
ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ ם עוֹׂשֵ ֵ ֶעְזִרי ֵמִעם ַהּשׁ

ֵסֶפר 

ְזכּוָתא ְּדַּבר יֹוַחאי
U

U
יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי"

ֶמׁש תובב"א בהוצאה שלישית, חודש אדר א' תשע"א ית ֶשׁ בעיה"ק ּבֵ
ועתה יוצא לאור מחדש חודש כסליו תשע"ב

ים  ָהֲאָנׁשִ   ¦ דֹוׁש   ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  תֹוְך  ּבְ מֹות  ְנׁשָ ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ

ִאילּו  ַכר ּכְ ל ֶאָחד נֹוֵטל ׂשְ ֲחלּוַקת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּוְבִסיּומֹו, ּכָ ִפים ּבַ ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ְמַחת ִסּיּום ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ים ְסעּוַדת ִסּיּום ¦ ׂשִ ָאּה ּכּוָלה ְלַבּדֹו, ְועֹוׂשִ ֲעׂשָ

ית ¦ ִלּמּוד  ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּקּון ַלּגְ ְמַחת ּתֹוָרה ¦ ִסּיּום זַֹהר הּוא ּתִ ֵמֵעין ׂשִ

ֵסֶפר  ִסּיּום   ¦ לֹֹמה  ׁשְ ְלָך  ָהֶאֶלף  סֹוד  ּבְ ָעִמים  ּפְ ֶאֶלף  ּקּוִנים  ְוַהּתִ ַהּזַֹהר 

קּול  יּמּוד ַהזֹוַהר ׁשָ ָעה ַאַחת ּלִ ַהזֹוַהר ָראּוי ְוָחׁשּוב ְסעּוַדת ִמְצָוה ¦  ׁשָ

נּו  ִאּתָ ב  יֹוׁשֵ זי"ע  "י  ּבִ ָהַרׁשְ  ¦ ְגֶלה  ַהּנִ ּתֹוַרת  יּמּוד  ּלִ ֵליָמה  ׁשְ ָנה  ׁשָ מֹו  ּכְ

ֵאָליו,  ְלִהְתָקֵרב  ָאסּור  ּתֹוָרה,  ּבַ ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִמי   ¦ ּתֹוָרתֹו  לֹוְמֵדינּו  ּבְ

ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ִעּמֹו  ָלֶלֶכת  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ְסחֹוָרה,  ִעּמֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ִעּמֹו  ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ָנּה  ּה ְלַתּקְ ּתֹוָרה ְועֹוְסִקים ּבָ ִלים ּבַ ּדְ ּתַ ׁשְ ֲהֵרי ֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה ¦ ַרק ַהּמִ ׁשֶ

יֵקי ֱאֶמת ֵניֶהם ֵהם ַצּדִ ל ּבְ ּה, ּכָ ְרׁשָ ׁשָ ָרה ּבְ ּוְלַקׁשְ



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

hazohar.com@gmail.com

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי
 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il



¢ ֹּתֶכן ָהִעְנָיִנים ¡

א ים ִרּבֹוא ְנָׁשמֹות ְּבתֹוְך ֵסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.............. ה	. ָּכל ִׁשּׁשִ

א ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ַּבֲחלּוַקת ֵסֶפר ַהזֹוַהר ּוְבִסיּומֹו ]ְוֵכן 	.
ּכּוָלה  ֲעָׂשָאּה  ְּכִאילּו  ְׂשַכר  נֹוֵטל  ֶאָחד  ָּכל  ּוִמְׁשָניֹות[,  בש"ס 
ְלַבּדֹו, ְועֹוִׂשים ְסעּוַדת ִסּיּום............................................... ט

א ....................... ט	. ִׂשְמַחת ִסּיּום ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵמֵעין ִׂשְמַחת ּתֹוָרה

א ַעם 	. ַמָּזל  ְוִעּלּוי   – ָהֲאִמִּתית  ַלְּגֻאָּלה  ִּתּקּון  הּוא  ֹזַהר  ִסּיּום 
ִיְׂשָרֵאל................................................................................ י

א ְלָך 	. "ָהֶאֶלף  ְּבסֹוד  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ְוַהִּתּקּוִנים  ַהֹּזַהר  ִיְלְמדּו 
ְׁשֹלֹמה"............................................................................. יא

א ְוַכָּידּוַע 	. ִמְצָוה,  ְסעּוַדת  ְוָחׁשּוב  ָראּוי  ַהזֹוַהר  ֵסֶפר  ַעל  ִסּיּום 
ִּליּמּוד  ְׁשֵליָמה  ָׁשָנה  ְּכמֹו  ָׁשקּול  ַהזֹוַהר  ִּליּמּוד  ַאַחת  ְּבָׁשָעה 
ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה..................................................................... יד

א ָהרֹוֶצה ִלְזּכֹות ְלָאֵרַח ֶאת ָהַרְׁשִּב"י ְּבֵביתֹו ִיְלֹמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 	.
.................... יח - ָהַרְׁשִּב"י זי"ע יֹוֵׁשב ִאָּתנּו ְּבלֹוְמֵדינּו ּתֹוָרתֹו

א ָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ִמְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה, ָאסּור ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ְלִהְׁשַּתֵּתף 	.
ִעּמֹו ְוַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ְסחֹוָרה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ָלֶלֶכת ִעּמֹו ַּבֶּדֶרְך, ֶׁשֲהֵרי 
ֵאין ּבֹו ֱאמּוָנה.................................................................. כה



א ּוְלַקְׁשָרה 	. ְלַתְּקָנּה  ָּבּה  ְועֹוְסִקים  ַּבּתֹוָרה  ַהִּמְׁשַּתְּדִלים  ַרק 
ַהֶּמֶלְך,  ְּבֵני  ְוִנְקָרִאים  ֱאֶמת,  ַצִּדיֵקי  ֵהם  ְּבֵניֶהם  ָּכל  ְּבָׁשְרָׁשּה, 
ָּבִנים ְקדֹוִׁשים.................................................................. כה

e

מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי
סניף ירו˘לים

רחוב לייב „יין 19/1 ירו˘לים, 95181
טל: 02-9923264/0546839989

thelightofthezohar@gmail.com

להזמנות ספרי הזוהר
טפסים להצטרפות של 70,000 איש, סטים, ספרים,

עלונים - עברית ובאנגלית, שיעורים, דרשות, דיסקים, ועוד
בארץ ובחו"ל.

הרוצה לארגן דרשה בעירו ולהזמין את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,
על מנת לחזק לימוד הזוהר הקדוש, נא להתקשר:

לר' יהושע גולדשטיין נ"י
טל: 02-9923264/0546839989

בנק הדואר 22251075



חאיי ר זכ תא הְְַַָ

יחאי ר ְְַַָזכתא

 דה ה הר  ספר ת נמת  ר א  י ְְִִִֵֶַַַָָָֹל
תה'ההריו'דיה'י'ראל נמת רא י ל ליל ה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָ

הדספר הרמח"לההר דה ינר דתב ארתיו.א– זי"ע ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
תראה רא רנד מיחד ,דה הזהר ספר עצמ יטמי אחד ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻולכ

ז"ל תינר אמר זה על ,[אחר ע"ב)[ר קל"ח כנס)ת ,נר נ : ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"הה אמר: מראל, כח רה עתידה ,אמר יבנה לכר תינְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָר
יל צמא ולא חל רעב לא אר רעב והלחתי אלקי ה' נא אי ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻימי

לבל א . עצה מצא לא  זי"ע  ְֵֵַָָָֹהרמח"ל
"ה הר  ל ד אא יראל, מעם  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹזרת
"ה הר  כח הפסק, וללא רצף "דְְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹה
האה לקרב זרת  ל לבל "דְְְְֵֵֵַַַָָָָֻה

ְֲִַרחמים.
יחאי ר מען ר י ריחת ְְִִִַַַַוז"ל :
אל נברח נוכ הבה, ענין ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻעתה 
רי ריחת ונמצא ונצל . האת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהבה
הבה , ענין עתה יחאי ר ְְְִִֵַַַַָָָמע ן 
ל נכלל  אר  ה הר, נעה דסְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹ
נים, זר נמתין, ר א ְְִִִִִִִַַַָָֻהים
לכל ללית לבריחה זה נחב ְְְְְִִִֶֶָָָָָואז
 יצטר לא ה מים ס ף עד  ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹיראל,

אמר  וזה יציאה, יב )אא נב , :(י עיה ְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָ

תלכן לא במנסה צא בח זן  לא  ְְִִִֵֵֵֵָָֹֹ"י 
אלקי מאפכם ה' לפניכם הל ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַֹֹי 
 דה הר תק מי  ל ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹיראל"...
מחבלי ויצל אחרא , הטרא מן ְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָָרח
נ אר ההר ספר  י והאמת, ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹמיח.

רשב"י)אחריו מי(אחרי ל זי"ע , ֲֲִֵֶַַָָ
הטרא מן רח נקרא  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָתק 

 ל  יצטר א עד (אחריתאחרא, ְְֲֳִִֵֶַַָָָֹ

עלת ה מים ) מה דיעוא יציאה, אא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָ
הא, דל עלת י והאמת זה , ְְְֱִִֶֶֶֶָָָנמצא

מיח מחבלי  ה לה  הא ארי (ראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

הזהר ) .אר ְַַ



יחאיו ר זכ תא ְְַַָ

לו חס אמר: יחאי  מע רי ניא ה'"... ברי את למע א ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹי
"זרע מי תכח לא "י אמר: מראל, רה ...בכח ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מהימנא זהר רעיא  קנ "ג:  ג' הא )ג(חלק , נח"אמר מני"יבת יל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אתתב . ,' זרע מ'י  כ'ח  ל'א ְִִִִִַַָֹ'י 
רי הא יחאי ל  זרע ידי על ְְִֵֶֶַַַַַיחאי ;

הרה . כח לא  יחאי, ן  ְִִֶַַַָָֹמע ן

נפלא התת  ה ם, מפעלת חז ְְְְֲֲִִִֵַַָלכ
ן מען ר י האלקי  הא דת ְְֱִִִִֶַַַַָָֹֻמד

לברכה: נ זכר ְְִִַָָיחאי

א הבטיח  יחאי ן מען ְְִִִִֶֶַַַֹרי 
בא .יד על מ ראל רה  ְְִִִֵַַַַָָָָח

לברכה זכרנם תינ ר (תדברי ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

יבנהקלח :) לכרם תינר כנס' :ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַ
מראל , ח  רה  עתידה : ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר

ח.ואמר א י חאי ן מע ן  ר י ְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
."זרע מ י כח לא "י ְֱִִִִֶֶַַַָֹאמר :

הר קכד:)וכמבאר ח רא :(נא 'האי  ְְְִַַַַָָָֹֹ
לתא' מן  יפקן ה הר ספר  איה . ְְִִִֵֵֶַַָָֹ

