
בָֹאר הּו - ַהּמְ ַתח ֵאִלּיָ ּפָ
ּוְתִפּלֹות  ַמֲאָמִרים  עֹוד  ְוֵכן  ַלּטֹוב,  ָזכּור  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח  ַמֲאָמר  ֵּבאּור  ָּבא  ַהֶּזה  ְּבֵסֶפר 
ֵמַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָּנֲהגּו ַעם ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוִׁשים לֹוַמר ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה. ְוהּוא ַׁשַער ִלְפִתיַחת ַהֵּלב 
ְועֹוד  ַהּטֹוב  ְוָהֵרי"ַח  ְּבֶאְצַּבע(  ּמֹוֶרה  )ְּבִסְפרֹו  ַהִחיָד"א  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַהְּתִפָּלה  ְלַקָּבַלת  ְּגדֹוָלה  ּוְסגּוָלה 
ְּכִדְבֵרי  ִנְפָלאֹות,  ְיׁשּועֹות  ְוִּיְראּו  ַהְּתִפּלֹות  ִיְתַקְּבלּו  זֹוַה"ק  ִלּמּוד  ּוִבְזכּות  ַקְדמֹוִנים.  ַצִּדיִקים 
הצה"ק ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ֹמֶׁשה ְזכּוָתא ְזָי"ע, ִּדְבֹכַח ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַלֲהֹפְך ַהֶּטַבע, ּוְלַגּלֹות ִנִּסים, ּוַמה 
ָרד(, ֶׁשחֹוָבה  ָּיְקרּו ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַהַצַה"ק ַהְּמֻקָּבל ַהְמלּוַב"ן ַרִּבי ַיֲעֹקב ַאִּביְחִציָרא ְזָי"ע )ִּבְגֵדי ַהּׂשְ
ַעל ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְלַבֵּקׁש ָלַדַעת סֹודֹות ה', ִּכי ִּבְלֲעֵדי ֹזאת ֵאין ְיֹכֶלת ַלֲעלֹות ַהְּתִפָּלה, )הּוְבאּו 
ְּדָבָריו ְּבַהְרָחָבה ַּבַהְקָּדָמה ַלִּסְפָרא ּדְצִניעּוָתא, ֶׁשְּבהֹוָצַאת ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, ְוֵכן ִנְדַּפס ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר ֶהָחָדׁש ִעם ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, 

ֶהָחָדׁש  ֹזַהר  ִּתּקּוֵני  ִסְפֵרי  עֹוד  ְרֵאה  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר אֹור  )ַעֵּין  ְּבֲאִמיָרה  ֲאִפילּו  ַהזֹוַה"ק  ֹּכַח  ְוָגדֹול  ָּבת(  ַהּׁשַ ֹזַהר  ּוְבִסְפֵרי 

ַהְמֻחָּלק, ב"כ(. ּוְבִלי ִלּמּוד ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו. - ּוַבּׁשֹוָאה 

ָהֲאֻּיָמה ַרְחָמָנא ִליְצָלן ָׂשְרדּו ְלַחִּיים ֵאּלּו ֶׁשָהיּו ְרִגיִלים ְלָאְמרֹו ָּכל יֹום ְּבַעל ֶּפה ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה, 
ְוָראּו ַּבֲעִליל ֶׁשֹּכחֹו ָּגדֹול ְמֹאד, )ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב(. - ּוְבַכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשאֹוֵמר ְּתִפּלֹות ֵאּלּו ָיכֹול ַלֲהֹפְך ַהֹּכל 
ְלטֹוָבה ְוִלְהיֹות ִמְּבֵני ֲעִלָּיה, ִלְזּכֹות ְל"ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו", ִויַטֵהר 

ִנְׁשָמתֹו ְוִיְזֶּכה ְלַמֲעלֹות ֶעְליֹונֹות ַּכָּידּוַע ִמִּדְבֵרי ָהַאִריַז"ל.  

ְוָכל ֶאָחד ְיעֹוֵרר ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשֹּיאַמר ְּתִפּלֹות ֵאּלּו, ּוְבַּכָּמה ַּדּקֹות ְּביֹום ִיְזֶּכה ְלַתֲענּוֵגי ַּגן ֵעֶדן 
ְוַדָּקה  ַהָּגדֹול ַעל ָּכל ַּדָּקה  ִלְׂשַכר  ְוִיְזֶּכה  ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו,  ַּדְרֵכי ה'  ַוֵּיַדע ֶאת  ְוָיִבין  ַהֶּנַצח,  ְועֹוָלמֹות 
ְּבֵעֶסק ַהֹּזַהר,  ֶׁשַהּלֹוֵמד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָׁשָעה ַאַחת ְּבחֹול ְּכמֹו ֵמָאה ֶאֶלף ָׁשָנה ּתֹוָרה, ּוְבַׁשָּבת, 
ָנָתן(, ִּכי ֲאִמיָרתֹו ְּלָגבֹוַּה,  ְּכמֹו ֵמָאה ִמְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, )ִּכֵּסא ֶמֶלְך, ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות ַצִּדיִקים, ָאבֹות ְדר' 
ֶעְׂשֵרה  ְּכֶׁשַבע  ּוְבַׁשָּבת:  ָׁשָנה ּתֹוָרה,  ֶאֶלף  ֶעְׂשֵרה  ְּכֶׁשַבע  ַּבחֹול  ַיֲעֶלה לֹו:  ַּדּקֹות  ְּכֶעֶׂשר  ְוִלּמּוד 

ּוְלַלֵּמד  ִלְלֹמד  ִיְזּכּו  ּבֹו,  ְמַמְׁשְמִׁשין  ַהֹּכל  ַיד  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶּזה  קּוְנְטֶרס  ְיֵדי  ְוַעל   - ּתֹוָרה.  ָׁשָנה  ִמְליֹון 
ל'(  תי'  )תיקו"ז  ַהָּגלּות,  ְואֹוֶרְך  ַוֲאסֹונֹות  ֲעִנּיּות  ִלְמנֹוַע  ָּגדֹול  ְיסֹוד  ְוהּוא  ּוְלַקֵּים.  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור 
ִיְׂשָרֵאל  ַיְלֵדי  ּוְמַחְּנִכים  ְמַלְּמִדים  ְיִׁשיבֹות,  ְוָראֵׁשי  ִׁשעּור  ַמִּגיֵדי  ַרָּבִנים,  ַאְדמֹוִרי"ם  ִיְמְצאּו  ּובֹו 

ַהְּטהֹוִרים, ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָּבּה, ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון.

יֹוֵצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי "ִמְפַעל ַהזַֹּהר ָהעֹוָלִמי", ְלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְמֻקָּבל ָהֶאלֹוִקי 
ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך ה' ְצָבקֹות ָהֵריַח ַהּטֹוב ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַדאד ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 

ָאֵמן,  בעיה"ק ֵבית ֶשֶׁמׁש תובב"א, ט"ו ֱאלּול תשע"א לפ"ק
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ָמה ּדָ ְק ַה

ּוְבהֹוָדָיה  ְּבֶׁשַבח  ַהִּמְתַּפְּלִלים.  ְוָיִגילּו  ַהּלֹוְמִדים  ִיְׂשְמחּו 
ַהָּיָקר  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ִלְפֵניֶכם  ְלָהִביא  ְׂשֵמִחים  ִהְננּו  ִיְתָּבַרְך  ם   ְלַהּׁשֵ
ְּבָלׁשֹון  ֵאִלָּיהּו"  "ָּפַתח  ַהְּתִפיָלה  ֶאת  ַהְּמָפֵרׁש  ַהְּמֹבָאר,  ֵאִלָּיהּו  ָּפַתח 
ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ַאַחת  ְּבֶרַגע  ּוְבָכְך,  ֶנֶפׁש,  ְלָכל  ַהָׁשֶווה  ּוְבִהיָרה  ַצָחה 
ָכר  ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח! "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה", ְוַעל ְיֵדי ֶׁשְּתַזֶּכה ְלֲחֵבֶרָך, ָּכל ַהּׂשָ

הֹוֵלְך ַּגם ֵאֶליָך. 

ר  ְוַכֲאֶׁשר ָּכל ִיְׂשָרֵאל יֹאְמרּו "ָּפַתח ֵאִלָּיהּו" ִנְזֶּכה ֶׁשָּיֹבא ֵאִלָּיהּו ִויַבּׂשֵ
ֶאת ִּביַאת ַהּגֹוֵאל. 

ְוִאם ִּבְזכּוְתָך ִיְתַאְרְּגנּו ֶעֶׂשר ְיהּוִדים לֹוַמר ֶאת ַהְּתִפּלֹות, ֵאין ְלַׁשֵער 
ֶאת ּגֹוֶדל ְזֻכּיֹוֶתיָך ּוִבְפָרט ֶׁשְּבֹזַהר ַהָּקדֹוׁש )פ' ַוֵּיֵצא קס"א.( ָּכתּוב: ָּכל ַמה 
ְׁשִכיְנָּתא  ֵּביּה  ֲעָׂשָרה  ָּכל  ַּכָּידּוַע  ְועֹוד  ְּבֶאֶלף,  ַמִים הּוא  ִמּׁשָ ֶׁשּנֹוְתִנים 
ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ֶאֶלף  ְּכמֹו  ְיהּוִדים  ִמְנָין  ָּכל  ְלָך  ִבים  ְמַחּׁשְ ּוְבָכְך  ָׁשְרָיא, 
ְוֶאָחד, ְוָכל ֶאָחד נֹוֵטל ְׂשַכר ְּכֶנֶגד ּכּוָלם ס"ה: ְלִמְנָין ְיהּוִדים, ְמַקֵּבל ַעל 
ָׁשָעה ְּבַׁשָּב"ק ְטִריְליֹון ָׁשָנה ּתֹוָרה, ּוְכָכל ְׁשִיְתָווְספּו לֹוְמִדים ֵּכן ֻיְכַּפל 
ָכר ַהִּנְצִחי ֶׁשֵּיׁש ְלָך  ב ֶאת ּגֹוֶדל ַהּׂשָ ְׂשָכרֹו ַעד ֵאין ֵקץ. ּוִמי יּוַכל ְלַחּׁשֵ
ִּבְבִריאּות  ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ְלַחִּיים טֹוִבים  ִּתְזֶּכה  ּוְבַוַּדאי  ְּבַוָּדאּות!  ִמָּכְך 

ֵלמֹות, ֶׁשַפע קֹוֶדׁש ּוְבָרָכה ְוַהְצָלָחה, ְוָכל ִמיֵני ְיׁשּועֹות.  ַהּׁשְ

ַהְגָר"א  ְוָכַתב  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ֶאת  ְמַזֶּכה  ַאָּתה  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר  ּוַבֲחלּוַקת 
ֶׁשֵּיׁש  ַהְּזכּות  ּגֹוֶדל  ֹקַרח[  פ'  ִיְׂשָרֵאל  אֹוֵהב  ]ּוְרֵאה  י"ד(,  )י"ב,  ֵלי  ִמשְׁ בְּ

ִלְמַזֶּכה ָהַרִּבים ּומֹוִכיַח ֶאת ֲחֵברֹו, ֶׁשִאם ָׁשַמע, ְמַקֵּבל ְׂשַכר ַעל ָּכל ַמה 
ְוֶזה  ֶחְלקֹו ַהּטֹוב,  ָּכל  ְמַקֵּבל  ָאז  ְוַגם ִאם ֹלא ָׁשַמע,  ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלדֹורֹות, 



ֶׁשֹּלא ָׁשַמע לֹוֵקַח ִמֶּמּנּו ֶאת ֵחֶלק ַהֵּגיִהּנֹום ֶׁשּלֹו. ּוְבֹזַהר )פ' ְּתרּוָמה קכ"ט 
ְּכַמאן  ְלהּו  ּוְלִמְזֶּכה  ַחָייַבָיא  ָּבַתר  ְלִמְרָּדף  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך  ָאְמרּו  ע"א( 

ְדָרִדיף ָּבַתר ַחָּייו, ַעַּכ"ל. 

