִִֵָָָ

ימיו,תב נבנה אינ ר ל אמר' :קה ית על גמרא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

'החריב הא איל עליו ה)מעלין א, ימא אי.(ירלמי ן אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עלינינה יגן תזכ לה למה ענה ?מחד קה (מליית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ד) ג ילא":כד, חדרים בדעת יתנן בתבנה ית ינה ."חכמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

חכמה רק ן ודעת, ינה חכמה הפירת נגד זה י הא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָפט

הרה) נימת זהר ת(לד הליי)ינה והן(הית רחנת הן ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

החכמה י על  נבנה קה ית י וידע הרהגמת. (נימת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

הלךוהלה) למה מיאר נר למה נמסרה ואר היטב, למד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

יגן תזכ לה וד זאת ידע וכן הן. את להקים מנת על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברה

חכמה תא י על הכלה מערת את נה אר ,רהעלינה (נימת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

להארי.,והלה) הקם אן ולא ְְְֲִַַַַַָָָֹ

קדיםהמקובל רת זי"ע זכתא מה רבי ע"ב)האלוקי (ף ְְְִֶַַָָָ

רצה ולא ,ר רמז ט מעלת, ג' היג אפ ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹתב:

 הרהז יגסם ִַָ

הוי"ה, מם י' הינ הרה, אר ימנע אז הד, חכמת ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָלדעת

לעת מחבים אנחנ הברים, ר הו"ה. על הו"ה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻויהיה

םס'ר'מזר'ט'הינ'ר''ס',חינת אתת ד' נגד ד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

,ר רמז, ט, הג', ל היג אפ ן ואם הא, ר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָהוי"ה

הו"ה סד הא י', הינ סד, נגד היג ולא הוי"ה, אתת ג' ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹנגד

הו"ה. ַעל

היםעל הסק ר נראה הביןזה אין פרד סס הי "אל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

"איןוכ,'מתג" סד, לא פ'ר'ד' אתת ג' הינ פר"ד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַֹ

ןהבי"ן" ואם הלל, עם ס"ד ימטרה ע"א, הא האתת עם ְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

הבין" ח'"אין תנים וען נפרד. מ פר"ד, הא סד, לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

קמט.) ף קטאנטינא כ),'פס הציץ חד לרס נכנס ד' :נל וזה , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ

עאל עקיבא ורי בפ'ר'ד', על הג' פר"ד, סד הא לנכ לת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָהני

נל אן עד ,אר ם ען לם, נפק יראללם (פארת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

קדים) רת לברכה, וקד ציק זכר מאטאנאב דה .מהרב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

התגאן יסף ספר זי"ע החיד"א מרן נט)ע לב, ,(הים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ

פרד",תב: סס הי מתיו"אל הרה ל י ותדע ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ונדרת הא, ר דה דל מאמין אינ מי 'ר''ס, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

עכ"ל. 'ר'ד', ְִֶֶָנאר

לידעאך יהודי כל וחייב חסיד, הארץ עם שלא למודעי זאת

הצדיקים שכתבו וכמו לקיים, מנת על ההלכות כל קודם

הפחות ולכל ערוך השולחן כל ללמוד יהודי בן כל שצריך

ולא לקיים, כדי רבו את לשאול מה שידע כדי ורמ"א מחבר

כתוב זה שעל ההלכות מקיימים ולא מדרגות שקופצים כמי

הפסוק המשך אמרו זה ועל יפלו, נפול כי הקדושים בספרים

להם ואין וסוד סוד כאומרים נוטריקון כסו"ס סס", הי ְְִַ"אל

בגודל ספרים 7 כבר זה על וכתבתי ערוך, בשולחן ידיעה שום

בסוד לעמוד הנכנסים וכל כסדרן. ורמ"א מחבר לימוד מעלת

שהגמרא כמו ובטהרה.. בקדושה יהיה שהלימוד צריכים ה'



הזהר יב  סם ִַָ

זאת חכמה וקלה)וללמד יגן(זהר תזכ החיד"א מרן תב וכן . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