נסרת  נפלא ת והבן ראה א ְְְְְִִֵֵַָָָָוע ה 
רי  סמ ן  על י  הד ה . רתנ ְִִֵֵֶַַַַָָָל
"י ה ס ק זה על  עצמ יחאי ן ְְִִֶֶַַַָָמע ן 
זה אמת י ." זרע מ י כח  ְְֱִִִִֶֶֶַַָֹלא
הה , ס ד  ונסר  מר ז  עצמ ְְְְְִֶַַַָָָֻהס ק
רי הא יחאי , ל זרע ידי  ְְִֵֶֶֶַַַָעל 
ח לא  יד על יחאי, ן ְְִִֶַַַָָֹמע ן 
זה ל בת ספי  י מראל. ְִִִֵֵֵֶֶַָָהרה

'" הםזרע 'ימ 'חכ'א ל 'יהסק  " ְִִִִֵַַַָָֹ
מג ה רז וזה יוחא"י , ְְְִֵֶֶֶַַאת ת

כח  לא י  זרע,הס ק זרעמי  מי ְְִִִִִִַַַַָָֹ

 עצמ זה  ל זרע מי  הינ ְְְְְִִֶֶַַַַָיקא,
ה א הסק , זה  ונסר מרז ְְְְִֶֶֶַָָָֻהא

י חאי. י חאיהא  ל זרע ידי  על י  ְְִֵֶַַַַָָָ
ז ר  בת ספי  ה סק זה  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻרז
יד על יחאי, ן מע ן רי ה א ְְִִֵֶֶַַָָלעיל,
מן יפקן א הר י ה רה, כח  ְִִִִַַַַָָָֹֹלא

רי,לתא  ד ודע,  לעיל. זר ְְְִִֵֶַַַַָָ
אחר . פס ק  מרז ה א  עצמ ְְְְְִֵַַָָֻמע ן 
ה א מע ן  ר י דה ה א ע ְִִִֶַַַַַָָי 

ד ')חינת מא'ןמ 'ק י 'ו'ירע':(נ אל  ְְְִִִִִֵַַַָָ
ב תנ ' ראי ל טיוכו'שמעו"ןחת, (ספר  ִִֵֵֵֵֶָָ

הפר ) תח ת .מוהר "ן, ְִִֵֶַַ

לעילג. הזר מהימנא הרעיא ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָברי
קיא, ניא פר אריכת ארְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָנת
והנה ם . ען כ"ו, סימן דה ִִִֵֵֶֶֶַַָָֹארת
הרה י ד  זכת רק ידע, ְִִֶַַַַָָָָהבר
פרט , הקדוש והזהר כלל , ְְְִִַָָָהדה 
קר ב לה אל  הרים, מל ל צל ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָנזה
הס ק אמר לדבר ,  סמ  מצינ .ְֲִַַַַַָָָָָָָמ
הבעש "ט  פר ליבה ". עה ֲֵֵֵֶַַַָֹ"צהר 
רה ל  ל יבה הנה  ֵֶֶַַַָָָָזיעוכי"א,

"הא ר  תב  מ (מ תהאיר "תפה. ְְְִִֵֶַַָָָ

ח) מעירת ר "ועל  וזל "ק: , ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ
צהר ר זללה "ה הבעש"ט ְֵֵֵֶַֹם 

ל יבה  טז )ע ה ו , לע ת (ראית , ְֲֲִֵֵֶַַַָ
מבא תפה". רה ל ה בה מן ְִִֵֶַַָָָָֹצהר 
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הרא .דהל ַַַָ

ללמדולזה י ראל  ל  את  צ דיק זי "ע  הרמח"ל  דה בזההר , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
צמיחת הי ע ת  ויצמח  הזר ת  ל  למהרה.הית וד  קר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

פרים נח)עד רת  אדם (תלדת ְְִַַַָָָָָֹ

י ן מ מית, בה  נח ע ה מְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לה אל , אפר  יד על רחנית, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָבה
ז' אתת וידע רה. ל בה ְְִִֵֶֶַָָָוהיא
מילא הם, מתחפת אתת ְְִִִֵֵַָוצ '
ע ה "צהר הס ק את לבאר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹאפר 
ליבה , עה ז'הר  היינ צ'הר ְֲֵֵֶַַַַַַָָֹֹליבה ",
נח, ה יבת הא הקדוש הזהר ִֵֶַַַֹד
להצל לגא לה, לזת אפר יד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָעל 
האנים על  העברים מים מרי ְְְֲִִִִִֵַַָָָָמל
.לכ זה  מי ארי מ יח , ל רדְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

ל הד. רפאה  לנ הקים  ְְִִַַָָָהקב"ה 
הא  הרשב"י , ל נח יבת נ ְֵֶֶַַַָָֹולח
הרא! מה ל ילנ לה ," ד ה ְִֵֵַַַַַַַָָֹ"ההר

א ין הרקיע". זהר יזהיר ְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹ"והמילים
אקרי א, זהר מלין קא ְְְְְְִִִִֵַַָָֹאין 

ה הר  מתיןספר נח, תיבת  איה , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹ
מלכתא. ובע מעיר, נים ְְְִִִֵֶַַַָָ
מחה. נים מעיר, אחד ְְְְִִִִִִֵֶַָָָלזמנין

יתק ם א )בה ן הד (מ ת  הן  "ל ְְְִִִֵֵַַַָ
."הליכ ספרא ה ארה  ארה ודא ְְְְְִִַַָָָָ

מהימנא ).א  רעיא קנ"ג: ף ג' חלק .(זהר ְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

ד', עד ע"ב  ף  חד זהר ני ִֵַַַָָֹ(ועי"ע

מהגר"א, זהר ני לאר הציא ְִִֵַַַַָָֹהק מת

אלקי את ע ,ביררדק מ ה הרב  ינְֱֵֵֵֶֶַַַָֹר

י"א ) ,אבי. ִָ

ניםה . כ "ד.)אמר ף  ו' וזה(ן , ְְִִִֶַַָ
:נאל נ ני ית רנסןוכה לתא ְְְְְְְִֵַַַָָָָ

לתא  יתלי ד ,דיל חרא ְְִִִֵֵַַַַָָָמהאי
בגיני י מ א, סף בתראה ְְְְִֵַַָָָָָדרא

י) כה ארץ "(וקרא רר "קראתם  ְְְִֶֶַָָָָ
י מע , אזני הט   ם . ען  ְְֲִֵֵֶַַָָָוג מר,

עבדיו, אל הם יד ה הר נדעה  חר  ְְֲִֵֶַַַַָָָֹ
לראנים נתה  לא ד זאת ה ְִִִַַָָָֹֹ

ר אל ואמר אם י יראל , ְְְְִִִִֵֶַָָָלפנים
 הנה נאמנ"ה קריא"ה  ני ם ְְְֱֲִִֶַַָָָָָהאחר ן 

רקניזהרה'ורי, ויצמח  זאת ְְְְְִֵַַָֹבזכת
יחי מ .ויקרב ְִִֵֵָ

דכתיב קרא לפר  אל ז  בדרְְְְְִִֵֵֵֶֶָָ
הר  פרת רר האמר  "קראתם  ְְְְֶַַָָָָָ

לכם" היה הוא יבל יביה  לכל ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָארץ
הר תב מה נביא ע ד והן ְִֵֶַַַָָֹגו'.

נא  ספר מהימנא רעיא דדף ה) ְְְְֵֵֶַַַָָָָ

יזהיר קכד:) "והמילים : נ ל ְְְְְִִִֵַַַָוהיל
 איה יל חרא האי הרקיע ", ְְְִִִִַַַָָָָזהר 
ע אה אימא  זהרא  מן ההר, ְֲִִִֵֶַַָָָָֹספר

נין, רי לא א ין  בגיןבה. ְְְִִִִֵָָָָ
דח י, מאילנא למטעם  יראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָעתידין 
מן י יפקן  ה הר, ספר האי איהְְִִִֵֵֶַַַֹ

רחמי. הן,לתא לב )ויתקים (ברים ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ

אן עד נכר", אל ע ואין  ינח דד ְְִֵֵֵֶַַָָָָ"ה'
ראה, ם  ראה . נ ספר ל חינת י ְְְְִִֵֵֵֶַַ
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 יסיימ ספ ר ת  דת אר  יראל ל את  לק – טהר  לב עלה ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוע ה
לחלקי הלימד  את  קי ח ידי על ,דה הזהר ספר את יחד  לְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
יחיד לכל  נחב בזה הלל , ע  מ  חלק ל מד אחד  וכל  ,י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָקט
בית צי מתק אר  מ עט  זמ זה  וכל , ד ה ההר ל  וס ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמד

. נרצ פי  מני ל  ד ק ת בי ת  ליל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהנסת

ר הכבר  ניה מ "ר  הל, ענוות הלל, החכ קיא  ברא האי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אלפייה יצחק ספרזי "ע הרב הר "(ועהז עד"התקצת  ע תפתיו  אי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

בינה ה א מאיההר ידיע  מידע , ְְִִֵַַַַַָֹ
דכי ב נים דה הר ְְְְִִִֵַַַַַָֹדא מר
עין אצל הרא ירף אר ְֲִֵֵֵֶֶַַָֹטבא,

ינה, מק ם איזה חמיםרג"ל  י וה א, ְְֲִִִִֵֵֶָ
ערי חמים  הם  ה ה  יבל ְֲֲִִִִִֵֵֵַָָנים 

ארץינה. רר "קראתם  אמר וזה ְְְִֶֶֶַָָָָָ
יביה", אר יקא,קראת"םלכל ְְְְֲֶֶֶַָָָָ

וה נים ה הר  ספר אתם "קרא, ְְְְִִִֵֶַַַָֹ
זה ידי על  מי תא, ליא רר בזכ תא ְְְְְְִִֵֶַָָָָ

יביה לכל וקאמר.ארץ סם זה ועל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
היא  מ יבל אחת, חינה  הם למר  , ְְְְִִֵֵַַַָ

ה הר לד כן  מ ינה, חינת ְְִִִֵֵֶַַַָֹבל 
 אמר מה ב רה. לי ינה אני  דְְֲִִִֶַַָָָָה
ל ד  ידי  על  ה זה אמר  ד ה ְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹהר 
ויהי בינה  מ טרא ה א  ההר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹספר
נפי דח י מאילנא  ממ ה  ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָטעמי "ם

י זה , לרמז ינחני עםינהיס ב"ב  ְְְְִִִִִֵֵֶַָֹ
ימטרא  מחי"םהלל חים ערכת(נפ ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ה') את .הז' ַ

מהימנא קכ "ד:):רעיא ף נ א  (רת ְְְְֵַַַָָָָָ

הרקיע ", זהר  יזהיר ְְְְִִִִַַַַַָָ"והמילים

מן ההר , ספר  איה  יל חרא ְְִִִִֵֶַַַָָֹהאי 
לא אין בה. עאה אימא ְְְֲִִִֵָָָָָָזהרא