ּוְבִלי ׁשּום ָסֵפק ִאם ָּכל ַהְיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ּוִבְפָרט ִּתינֹוקֹות 
ִנְזֶּכה  יֹום,  ָּכל  ֵאּלּו  ְּתִפּלֹות  ֹיאְמרּו  ַהָּטהֹור  ִּפיֶהם  ְּבֶהֶבל  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל 
ֵרנּו, ְוֵתֶכף  ַער ְלֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ֶׁשָּיבֹוא ִויַבּׂשְ ִלְפֹּתַח ֶאת ַהּׁשַ
ְיִהי  ֵּכן  ָאֵמן  ְּבָיֵמינּו  ִּבְמֵהָרה  ְּבַרֲחִמים  ְוִיְגָאֵלנּו,  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ָיבֹוא 
ַער  ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְלתֹוְמָכה ּוְלַסֲעָדּה ִלְפֹּתַח ֶאת ַהּׁשַ ָרצֹון. ְלַמַען ַהּׁשְ
"ְּבָדא  ְמֵהיְמָנא  ָהַרֲעָיא  ְּכַהְבָטַחת  ַהְּגאּוָלה  ר  ּוְלַבּׂשֵ ַהָּנִביא  ְלֵאִלָּיהּו 

ִיְפקּון ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי".

ה ִלְרפּואֹות ִוְיׁשּועֹות ִפּלָ ּתְ
ָּכמֹוָך":  ְלֵרֲעָך  "ְוָאֲהְבָּת  ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ָעַלי,  ְמַקֵּבל  ֲהֵריִני 
ּוְמֹאִדי,  ְּכַנְפִׁשי  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ָּכל  אֹוֵהב  ַוֲהֵריִני 
ִלְזכּות...  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  ְּבֵסֶפר  ִלְלמֹוד  ִּפי  ֶאת  ְמַזֵּמן  ַוֲהֵריִני 
ְּפלֹוִני ֶּבן ְּפלֹוִני ]פב"פ[, )ְוָכאן ְיָפֵרט ַּבָּקָׁשתֹו(: ]ִלְרפּואֹות...[, 
]ְלִעּלּוי  ]ְלִזּוּוג...[,  ]ְלַּפְרָנָסה...[,  ]ְלָּבִנים...[,  ]ְיׁשּועֹות...[, 
ְיַחְזֵקהּו  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  ם  ַהּׁשֵ ַּבִית...[,  ]ְלָׁשלֹום  ִנְׁשַמת...[, 
ְוִיְרָפֵאהּו ִּבְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ְּבַרַמ"ח ֵאָבָריו ּוְׁשָס"ה 
ּוְׁשנֹוָתיו  ָיָמיו  ְוַיֲאִריְך  ִיְׂשָרֵאל,  חֹוֵלי  ְׁשָאר  ְּבתֹוְך  ִּגיָדיו 
ְוַרֲחִמים...[ ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ִּבְמֵהָרה  ]ְויֹוִׁשיֵעהּו   ַּבְּנִעיִמים[, 

ָאֵמן ֶסָלה.



ִפיָלה ְקָצָרה ְלאֹוְמָרּה קֶֹדם ַהִלימּוד ּתְ
יּה ְוכּו'. ַעל ְיֵדי  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ
ְלַאְקָמא  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ְוֶנְעָלם  ָטִמיר  ַההּוא 
ִנים  ַהּבָ ֵאם  נּו  עּוּזֵ ִכיַנת  ׁשְ ּוְלִעּלּוי  ֵמַעְפָרא,  א  ִכיְנּתָ ׁשְ
ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ֵמָחה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ ׂשְ

ל  ַמת ּכָ ִנׁשְ ה ּבְ דֹוׁש ַהּזֶ ִלימּוד ַהּקָ ר ַעְצִמי ּבְ ֵ ֲהֵריִני ְמַקּשׁ
דֹוׁש  ַהּקָ זֹוַהר  ּבְ תּוִבים  ַהּכְ יִקים  ּדִ ְוַהּצַ ָנִאים  ַהּתַ
י  ְוַרּבִ יֹוָחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֶאלֹוִקי  א  ּנָ ַהּתַ ם  ּוְברֹאׁשָ
ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִפיַלת  ּתְ ְתַקֵיים  ּתִ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  נֹו.  ּבְ ֶאְלָעָזר 
ֵני  ל עֹז ִמּפְ י ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי ִמְגּדַ ע"ה )תהילים ס"א ד'- ה'( ּכִ
ָנֶפיָך  ּכְ ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים  ְבָאָהְלָך  ָאגּוָרה  אֹוֵיב. 
ְפתֹוֵתיֶהם ּדֹוְבבֹות  ְהיּו ׂשִ ִלימּוֵדינּו ֶזה ּיִ ּבְ ה ׁשְ ָלה. ְוֶאְזּכֶ ּסֶ
ַאֲהָבה ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו  מֹו ּבְ ֶקֶבר, ְלַמַען ׁשְ ּבְ
ַהזֹוַהר,  ֵסֶפר  ִסְפָרא  ַהֵדין  ּוּבְ ּבֹוְרֵאנּו.  ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות 
ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה  ַרֲחֵמי,   ּבְ ָגלּוָתא  ִמן  ָרֵאל  ִיׂשְ ִיְפקּון 
ֵניֶהם. ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו  ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ּבְ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו, ִויִהי  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ּוַמֲעׂשֵ
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם 

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו )תהילים צ' ט"ז י"ז(.  ּוַמֲעׂשֵ
)סֹוד ה'( 



הבאר האל ז תח  

ביא ה האל תיחת 
לבהרמ "ק:תב  זכר  האל תח פת  למר טב  

 רי הז הרהזרת יקני איספר  רי  (ס ר 

קלמראקב ). אר החיד"א, קיי,ותב נהיאר 
הפה. לק לת י ').מסלת סימ   ס אצע מרה הקודש (עבדת 

הדה  ניצ צי לברר מס ל  אמירת כתב, הב  והרי"ח
ההקמה ).  ס הר  פ' (בא "ח ,

ידינוּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ , א הינוּ  אדני נעם  ויהי
כּ ננה וּ . ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ , עמי)ב (כּ ננה  ' 

ל ּט ב זכוּ ר הנּ ביא  אליּ הוּ  ּפ תח

דּ אנּת :][אואמר  עלמין הוּ א [ב]רבּ ן  

על  עלּ אה הוּ א  אנּת  בחׁש בּ ן . ולא חד 

." המ  מאר אר כה ,פר הפה  "זאת :"מל ה"א הה תב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

אבי"ע ע למ ת אירי ה "ב מ"ה ס"ג ע"ב גימטרא 'ריאה,'ר (אצילת, ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָ

עה) אלהיצירה, אמר ה  ועל  258 גימטרא , רמח לל הוי"ה  ע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
 ל תח ולכ ,ל את מחה העלמת  ל  הלל דאנ לב זכר  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה ביא

ַלּטֹובָזכּורִַָהּנביאִֵָאלּיהּוַָּפתח

הּואֶַָ�אּתהִָָהעֹולמי�ִרּבֹו�ְַָואמר.

הּוא אּתה הּמ�ּפרי�. ּבח�ּבֹו� ולא לבד, ֵַמעלְֶעליֹו�ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹאחד

ה קֹוֶדם ִלּמּוד ַהּזַֹהר ִפּלָ ּתְ
ִליחֹות.  ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ָאב ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ
ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלַֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְלָפֶניָך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
נּו ְלתֹוָרֶתָך ְוַלֲעבֹוָדֶתָך ֲעבֹוַדת  ַרְבּתָ ּקֵ ֲחָוָיה, ׁשֶ ּתַ ה ּוְבִהׁשְ ִקּדָ ּבְ
ה. ָמה ָאנּו,  דֹוׁשָ סֹודֹות ּתֹוָרֶתָך ַהּקְ ַהּקֶֹדׁש, ְוָנַתּתָ ָלנּו ֵחֶלק ּבְ
ן ֲאַנְחנּו  ֶזה. ַעל ּכֵ דֹול ּכָ נּו ֶחֶסד ּגָ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ינּו, ֲאׁשֶ ֶמה ַחּיֵ
ְלָכל  ְוִתְסַלח,  ְמחֹול,  ּתִ ׁשֶ ְלָפֶניָך,  ֲחנּוֵנינּו  ּתַ יִלים  ַמּפִ
יֵנינּו  יִלים ּבֵ ֲחטֹאֵתינּו ַוֲעוֹונֹוֵתינּו, ְוַאל ִיְהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבּדִ

ְלֵביֶניָך.

כֹוֵנן  ּתְ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלַֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ִלְדָבֵרינּו  ָאְזֶניָך  יב  ְוַתְקׁשִ ְוַאֲהָבֶתָך,  ְלִיְרָאֶתָך  ְלָבֵבינּו 
סֹודֹות ּתֹוָרֶתָך, ְוִיְהֶיה ִלּמּוֵדנּו  ח ְלָבֵבינּו ֶהָעֵרל ּבְ ה, ְוִתְפּתַ ֵאּלֶ
ֵריַח ִניחֹוַח. ְוַתֲאִציל ָעֵלינּו  א ְכבֹוֶדָך ּכְ ֶזה ַנַחת רּוַח ִלְפֵני ִכּסֵ
ִניצֹוצֹות  ְתנֹוְצצּו  ּיִ ְוׁשֶ ִחיָנֵתינּו,  ּבְ ָכל  ּבְ ָמֵתנּו  ִנׁשְ ְמקֹור  אֹור 
עֹוָלם.  ה ּבָ ָבֶריָך ֵאּלֶ יָת ּדְ ּלִ ר ַעל ָיָדם ּגִ ים ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ֲעָבֶדיָך ַהּקְ
ּוְתִמימּוָתם,  ּתֹוָרָתם,  ּוְזכּות  ֲאבֹוָתם,  ּוְזכּות  ּוְזכּוָתם, 
ּוִבְזכּוָתם  ֵאּלּו.  ְדָבִרים  ּבִ ל  ׁשֵ ִנּכָ ְלַבל  ָלנּו  ַיֲעמֹוד  ָתם,  ָ ּוְקֻדּשׁ
ְזִמירֹות  ְנִעים  ַמֲאַמר  ּכְ לֹוְמִדים.  ָאנּו  ׁשֶ ַמה  ּבְ ֵעיֵנינּו  ִאיר  ּתָ
יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך". ִיְהיּו ְלָרצֹון  ל ֵעיֵני ְוַאּבִ ָרֵאל "ּגַ ִיׂשְ
ן ָחְכָמה  י ְיָי ִיּתֵ י ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ּכִ ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ַעת ּוְתבּוָנה: יו ּדַ ִמּפִ
ָלה ֵמָהֲאִריַז"ל( )ַקּבָ



הבאר האל ז תח  

ביא ה האל תיחת 
לבהרמ "ק:תב  זכר  האל תח פת  למר טב  

 רי הז הרהזרת יקני איספר  רי  (ס ר 

קלמראקב ). אר החיד"א, קיי,ותב נהיאר 
הפה. לק לת י ').מסלת סימ   ס אצע מרה הקודש (עבדת 

הדה  ניצ צי לברר מס ל  אמירת כתב, הב  והרי"ח
ההקמה ).  ס הר  פ' (בא "ח ,

ידינוּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ , א הינוּ  אדני נעם  ויהי
כּ ננה וּ . ידינוּ  וּ מעשׂ ה  עלינוּ , עמי)ב (כּ ננה  ' 

ל ּט ב זכוּ ר הנּ ביא  אליּ הוּ  ּפ תח

דּ אנּת :][אואמר  עלמין הוּ א [ב]רבּ ן  

על  עלּ אה הוּ א  אנּת  בחׁש בּ ן . ולא חד 

." המ  מאר אר כה ,פר הפה  "זאת :"מל ה"א הה תב ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

אבי"ע ע למ ת אירי ה "ב מ"ה ס"ג ע"ב גימטרא 'ריאה,'ר (אצילת, ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָ

עה) אלהיצירה, אמר ה  ועל  258 גימטרא , רמח לל הוי"ה  ע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
 ל תח ולכ ,ל את מחה העלמת  ל  הלל דאנ לב זכר  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה ביא

ַלּטֹובָזכּורִַָהּנביאִֵָאלּיהּוַָּפתח

הּואֶַָ�אּתהִָָהעֹולמי�ִרּבֹו�ְַָואמר.

הּוא אּתה הּמ�ּפרי�. ּבח�ּבֹו� ולא לבד, ֵַמעלְֶעליֹו�ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹאחד



הבאר האל טתח  

את כּ סיאת  וּ בהן  דּ אתגּ לין . ועלמין

לן דקׁש יר  הוּ א ואנּת  נׁש א, מ בּ ני

דּ אנּת  וּ בגין לן. -מלגאו[ד]וּ מיחד  

מחברי ּה  חד דּ אפריׁש  מאן  כּ ל 

לּה  אתחב  [ספירן ], עשׂ ר מאלּ ין

 ּב אפרי ׁש  וא לּ ין[ה]כּ אלּ וּ  ע שׂ ר [ו]. 