מ')עלינ את להחיד"א אצע חמה:(מרה אמר בה לעל "יקן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

תזכ חים החפץ תב בר ים". כל זוהר יקני א זהר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹין

ת. ל הבע רת זהר ללמד החרים על חבה ,עלינ ְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָיגן

הינת! נגד 9 ני ילדים עם זהר דה חסד הצר למד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן

עלינ יגן תזכ דה חי הן תב ניה)וכן לספר "קיימ:(הקמה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

עדת קהל היהדים ללוק דה לד להחזיק יראל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

זקן".ה ועד מער ורים יחיד וההר יקנים ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָ

הדותב האר"י נר(דה למהרח"ו חים, עץ תב(ספר וכן , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

עלינ יגן תזכ דה רנים)הרמ"ק המת(רס י , ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָ

הרת כל יתר המכת המת מחינת הן הה (עקבתאדר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

אר,מיחא) ידי על אא אמי יקן הה דר למת אין ן ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מה, זה הפ סדר ירד והארת הלים י ידע י לבד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָההר

הקם אן (כ"ד)להאריולא הלה לחכמת תיחה הם, על ערי,(זהר ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

זי"ע) גיקטיליא יסף ר' רא. ְְְִִֵָָָ

ימיו,תב נבנה אינ ר ל אמר' :קה ית על גמרא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

'החריב הא איל עליו ה)מעלין א, ימא אי.(ירלמי ן אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

עלינינה יגן תזכ לה למה ענה ?מחד קה (מליית ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ד) ג ילא":כד, חדרים בדעת יתנן בתבנה ית ינה ."חכמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

חכמה רק ן ודעת, ינה חכמה הפירת נגד זה י הא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָפט

הרה) נימת זהר ת(לד הליי)ינה והן(הית רחנת הן ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

החכמה י על  נבנה קה ית י וידע הרהגמת. (נימת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

הלךוהלה) למה מיאר נר למה נמסרה ואר היטב, למד ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

יגן תזכ לה וד זאת ידע וכן הן. את להקים מנת על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהברה

חכמה תא י על הכלה מערת את נה אר ,רהעלינה (נימת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

להארי.,והלה) הקם אן ולא ְְְֲִַַַַַָָָֹ

קדיםהמקובל רת זי"ע זכתא מה רבי ע"ב)האלוקי (ף ְְְִֶַַָָָ

רצה ולא ,ר רמז ט מעלת, ג' היג אפ ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹתב:

 הרהז יגסם ִַָ

הוי"ה, מם י' הינ הרה, אר ימנע אז הד, חכמת ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָלדעת

לעת מחבים אנחנ הברים, ר הו"ה. על הו"ה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֻויהיה

םס'ר'מזר'ט'הינ'ר''ס',חינת אתת ד' נגד ד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

,ר רמז, ט, הג', ל היג אפ ן ואם הא, ר ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָהוי"ה

הו"ה סד הא י', הינ סד, נגד היג ולא הוי"ה, אתת ג' ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָֹנגד

הו"ה. ַעל

היםעל הסק ר נראה הביןזה אין פרד סס הי "אל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

"איןוכ,'מתג" סד, לא פ'ר'ד' אתת ג' הינ פר"ד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַֹ

ןהבי"ן" ואם הלל, עם ס"ד ימטרה ע"א, הא האתת עם ְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

הבין" ח'"אין תנים וען נפרד. מ פר"ד, הא סד, לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

קמט.) ף קטאנטינא כ),'פס הציץ חד לרס נכנס ד' :נל וזה , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ

עאל עקיבא ורי בפ'ר'ד', על הג' פר"ד, סד הא לנכ לת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָהני

נל אן עד ,אר ם ען לם, נפק יראללם (פארת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

קדים) רת לברכה, וקד ציק זכר מאטאנאב דה .מהרב ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

התגאן יסף ספר זי"ע החיד"א מרן נט)ע לב, ,(הים ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ

פרד",תב: סס הי מתיו"אל הרה ל י ותדע ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ונדרת הא, ר דה דל מאמין אינ מי 'ר''ס, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

עכ"ל. 'ר'ד', ְִֶֶָנאר

לידעאך יהודי כל וחייב חסיד, הארץ עם שלא למודעי זאת

הצדיקים שכתבו וכמו לקיים, מנת על ההלכות כל קודם

הפחות ולכל ערוך השולחן כל ללמוד יהודי בן כל שצריך

ולא לקיים, כדי רבו את לשאול מה שידע כדי ורמ"א מחבר

כתוב זה שעל ההלכות מקיימים ולא מדרגות שקופצים כמי

הפסוק המשך אמרו זה ועל יפלו, נפול כי הקדושים בספרים

להם ואין וסוד סוד כאומרים נוטריקון כסו"ס סס", הי ְְִַ"אל

בגודל ספרים 7 כבר זה על וכתבתי ערוך, בשולחן ידיעה שום

בסוד לעמוד הנכנסים וכל כסדרן. ורמ"א מחבר לימוד מעלת

שהגמרא כמו ובטהרה.. בקדושה יהיה שהלימוד צריכים ה'



הזהר יד סם ִַָ

נ"ב)אומרת כמה(ברכות ועד עזרא", "טבילת תיקן הסופר עזרא ,

ח"ו, לחטוא שרצה אדם על הגמרא, מספרת זו, טבילה גדולה

מן ופרש תטהר? היאך מקוה לך אין אם האשה: לו אמרה

נכשל. ולא העבירה

ימ"ש,וכפי ש"ץ כת על אחרי, פרשת ושמש" ה"מאור שמביא

בטהרה שלא קבלה שלמדו רק גדולים, צדיקים כולם שהיו

ביותר חמורות לעבירות והגיעו בה' וכופרים אפיקורסים נהיו לכן

פתייה יהודה רבי האלוקי להמקובל יהודה מנחת בספר וראה רח"ל.

ואיך יגיעות הרבה אחרי צבי שבתי נשמת את שתיקן האיך זי"ע

ושם טומאה, של אמה בעובי חומה אותו מקיף שהיה לו שסיפר

נ איך לספר וכו'.האריך פל

עליעיין כגנות נטיו "כנחלים הפסוק על ט"ז דף ברכות בגמרא

מטומאה האדם את מעלין נחלים מה לך: לומר שדרשו, נהר,

זכות. לכף חובה מכף האדם את מעלין אהלים אף לטהרה

"אמריוראיתי בספר זי"ע מקאריץ פנחס רבי הקדוש מהצדיק

השלם" קס"ד)פנחס שאמר:(דף

מקוה"קצת להם ואין בכפרים שיושבין בעבור אומרים, אדם בני

דרך על  אדרבא להם אומר ואני זוהר, ללמד רוצים אינם

שבת בערב טוב יום כשחל שאמר מהרב לטבולששמעתי צריך אין

טוב". יום מקדושת גדולה מקוה צריך מה כי השבת, על

כמוויש גמור לרשע אפילו מותר הזוהר גירסת דדוקא לחלק,

זי"ע הרמ"ק רבינו ה')שכתב סימן א' ער יקר, לשונו:(אר וזה , ִַַָָָ

נחהאי תבת גונא איה ד')חרא עד ע"ב ף חד זהר ,(ני ְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

נח, בת מ הא ההר ספר קרא זה חר י ,רְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

והחת הינים לאתם קם היה ולא הרה מינים הי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

סד ידי על י ,מ הא ן להבה, ניסתם ידי על אא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻם

מעט ארם מארי והחכת ם ליקים גם מיע 'וכ ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהלת

ולזה מות, מר להםטעמת היה הם הלת ילט א לקמם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

 הרהז טוסם ִַָ

,מ נח בת ענין הה החר מיסד הלת מת מחץ לתן ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֹ

מאירה כינה אר היה אא ,'וכ החיכים החיצנים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָמל

חר אר סד אל היקים נסי ן היקים, מלת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקצת

להתקם. ְְִֵֶַַהה

רוכהח יאבסגת הם אהבת קח עסק ד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ה האבן הרזל,איבת את להלתאבה אליו וינס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.נות מתונ חור אםנפ ח אין רע, יהיה אם ואפ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

ניסה,ינס, ניסת אין אמני מהים, אחת ל יהיה אא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מרה חיה חי א , וינס ציק ויהיה תבה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיחזיר

חטא ואתם הרעים חה היה נח בת ענין ,עצמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויפר

וההמה. החה ְְִֵַַַָָמן

י"א)תבועד ,אבי אלקי את ע ,ביררדק מה הרב הרמ"ק ינר(רהח , ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

אין י ויסר, ויתב יתחר אא יעלם ולא יעדר לא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהה

רע, א ציק הא  לעסק הא ינע לא מם כתיבת ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָֹח

ארה, ציק, הא אסףאם נח בת מ הא הה החר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ההיכל  אל היקים אסף להם ער אליו תא ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָואב

עכ"ל. ְִָנימה,

הלכתבספר נו)לטי את ז הלכה הנחה פת ן(הלכת ועל תב, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הא יחאי, ן מען רי ל היללא עין ְִִִִֶֶֶַַַָָעה

ער עה י ,קבר על אים על מחים עקיבא, רי ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלמידי

לתן זכים אנ ,'וכ א ציקים קברי ידי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהן

ע בר י הדים, קבריהם על אים ידי על 'וכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהמצמים

עה, ועד מאז א נראת אפעת קברם על לבא כלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

זה. ידי על להתן רעים, הרע רעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרע

שמיםמה יראת צריך שלזה הקבלה לחכמת לגשת כן שאין

אם לו שיאמר ומוסמך, גדול חכם רב מפי וללמוד טהורה

לכך. ראוי הוא



הזהר יד סם ִַָ

נ"ב)אומרת כמה(ברכות ועד עזרא", "טבילת תיקן הסופר עזרא ,

ח"ו, לחטוא שרצה אדם על הגמרא, מספרת זו, טבילה גדולה

מן ופרש תטהר? היאך מקוה לך אין אם האשה: לו אמרה

נכשל. ולא העבירה

ימ"ש,וכפי ש"ץ כת על אחרי, פרשת ושמש" ה"מאור שמביא

בטהרה שלא קבלה שלמדו רק גדולים, צדיקים כולם שהיו

ביותר חמורות לעבירות והגיעו בה' וכופרים אפיקורסים נהיו לכן

פתייה יהודה רבי האלוקי להמקובל יהודה מנחת בספר וראה רח"ל.

ואיך יגיעות הרבה אחרי צבי שבתי נשמת את שתיקן האיך זי"ע

ושם טומאה, של אמה בעובי חומה אותו מקיף שהיה לו שסיפר

נ איך לספר וכו'.האריך פל

עליעיין כגנות נטיו "כנחלים הפסוק על ט"ז דף ברכות בגמרא

מטומאה האדם את מעלין נחלים מה לך: לומר שדרשו, נהר,

זכות. לכף חובה מכף האדם את מעלין אהלים אף לטהרה

"אמריוראיתי בספר זי"ע מקאריץ פנחס רבי הקדוש מהצדיק

השלם" קס"ד)פנחס שאמר:(דף

מקוה"קצת להם ואין בכפרים שיושבין בעבור אומרים, אדם בני

דרך על  אדרבא להם אומר ואני זוהר, ללמד רוצים אינם

שבת בערב טוב יום כשחל שאמר מהרב לטבולששמעתי צריך אין

טוב". יום מקדושת גדולה מקוה צריך מה כי השבת, על

כמוויש גמור לרשע אפילו מותר הזוהר גירסת דדוקא לחלק,

זי"ע הרמ"ק רבינו ה')שכתב סימן א' ער יקר, לשונו:(אר וזה , ִַַָָָ

נחהאי תבת גונא איה ד')חרא עד ע"ב ף חד זהר ,(ני ְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