 נ ין, רי ראלי עתידין  בגין  ְְֲִִִִִִֵַָָָ
ספר  האי איה דח י, מאילנא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלמטעם 
רחמי. לתא מן י יפקן ְְֲִִֵֵַַַָָֹההר,

ה ן , לב )ויתקים ינח)ברים דד "ה ' ְְְְְִִֵֶַַָָָ
מבאר הה עכ"ל. נכר", אל  ע ְְִִֵֵֵֵָָֹואין

להיתמאן , עתיד היה  מההר הח ר ְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ס ף  האחרן הר בא עד וכו ' ְֲֶַַַָָָנ ז 
בזכת לח נים, יתה אז ְְְִִִִֶֶַַַַָָהמים 

מיח יבא לאהע סקים  אז י , ְִִִִֵַָָָָָ
סה היה  זה א ר ,ת ס עה  ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָהארץ

 אמר  וזה . לביאת בגיניקר בה ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ת אח אל  אי זכת ובם די וכו', ְְְְֲִִֵֶֶֶַָֻ

נגאל א ם יראל , אלי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹזה
 דה הצר עד מצרים ְְְִִִִֵֶַַַַָָֻיראל
מילה , בדם סח דם לקם  הא רְְְְִֶַַַַָָָ
עד  ה אה היה  לא העתידה אה  ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻֻן 
רצ ן והא ,ה ה דה  לספת זְְְְְְִֶַַָֻ

 ה כה וארי ,רית (של "ה,האל ְְְִֵֵֶַַַָָָ
ראן) מאמר מאמרת, .ערה ֲֲֲִַַָָָָ
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יראל) לאר נס א האה  את  עצר   יקי צ חלק אחד ל חברה  ללמד  , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ההר ספר קד ברי עיי לה . החברה ל  יסיימ זה ידי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָועל

נתיב". ְִִָ"יאיר 

 מבסי הזהר ספר חלקת פי ה יהאנ בש"ס ל  וכ] ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ועי מנית], ,לב לה  אע  איל כר נ טל  אחד  ל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

 ס ְִַסעדת
חמדתב קצ"ח)די לל ס מ' וז"ל:(מערכת ני, הרה תא יע מצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לב לה אע איל כר נטל אחד ל פת, זהאד עמ , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
לעת יראל ית ל הגיהש"סנ קימח ש"ס אד,חרת ני ה י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

חברת וכ נה, אחת ע ס יוע אחת, מכת לקח אחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָל
ללמד יניה קחתנימ ואחדסדר אחד ל ל נתנת יה ורת , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל הש"ס למד איל .וכר ְְִַַָ

רה מחת מעי ההר ספר   ס ְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹמחת
האל קי הצה"ק מעזיזהמק בל  ר נכדרי טב,  יג העל  תזכ , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.דה ההר  ספרי  ס לעת  עמר  ל"ג  כל  נהג , ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹעלינ
כלהיק  נהג  ,עלינ יג  תזכ טב  העל  נכד , ר ר י דה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

,דה ההר ספרי  ס לע ת  עמר ל"ג  י ונה  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹנה
 דיר ואחרי  ע ת , ה ורקד  קד ידי ההר הפר לקח  ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹואחר 

מחתו. לים  ה ם  ים  את  ְְְִִִֶַַַֹלקע
ָרה.

סעדתא אתקינ הם בספר סעדת (חלק ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

(25 נהג הערה קהילת ד קצת הביא, ְְְֱֲִִִֵֶַָָ
הי החברה למר , ש"ס ", ְְְֶֶֶַַַָָ"חברת 
ין הש "ס מכת ל את ְְְִֵֶֶַַָמחקים
הש "ס  ל  את יסיימ ם די ְְְֲִֵֵֶֶַָָֻחברים,

לי ם ה ם י ם  את וקבע מסיים, ְְְְְִֶַָָים
כתב רה יסיימ די רה ְְְְְְִִֵֶַַָָָמחת
 אחד. י ם  כאחד, ה  על  ְְְְֶֶֶֶַָָָותרה 
ניסן כ"ז י ם  י תבים, הר ת ְְְִִִֵַָרמי 

מנ  החליט "נרתקע"ה חברת היגי ְְְִִֵֵֶֶַַ
הש "ס  את לחלק  יאליסט ק , ְְְִִִֵֶֶַָמיד"

החברה, אנ י יסיימ ין  יחד  ם די ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
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נק הרה ממחת ה ממחת ההרזקדה ספר את   קד פי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
, תא מ יר  אני =] "מי קענסט    א , י קע אי" :ה זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָואמר 

א תי] מיר  ה נהגי )וא ה  .(טעמי  ְְֲִִִִֵַַַַָָ

י ראל   ע מל ועי – האמית לאה   הא זהר   ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹֻס
החזקנת למע ד ק קריאת  י ראל  אר וציקי ד לי   יצא תרפ "א  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

דלכב יד ע  בר  :קריאת נח  וזה  . דה הזהר מעלתלימד  ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ים עד היינ נה, חצי  הש"ס ֲִִֶַָָָאת 
מידי וכן  תקע "ו, נת ל רה ְְְִִֵֵֶַַָמחת

האל  יאת עד נה ה')נה  .(ס ד ְִֵַַַָָָָ
קדישא,ז. צדיקא  בהאי  מדעסקינן

ממעזבוז ברוך רבינו האלקי, המקובל
שתי כאן לצטט המעניין מן זיע"א,
מעט  להבין נוכל מהם פלא, סיפורי
ישראל  ואהבת קדושתו מגודל  מזעיר

שלו.
לעתים, לבזות, היה בקודש שדרכו ידוע ,
בצלו, לחסות שבאו מסוימים  אנשים
הטהור שולחנו בעת ביחוד
היו  והללו  בחגים, או בשבתקודש 
בידעם גמורה, באהבה  זאת מקבלים 
עליהם רואה בודאי הגדול  שרבם
עליהם, ששורים ודינים קטרוגים
כל , לעיני  והבוטים הקשים ובדיבוריו

אלה. קשים  דינים מעליהם ביטל
קודש, שבת מלילות באחת זה היה
שבת  אותו הטהור. שולחנו ניהול בעת
הצדיקים, ממחותניו  אחד אצלו התארח 
בשמחת  להשתתף אליו  הגיע אשר 

ביחוד  צאצאיהם, לנשואי ברכות שבע 
קדישין תפוחין דחקל בסעודתא
רבי הקדוש , מחותנו של במחיצתו
ה "שולחן", עריכת באמצע ברוך.
החסידים אחד  נגד  ברוך רבי התבטא 
בקודש. כדרכו  נגדו , חריפים בביטויים
את  המחותן אורחו בשמוע ויהי
מארחו  את ושאל  נבהל  הדברים,

חז"ל: מאמר עם ומה המבזההצדיק:
בעולם חלק לו  אין ברבים חבירו את 

את הבא?! ברוך: רבי לו ענה 
מזמן הפקרתי  כבר  שלי העולםהבא 

קינדער  אידישע ישראל)לטובת !(בני
האחרונות  בשעותיו  כי  מסופר , כן 
תמיד  כמנהגו ישב אדמות, עלי  בחייו 
הקדוש. הזוהר  בספר בלימודו ושקד
הקדוש : הזהר לדברי הגיע  כאשר ויהי
רוגזא  אית רוגזא; ואית רוגזא "אית

דברוך" רוגזא ואית יצאהדארור, –
מרומים,  לשמי הטהורה נשמתו

תיבת הטהור ,"ברוך"כאשר  לשונו על
הוא. ברוך החיים בחיי להתדבק 
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ורעת, קת גזרת רענת מיני ל מבל הא אר ,דה ההר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻלד
מעלמא. בה וחרא מדעתמתנא יראל ע ררנע בר עברה והנה ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

אר קיא" ארעא מארי ניאה ניהר עמ האמית לאה "ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
למה, נעתקה ההרהיא לד על אללקד לאר בחצה אר לגמר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מיס.מיס מאת  לער רק נגמר לא ,לנק אר הרימת כפי , ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
יד אר יראל ר מל ימב הדה אר גאני רני אנחנ  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
עלינ הא אלל בכ"ה מיס האל לגמר כדי ע עד ללמד ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמגת,

אקד, ל חברת ני ע חת א יתר הרא ער פי סלטבה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
,ניותח ניעלי תא ריה ל לבל יראל ע מל לעי אחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹזהר
י ויראל ה, ידיה עינה ולא תבמח ויקלקל יבינא עצת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹויפר

"אר רר קראת" יתקיי במהרה ,צ נחמת ונראה אכי"ר.לבטח , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

למה  ל האל סד   עמי  אל ניוה ה הר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד

וינההרי וית ה מיח , ל מתונ הרחמי מע רר הא  ההר  לד  י  ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לבטח, י ויראל קחבליה צער יסל א טח  והמד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

מהרהמיח נות נה לייר דה עיר ורני חכמי אנחנ  על אר , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
כדי לאר בח אר ההר לד ליד ררננתע ,יני בי ,אמ ימינְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ריאת י לטבה, עלינ הא אלל בכ"ה ה ויהיה ההר, הפר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלגמר

למה. ל האל סד עמי אל ניוה ההר וילמד ,לְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהע

עלי ולכ ,י עלי  ,חריס ,ני ר חכמי אחינ ,לכ ראיק אנחנ ְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
זכ אני. ר יאמר  והח , נ ע חלק  לקחת  ואמצ  חזק ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמלאכת:
 בי הנאי בעת  מההר, חלק  יחט אחד וכל  האת , חברה רְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹוהתח
והמנהלי איה לכ ני א ר הדר  פי עלי איזה ילמד בקיְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה

א . לאר  ח י  אר יאביכ ,אתכ מטהר מי   ע יראל, ריכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ע למת רבב ור י  אלפי אל נע ית מה  מה  ל  ,ע .מיְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

החה. א ר  הקמת זר ,מי ני ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעלי
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,ואעליכ א ר  , לאר  בח אר קד ע מנהלי אי , אחינ ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ועד"נאמר  ללע כבי יהר ממרת"מציקי וע עמד , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

עד ל זהר ילמד חבר ל י אפ ,ח פי וחבר חבר לכל וסדר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹממרת
כדי חברי ד' א ג' על ל ס ל לזג ,רבע א חצי א אלל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָכ"ה
חברת ינמ כבר .עמי אל לילה ועיר עיר כל י מיס ה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלדעת

זה. להל יהר את ְְְְִִֵֶֶֶַַַָמזה
הד ברר, עיר אני  ע ה הד  יעלה   לאר  ח אנ י   י  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