כ א ר  ,עצמ ה א ר דה את מפריד ביכל הא הרי ,יה ח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאת
ג מה   הא ראי)כחת  לחי הא .).אר ר  ס אי י א ר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ

,"א מפריד ונר" ת ב כמ מעלה, הפע  מפסיק העונת ידי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָעל
הרצ את ביכל מנע בעונת , ל ע לבראיו להיטיב רית נרצְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

עיכבפ" תב כמ העלמת מלהטיב, הארת   ועל ," כ א חה  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ההדי. ל   תאחרייעימ הה והצח, החסד החכמה, מת הה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

את  ימעני י  יעימ הה וה ד, ברה הינה  מת .לע ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחסד
יעימ הה  מלכת , יסד פארת  התר  מת  .טאימר החל ,רחמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

וא ,טאיח טבה רב חסד, רק ייע ה'  א חסד, רק ולא י רק ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹלא
רחמי רק לל  דר מיע ה ' ולכ על , רקי קי רב ,י רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹייע

מתּכ�הֶָּובה�ְִִַהּנגלי�.ְָועֹולמֹות ְִֶַַָאּתה

ָאֹות�ֵֶ�ּקֹו�רהּואְַָואּתהָָאד�,ְִֵמּבני

ְִִִמּבפני�,ֶַָ�אּתהְִֵּומּפניָאֹות�.ְֵַּומיחד

ּומפרידִמיָּכל ֵ�ֵמחברֹו,ֶָאחדְְִִֶַַ�ּמבּדיל

לֹוְֶָנח�בְִ�פירֹות,ֶֶע�רֵֵמאּלּו

הּוא ֶֶע�רְֵואּלּוְּב�.ְִַמפרידְִּכאּלּו

הבארח  האל תח 

סתימין, כּ ל  על סתימא  ע לּ אין כּ ל 

כּ לל. ב ּת פיסא  מחׁש בא לית 

ּת ּק וּ נין,[ג]אנּת  עשׂ ר דּ א ּפ קּת  הוּ א  

לאנהגא  ספירן, עשׂ ר להן וקרינן

אתגּ לין, דּ לא  סתימין  עלמין בהן 


זה עני להר ת  'יא'ר א ת  ח  מאמר הת ת מאמרי יכר, ני   ניהתיק ).(בחי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ה כ הא  א ר ,כמ הציא אר יחנר חת  ערה כ ה ' ֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהה 
ג ה כנת ואחלמה)מה   ב   ל)מ ,להע את מנהיג הא וע . ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה' חר  , ה את  צריכה ,'וכ תיבה  ג מלאכה, לעת כדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהמה
ע אר ספירת  הי' הה א ר  , הא חת י' ידי על  מלאכ את ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעת

להע את מנהיג  ראי)ה ' לחי ה ד)אר לפני ה ביא האל אמר  מה וזה . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
להנהיג כדי  ספיר ת, הע ר   ה ני ער הצאת הא א ה הא,  רְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
,אד מני נסר אה  א בכחת הה, להע ואת העלי להע את  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹע
הא  אה לה', ואמר  סיוה  ה פירת . ידי על רק מיע  אה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָמ

חת  וי י ח ת י ה ה הפירת, ל ה חת ל  את  וה'חסד יחד , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
י ה את  למק  כדי ,יניה מחר  נקראיהא קיממ הכ חסד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

,הרחמי לכחת ,  ל מה  ,הא החת  ת מה אה מ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
מערר  ה ', לפני חטא  הא אר  כ החסד, לכחת יה חת י פריד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמי

ִָ�ֶנעלמי�.ָּכלֵַמעלְֶָנעל�ְִֶָהעליֹוני�,ָּכל

ּתפי�הְַָָמח�בהְֵואי� ּכלל.ְִָאֹו לה�יג� ְְְְִַָּב�

וגּליתהּואַָאּתה ִִּתּקּוני�,ֶֶע�רְִִֵֶָָ�הֹוצאת

ְְִַלהנהיגְִ�פירֹות,ֶֶע�רֶָלה�ְְִוקֹוראי�

ְִִנגלי�ֵֶָ�אינ�ְִ�תּומי�ָעֹולמֹותֶָּבה�



הבאר האל טתח  

את כּ סיאת  וּ בהן  דּ אתגּ לין . ועלמין

לן דקׁש יר  הוּ א ואנּת  נׁש א, מ בּ ני

דּ אנּת  וּ בגין לן. -מלגאו[ד]וּ מיחד  

מחברי ּה  חד דּ אפריׁש  מאן  כּ ל 

לּה  אתחב  [ספירן ], עשׂ ר מאלּ ין

 ּב אפרי ׁש  וא לּ ין[ה]כּ אלּ וּ  ע שׂ ר [ו]. 


כ א ר  ,עצמ ה א ר דה את מפריד ביכל הא הרי ,יה ח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאת
ג מה   הא ראי)כחת  לחי הא .).אר ר  ס אי י א ר ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ

,"א מפריד ונר" ת ב כמ מעלה, הפע  מפסיק העונת ידי ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָעל
הרצ את ביכל מנע בעונת , ל ע לבראיו להיטיב רית נרצְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

עיכבפ" תב כמ העלמת מלהטיב, הארת   ועל ," כ א חה  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ההדי. ל   תאחרייעימ הה והצח, החסד החכמה, מת הה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

את  ימעני י  יעימ הה וה ד, ברה הינה  מת .לע ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחסד
יעימ הה  מלכת , יסד פארת  התר  מת  .טאימר החל ,רחמי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

וא ,טאיח טבה רב חסד, רק ייע ה'  א חסד, רק ולא י רק ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹלא
רחמי רק לל  דר מיע ה ' ולכ על , רקי קי רב ,י רק ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹייע

מתּכ�הֶָּובה�ְִִַהּנגלי�.ְָועֹולמֹות ְִֶַַָאּתה

ָאֹות�ֵֶ�ּקֹו�רהּואְַָואּתהָָאד�,ְִֵמּבני

ְִִִמּבפני�,ֶַָ�אּתהְִֵּומּפניָאֹות�.ְֵַּומיחד

ּומפרידִמיָּכל ֵ�ֵמחברֹו,ֶָאחדְְִִֶַַ�ּמבּדיל

לֹוְֶָנח�בְִ�פירֹות,ֶֶע�רֵֵמאּלּו

הּוא ֶֶע�רְֵואּלּוְּב�.ְִַמפרידְִּכאּלּו

הבארח  האל תח 

סתימין, כּ ל  על סתימא  ע לּ אין כּ ל 

כּ לל. ב ּת פיסא  מחׁש בא לית 

ּת ּק וּ נין,[ג]אנּת  עשׂ ר דּ א ּפ קּת  הוּ א  

לאנהגא  ספירן, עשׂ ר להן וקרינן

אתגּ לין, דּ לא  סתימין  עלמין בהן 


זה עני להר ת  'יא'ר א ת  ח  מאמר הת ת מאמרי יכר, ני   ניהתיק ).(בחי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ה כ הא  א ר ,כמ הציא אר יחנר חת  ערה כ ה ' ֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהה 
ג ה כנת ואחלמה)מה   ב   ל)מ ,להע את מנהיג הא וע . ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה' חר  , ה את  צריכה ,'וכ תיבה  ג מלאכה, לעת כדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהמה
ע אר ספירת  הי' הה א ר  , הא חת י' ידי על  מלאכ את ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעת

להע את מנהיג  ראי)ה ' לחי ה ד)אר לפני ה ביא האל אמר  מה וזה . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
להנהיג כדי  ספיר ת, הע ר   ה ני ער הצאת הא א ה הא,  רְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
,אד מני נסר אה  א בכחת הה, להע ואת העלי להע את  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹע
הא  אה לה', ואמר  סיוה  ה פירת . ידי על רק מיע  אה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָמ

חת  וי י ח ת י ה ה הפירת, ל ה חת ל  את  וה'חסד יחד , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
י ה את  למק  כדי ,יניה מחר  נקראיהא קיממ הכ חסד, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

,הרחמי לכחת ,  ל מה  ,הא החת  ת מה אה מ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
מערר  ה ', לפני חטא  הא אר  כ החסד, לכחת יה חת י פריד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמי

ִָ�ֶנעלמי�.ָּכלֵַמעלְֶָנעל�ְִֶָהעליֹוני�,ָּכל

ּתפי�הְַָָמח�בהְֵואי� ּכלל.ְִָאֹו לה�יג� ְְְְִַָּב�

וגּליתהּואַָאּתה ִִּתּקּוני�,ֶֶע�רְִִֵֶָָ�הֹוצאת

ְְִַלהנהיגְִ�פירֹות,ֶֶע�רֶָלה�ְְִוקֹוראי�

ְִִנגלי�ֵֶָ�אינ�ְִ�תּומי�ָעֹולמֹותֶָּבה�



הבאר האל יא תח  

עליהן . דּ מכסין לב וּ ׁש ין  לגבּ י

חסד [ט]ואתקריא וּ  דא: -[י]בּ ת ּק וּ נא 

גב וּ רא  ימינא . דּ ר עא דּ רעא - 


מתלת  הפירת אר נמ ת סגי י' י ספירת , י'    מ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָר חני,
.העלי לע אר למת , יחנר פי סגי י  , הונקראי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

זה ת ה פיר ת , חיצנת  ה פי(הגר''א)ה.:החסד ה'מת  ע ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
,לאחרי ימינ יד מטיב אד ב ,ימי יד  נגד והיא חסד, מתמיע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הרע,הב רה: יצר על  מת ר  הברה מת מח , עיהר את  מעני ה' ע ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
כדי  מאל, יד  על יד, ל י פה את  יחימ ולכ מאל, יד  נגד  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹוהיא

הרע. הצר ח את הפארת:להכניע העל,מת  את מפאר מנהיג ה' ע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ר מז והא  ,'וכ הראה הב  הל מרז  הא אר ,האד לג רמזת  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהיא

"אהלי י ב   אי "ויעקב  ת ע"ה  אבינ כ "ז)לעקב כ "ה, והא (רא ית  , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
תב מ הריאה ועי ר להע מרז ה א הרה כ"ה)לד  ל"ג, הירמ) ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

הרה . רית ז הי מי", לא   ואר מי חת ולילה מי ריתי  לא  א"ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הר "ס, חלקי בכל מ ל ה רה לד  מרה ה ' את  מפאר ה א מי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָולכ

האת . לה מרבה  להית ז כה הא  והה ד:הרי  הצח מחמת   ע אר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הר, מנהיגי קראיה ביאיה יניקת  מ , תליח את  יע אר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכי

רגליו  לי מזימאל,ור רגל נגד וההד  ימי רגל נגד הצח ,האד ל  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
צרה . עליו  בא לא הבה, ר יל ד:אס ה עמת  ע מתקר ה'  ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

,ד ק רית  את אמני,יראל, ל מריה עמ אנ נ והא מתיחד ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
והרכה. הפע מ תת:הח לכה מלכתמת  את  מגה ה'  יד על א ר  ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

הרה  את ולמד ה', את מ ח אד ידי על  הה, חינת והיא ,לעְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
על מלכת, ה  על  ותרה תפארת אחז כתב ותרה ה', מלכת  ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמת ה

ֵֶ�עליה�,ְִֶַ�ּמכ�י�ְִַהּלבּו�י�ְֵַּכלּפי

ֶֶַהח�דֶַהּזה.ִַּבתקּו�ְְִִָונקראי�

ְַזרֹועְָּגבּורהִָימי�.ְַזרֹוע

הבארי  האל תח 

ארי חד כּ סדרן, אזלין אנּ וּ ן  ספירן

בּ ינני וחד  קצר  הוּ א [ז]וחד ואנּת  . 