נח, בת מ הא ההר ספר קרא זה חר י ,רְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

והחת הינים לאתם קם היה ולא הרה מינים הי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

סד ידי על י ,מ הא ן להבה, ניסתם ידי על אא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻם

מעט ארם מארי והחכת ם ליקים גם מיע 'וכ ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָֻהלת

ולזה מות, מר להםטעמת היה הם הלת ילט א לקמם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

 הרהז טוסם ִַָ

,מ נח בת ענין הה החר מיסד הלת מת מחץ לתן ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֹ

מאירה כינה אר היה אא ,'וכ החיכים החיצנים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָמל

חר אר סד אל היקים נסי ן היקים, מלת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקצת

להתקם. ְְִֵֶַַהה

רוכהח יאבסגת הם אהבת קח עסק ד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ה האבן הרזל,איבת את להלתאבה אליו וינס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.נות מתונ חור אםנפ ח אין רע, יהיה אם ואפ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָ

ניסה,ינס, ניסת אין אמני מהים, אחת ל יהיה אא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מרה חיה חי א , וינס ציק ויהיה תבה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיחזיר

חטא ואתם הרעים חה היה נח בת ענין ,עצמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹויפר

וההמה. החה ְְִֵַַַָָמן

י"א)תבועד ,אבי אלקי את ע ,ביררדק מה הרב הרמ"ק ינר(רהח , ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

אין י ויסר, ויתב יתחר אא יעלם ולא יעדר לא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהה

רע, א ציק הא  לעסק הא ינע לא מם כתיבת ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָֹח

ארה, ציק, הא אסףאם נח בת מ הא הה החר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ההיכל  אל היקים אסף להם ער אליו תא ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָואב

עכ"ל. ְִָנימה,

הלכתבספר נו)לטי את ז הלכה הנחה פת ן(הלכת ועל תב, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הא יחאי, ן מען רי ל היללא עין ְִִִִֶֶֶַַַָָעה

ער עה י ,קבר על אים על מחים עקיבא, רי ְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלמידי

לתן זכים אנ ,'וכ א ציקים קברי ידי על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהן

ע בר י הדים, קבריהם על אים ידי על 'וכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהמצמים

עה, ועד מאז א נראת אפעת קברם על לבא כלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ

זה. ידי על להתן רעים, הרע רעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרע

שמיםמה יראת צריך שלזה הקבלה לחכמת לגשת כן שאין

אם לו שיאמר ומוסמך, גדול חכם רב מפי וללמוד טהורה

לכך. ראוי הוא



הזהר טז סם ִַָ

אתובודאי ולשמור לקיים מנת על הוא הלימוד עיקר שכל

ימינו ואורך חיינו הם כי באהבה יתברך השם מצוות

ולילה. יומם נהגה ובהם

ואיןימים ילני הם יראל לל על העברים א קים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

עצה מבים אלים ורים ים, ילד מה ידע ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָאי

ה' קת זרת ל לבל מים רחמי לערר ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָותה

.מרנאיה ל קד דברי וללמד להתחק צריכים ואי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

זכת הבטיח אמן, עלינ יגן תזכ יחאי ר מען רי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהאלקי

רחמים הלת מן נצא דה ההר ספר הבנה,הריאה ללא (אף ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

(תינר מברי דע עת.לל עליו לסמך מען רי הא כדאי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

ספרהחק. והד הריאה זכת רק עליל מה וראים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

דה ויריםההר צרת לא רחמים ונאל זה לנ מבטח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן. ְֲִַַָָרחמנא

ולקראלכן, ללמד ים מידי להל צרי ואחד אחד ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

לכן האה, לקרב יראל לל להצלחת דה ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻזהר

– הנה תת 54ל החקים קנטרסים להדיס ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהחלטנ

נקל, מי ים מידי לעסק יכל מראל אדם ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָדי

עם זקנים הדלים, עם הטים ,ית ני עם ילמד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָבת

יגן תזכ לר"י ף יהיה ל לעזר ענין מי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻנערים.