וננס  זה , זה ערבי יראל ל  סד ידה  קד ית  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמסת 
ל הע ל  ועל  יראל ע על  רחמי וי עה א ה  נת  חדה, ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֻלנה 
הא זכת ני. סדר  ע ע ד  נחזר  ע ד  יצטר א ,ה ואחר .ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֻ

 ל וא עליכ ויג עלינ יג ,אמ  עלינ יג  תזכ (קריאתהרשב"י  ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

קי א) ארעא מארי ניאה  ני הר  ע מ  דק. ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

הלימד,מה  ל למד   איל  ל ע לה ס ה חז"ל ברי  דל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ספר הגר "א אר  מ"האל מתיה"קל מי ס מילת , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

נכב, אינו גלה. הכב חלק וכל – "מ ו"ו יו"ד "סמ : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָנכבת
עלה הראנה ס' האת – "ס"מ למר: ימטרא, תא עלה ְְְִִִִַַַָָָָָָָהסר,

– והסר ,י ו'ו"ד ער, עלה י' – יו"ד וכ ,י עלה  "מ ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
,עיאר  ,'ו ,עיאר – מ' ,   ו' והסר ,  ו' וכ ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעלה
זה והסר הלימד, ל מד זה הגלה  ,ווי והסר הנגלה ל ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלמר

הלימד. ל מד לה עלה ,לס רק ְְִִֶֶֶֶַַָָָָא
הלכהאיתא תקנא)באר ל,(סימלאכ ר  ,צ  י ס סע דת  לג י ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

 לא  א אא ,מדי ל רק  לא אחר , י הצ את לילהְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
וז"ל : .ה סעדת  פינה תב מה עיי  מכת וס ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

הואל אברה גמ והא ,הע למד א תא א לאכל רידמ ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹררה,
מדיה ידי המחזיקי דהיינ ע ,עמדי ר"י ל סר וע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָרה.

"נממ.ע"כ , ְָָ
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ואפימ ת ה  אחד ל חברה, מדיה –   ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
מד ל לה ע לה וכה  ה אחת על  ,נרצ מתאחדיְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ברי   נ ויתקיי ,לאלפי זהר  סימי  לע ת נ כל  וכ ,דה ההר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹל

יעיה כ"ב)ה ביא ס' לאל):"רק יהיה טכל"הי מה רנד אפיל , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
.דה ההר ל  ,האל לר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהחב

רי)יעבלא ער)יר לתרה טבת מעלת וכה תפהחתב: ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
להתחר אד לכל ראי  י הה ,יר העית מצוה וכל ,ירְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

לעים ח. ינה  א בספר ר  ב  (חלק ְְְִִִֵֵֶֶָ

אלל) ר"ח לילת היתה וזאת וז "ל: , ְְְֱִַָָָֹ
רצת   אמר ע "ה החכם מ נת ְְְִִֶַַַָָָָאחת

א ילים א יביו ם אי רכי (מ ליה' ְְְְִִִִֵֵַַַָ

ז ) השי "ת טז אר  י מבאר , טפ .ְְֲִֶַָ
נ חה ע האדם דרכי  וחפץ ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָרצה
ל איביו ם עה ית' הא אז ְֵֶֶֶֶַָָמהם ,

יה ייקה.האדם ולא   ע לם  י ְְְִִִַָָָָֹ
הם האי רכי  יאמר , נ ר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָלפי
הם הינ ה', את ורצים ְְְְִִֵֶֶַָֻמדרכים 
לא ה ה  ית', ויראת אהבת אל ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻמירים 
דרכיו  לם עצמ ה א  תהי ְְְְְִִִֵַַָָָיס יק

איביובמעיו , ם  זה   אי צרי אבל ְְֲֲִִֶֶַַָָָָ
יים ית', מנאיו הרעים  הם  ה', ְְְִִֵֶַָָָָל
הי , ע לה לימם   תלה ְְְְְִִִִֶַַָָל 
להית והם  הא  פוי , המ ְְְְְְִִִֵֵַָלמים 
וזה ה למ ת , הגת  ענין זה עם זה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָיחד
לזה האדם  לביאת האמ י  ה כלית ְְֲִִִִֶַַַָָָָָהא

א רהע לם. ה צוה ל אמר ן על ְֲִֵֶַַַָָָָָ
אחד  לכל  פרטת ל מצה אני ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָאמת 
מצה אחד ל  י  אתם, עה ְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָֻואחד

,לעצמלב אה  היה א ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹ
 ע פ אבל ,תא ְְְֲִִֶֶַָָָהעה 

לעת, שמרה וככם  למעןאחרים ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֻ
רביתם , חיםחי ן  לכם  יהי למען ְְְְִִִִֶֶַַַָ

ע "ד אמת חים, לכם ל ה  הכי  בלאו , ְֱִִִֶֶֶַָָָָָ
יד  א ונכלל)(אב ת אני. מה לעצמי כאני ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָ

ז"ל: נמד מה ריםזה מה   אינ ְִִֵֶֶֶַַָ
הע ים למעטים  ה צוה  ְְִִִִַָָָָהעים

.ת ָא
חכמה ראית  רק בספר  הבה (ער ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

היאביעי) רים קד ה וכן וז"ל: , ְְְְְִִִִֵֶַָֻ
ני ת ונקי דכתיב ְְְְְְְְִִִִִֵַָמצוה,
וכן אמר. רת הר ירש ד ְְְְְֱִִֵֵַַַָָָֹיראל,
מצוה לדבר  נמנים  חבריו  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָנכל
וה א ע רה הנסת  בית  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָמתלים
לבית  לבא והרגיל עהם. נמנה ְְְִִִֵֵֶָָָָָאינ
ר ד ה א, לא אחד וים ְְֶֶֶַַָָָָֹהנסת
רמ"ח מלים אינ וגם עליו . אל  ְְִֵֵַַָָהא
מעת  הא מע , קריאת  ְְְִִֵֶֶַַָֻב ת
מלמד  יתל ם לתקן. יכל  אינְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
והל הרה, מן ע ה מצות היא ְְֲִִִֵֶַַַָָֹרה 
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מאמ לקיי מ וחבי ה' יראי ע"הע לה וד ס"ג)ר אני(קי"ט "חבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
עכ"ל. ,"ירא אר ְְֲֵֶָלכל

אחת עה  וכדע מצוה, סע דת וח ב  ראי  הזהר ספר על  ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָס
ה גלה רת י ד לימה  נה   מ ק ל הזהר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָיד

מצוהס סע דת  חיב הזהר ספר  כ רי )על  תענית תב(ויפטר   כמ . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
הנהב רחי י"ג)שו"ת סי ' או"ח  ס(חלק א זה, די נ אל  א ר  , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָ

הריטב"א   ל ודק  ס ח יב  הזהר  דכתב(ביש "ש )ספר  החו"י,  ול ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
 א א מרא  וונת אי בטת ספר ,  מר מצוה סע דת י ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָדע
ס למח  עלינ זהר  ל מילא ,נ ל כדייקא ,מדר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָל

,ד תללחר מעבדת ציאנלה החידי הבר הא הזהר יד זרכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
בכלל מנית, דתיו על מלא ההר ועד ,דה זהר מקמת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהרה

בריו. כ א עד מצוה, סעדת כלל הא וזה נחב, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמכת
ספר בגדל צינ ,ס סעדת  למהח יבת ל י סימ ז רק (ב"ק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

למה",לז') ל י"   ספר על ע ה ס סע ת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻתב,
אמר, זה ר ת מענ"עת המחה מחה"נבר ל אי עוה , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

וז"ל: הקב"ה. לפני מצוה.יתר סעדת הא עיני נראה נמי הפר, וס" ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מ ס נמע המחה לבר נראה היה זה ממחה ל אי כת. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ד' אא למע להקב"ה אי רה. ל ורה מחה אא הקב"ה, לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָיתר
הלכה ל ע"א)את ח' ה).רכת דימ רע לא . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

להרי צוה , לסע דת נח ב הש"ס על  י ח לספר  ס ע ת  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
יחב רשב"י , האלקי  מהנא   דה ההר על  ס ע ת ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

מצוה. ְְִִַָלסע דת 

מר א ,ת סכל ב )מני יט , א לת (מ לי ְְְְְִִִִֵֵֶֶ
וגו'. רכו סף עיניווהאדם חכם  ְְְֵֵֶַָָָָָָָ

יצר את  ב ר ויהיה ראולא ְְְְְִִִֵֶֶֹֹ

חד רא פרט , אות אחר  ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹי
י ס פרים , מברי הע דה  ְְְְִִִִֵֵֶַָבפרים,
ויבא חלה   טנ ימא  א ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹליהר 
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ה ד ועד ספר  צינ"מו יתר)"מאר רת על(מת, תב  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
על רק  הא – הרה הגת  לע ר  י מד מ כת , ה ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָמעלת 
לזת עיל אחדת ,  דה ההר  ד  וכל  אחדת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹידי 
יבת על   ר מכת, ס על   אמרנ "והה  וז"ל : הרה. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלהגת

ידע י , תבי והבא  א')מ כת , ה' הקמה  רא(זהר א ריתא  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ברל "א  ונצטרפ  על הרה א ת ת היינ עלמא , ה א  רי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָקדא
ל ר ה  וס ,"ב א "ל ה א   הרא ר וה יתא . אלפא עריְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
" וסמ " ומ .פי ר ה לאר הקר  ר והא  כ"ת, הא "ב ְְְִִֵֶַַָֹא"ל 

מדי ע הי נס א)ל ח ת  קד ה רה(ת  ה גת  וע ר מסכ"ת . וזה , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ה תב מאמר  אחד ת , ידי על ב)ה א  יט נגד(מת יראל   ח ו" ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

  ובט בט וכל  ,זהמת נפסק ו אחד , אי אחד לב  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻההר "
, ל מ יר ת  ד לה ת קה  ונ מע " "נע ה  ואמר , הוי "ה  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָצר
 מר ממי הקב"ה רד  רידכ מיי  נג ונת ה קבי נ מיי ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהעל
 ר הא   הרא   צר עד  ה רה לה ג ת  וזכ הרה, לה ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל

.פי רה לאר  ְְִִֵַַָהק ר 

ממ וע ד  ר ר' הרה "ק  ימי אחת  נה היהיד ע , זיעוכי "א , עז'יבז' ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
את לבל הרת ציקי הצליח ולא יראל, ני על ד ל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹק ר ג 
עת סעדה יראל ני י ע ה כת ,ר ר' אמר עד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהטרג,
הוה. וכ  הזרה  את  לבל  צרי ,חבריה את מזמיני מכת ,  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מהובשו"ת קנז)ארת סימ א חלק יח ל(ארח לבאר , מארי   ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
מצוה בפרט רב, זמ התמ כת  מצוה ל וכ ה א , ספר  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָס
י א "דבר וז"ל : מצוה. סעדת  ל  י  ל  י חברה , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעתה
ר ולאכל  סח , ערב מהענית רי כה לפטר  מצוה סעדת  ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלהח יב 
מקרא  מדי חרה מסיימי  הענית . עד אב  דח ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמרא
כתרה"ר עת ,קיס ה על חז "ל  מדר ת  לפניה ר והרב , עְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
נראה  מק מל  "אבל  מכת ". ס מצוה סע דת נחב זה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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כתב, רה ל  פריה   ע ל ד  א אמת , יה עי ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלענת 
מכת ס וקא לאו  צינ הא  מצוה , סעדת  ה להח יב   י ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנמי 
,מס מחה י נמי  , זמ מ מכה מצוה ל א א  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלל ד ,