,ל דּ אנהיג מאן  ולית  לן, דאנהיג

מכּ ל  ולא  לתּת א ולא לעלּ א  לא

לבוּ ׁש ין דּ מנּ יהוּ [ח]סטרא. לן ּת ּק נּת  

וכּמ ה  נׁש א . לבני נׁש מתין ּפ רחין

גוּ פין דּ אתקריא וּ  לן, ּת ּק נּת  גוּ פין 


ינ ני..(הגר'''א) אמצע וקו קצר מאל קו  אר ימי קו הינל מר ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ספיר ת  הי' ע(הגר''א)לפנימת  הא חת  לער הכנ רחני לב  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

,האד ני ל המת ה ,הא החת ל  בוה ,להע את מנהיג ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹא ה
לספירת  מרבה  היה אברה למל  הרבה, ה האבת חז"ל אמר זה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָועל 
הברה, למידת מרבה  היה ויצחק , רחיא מארח היה מיד הא ולכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהחסד ,
לע היא  האד נמת  ע ר אמנ .'וכ ה' ק על למת  עצמ מסר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָולכ
 י  העלי לע למה ולכ הגר''א,  יהח נפ בא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהעלי

ָארֹו�,ֶָאחדְְִָּכ�דר�,ְִהֹולכי�ֵה�ְִ�פירֹות,

הּואְַָואּתהִֵּבינֹוני.ְֶָואחדָָקצר,ְֶָואחד

ְל�,ְִֶַ�ּמנהיגִמיְֵואי�ֶָלה�.ְִֶַ�ּמנהיג

ִָמּכלְֹולאְִַָמּלמּטהְֹולאְְִַָמלמעלהֹלא

�הּוא. ֵֶֶ�ּמה�ֶָלה�,ְִַָּתּקנּתְִלבּו�י�ֶַצד

ְַָוכּמהָָאד�,ְִֵלבניְָנ�מֹותְִּפֹורחי�

ִּגּופי�ְְִֶ�ּנקראּוֶָלה�,ְִַָּתּקנּתִּגּופי�



הבאר האל יא תח  

עליהן . דּ מכסין לב וּ ׁש ין  לגבּ י

חסד [ט]ואתקריא וּ  דא: -[י]בּ ת ּק וּ נא 

גב וּ רא  ימינא . דּ ר עא דּ רעא - 


מתלת  הפירת אר נמ ת סגי י' י ספירת , י'    מ ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָר חני,
.העלי לע אר למת , יחנר פי סגי י  , הונקראי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

זה ת ה פיר ת , חיצנת  ה פי(הגר''א)ה.:החסד ה'מת  ע ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
,לאחרי ימינ יד מטיב אד ב ,ימי יד  נגד והיא חסד, מתמיע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

הרע,הב רה: יצר על  מת ר  הברה מת מח , עיהר את  מעני ה' ע ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
כדי  מאל, יד  על יד, ל י פה את  יחימ ולכ מאל, יד  נגד  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹוהיא

הרע. הצר ח את הפארת:להכניע העל,מת  את מפאר מנהיג ה' ע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ר מז והא  ,'וכ הראה הב  הל מרז  הא אר ,האד לג רמזת  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהיא

"אהלי י ב   אי "ויעקב  ת ע"ה  אבינ כ "ז)לעקב כ "ה, והא (רא ית  , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ
תב מ הריאה ועי ר להע מרז ה א הרה כ"ה)לד  ל"ג, הירמ) ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

הרה . רית ז הי מי", לא   ואר מי חת ולילה מי ריתי  לא  א"ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הר "ס, חלקי בכל מ ל ה רה לד  מרה ה ' את  מפאר ה א מי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָולכ

האת . לה מרבה  להית ז כה הא  והה ד:הרי  הצח מחמת   ע אר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הר, מנהיגי קראיה ביאיה יניקת  מ , תליח את  יע אר ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמלאכי

רגליו  לי מזימאל,ור רגל נגד וההד  ימי רגל נגד הצח ,האד ל  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
צרה . עליו  בא לא הבה, ר יל ד:אס ה עמת  ע מתקר ה'  ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

,ד ק רית  את אמני,יראל, ל מריה עמ אנ נ והא מתיחד ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
והרכה. הפע מ תת:הח לכה מלכתמת  את  מגה ה'  יד על א ר  ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

הרה  את ולמד ה', את מ ח אד ידי על  הה, חינת והיא ,לעְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
על מלכת, ה  על  ותרה תפארת אחז כתב ותרה ה', מלכת  ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמת ה

ֵֶ�עליה�,ְִֶַ�ּמכ�י�ְִַהּלבּו�י�ְֵַּכלּפי

ֶֶַהח�דֶַהּזה.ִַּבתקּו�ְְִִָונקראי�

ְַזרֹועְָּגבּורהִָימי�.ְַזרֹוע

הבארי  האל תח 

ארי חד כּ סדרן, אזלין אנּ וּ ן  ספירן

בּ ינני וחד  קצר  הוּ א [ז]וחד ואנּת  . 

,ל דּ אנהיג מאן  ולית  לן, דאנהיג

מכּ ל  ולא  לתּת א ולא לעלּ א  לא

לבוּ ׁש ין דּ מנּ יהוּ [ח]סטרא. לן ּת ּק נּת  

וכּמ ה  נׁש א . לבני נׁש מתין ּפ רחין

גוּ פין דּ אתקריא וּ  לן, ּת ּק נּת  גוּ פין 


ינ ני..(הגר'''א) אמצע וקו קצר מאל קו  אר ימי קו הינל מר ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ספיר ת  הי' ע(הגר''א)לפנימת  הא חת  לער הכנ רחני לב  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

,האד ני ל המת ה ,הא החת ל  בוה ,להע את מנהיג ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹא ה
לספירת  מרבה  היה אברה למל  הרבה, ה האבת חז"ל אמר זה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָועל 
הברה, למידת מרבה  היה ויצחק , רחיא מארח היה מיד הא ולכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהחסד ,
לע היא  האד נמת  ע ר אמנ .'וכ ה' ק על למת  עצמ מסר ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָולכ
 י  העלי לע למה ולכ הגר''א,  יהח נפ בא ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהעלי

ָארֹו�,ֶָאחדְְִָּכ�דר�,ְִהֹולכי�ֵה�ְִ�פירֹות,

הּואְַָואּתהִֵּבינֹוני.ְֶָואחדָָקצר,ְֶָואחד

ְל�,ְִֶַ�ּמנהיגִמיְֵואי�ֶָלה�.ְִֶַ�ּמנהיג

ִָמּכלְֹולאְִַָמּלמּטהְֹולאְְִַָמלמעלהֹלא

�הּוא. ֵֶֶ�ּמה�ֶָלה�,ְִַָּתּקנּתְִלבּו�י�ֶַצד

ְַָוכּמהָָאד�,ְִֵלבניְָנ�מֹותְִּפֹורחי�

ִּגּופי�ְְִֶ�ּנקראּוֶָלה�,ְִַָּתּקנּתִּגּופי�



הבאר האל יג תח  

כּ תר [יב]א הינוּ  איהוּ  - עלי ן כּ תר ." 

מגּ יד  אתמר : ועל ּה  מלכוּ ת.

קרקפּת א  ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית

מ לּ גאו י[יג]דתפילי . א ת  "ד וּ איהוּ  

וא "וה וא ת  ואת  וא ת "א  [יד]א ,ה"| 

ׁש קיוּ  ואיהוּ  אציל וּ ת . ארח דּ איהוּ 


התר:.(רמח''ל ) ה 'מת רצ היא  אר  ה ', ל הראנה ה ה ,(רמח''ל )היא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

למר  חה, מחבה  מעה   מ מלכת תר נקראת  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהיא
הרא נה, מה ללה  מק מל היא  האחר נה, הה היא ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהלכת 
תמלכ את  לגת  כדי רק  הא ה ה, להע את לברא ה' ל נרצ ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמ

וזה (ז הר) והלכת . ראית ה א ה תר אחרית", מראית "מיד אמר מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
לכת . ב מתגלה נכלל והרא  רא נע ה ר אחרית, על ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

הגר ''א . ה מה אר עני מבאר אמ החיצני, ב מה מד ר  א עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מ"ה.ה נימית .   וה א "אד" ימטרא ְְְִִִִֵַַָָָ

ֶֶּכתרהּואְֶעליֹו�,ֶֶּכתרֵֹ�אלקינּו.

ִַמּגידַ�ֶנאמרְָָועליוְַמלכּות,

עליוִ�ַאחרית,ִֵֵמרא�ית �ּמּניחי� הרא� ְִִֶַָָָֹוהּוא

��ְִִּתפּלי�, מאיר הּפנימית יּודאֹותְְִִִֵֵַַָָּובּנ�מה

ֵהא,ְואֹותָואוְואֹותֵהאְואֹות

ְֶַמ�קהְוהּואִ�אצילּות,ֶֶדר�ֶ�הּוא

הבאריב האל תח 

ּת פארת  והד שׂ מאלא. נצח גּ וּ פא. - 

דגוּ פא , סיּ וּ מא - יסד ׁש קין. ּת רין -

ּת רה  ּפ ה - מלכוּ ת קד ׁש . בּ רית א ת 

חכמה  ל ּה . קרינן  ּפ ה -[יא]ׁש בּ על 

אי בּ ינהה מחא , מלּ גאו. מחׁש בה -י  ִ ִִ  ִ

ּת רין אלּ ין ועל מבין. הלּ ב וּ ב ּה  ל בּ א ,

ליהוה  "הנּ סּת ר ת כּ תיב:


והא  מלכת  יסד מקר ה על רה  ע כתב רה  דל החר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מת במעיו עלינת ספיר ת נגד האד את רא וה"ה  ה רית , יקְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ניהעלי ט ב)העלמת  החכמה:).על  אד.מת ל  חמ היא  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ריאת  את יד הא  ע החכמה, מת  היא  אר ה' ל  ה נ ה  הה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהיא

 ל ינה:.(רמח''ל )הע ה הה מת  והיא  עי. ליא רחמנא הב, נגד  היא  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ללית , הבנה היא החכמה בינה, להע את רא הא ע ה', ל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָה ליית 
בר  מ בר ביניה 'נינב' חז"ל ר מ רטית , הבנה היא  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה ינה

הּגּו�.ְִֶֶּתפארתְֹ�מאל. ְוהֹודֶַּנצחְֶֶַּכנגד

�ני ַהּגּו�,ְֵ�לימּות-ְי�ֹודְִַַרגלי�.ְְֵֶֶּכנגד

קֹוד�. ּברית אֹות נקראתְְִֶוהּוא - ָּתֹורהֶּפה,ְְִֵַמלכּות

החכמהָלּה.ְִקֹוראי�ֶּפהְֶַ�ּבעל ְִַַָָמּדת

הּמח, הּבינהְִִֶ�ּבפני�.ְַַָָהּמח�בהִהיאִַַֹהיא ִִַַָמּדת

הּלב, מבי�,ִֵַהיא הּלב �ניה�ִֵֵַָּובּה אּלּו והּבינה]ועל [החכמה ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

ַלה'ְִַָהּנ�ּתרֹותַ�ֶנאמר,



הבאר האל יג תח  

כּ תר [יב]א הינוּ  איהוּ  - עלי ן כּ תר ." 

מגּ יד  אתמר : ועל ּה  מלכוּ ת.

קרקפּת א  ואיהוּ  אחרית. מראׁש ית

מ לּ גאו י[יג]דתפילי . א ת  "ד וּ איהוּ  

וא "וה וא ת  ואת  וא ת "א  [יד]א ,ה"| 

ׁש קיוּ  ואיהוּ  אציל וּ ת . ארח דּ איהוּ 


התר:.(רמח''ל ) ה 'מת רצ היא  אר  ה ', ל הראנה ה ה ,(רמח''ל )היא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

למר  חה, מחבה  מעה   מ מלכת תר נקראת  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהיא
הרא נה, מה ללה  מק מל היא  האחר נה, הה היא ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָהלכת 
תמלכ את  לגת  כדי רק  הא ה ה, להע את לברא ה' ל נרצ ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמ

וזה (ז הר) והלכת . ראית ה א ה תר אחרית", מראית "מיד אמר מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
לכת . ב מתגלה נכלל והרא  רא נע ה ר אחרית, על ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

הגר ''א . ה מה אר עני מבאר אמ החיצני, ב מה מד ר  א עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מ"ה.ה נימית .   וה א "אד" ימטרא ְְְִִִִֵַַָָָ

ֶֶּכתרהּואְֶעליֹו�,ֶֶּכתרֵֹ�אלקינּו.