אמן". ֵֵָָעלינ

יד)מליהגר"א הריםמ(יב, למזי  הכת דל באר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מה ל על כר מקל מע, אם .חבר את ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָמכיח

א וזה הב, חלק ל מקל מע, לא אם וגם לדרת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעה

. היהם חלק את מ לקח ה)אבתנהמע איתא:(פרק ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאירי ."יד על א חטא אין הרים, את המזה פז"ל דף (יומא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

א) הא:עמוד ירד לא  ליד א חטא אין הרים את המזה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ"וכל

עדן גן נחלין ולמידיו לאללגהינם נפי תעזב לא "י אמר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

שחת". לראת חסיד תן ללא סז)בספר "ואריתב(סימן : ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

."בל אא נברא לא העלם וכל הרים, את והמזה ְְְִִִִֶַָָָָָָֹ֯◌ ְְֶֶֶַַַהזכה

 הרהז יזסם ִַָ

האהואם לקרב ראתה.." לא "עין נצח! לעלמת לזת נרצ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ

ספר לחק יכל ה "עה ל רר"ערמע המעדד , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

טב. בים דק ת בפרט ים, כל דה זהר ְְְְְִִֶַַַָָָָללמד

זהואם הרי ההר רת אחד יהדי אפיל ילמד תזכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ

ת דה זהר עה המד ל י רה, נת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָלמיליני

הנה תת כל כיל ואם רה, נה מלין לאה ל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָעלה

חיו ימי לכל נה]וי"ט, בעים הם תיננ ל640[ימי יע ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

יהדים למנין יער יתארגן תזכ ואם רה. נה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמליארד

רה נים מליארדי ל אדי לסכם יע דה הר למדְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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ואת!!! תלזכ קפ ְְְְְִִִִֶַַָָהצחי
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עז וחגר מתנים צא הדה, עבדתם וחזק וכח אמץ ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹלהם

ח לפרסם יחאי, ר מען רי ל רא את להפיץ יְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהמ

להרת חיל לעת סיפוה אפר, מה כל לסע ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעלם
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וכימיויהי מצרים, את התחילה  הה, דח זה רצן ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ

לגאה יחד נ ונזה נפלאת אראנ מצרים מארץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻצאת
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אתובודאי ולשמור לקיים מנת על הוא הלימוד עיקר שכל

ימינו ואורך חיינו הם כי באהבה יתברך השם מצוות

ולילה. יומם נהגה ובהם
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.מרנאיה ל קד דברי וללמד להתחק צריכים ואי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

זכת הבטיח אמן, עלינ יגן תזכ יחאי ר מען רי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהאלקי

רחמים הלת מן נצא דה ההר ספר הבנה,הריאה ללא (אף ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

(תינר מברי דע עת.לל עליו לסמך מען רי הא כדאי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

ספרהחק. והד הריאה זכת רק עליל מה וראים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
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עם זקנים הדלים, עם הטים ,ית ני עם ילמד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָבת

יגן תזכ לר"י ף יהיה ל לעזר ענין מי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻנערים.

אמן". ֵֵָָעלינ
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מה ל על כר מקל מע, אם .חבר את ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָמכיח

א וזה הב, חלק ל מקל מע, לא אם וגם לדרת, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעה
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שחת". לראת חסיד תן ללא סז)בספר "ואריתב(סימן : ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

."בל אא נברא לא העלם וכל הרים, את והמזה ְְְִִִִֶַָָָָָָֹ֯◌ ְְֶֶֶַַַהזכה
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יהדים למנין יער יתארגן תזכ ואם רה. נה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמליארד

רה נים מליארדי ל אדי לסכם יע דה הר למדְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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עז וחגר מתנים צא הדה, עבדתם וחזק וכח אמץ ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹלהם

ח לפרסם יחאי, ר מען רי ל רא את להפיץ יְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהמ
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