תרא בא  "ר קכ "א)דאיתא )בט י  סי ורב  ר ה טע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָ
ל ערכה, עצי מ כר ת  סקי מ הא אב ע ר  חמ ה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָל 
י ני ל  על "אבל  זאת ", ד לה  מצוה לימימ  הי י  ת א ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹלפי
מיחדי יאנ ולכ מצוה, ל  לגמר  מחה  לע ת  מ ה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻללמד 
מחה י ,מחתל סע דה לע ת  לה י ,זמ מ מצוה  י עְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הא סע דה אבל  ,יחידי  לא  ט ב  לי ה את לע ת   מ ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת 

  כמ מכת ,  מצות לגמר יחידי  י ע צינלגמר הא ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
.א עד מצוה", ל גמר  מחה לע ת  חזינ מאחר  אחרת , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמצוה

ע"ו )הגר"אבוע ס"ק רמ "ו  סי ' ס ס(יו"ד לזה "מהרשב הכיח  , ְְִִֵֶֶֶַַָ
 ס י נ קי  מפר מצוה. סע דת ונקראת  ל מ ח  צרי (ב"במכת  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

קכ "א) ,בט וי מה  מחה  י ע ששה לימה  מצוה כל  סת ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָ
 מ חברה מקרא  ל ד  מה, ללמד  י ואי  וא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹעיי"ש.
נח בת והיא מ ה, מחה לע ת  מצוה מל  רע  א זמ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאיזה
רק הא  ט, אבל .ע  מד ספר  איזה  מרי מצוה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָסע דת 
ולא ,ניהרא תינ ר מ ר י כאחד הא  אמת,  ר פי מדְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
 עי   י והרה אמת, ואינ אי ד  ר עלמא  י מאנ י רְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

.טייפיינ מ ה ,ידיד הלכה. א  רה ני ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמגה

מסיספר באר  ,ס סע דת  נמי חיב הלה מפרי  אחד  ספר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
פלאג'י להגר"ח ילח נ"ג)זכירה  דוקא(ח"ב ,ליהמק  ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֻ

י על א ,דה זהר אבל הבת, ירש להבי צרי מנית ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלימד
ספר תב וכ ה'. לפני לרצ יעלה לל, מבי אינללב המטתיפה (ח"ה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

א') ס"ק רמ"ו סימ בספרליו"ד עבי, ו')ייל אות כ"ח סימ יו"ד בריה(ח"ו לפי , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ
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בשו"ת עד וע .ס לסעדת עלה מבי לא אל יע"הח סימ (ח"א ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ

ב') הבנה,את לא א הזהר יד זה.טמעלת לימד ס  זה לפי , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

בשו "ת יתר,  דעניאמח קנד)אפרקסתא סימ א אד(חלק על  תב , ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
וע למד , הא  מה ידע  היה ולא הש"ס, לימד התמיד  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחד 

וז"ל : .ני לקיר זכה זה לימדל  התמיד אחד אי היה "ומעי ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ
.חכ למיד ני אר לקיר זכה  י על וא קאמר, מה ידע ולא ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹהש"ס
נחליאל", מ מקלי נפ על הבה עלתיה הרה סגת מתרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻוזה

.א ַָעד

יהדהספר קל ל"ג)תלדת קד(את דאב בימי אחת פע עבדא, הבא ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
?ס עה מה על תא אלו ר. ואכל ס סעדת עה ,ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָהצ

דה הפר את ס י מאנוהיב, להרמ"ע מאמרת וכערה ז"ל, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
קכ"ט)מנהגיו את ) ואמר ר, אכל אב עה מצאי אחת ע . ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ספר על ס ליח ע הד(רי .(להאר"י ְִִִֵֵֶַַַָ

מצות  הם תפה רה ל ְְִִִִֵֵֶַָָלידי
מבריהם עה  אין ה רה, מן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָעה 

ה רה. מן עה  ֲִֵַָָחה
הרבט. ראה: הדים, ספרים ְְְְִִִֵַַַָָָֹבאר

הנ ת, לספר ה התיו זכתא  ְְְֵֶֶַַַָָָָמה 
נת  ס ר זהר, ז', את יעץ ִֵֶֶַַָֹלא
אר הד , נת סדר  ז"ל, ְִֵֶַַַָהאר "י
א ' סימן  ,ריא מאיר להרב ְְִִִִִֵַַַָָציקים
להחיד "א, ד ה עבדת טז, קטן ְֲִֶַַָָֹסעיף
חים נפ מד, סימן אצע ְְִִֶֶֶֶַַָמרה
ה דלים מם ד', את הז' ְֲִִֵֶֶַַַמערכת 
חי, אי הן ח ים, י סף  נר ִִֵֵֶַַַַלהחיד "א,
 דה הרב , ניה הנים  ְְְִִַַַַַָָָָָהק מת
על מ דילק ב אפרים  חים מ ה ְְְִִִִִֶֶַַַַַרי 

ר טים אפרים מחנה ְֲִִִִֵֶֶֶַַַגל
ם רי, נתיב  ספר  יקני, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָהתחיל
הל רי  ה יק  הרב הא הלא ֲִִִִֵַַַַָֹמרי,
ברי מאמרי עז, מגל ספר  ,אריטְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמ
תכ"ו, עד  חב "ד, מאדמ רי חים ְֱִִֵֵַַַֹאלקים
מת  מה מיל, להרי "א אריאל, ְֲִִֵֵָָחנה 
ה ניא, לבעל  א ר  רה סד, ְְַַַַַָָעד
לה ', אירה התחיל ר ח ְְִִִַַַַַַָָָָרת
ארית  מוילעדניק , דב  י ראל ְְְִִִִִִֵֵֶַָרי 

ער  ה'יראל  ר הא ' ער (ההתקר ת ְְְְִִֵַַַַַַָ

ב ') אלימל מאמר צבי הרב  רנ מ , ְֱֲִִֵֶֶַַָָ
פס  מרע , ס ר לספר  ְְְֵֵֶַַָָההתיו 
עדן עצי ספר  הק מת ט', את נקטְְְֲֵֵֵֶֶַַַָמ

ועוד. לברכה, נ זכר ְְְִִִַָָָָמאמארנא
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ההר"ס על ספר מצוה,"ל סעת אז לעת יראל מנהג מצינ גירסא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
סח ערב מענית ריכ א'ולפטר חלק צבה אר יהדי מנהגי אר ר (פר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

כ"ז) .עד ַ

ה'בספר בריסד י [על חימבאר אי וה מל אתהא ועד] ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
חד לאי נתה מ המד ,דה הר הלימד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמעלת
ספר מ חלק ל בסיי בואי ,מדל רגע כל מחה מתמא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוטהר
דלה סעדה ולעת למח עלינ  חד וזהר הרה, על זהר ,נייקְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹה

הדה, הארא על בואי הזהר, מחלקי חלק ל האראעל ד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מקיב וב מל מער א בעצמ דכב הר"י זכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהדה

הארא מד לק. ְְְִֵֶָָ

ל הרצ  לזת הר"יה    דה ז הר ילמד בית הר"י את ארח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רת  מדינ ל נ א יב ְְִֵֵָָזי"ע

רי תב דה אזלאיהק ל  לאברה זקנו החיד"אזיע"א , ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
הרב גלאנטיהמקבל אברהספר החה"זי"ע, ה"אר "אראעל ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָ

ע"ב)דמכנא" קכ"ג  טימ קד):פרת ל וזה אחר, ,ה עד אפיל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
א  "אתעטר" הארא, דברי סקיע אנ זמ ל ,ינינמ רשב"י ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָפטר
מחה י הא עכל"ק. ,גוו ויב ,רא עטרתיו מל מער מע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻרי

מצוה. סעדת לעת וראי דאי ואי ,מ יבדלה אר בואי ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
האר"י כתבי מבאר .ת ותעה תפ תקל הרשב"י זכת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹויתל

(יריה יר ספר  קיסה לקל):ער יבימק חברי י "הבת ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַ
בתהמיעיני" ראי ה'מיעני, לל'ק יבימ'ק ח'ביריה מחמל"ה,, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מת פרת זהר ר(ע"ב י"ב )חמלו כה נער "והה סק על , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
עכ"ל. זה, והב וגו', ְֵֶָָָעליו"

ת בה,בהר זריח א ר  חמלת הד ה הכינה , אר  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ת בה זריח וכא ר רה , ל על   יה מת  קטרגה דְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
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ני מת יר ועל הפילה. ונמעת  ה ד ה, הכינה ח מלת מ ד , ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

נח.י. בת ליראל מגן הא ההר ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹספר
על רבצת  והאם ח רא האי ְְִִִֵֶֶַַָָֹבגין 
האם ח לא  היצים על א ְִִִֵֵֶַַַָָֹהאפר חים
נים הן אמר  א ן א ין הנים, ְְְִִִִִֵַַַָָעל

אלהיכם. לה' הוא א ם חרא  והאי ְֱֲִֵֶֶַַָָֹ
נח תבת מיןגונא ל  נ את ְְְְְְִִֵַַַַָָָֹ

ל ומין, ח רא האי  מתין  הכי ְְְִִִִֵַַָָָָ
מ ת ואני צ יקא אמרנ מתין , ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

קיח)הן צ יקים(הים לה' הער "זה ְְִִִִֶַַַַַ
חיןיבאאת צ יקים, לא ואחרנין ," ְְְֳִִִִַַָָָָָָֹ

עלמא,מן . חרא האי  אתיא וכד  ְְְְְִִִַַַַָָָָָ
לג מתין ה ןסיאין אמר  ְְְְְְִִִִִֵַַַַ

כט) ואת (ברים וגו', ה נ י אר את י ְְְֲִִֶֶֶֶָֹ
ה ם. נ ע חרא האי  ה אינ ְֲִִֵֶֶַַָָֹאר 

אמר  יב )ועלה הר ים(נ אל  מצ יקי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
כבא אן  ועד , לעלם ְְְִִֶַַָָָָכבים
עלמא, לעלמי לעלם קמין ְְְְְִִֵַַָָָָָיהן
ה מים. ככבי זרע והיה הן ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָוא מר