ִַמּגידַ�ֶנאמרְָָועליוְַמלכּות,

עליוִ�ַאחרית,ִֵֵמרא�ית �ּמּניחי� הרא� ְִִֶַָָָֹוהּוא

��ְִִּתפּלי�, מאיר הּפנימית יּודאֹותְְִִִֵֵַַָָּובּנ�מה

ֵהא,ְואֹותָואוְואֹותֵהאְואֹות

ְֶַמ�קהְוהּואִ�אצילּות,ֶֶדר�ֶ�הּוא

הבאריב האל תח 

ּת פארת  והד שׂ מאלא. נצח גּ וּ פא. - 

דגוּ פא , סיּ וּ מא - יסד ׁש קין. ּת רין -

ּת רה  ּפ ה - מלכוּ ת קד ׁש . בּ רית א ת 

חכמה  ל ּה . קרינן  ּפ ה -[יא]ׁש בּ על 

אי בּ ינהה מחא , מלּ גאו. מחׁש בה -י  ִ ִִ  ִ

ּת רין אלּ ין ועל מבין. הלּ ב וּ ב ּה  ל בּ א ,

ליהוה  "הנּ סּת ר ת כּ תיב:


והא  מלכת  יסד מקר ה על רה  ע כתב רה  דל החר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מת במעיו עלינת ספיר ת נגד האד את רא וה"ה  ה רית , יקְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ניהעלי ט ב)העלמת  החכמה:).על  אד.מת ל  חמ היא  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ריאת  את יד הא  ע החכמה, מת  היא  אר ה' ל  ה נ ה  הה ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהיא

 ל ינה:.(רמח''ל )הע ה הה מת  והיא  עי. ליא רחמנא הב, נגד  היא  ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ללית , הבנה היא החכמה בינה, להע את רא הא ע ה', ל ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָה ליית 
בר  מ בר ביניה 'נינב' חז"ל ר מ רטית , הבנה היא  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָה ינה

הּגּו�.ְִֶֶּתפארתְֹ�מאל. ְוהֹודֶַּנצחְֶֶַּכנגד

�ני ַהּגּו�,ְֵ�לימּות-ְי�ֹודְִַַרגלי�.ְְֵֶֶּכנגד

קֹוד�. ּברית אֹות נקראתְְִֶוהּוא - ָּתֹורהֶּפה,ְְִֵַמלכּות

החכמהָלּה.ְִקֹוראי�ֶּפהְֶַ�ּבעל ְִַַָָמּדת

הּמח, הּבינהְִִֶ�ּבפני�.ְַַָָהּמח�בהִהיאִַַֹהיא ִִַַָמּדת

הּלב, מבי�,ִֵַהיא הּלב �ניה�ִֵֵַָּובּה אּלּו והּבינה]ועל [החכמה ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

ַלה'ְִַָהּנ�ּתרֹותַ�ֶנאמר,



הבאר האל טותח  

וּ לבר.[טז]דּ י וּ קנא  דּ לגאו  מה מכּ ל 

ואּפ ק [יז]ת וּ ברא  וארעא, ּת ׁש מ יּ א  

וככב יּ א [יח]מנּ הן וסיהרא ׁש מׁש א 

וּ דׁש אין, אילנין  וּ בארעא  וּ מזּ לי,

וע פין וחיון ועשׂ בּ ין, דּ עדן, וגנתא

נׁש א. וּ בני וּ בעירין, ונוּ נין ,


 בת  מ רחנית  לא  ( י "ח מ, מת (יעיה מה  אל י ד מי "ואל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

," ל ערכ(  כ"ה קד)."בפסק יאמר ואוה תדיני מי למר "ואל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
,והאר מיה ריאת אחר ברא ,ואר מי לד ת  העל למר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

י ממלה  ג הכנה, רה את מה  וילמד ,רית תד את ירא  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָידי
,יח גמרא  בא מאד  חרצה רה היא מ להתעל , א ללמד ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻלנ
יצר יו  ראתיו ולכב די ב מי ה קרא "ל  .ואר מי נקרא בכללת  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָועד,

עיתיו "  ז)א מג, עד.(יעיה בג  ר ביע א לי, נראה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
האד לרפאת  גלימס( תערב .(י ְְֲִִֵַַָָָָָ

והחיצֹונּיי�. הּפנימּיי� והּנבראי� ה�פירֹות מּכל ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַָָּדמּות

ְֵָוהֹוצאתֶָָואר�.ִַָ�מי�ָָָובראת

ְִָוכֹוכבי�ְֵַָוירח,ֶֶ�מ�,ֵֶמה�

ּבראתַָּומּזלֹות. ְִָּוד�אי�,ִָאילנֹותֶָָָָָּובאר�

ְועֹופֹותְַוחּיֹותִָ�ַוע�בי�,ֵֶעד�,ְַוג�

ָָאד�.ְֵּובניְֵּובהמֹותְִָוּדגי�

הבאריד האל תח 

כּ מיּ א  וענ ּפ י, בּ דרע י דאילנא 

בּ ההוּ א  ואתרבּ י לאילנא דאׁש קי

ׁש קיוּ :

העלּ ת  ע לּ ת הוּ א  אנּת  עלמין , ר בּ ן

לאילנא  דּ אׁש קי  הּס בּ ת , וסבּ ת

נביעוּ  איהוּ [טו]בּ ההוּ א נביע וּ  וההוּ א  . 

חיּ ים  דּ איהוּ  לגוּ פא , כּ נׁש מתא 

ולית  דּ מין  לית  וּ ב לגוּ פא,


. תפירה את המחה הא, ר  ס מאי הלל  הנימי  האר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָזה

האיל� ְִַּכּמי�ָָ�ַוענפיו,ְִָּבזרֹועֹותיוִֶָָאת

האיל�,ְִֶַ�ּמ�קי� ּומתּגּדלִֶָָאת ְּבאֹותֹוְְִִֵֶַַּומתרּבה

ְַַָָהה�קאה.

העליֹוני�,ַָאּתהָָהעֹול�,ִרּבֹו� ּכל על עליֹו� ְְִֶֶַָָהּוא

איל�, �ּנקראי� ה�פירֹות את מ�קה ואּתה ה�ּבֹות, ּכל ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָו�ּבת

הּמעי�, הּמעי�ְואֹותֹוְְִִַַַָּבנביעת הּואְַַָאֹור

ִַחּיי�ֶ�הּואַלּגּו�,ְַָָּכּנ�מה

ְֵואי�ְִּדמיֹו�,ֵאי�ְּוב�ַלּגּו�.



הבאר האל טותח  

וּ לבר.[טז]דּ י וּ קנא  דּ לגאו  מה מכּ ל 

ואּפ ק [יז]ת וּ ברא  וארעא, ּת ׁש מ יּ א  

וככב יּ א [יח]מנּ הן וסיהרא ׁש מׁש א 

וּ דׁש אין, אילנין  וּ בארעא  וּ מזּ לי,

וע פין וחיון ועשׂ בּ ין, דּ עדן, וגנתא

נׁש א. וּ בני וּ בעירין, ונוּ נין ,


 בת  מ רחנית  לא  ( י "ח מ, מת (יעיה מה  אל י ד מי "ואל ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

," ל ערכ(  כ"ה קד)."בפסק יאמר ואוה תדיני מי למר "ואל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
,והאר מיה ריאת אחר ברא ,ואר מי לד ת  העל למר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

י ממלה  ג הכנה, רה את מה  וילמד ,רית תד את ירא  ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָידי
,יח גמרא  בא מאד  חרצה רה היא מ להתעל , א ללמד ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻלנ
יצר יו  ראתיו ולכב די ב מי ה קרא "ל  .ואר מי נקרא בכללת  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָועד,

עיתיו "  ז)א מג, עד.(יעיה בג  ר ביע א לי, נראה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
האד לרפאת  גלימס( תערב .(י ְְֲִִֵַַָָָָָ

והחיצֹונּיי�. הּפנימּיי� והּנבראי� ה�פירֹות מּכל ְְְְְְִִִִִִִִִִַַַַָָּדמּות

ְֵָוהֹוצאתֶָָואר�.ִַָ�מי�ָָָובראת

ְִָוכֹוכבי�ְֵַָוירח,ֶֶ�מ�,ֵֶמה�

ּבראתַָּומּזלֹות. ְִָּוד�אי�,ִָאילנֹותֶָָָָָּובאר�

ְועֹופֹותְַוחּיֹותִָ�ַוע�בי�,ֵֶעד�,ְַוג�

ָָאד�.ְֵּובניְֵּובהמֹותְִָוּדגי�

הבאריד האל תח 

כּ מיּ א  וענ ּפ י, בּ דרע י דאילנא 

בּ ההוּ א  ואתרבּ י לאילנא דאׁש קי

ׁש קיוּ :

העלּ ת  ע לּ ת הוּ א  אנּת  עלמין , ר בּ ן

לאילנא  דּ אׁש קי  הּס בּ ת , וסבּ ת

נביעוּ  איהוּ [טו]בּ ההוּ א נביע וּ  וההוּ א  . 

חיּ ים  דּ איהוּ  לגוּ פא , כּ נׁש מתא 

ולית  דּ מין  לית  וּ ב לגוּ פא,


. תפירה את המחה הא, ר  ס מאי הלל  הנימי  האר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָזה

האיל� ְִַּכּמי�ָָ�ַוענפיו,ְִָּבזרֹועֹותיוִֶָָאת

האיל�,ְִֶַ�ּמ�קי� ּומתּגּדלִֶָָאת ְּבאֹותֹוְְִִֵֶַַּומתרּבה

ְַַָָהה�קאה.
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הבאר האל יז תח  

כל  ממלּ א ה וּ א  דּ אנּת  ידיעא , ׁש ם

דכלּ הוּ .[כא]ׁש מהן ׁש לימ וּ  הוּ א ואנּת  , 

א ׁש ּת אר וּ  מ נּ הן , ּת סּת לּ ק אנּת  וכד

נׁש מתא. בּ לא כּ גוּ פא ׁש מהן  כלּ הוּ 

בּ חכמה [כב]אנּת  ולא חכּ ים הוּ א 

בּ בינה  ולא  מבין הוּ א אנּת  ידיעא .


ח לה ואי ל את החה המה ה א הא ,  ר ס האי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָי

לל. מעצמ,עההיד עלינה חכמה מח חכמה  לה י אצליה ל י ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ה ינה, מקר והא החכמה מקר  הא  , מ רית ה א אבל הידעה, מהינה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָוכ
הל, מקר וה א ,מ ח  יח ואי ,מ ח ידיעה  ואי הל, מק ר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹה א
,לה צרי אינ והא ,ל  צריכי וה ל  הל, המציא והא ה ל, ה אציל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹוהא 
האציל מה אליו, צרי היה  מ דק י לא י ,מה אחד   ל ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹולא 
לב  ח ואי ,מעל אז ח ואי ,מר לא פה  ח אי ועה, ויצר ְְְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹברא
ר רא  מי  ויתק יתל  הל ועל , רי על העני להיר  להיג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֹהאד

מ בר להא  ה אל זי"ע)(א מאני  ה אל .רי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּכלֶַָ�אּתהַָידּוע,ֵ�� את ּומחּיה ממּלא ְְֵֶֶַַָהּוא

ּכּול� את ּוממּלא הּמ�לי� הּוא ואּתה ּב�מֹות. הּנקראי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָה�פירֹות

ה�ּפעת�ַָאּתהֶ�ְַוכא�ר את �ִָי�ארּוֵֶמה�,ְְִֵֶַָָמ�יר

ְָָנ�מה.ְִּבליְּכגּו�ֵַה�מֹותָּכל

החכמהְֹולאָָחכ�הּואַָאּתה ידי ְְֵַַָָעל

אּתה ּב�פירֹות, הּבינהִֵמבי�הּואְְִַַַָָהידּועה ידי על ְְִֵַַָֹולא

הבארטז  האל תח 

ואי ע לּ אין , בּ הן  לאׁש ּת מ דעא 

ואי ות ּת אין, עלּ אין בּ הן יתנהגוּ ן

ולית  ותּת אי, ע לּ אי א ׁש ּת מדעאן

יחוּ דא  לית , ּמ נ וּ בר כּ לל .  ּב דּ ידע 

ות ּת אי אׁש ּת מ דע[יט]בּ ע לּ אי ואנּת  . 

חד כּ ל  ספירן וכל כּ לּ א. על -אדן 

וּ בהן ידיעא, ׁש ם ליּה  אית 

מלאכיּ א  ל[כ]אתקריא וּ  לית  ואנּת  . 


כל יחיד  ר ית הא נתוכ 'יחידאי', רסי וי .מל א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעפ "י

הפירתהעלמת . עת ל י ממ ליחי ה מל)אר .(א  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּולהֹודיע ְֵואי�ְִֶעליֹוני�,ֶָּבה�ְְִִַַלהּכיר

ְֵואי�ְְִַותחּתֹוני�,ְִֶעליֹוני�ֶָּבה��ְִַיתנהגּו

ונֹודעי� מיְְִַותחּתֹוני�,ְִֶעליֹוני�ְִִִָָנּכרי� ְִֵואי�

יחּוד אי� יתּבר�, אֹורֹו ּובלעדי ּכלל. הּוא ּברּו� �ֹו� ּבאי� ּומ�יג ְִִֵֵַָ�ְְְִִֵֵֶַַָָ�ּיֹודע

ונֹודעְַָואּתהְְִַותחּתֹוני�,ְִֶָּבעליֹוני� ְִָָנּכר

ֶָאחדְָלכלְִָ�פירהְָּולכלָֻּכּל�,ַעל�אדֹו�

ְִּוב�מֹותַָידּוע,ֵ��ֵי�

הּמלאכי�. נקראי� ְל�ֵאי�ְַָואּתהְְְִִִִַַַָָה�פירֹות



הבאר האל יז תח  
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כל יחיד  ר ית הא נתוכ 'יחידאי', רסי וי .מל א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעפ "י

הפירתהעלמת . עת ל י ממ ליחי ה מל)אר .(א  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻ

ּולהֹודיע ְֵואי�ְִֶעליֹוני�,ֶָּבה�ְְִִַַלהּכיר

ְֵואי�ְְִַותחּתֹוני�,ְִֶעליֹוני�ֶָּבה��ְִַיתנהגּו

ונֹודעי� מיְְִַותחּתֹוני�,ְִֶעליֹוני�ְִִִָָנּכרי� ְִֵואי�

יחּוד אי� יתּבר�, אֹורֹו ּובלעדי ּכלל. הּוא ּברּו� �ֹו� ּבאי� ּומ�יג ְִִֵֵַָ�ְְְִִֵֵֶַַָָ�ּיֹודע

ונֹודעְַָואּתהְְִַותחּתֹוני�,ְִֶָּבעליֹוני� ְִָָנּכר
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הבאר האל יטתח  

דאמצעיתא  -[כז]עּמ וּ דא  צדק . 

צדק  מאזני  קדּ יׁש א, [כח]מלכוּ תא 

את  - צדק הין קׁש ט. סמכי ּת רין 

אתנהיג  אי לאחזאה כּ לּ א  בּ רית.

אבל [כט]עלמא  צדק [ל]. ל דּ אית  לאו  


ה פארת . מ ת הה א רחמי אר  ,די ולא חסד  לא ,רחמי ת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹא
הכינה  ידי על  צדקה, מ הינ צדק, תא  ה' זכת, לכ  האד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוא
על לחמל מה' מבת  היא יראל, נסת  נקראת והיא יראל א ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהיא 
,לאכיה יעימ מ אר והד נצח מת ה צדק , מאזני יראל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹע

ה' לפני מע יו  את  קלי ו ,האד ני מעי  את  איר הה .(ז הר)אר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

י  אר ,העלי מילה הרית ביכל היא ה סד מת היא צדק, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוההי
מל הי,את  מלאכי את  י בהד  החסד, מלאכי את  י צח ,הרחמי אכי ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הרחמי מלאכי את  י (רמח''ל )וכא.ני ג' עי הה , תמ היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אמת ,ה פארת . קראת הפארת את  מכי והד , נצח מת ה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ

הא  רמח והממתק ה ד,  מאל  נצח,  ימי ה   מאזני מְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
והחסד . י ה ממיז ג  לדי ה  הרחמי ה הה הפארת , הת ל ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לפי  לה להיע בכ , ל הע את מנהיג הי"ת  אי להראת  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעמד ת 
.יהמעב וה הרעת  תצא לא עלי מי תב: מ( לח ג' רק  ,(איכה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

היאְִֶָָהאמצעי.ַָהעּמּוד ִֶֶצדק

ֶֶצדק,ְֵֹמאזניְַָהּקדֹו�ה.ְַַהּמלכּות

היאִהי�ֶ�ָהאמת.ֵַעּמּודיְֵ�ני אֹותִֶֶצדק,

ְִֵַמתנהגֵאי�ְְַלהראֹותַֹהּכלְִּברית.

ֶֶצדקְל�ֵֶ�ּי�ֹלאָ�אבלָָהעֹול�

הבאריח  האל תח 

ידיעא  אתר ל לית  א לּ א [כג]ידיעא . , 

לבני וחיל ּת וּ קפ לאׁש ּת מ דעא 

אתנהג [כד]נׁש א  אי ל ן  וּ לאחזאה . 

צדק  דּ אינוּ ן וּ ברחמי, בּ דינא  עלמא

דּ בני ע בדיהן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט ,

דּ ין[כה]נׁש א  -[כו]. מ ׁש ּפ ט גבוּ רה. איהוּ  


 במ"ר אמר מ('ט ס"ח  וקראי(וצא ה "ה ל  מ ימכ מה  מני  , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ממק  למ ע ואי ,לע ל   ממק ה א , מק תאי)אר לחי .(אר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

 לבני וההנהגה והחזק ק ה נדע  ה הפירת, ידי על היא ידיעתנ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל 
להדיע לידע רא, דלכב הל ספיר ת, הער  קי אל רא  עני ל – .ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאד
בני  בדיהע פי רק ,לרחמי וה לדי ה הפירת, י על  מתנהג ביכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָא ר 
ה ידעה, מ ה הל על  ,ל דדימ  מדד, האד הה פי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנא

. נרצ לעי כר ל וה , נרצ לעברי אי)להעניר לחי  די ).אר ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַ
.עליה ר ית  תמלכ מראה  השי"ת  אי מפר  ואיל אמ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לדי וא לחסד  א למע להנהיג "נהי חג"ת  מת ראי)הז' לחי א)אר  . ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָ
 ה' ינני ,  האד וא הברה. מת ידי על תא מעני ה' חטא, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהאד

אי� ּב�פירֹות. וידּוע,ָמקֹו�ְל�ְְִֵַַָהידּועה ֶָאּלאְַַָָקבּוע

להֹודיענּו ְִֵלבניְְְָוחזק�ְְָתקּפ�ְְְִֵַָָהנהגת�

ְִֵַמתנהגֵאי�ֶָלה�ְְַּולהראֹותָָאד�.

ֶֶצדקֵֶ�ה�ִ�ְַּוברחמי�,ְִּבדי�ָָהעֹול�

ְֵּבניֵ�ַמע�יְִּכפיְִָּומ�ּפט

הּואְִָמ�ּפטְַָהּגבּורה.הּואִּדי�ָָאד�.



הבאר האל יטתח  

דאמצעיתא  -[כז]עּמ וּ דא  צדק . 

צדק  מאזני  קדּ יׁש א, [כח]מלכוּ תא 

את  - צדק הין קׁש ט. סמכי ּת רין 

אתנהיג  אי לאחזאה כּ לּ א  בּ רית.

אבל [כט]עלמא  צדק [ל]. ל דּ אית  לאו  


ה פארת . מ ת הה א רחמי אר  ,די ולא חסד  לא ,רחמי ת ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹא
הכינה  ידי על  צדקה, מ הינ צדק, תא  ה' זכת, לכ  האד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוא
על לחמל מה' מבת  היא יראל, נסת  נקראת והיא יראל א ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהיא 
,לאכיה יעימ מ אר והד נצח מת ה צדק , מאזני יראל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹע

ה' לפני מע יו  את  קלי ו ,האד ני מעי  את  איר הה .(ז הר)אר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

י  אר ,העלי מילה הרית ביכל היא ה סד מת היא צדק, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוההי
מל הי,את  מלאכי את  י בהד  החסד, מלאכי את  י צח ,הרחמי אכי ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הרחמי מלאכי את  י (רמח''ל )וכא.ני ג' עי הה , תמ היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אמת ,ה פארת . קראת הפארת את  מכי והד , נצח מת ה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ

הא  רמח והממתק ה ד,  מאל  נצח,  ימי ה   מאזני מְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
והחסד . י ה ממיז ג  לדי ה  הרחמי ה הה הפארת , הת ל ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

לפי  לה להיע בכ , ל הע את מנהיג הי"ת  אי להראת  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעמד ת 
.יהמעב וה הרעת  תצא לא עלי מי תב: מ( לח ג' רק  ,(איכה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

היאְִֶָָהאמצעי.ַָהעּמּוד ִֶֶצדק

ֶֶצדק,ְֵֹמאזניְַָהּקדֹו�ה.ְַַהּמלכּות

היאִהי�ֶ�ָהאמת.ֵַעּמּודיְֵ�ני אֹותִֶֶצדק,

ְִֵַמתנהגֵאי�ְְַלהראֹותַֹהּכלְִּברית.

ֶֶצדקְל�ֵֶ�ּי�ֹלאָ�אבלָָהעֹול�

הבאריח  האל תח 

ידיעא  אתר ל לית  א לּ א [כג]ידיעא . , 

לבני וחיל ּת וּ קפ לאׁש ּת מ דעא 

אתנהג [כד]נׁש א  אי ל ן  וּ לאחזאה . 

צדק  דּ אינוּ ן וּ ברחמי, בּ דינא  עלמא

דּ בני ע בדיהן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט ,

דּ ין[כה]נׁש א  -[כו]. מ ׁש ּפ ט גבוּ רה. איהוּ  


 במ"ר אמר מ('ט ס"ח  וקראי(וצא ה "ה ל  מ ימכ מה  מני  , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ממק  למ ע ואי ,לע ל   ממק ה א , מק תאי)אר לחי .(אר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

 לבני וההנהגה והחזק ק ה נדע  ה הפירת, ידי על היא ידיעתנ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל 
להדיע לידע רא, דלכב הל ספיר ת, הער  קי אל רא  עני ל – .ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאד
בני  בדיהע פי רק ,לרחמי וה לדי ה הפירת, י על  מתנהג ביכל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָא ר 
ה ידעה, מ ה הל על  ,ל דדימ  מדד, האד הה פי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנא

. נרצ לעי כר ל וה , נרצ לעברי אי)להעניר לחי  די ).אר ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַ
.עליה ר ית  תמלכ מראה  השי"ת  אי מפר  ואיל אמ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לדי וא לחסד  א למע להנהיג "נהי חג"ת  מת ראי)הז' לחי א)אר  . ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָ
 ה' ינני ,  האד וא הברה. מת ידי על תא מעני ה' חטא, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהאד

אי� ּב�פירֹות. וידּוע,ָמקֹו�ְל�ְְִֵַַָהידּועה ֶָאּלאְַַָָקבּוע

להֹודיענּו ְִֵלבניְְְָוחזק�ְְָתקּפ�ְְְִֵַָָהנהגת�

ְִֵַמתנהגֵאי�ֶָלה�ְְַּולהראֹותָָאד�.

ֶֶצדקֵֶ�ה�ִ�ְַּוברחמי�,ְִּבדי�ָָהעֹול�

ְֵּבניֵ�ַמע�יְִּכפיְִָּומ�ּפט

הּואְִָמ�ּפטְַָהּגבּורה.הּואִּדי�ָָאד�.



הבאר האל כא תח  
זי "ע) זאגל ב.בל זכר  הביא האל רצה מעה ואמר 

יע הרה, סד ת לח מג ת ע ד  יח א  הר "י 
ר  לתז  ואי זה, רתא הרמנא ל נתנ  לב ל י
רי  ק ל אמר  לכ מגלתא, יראל בני הכינה לגאל
לבד ל י טמירי  רזי  וחד אחר ואל וע ה ,'וכ מע
הד ת, לגת  לחד מירמ והרמנא רתא אתיהיב

האלה יקרב זה ידי הזהר)ועל .(זיו 

מ לּ יןקוּ ם  ויתחדּ ׁש וּ ן ׁש מע ן [לב]ר בּ י 

ל אית רׁש וּ תא דהא . יד על

מה  ,יד על טמירין רזין לגלּ אה

בּ ר  ל ׁש וּ ם לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב דלא

כּ ען: עד נׁש 


."עיי ,דלי ימל".מא עיאה  לצד  מילי" דכתיב: ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

עליֹוני�ְְְִַויתחּד�ּוְִ�מעֹו�ִַרּביקּו� ְִֶ�ֹודֹות

ְל�ְִָנּתנהְר�ּותֵ�ֶ�הריֶָיד�ַעל

ַמהֶָידי�,ַעלְִִָנ�ּתרי�ִָרזי�ְַלגּלֹות

ֶּב�ְל�ּו�ְַלגּלֹותְר�ּותִָנּת�ֶֹ�ּלא

ַָעּתה.ַעדָָאד�

הבאר האל כא תח  
זי "ע) זאגל ב.בל זכר  הביא האל רצה מעה ואמר 

יע הרה, סד ת לח מג ת ע ד  יח א  הר "י 
ר  לתז  ואי זה, רתא הרמנא ל נתנ  לב ל י
רי  ק ל אמר  לכ מגלתא, יראל בני הכינה לגאל
לבד ל י טמירי  רזי  וחד אחר ואל וע ה ,'וכ מע
הד ת, לגת  לחד מירמ והרמנא רתא אתיהיב

האלה יקרב זה ידי הזהר)ועל .(זיו 

מ לּ יןקוּ ם  ויתחדּ ׁש וּ ן ׁש מע ן [לב]ר בּ י 

ל אית רׁש וּ תא דהא . יד על

מה  ,יד על טמירין רזין לגלּ אה

בּ ר  ל ׁש וּ ם לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב דלא

כּ ען: עד נׁש 


."עיי ,דלי ימל".מא עיאה  לצד  מילי" דכתיב: ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