ד ') עד ע"ב ף חד זהר .(ני ִֵַַַָָֹ

נח תבת ג ונא איה ח רא (ניהאי ְְִִִֵֵַַַַָָָֹ

ד ') עד ע "ב  ף חד חרזהר י ,ר , ִִֵַַַָָֹ
נח, בת  מ הא ההר  ספר קרא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹזה
קם היה ולא  הרה מינים הי ְְִִִֵֶַָָָָֹ
על אא ם והחת הינים ְְְִִִֶַַַָָָָֻלאתם
על י  , מ הא ן להבה , ניסתם ְְְִִֵֵֵַַַָָָָידי
ליקים גם  מ יע  וכו ' ה לת סד ְְִִִֵַַַַַָָידי
מעט ארם מארי והח כת ְְְְִֵַַַָָָֻם

מות, מר  א ט עמת לקמם  ולזה ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹ
החר  סד להם היה  הם הלת ְִִֶֶַַָָָָָֹילט 

מ נח  בת ענין  מחץהה לתן , ְְְִֵֵֶַַַַַַַַָֹ
החיצ נים מ ל מי הלת ִִֵַַַַַָמת
כינה א ר  היה אא וכו', ְְְִִִִֶֶַַָָהח יכים 
ן היקים, מלת  קצת ְְְִִִֵֶֶַַַָָמאירה
הה חר אר ס ד אל ה יקים נסְִִִִֶֶַַַָי

החר סגת וכ ד להתקם . ְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
אבי הם  אהבת קח ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַע סק
ה רזל  את האבה  האבן ,איבת ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מתונ חור נפ לה לת אליו ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָוי נס

.נות ח אין ר ע , יהיה אם  ואפ ְְֲֲִִִִֵֶַָָָ
ינס  אאאם  ניסה , ניסת אין  מני , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

יחזיר א מהים, אחת  ל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַיהיה 
חי א , וי נס ציק  ויהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָתבה 
נח בת  ענין ,עצמ  ויפר מרה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹחיה
מן חטא וא תם הרעים חה ְְְִִֶֶֶָָָָָָהיה

ה')וההמה,החה סימן א' ער יקר, .(אר ְְִֵַַַַַָָָָָ

תא ואב א סף נח בת מ ְְֵֵֵֶַַֹהא
לה ם. ער ֵֵַַַַַָאליו 

אאהחר יעלם ולא יעדר  לא הה ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
 ח אין י ויסר , ויתב ְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻיתחר 
לעסק הא ינע לא מם  כתיבתְְֲִִִִַַַָָָָֹ
ציק , ה א  אם ר ע, א ציק  הא ִִִַַָָ

נחארה, בת מ הא הה  החר ְְִֵֶַַַַַַָֹ
להם ער אליו   תא ואב ְֵֵֵֵֶַַַַַָאסף
נימה ההיכל  אל היקים ְִִִֵֵֶֶַַַָָאסף
,אבי אלקי  את ע ,ביררדק מה הרב  ינר)ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

.י"א )
מרא ים  ארעים זהר ני  ְְִִִֵֵַַָֹֹֹללמד

הרים. י ם עד אלל ֱִִֶַַֹחד
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את מע רר  אז , דל הציר  ע עצמ  מ א ר האר "י , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָברי
לטבה. ת ולע ת  תפ ולמע עליו לחמל  הדה  ְְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָֹֹהכינה

החיב אמר אר מ , האחר אל  הא   הרא דג אל  תב  דה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ה א היה , – מה בת ראי – ה'א  'היה מ'ה  דה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹבהר

. האחר נאל)האל   תבזכ מה  נ מת דהרשב "י לרמז, ר ינ(אפר  מ ה ואי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
יהח האר  ברי ע "כ ,טלני ל ע לגאל ר צה הרה מ סר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָע"ה
[לכל הרה סד ת  ל מד א  למי   קרא  ד ה ובהר זיע "א . דְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹה

האלה מתע ב  בגלל ,האר ע  [דה הר  קריאה י ד  יאה חת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
הה. דה לימד  להתאחד להתח ק  צריכי לנכ  על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָרח"ל .

על  הק מת ס ף מלךיען ועד א ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֻ
מאד  הלהיב קד ים ספרים ְְְְְִִִִֶַָָֹכה 
ים ארעים ה הר ה ני ְְְִִִֵַַַַָֹֹללמד
הרים ים עד  אלל  חד ראֱִִֵֶֶַַֹֹ
תב מה  זה להסמי י ְְְִִֵֶֶַַַַָוא לי
הבה ח ן את  נח ו פ ח  ו' ְְִִֵֶַַַַַָֹתן

ה רים ים ודא עה  נחאר תבת ְְֲִִֵֶַַַָָָֹ
עאה אא עדאהיא הא ילי  ח ן ִִִִִַַָָָָ

וכתב א ר  יתירה אר  בי ְְְְְִֵֵֶַָָָָאמצעיתא
חנת  ה רים י ם  הגר "א ְְִִֵֶַַבאר 

תחיםהבה עאה  א א בה  והא ְְְִִִֵַָָָָָ
תב  הםוזה י ם ארעים  מץ ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

אלל  חד  מרא הידעים ים  ְְֱִִֵֶַַָֹֹארעים
זהר  הני על  איתא מהימנא ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹורעיא

נח תבת  גונא דע.וכ'איהי ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ
מהגר"א ) זהר ני לאר ה ציא (הקמת . ְִִֵַַַַָָֹ

אנ  הב את ידעים לנְִֶֶַַָָָ
 ים!!! ילד מה ידע מי ְִִִֵֵֵַַָנמצאים!
מען ורי ה ביא,  האל , ינר ְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמ ה 

הלם עליהם י חאי לנ,ן מ ים , ְֲִֵֶֶַַַָָ
גל תא מן יפקן הז הר  ספר  ְְִִֵֶֶַַַָָרק 

נחרחמי, יבת  מ הזהר ורקי , ְְְֲִֵֵַַַַַַֹ
נח תבת  צלי דה זהר  למדְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
מחבלי צל וי , דה הזהר ְְִֵֵֶֶַַַָָהא
עם הלת סד לי זה ִֶַַַַָָָָמיח,
כח , לת גא האחרן ר  ְְְֲִֵַַַָָָֹיראל

.דה הזהר לד ְִַַַַָֻסגת
מהימנא רעיא  דר בזהר ג ' ר) ְְְְְֲִֵַַַַָָָֹ

ב ) עד  קנג ף ת העל :רת ְְֲַַַַָָ

אלין הרקיע", זהר יזהיר ְְְְִִִִִֵַַַַַָָֹ"וה ילים
א הר מלין קא אקריאינ ן ְְְְְִִִִֵַַַָָֹ

דתנין נח יבת איה הזהר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹספר
לזמנין מלכתא , ו בע עיר נים ְְְְְְִִִִֶַַַָָ
דבה ן מ חה, נים מעיר ְְְִִִִִֵֶַָָָאחד

א )יתקיים היארה(מ ת הד הן  "ל ְְְִִֵֵַַַַָָ
."הליכְִַ

ה הר.יא . לד ליה ְְְִַַַָָֹֻהאה 
רי הא להי המק ל הדל  הרב ְֱִִַַַַַָָָָָֹֻתב 
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ריתב  קד י ראל  אפלאג'י יחספר ארז"זי"ע ו')"לח (רק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

מד מק מל ,א כר הה האד מד הרה בכל הג ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוז"ל:
אפיל י אד, הלימד נב ועד. ז"ל האר"י וכתבי דה זהר קלה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹברי

עכ"ל. ,ריה מ להבריח מסל מרבה כר מד, מה מבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאינ

ספר ועי קס"ז)הנ"ל"נתיב"ע ד הד(נתיב ההר ברי פ'הביא  (ח"ג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

וז"ל:ע"א.) יט), ני(וקרא עדת ל אל ר לאמר. מה אל ה' "וידר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד י הי יקד אליה ואמר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹיראל

לב)תח: יה)פרד סס הי ארייתאיב"אל זמני כה וגו'. "הבי אי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הא, העלם לחי נזכר ויטאל ְְִִִֵַַַַָָָחים 
,עלינ יגן  תזכ האר "י הרב ְְִֵֵַַָָָלמיד

ההקמ ת) ער אני(הקמת :נ ל וזה  , ְְְְְֲִֶַַַַַַָָ
ן ויטאל, ח ים אלפי  הל עיר, ְְִִִִֵֶַַַַַַָָהעיר
לחי נזכר ויטאל יסף הרב  אבי ְְֲִִִִֵֵַַַַָָלאדני 
לכח לים ן היתי ה א, ְְְִִִֶַַָָָֹֹהעלם
מחב תי ממם ויבי חי ְְְְְִִִֵַַַַָָֹ
ואנחנ קיץ, לה קציר , עבר י ְְֲִִִִֵַַַַָָָָמהים ,
,למחלתנ עלתה לא ר פה  ,עננ ְְְְֲֵַַָָָָֹֹלא
אר כה עלתה ולא  רנ לב מזר ְְְֲִֵֵָָָָָֹאין
י לנ אי .נמק ית  לחר ן תנְְְְִִֵֵֵַַָָָֻלמ
ל וכל ערב, צללי  נט וגם הם ְְְִֵֶֶַַָָָָָנה 
את  ואנה א. לא וד ן  ועדין  ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהים,
ה מה ועל ה  מה ולדעת לחקר ְְֲֶֶַַַַַַַָָֹני
ן א לא מ ע  , תנוגל נק  ְְִִֵֵֵֶַַָָָֹנתאר

ִַי י?

די ולי  קר י ואנינה לי און  ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָמצאתי
הנים ספר  ה בא אחד, ְֲִִִֵֶֶַַָָָמאמר
ור ח תיב ינא, : נל וזה ל', ְְְְִִִֶַַָן
מה אמרת והיא וכו ' מרחפת ְְֱִִֶֶֶֶַָֹאלהים

ב ר י  ו זר  זמנא הה א  וכו' ְְְְִִִֶַַָָָָאקרא
י ב ולא לה ר ח לט)הה  עח  (הים ְְִִֵֵַָָֹ

ל ן וי דמיח. רחא איה ודא ְְְְִִַַָָָָָלעלמא,
ולא עלמא מן לי יזיל גרמין ְְְְְִִִֵֵָָָָָמאן 
עבדין אינן אין לעלמא, ְְְְְְִִִֵָָָיתב 
לאדלא בעאן ולא יה, ְְְְְְִַַַָָָָָָָלארייתא

דקלה ההר )בחכמה  ל ד ל מר ,(רצה  ְְְִֶַַַַָָָָֹ

דאיהי דחכמה   נביע אס ק ְְְְְְְְִִִִִַַָָָדגרמין
וי יביה. ב' ואארת ,מינ ל ןי' ְְְְִִֵַַָָָ

והרג ביזה וחרא  ענתא ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָגרמין
 איה אסק  רח והאי עלמא, ְְְְְְְִִַַַַַָָָוא דן
ר ח ואיה דאמר , מה דיח ְְְְְִִִַַַַָָרח
ר ח בינה חכמה ר ח   ואיה ,דְְִִֶַַַָָָֹה
הם ויראת עת רח גב רה ְְְִֵֵַַַַַָָעצה 

ב ) יא אן.(יעיה עד  , ְְַַָָ

הח"ןיב . רת ולמד מאמין אינ ְֲִִֵֵֶַַמי
יראה לא אף "מפריד בחינת ְְְִִִִֶַַַֹהא

ְמא רת".