עליֹוני�ְְְִַויתחּד�ּוְִ�מעֹו�ִַרּביקּו� ְִֶ�ֹודֹות

ְל�ְִָנּתנהְר�ּותֵ�ֶ�הריֶָיד�ַעל

ַמהֶָידי�,ַעלְִִָנ�ּתרי�ִָרזי�ְַלגּלֹות

ֶּב�ְל�ּו�ְַלגּלֹותְר�ּותִָנּת�ֶֹ�ּלא

ַָעּתה.ַעדָָאד�

הבאר האל כא תח  
זי "ע) זאגל ב.בל זכר  הביא האל רצה מעה ואמר 

יע הרה, סד ת לח מג ת ע ד  יח א  הר "י 
ר  לתז  ואי זה, רתא הרמנא ל נתנ  לב ל י
רי  ק ל אמר  לכ מגלתא, יראל בני הכינה לגאל
לבד ל י טמירי  רזי  וחד אחר ואל וע ה ,'וכ מע
הד ת, לגת  לחד מירמ והרמנא רתא אתיהיב

האלה יקרב זה ידי הזהר)ועל .(זיו 

מ לּ יןקוּ ם  ויתחדּ ׁש וּ ן ׁש מע ן [לב]ר בּ י 

ל אית רׁש וּ תא דהא . יד על

מה  ,יד על טמירין רזין לגלּ אה

בּ ר  ל ׁש וּ ם לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב דלא

כּ ען: עד נׁש 


."עיי ,דלי ימל".מא עיאה  לצד  מילי" דכתיב: ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

עליֹוני�ְְְִַויתחּד�ּוְִ�מעֹו�ִַרּביקּו� ְִֶ�ֹודֹות

ְל�ְִָנּתנהְר�ּותֵ�ֶ�הריֶָיד�ַעל

ַמהֶָידי�,ַעלְִִָנ�ּתרי�ִָרזי�ְַלגּלֹות

ֶּב�ְל�ּו�ְַלגּלֹותְר�ּותִָנּת�ֶֹ�ּלא

ַָעּתה.ַעדָָאד�

הבארכ האל תח 

דין , דאיהוּ  מׁש ּפ ט ולאוידיעא 

רחמי, דאיהוּ  א לּ יןולאוידיעא מ כּ ל 

כּ לל  .[לא]מ דּ ת 

סהה האי בחי את לב זכר הביא האל  
יחאי ר   מע לרי  לזרז מצוה התחיל הא ר
לתז ואי עי אה, והרמנתא רתא אתיהיב דלי דה

 לכ מגלתא, ויראל הכינה ואמרלגאל ז"ל האל  
רה. רזי וגלה  מע רי ק" מהר מל ב ד – מל (הדרת 


 ואחר  ,בח על לכר נע לק ל  ,לה הב ,ניחה טאיח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָא א 

.למ  כר לקל כליר ס האי עצמת  מת אר  אי אבל  ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
א ל מר – לל . ספירה מ ה   לכת  ואי ,רחמי ולא י לא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹה א,
ה המת  מריא אנ אי תפע הת ממת  רימד אנ י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
מ ת  א י אינ ה ת  ל  מת  י ,מ  רית  תאלק מעצמת  ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹאר

,ניחה את  ה נהיג  אי)וכליר לחי א י)אר מל  ולאו אמר וזה . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מת  יא מל  י אית לאו העת ל על עילת  למר נרצ לל , ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

הז הר)לל מהרמ"ק(זיו הרס ספר וע – פ"ה).  וכלי עצמת  חסר (ער תב , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ע"ל. ה ה, ער לנ הרצה אל ד ל א ר לנ יצא זה  ל ע האמר,  ס  אְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
א תב מצאתי  וז"ל: ,יר פא מאיר הרב  ה הה נדס קטא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָבדפס

חד זהר ת ב מה לכא ייו א חסר וז"ל, האריז"ל, (:נה  ד)איה" ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
 אד ר ה אל  "ה  עד  א " נמצא אפיק ב מ מתק בהצאת ע"ל. " ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

 חד ק "ז)זהר  ע' ב' ר),קטירי לת ואינ ד "ה קי"ד)אמצע ע' ד"ה (עד  ס ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ

ְִָמ�ּפטְֹולאִּדי�ֶ�הּואַַָהּידּוע

ֵאּלּוִָמּכלְֹולאִ�ַרחמי�,ֶ�הּואַַָהּידּוע

ְָּכלל.ִַהּמּדֹות



הבאר האל כא תח  
זי "ע) זאגל ב.בל זכר  הביא האל רצה מעה ואמר 

יע הרה, סד ת לח מג ת ע ד  יח א  הר "י 
ר  לתז  ואי זה, רתא הרמנא ל נתנ  לב ל י
רי  ק ל אמר  לכ מגלתא, יראל בני הכינה לגאל
לבד ל י טמירי  רזי  וחד אחר ואל וע ה ,'וכ מע
הד ת, לגת  לחד מירמ והרמנא רתא אתיהיב

האלה יקרב זה ידי הזהר)ועל .(זיו 

מ לּ יןקוּ ם  ויתחדּ ׁש וּ ן ׁש מע ן [לב]ר בּ י 

ל אית רׁש וּ תא דהא . יד על

מה  ,יד על טמירין רזין לגלּ אה

בּ ר  ל ׁש וּ ם לגלּ אה רׁש וּ  אתיהיב דלא

כּ ען: עד נׁש 


."עיי ,דלי ימל".מא עיאה  לצד  מילי" דכתיב: ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

עליֹוני�ְְְִַויתחּד�ּוְִ�מעֹו�ִַרּביקּו� ְִֶ�ֹודֹות

ְל�ְִָנּתנהְר�ּותֵ�ֶ�הריֶָיד�ַעל

ַמהֶָידי�,ַעלְִִָנ�ּתרי�ִָרזי�ְַלגּלֹות

ֶּב�ְל�ּו�ְַלגּלֹותְר�ּותִָנּת�ֶֹ�ּלא

ַָעּתה.ַעדָָאד�
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לבד ל י טמירי  רזי  וחד אחר ואל וע ה ,'וכ מע
הד ת, לגת  לחד מירמ והרמנא רתא אתיהיב
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הבארכ האל תח 

דין , דאיהוּ  מׁש ּפ ט ולאוידיעא 

רחמי, דאיהוּ  א לּ יןולאוידיעא מ כּ ל 

כּ לל  .[לא]מ דּ ת 

סהה האי בחי את לב זכר הביא האל  
יחאי ר   מע לרי  לזרז מצוה התחיל הא ר
לתז ואי עי אה, והרמנתא רתא אתיהיב דלי דה

 לכ מגלתא, ויראל הכינה ואמרלגאל ז"ל האל  
רה. רזי וגלה  מע רי ק" מהר מל ב ד – מל (הדרת 


 ואחר  ,בח על לכר נע לק ל  ,לה הב ,ניחה טאיח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָא א 

.למ  כר לקל כליר ס האי עצמת  מת אר  אי אבל  ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹ
א ל מר – לל . ספירה מ ה   לכת  ואי ,רחמי ולא י לא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹה א,
ה המת  מריא אנ אי תפע הת ממת  רימד אנ י ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעל
מ ת  א י אינ ה ת  ל  מת  י ,מ  רית  תאלק מעצמת  ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹאר

,ניחה את  ה נהיג  אי)וכליר לחי א י)אר מל  ולאו אמר וזה . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
מת  יא מל  י אית לאו העת ל על עילת  למר נרצ לל , ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

הז הר)לל מהרמ"ק(זיו הרס ספר וע – פ"ה).  וכלי עצמת  חסר (ער תב , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ע"ל. ה ה, ער לנ הרצה אל ד ל א ר לנ יצא זה  ל ע האמר,  ס  אְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
א תב מצאתי  וז"ל: ,יר פא מאיר הרב  ה הה נדס קטא ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָבדפס

חד זהר ת ב מה לכא ייו א חסר וז"ל, האריז"ל, (:נה  ד)איה" ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
 אד ר ה אל  "ה  עד  א " נמצא אפיק ב מ מתק בהצאת ע"ל. " ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

 חד ק "ז)זהר  ע' ב' ר),קטירי לת ואינ ד "ה קי"ד)אמצע ע' ד"ה (עד  ס ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָ

ְִָמ�ּפטְֹולאִּדי�ֶ�הּואַַָהּידּוע

ֵאּלּוִָמּכלְֹולאִ�ַרחמי�,ֶ�הּואַַָהּידּוע

ְָּכלל.ִַהּמּדֹות



הבאר האל כג תח  

מ נתכן .[לח]מהימנא  אּת ער וּ  

א לּ ין – עפר " ׁש כני  ור נּ נוּ  "הקיצ וּ 

דההוּ א  מּס טרא  דּ אנּ וּ ן צדּ יקיּ א א נּ וּ ן

ער". ולבּ י יׁש נה "אני  בּ ּה : דּ אתמר

אתמר  דּ א וּ בגין  מתים. א נּ וּ ן  ולאו


והצח", והפארת  והברה "ה ד ה  פסק ריז נצח, – מה  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻפארת,

הב) לרי"ח   ניה)ספרי ת ב מה א יונק  מ ה").  "ומת  עה"פ רכה :(פ' ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אמר סמלי מה",  ל "ומת רת במ יצאת היתה [מערה ] מחילה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
אבת, ל  רתלקב "ו ה מה   לה ונאמר מה",  "ומת א נאמר ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רת  ראבני [ילקט ת ב ראיתי עד  ." א רה ואת  אברה את  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָקבר
ה מנה] ספר  הכלהרכה, מערת  רנק וצרה  מה  מה י , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

בא לא בא", לא  "וה ,"האר אל בא לא "ואה  אבל תב  ,עצמ ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
,טהר ה  יביא לאכיה ע ,לאכיה א א   רתקב את אי ידע א ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

היה, מלא  דסמלי ע"ב] י"ג  סטה [ת ספת  תב זה מ וא לי א"ה , .ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָ
 הא למר ההכרח  וזה ,"רתקב את  אי ידע "ולא  ת ב יע , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹע

וד "ק ,חכ  ולא ותלמידיו)מלא הבעש"ט א ר ל ה (כבי במ זה   מדר לפי . ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.חבר יני נקראי   האבת  ג ' ע ינר מה את  לע רר וכלל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחר 

.ראלי ל אמה הר עה הא נר מה  מהימנא ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרעיא

ְְִֶַמ�נתכ�.ְְִהתעֹוררּוָ�ֶַהּנאמ�,

ֵה�ָָעפר",ְֵ�ֹוכניְְַורּננּוִָ"הקיצּו

הּצּדיקי�, אֹות� ְִַָה�כינהֵֵֶמחלקֵֶ�ה�ִִֵַַָאּלּו

ֵער",ְִִולּביְֵָי�נהִ�"אניָּבּה,ַ�ֶֶ�ּנאמר

קרּויי� י�ני�,ְְִֵָואינ� אּלא זהְִִֵֵֶָמתי� ַ�ֶנאמרְִִֶּוּב�ביל

הבארכב האל תח 

ׁש מע ן ר בּ י ל[לג]קם  ואמר: ּפ תח 

ה גּ דלּ ה  והּת פארת [לד]יהוה והגּ ב וּ רה 

בּ מים  כל כּ י וההד, והנּ צח

הּמ מלכה.[לה]וּ בארץ יהוה ל . 

לרא ׁש  לכל ע לּ אין[לו]והּמ תנא . 