קדים  ר ת זכתא  מה (ף הרב ְְִֶַַַָָָָ

טע"ב ) מעל ת, ג' ה יג  אפ ְֲֲִִִַַָָתב:
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,לה לאערא סטרי לכל ,קלי ארימת זמני מה נא, בני ה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָאסהידת
ביהח ינתא מיכי הוכ(בחוריהו הי(ס''א ,יחימ ולא לימס לא , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻ

ארייתא, עלנא עאה מלא ל יתע ד עאה, דינא לימא מיק יְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָאנ
ידע לא כא, גימי הכ ,לקבל יאנ ראה ולא ,לקבליה ְְְְְְְְְְְְֳֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֻצווחת
אסהידת, י ארייתא הא .הלנפ ווי ,ל ווי עאה, מלא ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָמהימנתא

ט)ואמרת לב"(משלי חסר הה יסר פתי ואמרה)"מי חסר(ס''א מה .ל אמרה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מהימנתא, י לאו ארייתא, אל לא מא מהימנתא, לי לית ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָלב.

.דה ההר ל א עד מא. הא פגיְִִַַַָָָָֹֹ

ר:הקודש אללל ר אמר מה אל ה' יראל"וידר ני עדת ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד י הי יקד אלה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואמר

לב)תח: יה)רהה פעמי כה וגו'. "הבי אי פרד סס הי "אל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
,תא להעיר דדיה לכל קלת מרימה היא פעמי ה ,אד בני ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָָָמעידה

הד, חכמת לדעת רצה  ולא ,ר ְְְֶֶַַַַָָָָֹרמז
מ ם י ' הינ ה רה, א ר  ימנע ְְְִִֵַַַָָאז
ר הו "ה . על  הו"ה ויהיה ְְִֵֶַהוי"ה,
חינת  לעת מחבים  אנחנ ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָֻהברים,

' הינ ד,ס 'ר'מזר'ט'ר ''ס ', ְְְְְֵֶֶַַָ
ואם הא.  ר הוי "ה ם אתת ד' ְִִֵֶֶָנגד 
, ר רמז, ט, הג', ל היג אפ ְְֲִִִֵֶֶַָָן ,
ס ד, נגד  היג ולא הוי"ה , אתת  ג' ְִִִֶֶֶֶֹנגד 
זה על הו"ה. על הו "ה  סד  הא י', הינְְְֶַַַ
הי "אל הים הס ק   ר ְְְִִִִִֵֶַַָנראה
הינ כפר"ד וגו ', הבין " אין  פרד ְְְְִֵֶֶַָסס 
"הבין" אין סד, לא פ'ר'ד' אתת ְְִִֵָֹג'
סו"ד  ימטר ה ע"א, ה א  האתת ְִִִִַָָעם
אין ל מר הבין " "אין ן  ואם הלל, ְְִִִֵֵֵֵַַָעם
 מ פר"ד, ה א  ס ד , לא  "הבין" ְְִֶֶַָָֹל

ח' תנים  וען קטאנטינא נפרד . (פס  ְְְְְִִִִֵַַָָ

קמט .) חד ף ל רס   נכנס ד ' :נל וזה  , ְְְְְִֵֶַַַַ
ס ד  הא לנכ לת הני  כו', ְְְִִֵֵָָהציץ
עאל עקיבא ורי  בפ'ר 'ד', על הג' ְֲִִַַַָָפר"ד,
עד  . אר ם ע ן לם, נפק  ְְְְֵֶַַַָָָֹל ם 

נל הד אן מהרב יראל  (פארת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

רת לברכה, וקד ציק זכר ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמאטאנאב

.קד ים ) ְִ

'ר'ד'. נאר ד מאמין   אינ ְֲִִִֵֶֶֶַַָמי

ל י ותדע פרד ", ס ס  הי ְְְְְִִֵֶֶַָ"אל
הא, ר ד ה ל  מ תיו  ְֶַַָָָָהרה
ד  מאמין  אינ מי 'ר''ס, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַונדרת 

'ר 'ד ' הים נ אר להחיד"א, הת (יסף  ְְְִִִִֵֶֶָ

ט) .לב,
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חטאיה נה מירד וכ(ריהח)איזה יחימ ואינ לימס אינ , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הרה על על העלי לה תא תע ,העלי יה לי יעמד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָפני

ל, מיג  ,למ ניה מחזירי ואינ ,נג אינעקת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
!לנפ ואי לה אי .העלי לה אמנת את דעימעידהי הרה הרי ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ואמרת: (ט לב"(משלי חסר הה יסר פתי .(ואמרה)"מי חסראמרה ה מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
מהל. הא פג אמנה  אי רה, עסק אינ י אמנה.  אי ֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלב?

הוע ד ברי   מלהביא קה חה אחר  ה ה י  הנ"ל: הזהר על  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
 העלי יה  י הנייהיה חכי מא עיאה מלא יתע ואז ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

טיתה, דר א י עיניה חבה לי תהי הא רה, ל נְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָעל
סדתיה. אחר לח ציח רה"].ולא ל נמעל לרת לה ["אי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

תולכ דס מחד י  האיר דעתיק   רינה ש"ע  מ ני ה הארת  לה אי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
זהר  תב מ ע"ב)ה רה, ד'  ה רה(ראית לבי הע אבל  . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

יאכל מה דה )עש הפ והיא ע"ש  קראת  קלה  י)ה מג כלל  ה י , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
 תהעל ר ת  זהר  תב  מ הלכה, א  רה  ניקמ "ט ) ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

וז"ל :ע"ב) לבד, סר ההא על לאחזאה ארייתא, סרא ההא אמר, מאְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָ
,חיר יח [קאתי, הקודש:עכ"ל. ל רל סר תא אמר מי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.[חר ח  א הא לבד סר תא על להראת ְְְִִִַַַַַָָהרה,

הוזהמ לכל   ד ע , למה  ירמז ,לקבל  י אנ  ראה ולא  אמר  ְְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נגד וה ואח ר , מאל וימי ני וה בי"ע, א  נגד  חינת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאר ע 

] [ס'ר 'מזר''טפרד"ס "הנר חינ ת  ואר ע  מה],נ'חר'פנ'ד ] ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָ
הוי"ה. אתת  ְְִַַואר ע 

פ"ד)ואיתא ח "א חינ ת(בסה"ג ארע כל  לה אד ל   רי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
 צא ועל  עליו , ויכל  חלק לפי ל נ א מי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹפרד"ס,
ה א הה  ה בהיל   הענ ספק  בלי בכלא ", פגימי הכ" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר 

ת ב כמ .למד ולא  ללמ ד יד סק  היה תדי לאק ר ת  (זהר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
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לר,הנ "ל)  לי חי החכמה  הגת יר ש, אדק, ולא לאדבקא יכיל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹואי
ע"ב)ואמר קי"א  וכו ',(תבת  י ח  אינ האר ע י  אמר למאאינ ל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מד הד הא ייקא, רה אר ,המח רה אר אי רה אר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמ
החה. ח מה חה סד היא לההחכמה מצאנ  אחר אמר אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

עה א ,חכ לתלמיד  מיא  הרה מ לתלמידרפאה רקמטיא ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָ
בה' בקיה וא" תב כמ כינה], מדק איל] מכסיו מהה א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָחכ

בריו אר עיי"ש ."ה כ יח מהרש"א)אלקיכ אדת חי ועי). ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ

בסהאד  לת  צר  יומ ,  על  א ר  תב: קס"ז נתיב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
– מקצתיה כל הדה  הרה פרד"ס כללת  ְְְְִִֶֶַַָָָָָוהנרנח"י
הדה ... ה רה דת  רידה דה ההר  לחק   ְְְְְְִֵַַַַַַַַַָָָֹֻהכרחנ
להאיר יר מע לי  ידריכנ ה א רי וק דא  זה. על לעיל כחנ כדהְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
כנפ ת מאר ע  תינ ל   ויק ראל ,  ע נרנח "י ללת ע נ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנרנח "י
בב"א. צדקינ מיח  ביאת  יהח א ר  לא ר  ונזה , לארצנ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהאר

ה הר. ַָעכ"ל 

לויבספה "ק ואיתא  היקי(לטי )קדת סע דת לבא , עתיד  , ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
לג ת  ז הא וה ני  ,טפ ה א האחד ,י פא ני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהיה
יקיצ סע דת  י וכו', אכל ואכל יבאר, א" וז"ל: הרה. ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹסדת
,מ סעדת  ט, י על  אחד חינת: ני על  יהיה לבא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעתיד 
באר רחנ ת על  יהיה  וה עת  הרה, סדת  יראל  יג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחד
קט ה, מדרגה  ה א ר  יהאנ אמת , ניה והה  . ד ה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזהר 
יקיוה ,מ סע דה הע דה יהיה לה ממת, ה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָה ענג
א ר הע דה יהיה לה מהרה , סדת ה ענג  אר  לי דְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה
ילאנ ו ב ע ' אכל  ואכל' וזה הדה. רת מ נפלאת יג ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָי
הל ה ה ענג א ר י האנ  א  ה'  את  לוה' ,טיְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

יג 'להפליא ', כע עה א ר הענג יהיה לה נפלא תלה', ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
עכל "ק . ה ד ה",  רתְִַָָמ
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 ספרוכ ציקת ב הש"ס)רי וס עמר ל"ג וזל "ק :(ו קרא , ר תא על  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אמרנ מ הא   רה ד')"א מאמר לעיל המרא(ונת אר ברי בא ר  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

(  סד ת(רכ ת  הגת הא  לעתיד דה כר הינ ,יח תראה למע ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ה ה,  ל ע הא ר   ת מא להיג  לזה זה   , ר ית ה' וידיעת  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהרה 

 אמר  מ(א מ"א יעכל "ק .(ק ה רה". יג  מי  והיינ טב, לאד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
ההב,מב אר נ ל,רהה סדת לעמל אנ צריכי הה לע רק א ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הרה, סדת יי – היה יקיה סעדת לבא לעתיד א ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָאא
להע זה עד הרה סדת לעמל כה מי .וארי ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ע לה אליו, להתקרב  אסר רה, מל  א מי  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹל 
אמנה   אי הרי ,ר ע ללכת  וכל  סחרה, ע ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָולעת

ע"א)ז הר תב  פ'  יקד אל:(ר ת  לא מא ל ,נינ הכי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ
י למעד ,יה לאפא ,ילג למקרב אסיר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָארייתא,

מהימנתא. י לית הא ארחא. יע למה  ול א)סחרא, נינ(ועל ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
 ל .ינפ אתחיב ארייתא, מי יע ולית ארחא, אזיל נ ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָל
מארי ליקרא חיב לא מהימנתא, י לית מא ע ארחא, אזוג ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמא

.ינפ על חס לא ,ְְְִֵֵַַָָודידי
ר:הקודש לל,נינ ראס רה, מל א מי ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ע ללכת  וכל סחרה, ע ולעת ע לה אליו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב
אמנה.  אי הרי ,ר(זה ברי(ועל ע ואי ר לה אד ל ,נינ ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

א אמנה,  אי מי ע ר מתחר מי  ל .נפ מתחב ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתרה,
.נפ על חס א , ואת נאד בד את ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹמחיב

ל  ,ר לק רה  נלת   סקיוע רה  ליה ְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָרק 
 יקד  ני ,ל ה ני ונקראי אמת, ציקי   ה  ניהְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

א מר ,רי לברייה דה  כרא נפא לי הי ,ינפ על חס לא מא. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ
תיב א ועל וכו'. מה אמר והא רא, על והנא אלעזר, רי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָאמר



יחאיכו ר זכ תא ְְַַָ

ארייתא, מלי ציקיא, אי איז .הבי אי פרד סס הי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאל
כחוא מלא, קדא רמייה מקי הא, רי קדא ארחי ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָוידעי
זאי ה בנייה מעיא, קדא רחא מפי  בגי כא, ייְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֻק

.ייק ני מלא ני ואקר ְְְְְְִִִִֵַַָקט,

 ר:הקודש קללמת ר] ,נפ על חס א מי אמר, יהדה רי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
לקרה נלת רה לעסק נפ על חס אינ מי :בְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמ
להמי יכל אי :במ מתק ר] ?לבנ רה נפ לי אי [ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
נמה יימ אי למעלה, מקר אינ עצמ הא א י ,לבנ רה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻנפ

מתנ קדת ידי על אא נמה ילהמ ר אי י ,לבנ אמריגקדה .[ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
הי אל תב זה ועל וכו'. נאמר הבר והרי הר, על מהני אלעזר, ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָרי
רכי את דעיוי רה לי יקיה ריהא .הבי אי פרד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָסס
ל, יקד ונמצאי ,לה קדת עצמ את ימק הא, ר דְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻה
אמת, ציקי ה ניה וכל מלמעלה, קד ל רח לפי  מְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

.יקד ני ,לה ני ְְְְִִִִֵֶֶַָָונקראי

יד)מליהגר"א חבר,,(יב, את מכיח יהר למזי  הכת גדל מבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מע, לא א וג לדרת, עה מה ל על כר מקל  מע ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹא
. יהה חלק את מ לקח מע א וזה הב, חלק ל מקל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאז

האלה לקרב ראתה.." לא עי" נצח לעלמת לזת נרצ וא ליכ ה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ספר עה"לחק ל ער",י כל דה הר ללמד מערר המעדד , ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

טב. בי דק ת אצל(אפרבפרט חינלהיג העלמי" ההר בכמת"מפעל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

יהר את לזת די –(. ְְִֵֶַַָ

ד לים יג. ערים ה וז"ל: הרמ "ז ְִִִַַָָָתב
העסק א. לבנים. קד ה נמה  יְְְְְִִֵֶַָָָָָלהמ
העלמת נימת  מאיר   ְִִִֵֶַָָָָרה,
ן  וכל הדת , המת  מקר ְְְְֵֶֶַַָָה א

הם  רה, חיד שין לח זכה ְִִִֵֶֶַַָָָָאם
,מתנ מקר ת מ  חד אר ְְִִִַָָָָמליד 

הד ... הלד  נמת  מ יזהיר (וע ןבזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ע "א ) פ' ף קדים  פ' ב מ מתק  בריו המ. ְְְְְִִֵֶַַָָָ



חאיי ר זכ תא כזְְַַָ

יד)מליהגר"א חבר,,(יב, את מכיח יהר למזי  הכת גדל מבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מע, לא א וג לדרת, עה מה ל על כר מקל  מע ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹא

 וזה הב, חלק ל מקל .אז יהה חלק את מ לקח מע א ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

להואאה לקרב ראתה..." לא עי" נצח לעלמת לזת נרצליכ ה  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ספר עה"לחק ל כל"ער דה הר ללמד מערר המעדד , ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

טב. בי דק ת בפרט ,ריאצל(אפ חינלהיג העלמי" הזהר "מפעל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(יהר את לזת די – .בכמת ְְְִֵֶַַַָֻ

 ניואלמילי זה הרי ,דה הזהר את אחד יהדי אפיל ילמד תזכ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לאה ל עלה ת, דה הר עה המד ל י רה, ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָֹנת

חיו ימי לכל ויו"ט, הנה תת כל כיל וא רה. נה ימימלי] , ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
יתארג תזכ וא רה. נה מליארד 640ל יע [בעי ה תיננְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מליארדי ל אדי לסכ יע דה זהר למד דייה למני ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָיער

רה. ניִָָ

קס "א.)הדהר וצא ה א(רת מי מ תני מה ל תב: ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ל מכ יל  א ה ריה, כינה י ערה ל  דע  וע ד , . אלְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
  זילי 6 : לער וה א לח ב אד  ה  למסר  יע  . אל  דייה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמני
קפ ה צחי  הכר  ג דל  את לחב י כל מי  רה. נה טרילי 400ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָו

ודא ת !!!  תְְְִַָלזכ

חזינ אי ע ה הזהר . ספר  ה ד  ל   ח ועצ דל  ה  עד ה א  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
וכח  אמ לה סילה ,דה מלאכת  ע י  ידי  את  לחק  אא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלנ
את להפי  ילהמ עז  וחגר מתני צא ה ד ה. דת עב ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוחזק
מה כל  לסע  ל ע  ח לפרס יחאי , ר   מע ר י ל   רְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹא
ה א רי לקדא חילי להרת חיל לע ת  סיפוה ְְְְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפר,

מעפרא. כינתא לאקמא  ְְְְְְְִֵַַָָָָואריתא ,



יחאיכח  ר זכ תא ְְַַָ

בר"למיהע הזהר  "מפעל ע י ראל  לל  להתחר   רנד  כינ ה ' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
וע ל מא כמ על ולקח  רוח, מטר ת  ללא  לאת ללא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹהעבד

.מי  לאבינ ל ח  הדה הכינה הקי למע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהח בת,

הכינהעל ד ת  למע הה הב לימ ד יכלל אחד ל אחי!  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
מהרה קר ב י ראל  ע פדת ננפ דת  למע ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהדה ,

.רצ יהי   אמ ,רחמי ימינְְְֲִִֵֵֵַָָָ
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 מבשר העולמי הזוהר פעלמ

 הקדוש הזוהר כל את סיימנו טובה בשעה

 mp3  דיסקים 93 או דיסקים 17 גבי על

 דקות 86 שיעור שכל שיעורים 7638 הכל סך

 חדש זוהר, הזוהר תיקוני, הזוהר רתתו :השיעורים  

 "ושהקד הזוהר" עולם כל וזה
 ..שיעורים 75=  שעות 5 דיסק כל

 ..שיעורים 96=   שעות 76 של או

 הזוהר עולם כל על שכתבו צדיקים 0111 יש  בדיסק

           

 הזוהר במפעל ורק אך להשיג ניתן הדיסקים את

 ברדה אריה הרב אצל או ............... :טלפון עולמיה
 בדואר העולם לכל משלוח...450-0577754: טלפון  

 



:  

 
" "   "

     
  "    

"  "  "  
MIFAL HAZOHAR HOILUMI 

C \O CHE V REH  MAZAKEI  HARA B IM HOILUMI 
Under The Su pervision O f Rab bi Sholo m Y ehuda  Gross 

The  Head Of T he  Rab bini c al C ourt Of Hol min  

˙  , ˙ ,,   ,  
   ,    "

  

 
      

  -     .  

   :
     '  "

  74  
 "   "

   24/8     
 :054-843-6784 /  :02-995-1300

C ong. Of Holmi n, Nachal Lachish 24 /8 
R amat B eth Shem es h 990 93,  Is rael 
T el:  054- 843-678 4 / fax :  02-995-13 00 

hazohar.c om@ gmail.com  

  טלפון 0548436784ת.ד 612 בני ברק                                              

30,000 איש
הצטרפו כבר
 בא והצטרף!!!

את אחי אנוכי מבקש,
להסיר מעמינו מכשול ומוקש,
 להיות מהאנשים הנבחרים,

שיזכו את קרן ישראל מעפר להקים,
וישראל עם קדושים כבר קיבלו עליהם, 30,000 אנשים,

ללמוד הזוהר כל יום מזמנם להקדיש, 
מספר דקות כל איש ואיש,
ועתה בא והצטרף אלינו,

 לקרב ולקבל פני משיח צדקינו,

להצטרפות: טל: 03-5784413 / פקס: 03-578-4480 
AOEL612@gmail.com :מייל

וכל אלו שיצטרפו ויקבלו עליהם ללמוד מספר דקות
 יהיו שותפים לכולל הלומדים זוהר כל יום בחצות הלילה

 בהיכלא דרשב"י במירון



נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 054-8436784

איש
מתאחדים בקריאת הזוהר הקדוש
יחד שבטי ישראל,אנשים, נשים, וטף

כל לומד מתחייב לקרוא בכל יום 3 עמודים מהזוהר.
בכל חודש מסיימים לקרוא ביחד

אלף פעמים את הזוהר הקדוש
המצטרף יזכה לברכה מידי חודש

בציון של אוהל הרשב"י במירון
ומקבל שכר כנגד כולם - 70 מיליון סיומים של כל ספרי הזוהר

להצטרפות נא להתקשר  לטל: 03-5784413  פקס: 03-578-4480
AOEL612@gmail.com :מייל

יש לציין: שם ומשפחה, שם האמא, מקום הלימוד, עיר, טלפון
וכן את סוג הבקשה לברכה: זווג, פרנסה, זרע של קיימא, רפואה, שלום בית, וכו’

ֻהְבַטח, ִפי ֶשׁ ד ָלנּו ִיְרַוח, ְלָהִחיׁש ְלָגֳאֵלנּו ְכּ ח, ּוִמַיּ ַמִים ִנְפָתּ ֲעֵרי ָשׁ ַשׁ
ֵקט ּוֶבַטח ְלָוה ְוַהְשׁ ׁ לֹום ְוַהַשּ ׁ ַלח, ּוָבאּו ַהָשּ יַח ִצְדֵקינּו ָלנּו ִיְשׁ ּוָמִשׁ