דּ חברן דּ מיכין א נּ וּ ן ורעיא [לז]ׁש מעוּ  


,מע ר י  ק אמר לכ מעד, רה חי למר ר היה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֻנראה 
הב) לרי"ח  ניה). ת ר זה מת מהי' מת  הז' ל המת  הה אר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מת  היא  הברה החסד , מת היא  [הדלה ,להע את נהיג ת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָלעיל,
['וכ ההעת .(הגר''א)הברה  ל כת לל  ל , נקרא ה ס ד ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

די  מלמעלה, ההעת קל  באר מי ה רית , למרי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָה בת,
רה  לחר מלכת , – אר פארת, – מי .אר הקראת  ל לכת  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָלהיע

דע. ה רית, יק הא ה , על  רה  ע פסק כתב והה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
תחת   תח לכ ,להע הנהגת  ה ,ניה ספירת  בעה יחד  י ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָזה

, להע  יקו ר לצ ה א רב)הה לרי"ח  ניה).יקיצ ד' א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
 יעקב ברה, – יצחק חסד , – אברה , ינר מה ידה האבת  הְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

-ל�ְַָואמר:ַָּפתחְִ�מעֹו�ִַרּביָק� ְ

ח�ד, - הּגדּולה הנהגֹות ְְִֶֶַוהּתפארת,ְְַָוהּגבּורה,ְְֶֶַַָָה'

ד.וההֹוְֵַַוהּנצח, י�ֹוד,ְַ – כל ִַַָּב�מי�ְִֹּכי

מלכּות.ה'ְל�ֶָָּובאר�. - ְְַַַָָהּממלכה

ְִֶעליֹוני�ְֹלרא�.ְֹלכלְְִֵַַוהּמתנ�א

ְֶָוהרֹועהְֶחברֹו�,ְֵֵי�ניֵאּלּוְִ�מעּו,
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והצח", והפארת  והברה "ה ד ה  פסק ריז נצח, – מה  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻפארת,
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הבארכב האל תח 

ׁש מע ן ר בּ י ל[לג]קם  ואמר: ּפ תח 
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הבאר האל כהתח  

קלין ּת לת ׁש כינּת א לגבּ י[מב]יהיבת  

קוּ ם  ליּה : ויימא מהימנא, רעיא

אתמר :  על דהא - מהימנא רעיא

בּ אר בּ ע לגבּ אי  – דפק" דּ די "קל 

דּ ילי ּה  "ּפ תחי[מג]אתון בהן ויימא , 

דהא  תּמ תי". י נתי  רעיתי  אחתי לי 

יסיף א ציּ ן  בּ ת  נע "ּת ם


העי הב)את לרי "ח  ניה)..תאב ג' מל(נגד  קלי)א לתלת טע , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

רת  קי ס ה ער האריז"ל ינר תב  מ ה ב מ אתת ג ' ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָנגד
ש' חסד מ' הא "יתיהמ  י ה  מ י מה   מ "ו קרא סד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹמת 
עלה  זאת  מס ר  דע "זאת" נקראת ה כינה  י בי א גברה . ה ' ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹתפארת 

קלי לת יהיבת לכ ל ,  עמי הב)ג ' לרי"ח  ניה). ת תא ארע ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ְֶֶלנגדקֹולֹות,ָֹ�ל�ְִַָה�כינהְָָנתנה

קּו�לֹו:ְֶֶואֹומרתָ�ֶַהּנאמ�,ֶָהרֹועה

ַ�ֶנאמרֶָעלי�ֵ�ֶ�הריָ�ֶַהּנאמ�.ֶָהרֹועה

ְְַַּבארּבעְִֶאצליֵּדֹופק",ִּדֹודי"קֹול

ּבכח�,ְַֹויאמרֶ�ּלֹו,ִאֹותּיֹות ְִִּפתחיְֶָָֹּבה�

ּכתּוב:ִָיֹונתיְִַָרעיתיִ�אחֹותיִלי �הרי ֵָ�ִֶַָתּמתי".

ִיֹו�י�ֹלאִצּיֹו�ַּבתֵ�עֹונ�ַ"ּת�

הבארכד האל תח 

רעיא  וגו '. ורנּ נוּ " "הקיצוּ  בהן :

ור נּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  [לט]מהימנא , 

יׁש נה  דּ איהי דּ ׁש כינּת א, לאּת ערוּ תא

צ [מ]בגל וּ תא  כּ ען דּ עד  כּ לּ הוּ , דּ יקיּ א 

בחריהן ו ׁש נּת א מיּ ד [מא]דמיכין . 


,רה ה סד ת  ולד י ידי על לכינה יק לעת  רצה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהר "י

א מרת ", לרא ילה רי "קמי הסק על  חז "ל:  דאמר ,"נר" ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָֹֹונקרא
מקרב  ני העלי מחת  ה ה רה סדת לימד  בפרט רה , אא רה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאי

ה א לה. זוה"ק את לימ ד ע"י הכינה לפת ל יעזר מתח  ינר מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
י"א. ס ק מ"ט פרק ויחי  פרת ד ה יהח אר תב וכ ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהסד ,

 דהלימ ידי ועל ועזר, מ אי פע אפס גלתא  הכינה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלהי ת
הא  ה ד הרת  וזאת  ה דה , להכינה וסעד  סמ יהיה ה רה ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹֹסדת 

ה לימה א "רימטרה ר"ז והגאלה ,יכינ ה א רי קד א  לייחד  ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
אמ בימינ הז הר)מהרה  ה ימה .(זיו י מני ,נחיריה א' ירש ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

איו  ו ח וכ איו, יח רח נ מת דכתיב חט היא  ה חת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹהא
י ה לב על כבי יהעפע י העיני ל  לב ב': ירש .יח ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹנמת

הרֹועהְְַורּננּו"ִָ"הקיצּוֶָּבה�, מ�ה ֶֶָֹוגו',

ְֵַַל�ּמחְְִהתעֹוררּוְָָוהאבֹות.ַָאּתהָ�ֶַהּנאמ�,

ה�כינהְֵּולעֹורר ְֵָי�נהִֶ�היאְִֶַָאת

ָֻּכּל�ִִַַהּצּדיקי�ַָעּתה,ֶַ�עדַָּבּגלּות,

ִַמּידְֵֵֶּבעיניה�.ְֵָו�ינהְִרדּומי�,
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ִַמּידְֵֵֶּבעיניה�.ְֵָו�ינהְִרדּומי�,



הבאר האל כז תח  

טל  ׁש כינתא [מו]נמלא  ה"א  ," 

דּ ילּה  וחיּ ים דילּה  ׁש לימוּ  בּ גלוּ תא ,

י את איהוּ  ודא  טל. את וּ איהוּ  "ד 

איהי ה"א ואת וא "ו, א ת ה"א

ט "ל  מחׁש בּ ן  דלא  א לּ א [מז]ׁש כינּת א , 

י וא"ווּ את וא ת  ה"א את  "ד 

דּ איהידּ סליקוּ  ט "ל . לחׁש בּ ן אתון 


.מרל ונעלמה לת  הויה ,  מ ואו  הא יד    גמטריא  הא טל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ה כינה .  היא ה' את   אה את לה ק ת מעד יצא ונהר סד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לה"א  י אנ מעיר הרד הפע הא טל מסר אלפי מי יהו  אתת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָשג'
זה  ידי ועל  מעלה   תלהתרחק הכינה ל ת עני ה אמר זה  ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאה ,
 ה היה  לבא לעתיד עד  יה ו, את ת  הג ' ל טל  הפע מ ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָנמנע
 ילהמ ת כל זה ידי ועל יהו את ת  להג' אה הה "א תקרב ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה

ה�כינהְֵוהאָטל"ְִָנמלא ְִִַָהיא

ֶָ�ּלּהְִַַוהחּיי�ֶָ�ּלּהְֵַה�למּותַָּבּגלּות,

טל, ּב�ֹוד אֹותהּואְֶוזהְָהּוא אֹותיּו"ד�ֹוד

ִהיאֵה"אְואֹותָוא"ואֹותֵה"א

ֶָאּלאָט"ל,ְְֶּבח�ּבֹו�ֵֶָ�אינּהְִַָה�כינה

ָוא"וְואֹותֵהאאֹותיּודאֹות

הּזהָט"ל,ְְֶלח�ּבֹו�ִָהאֹותּיֹותִֹעלי� ֵֶֶַַ�ה��

הבארכו האל תח 

" תטל".[מד]להגל נמלא "ׁש ראׁש י  . 

קדׁש א  אמר אלּ א  טל"? נמלא "מאי

דּ מיּ מא  חׁש בּת  אנּת  הוּ א : בּ רי

דּ עאלנא  מקדּ ׁש א  בּ י  דאתחרב

לאו ביוּ בא? ועאלנא  דילי בּ ביתא 

דּ אנּת  זמנא כּ ל  עאלנא דּ לא  הכי,

"ׁש ראׁש י[מה]בּ גל וּ תא  סימנא:  ל הרי  


א ד ני.  את ת  ארע את מערר יהוה, ,'ה' נקראת ולמה  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
" תלהגל ,סי י לא  ,צ ת   נע  "   כ "ב)מ ד ' אמר.(איכה כמ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ב ) נז, צ)רכת ת  נע  אמר ענתיו    חל מרי (זיו הר אה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אמרהז הר) תמר נקראת הקד ה וה כינה  ח ). ז, מתה (שה"ש מתק "את ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
במחה יפיה הכינה אר ערבת )לתמר", ע ).י לה אא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

רא�יְְֵַלהגלֹות�" ָטלֵָמלאִֵֹ�ֶ�הרי

ַָהּקדֹו�ַָאמרֶָאּלאָטל?ֵָמלאַַּומּדּוע

ח�בּת,הּוא,ָּברּו� ה�כינה ִֶ�ּמּיֹו�ְְְְִַַַָָאּת

ִִֶָ�עליתיְִַָהּמקּד�,ֵּביתְֶֶַ�ּנחרב

זה אי� מעלה? �ל ירּו�לי� - לי�ּובי ועליתי מעלה, �ל הּמקּד� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלבית

לביתיָּכ�, עליתי לא ְֶַ�אּתְַזמ�ָּכלְִִִֵֶָֹ�ֶֶ�ּבאמת

ִֶֹ"�רא�יִָ�ימ�,ָל�ֵ�הריְָּבגלּות!
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הבאר האל כטתח  

רעוא ויהי 
אליהפ ת  תח האמר לד ידי על ע ה י .רצ יהי  

לק לת הס ל  זמ רצ עת הא לב זכר
הפת.

קדּ י ׁש א ויהי עּת יקא קדם מן רעוא 

טמירין דכל  טמירא  קדּ יׁש ין דכל

ט לּ א   דּ יתמׁש דכלּ א. סתימא

ריׁש י ּה  למליא  מ נּ י ּה  דּ זעיר ]מט[ע לּ אה 

וּ להּט יל  לחקל אנ ּפ ין, ּת ּפ וּ חין[נ]| 


 רא הא רי הר "י אמר זה ועל דמת, ל  לדת  אסר לו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָחס

הסק את טו)רא כז,  ברי)'ה ת עבת מכה סל עה אר האי "אר ר ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רק  הא האמר וכל ."אמ  ואמר הע ל וענ תר   ו  חר ידי  ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעה

וצח. ק ר חנת  ה א ה ל  י אינ מל ואפיל ,האז את  לסר חקל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

י ֹומי� ה'ְִִֵמ ּלפניָרצ ֹו� ִִויהי ַָהּקד ֹו�ִִַָהע ּתיק 

ְִִַָהּנ� ּתרי�ִָמ ּכל ְְִָונ� ּתר ְִַהּקדֹו�י�ִָמ ּכל 

ָטל ְִֵֶַ�יתמ ��ֵַֹמהּכל .ְֶָנעל�

ּולמלא ֹות ִֶמ ּמּנּוְֶָהעליֹו�  זעיר ָֹהרא �ְְְְִַַַלה�ּפיע  ְֵֶ�ל 

�פע ְִַאנ ּפי�  ִַּתּפּוחי� ְִֵל �דהְְִֶַַּולהמ�י �

הבארכח  האל תח 

דּ כל  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א  מליא

רעיא  קם מיּ ד ע לּ אין . מקרין 

ע ּמ י ּה  קדּ יׁש ין ואבהן עד [מח]מהימנא  . 

יהוה   ּבּ ר ו" דיחוּ דא : רזא  כּ אן 

ואמן": אמן לת"ז)לעלם אחרת הקûמה א יז, זהר  (ýčני  ְְִֵֶֶַַַָָֹ


,יאנ דזעיר אר ת  מהט"ל וחת ראי)פע  לחי גלת ,(אר אה  יממ ועה . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

.העלי יחד אי למר ט"ל , נמלא  ראי סד  וזה מיע , ואינ די ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הוי"האדנ"י. ל היחד ונעה היחד , רלצ הכינה, את  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָלע רר

ה�כינהְֵַממּלא הּנֹובעְִֶַָאת ּכלְִֵַַַָמּמעי� ֶָ�ל

ֶָהרֹועהָק�ִָמּידְִֶָהעליֹוני�,ְַהּמקֹורֹות

ַעדִעּמֹו.ְִַהּקדֹו�י�ְָָוהאבֹותָ�ֶַהּנאמ�

ִַהּיחּוד.�ֹודָּכא�
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י ֹומי� ה'ְִִֵמ ּלפניָרצ ֹו� ִִויהי ַָהּקד ֹו�ִִַָהע ּתיק 

ְִִַָהּנ� ּתרי�ִָמ ּכל ְְִָונ� ּתר ְִַהּקדֹו�י�ִָמ ּכל 

ָטל ְִֵֶַ�יתמ ��ֵַֹמהּכל .ְֶָנעל�

ּולמלא ֹות ִֶמ ּמּנּוְֶָהעליֹו�  זעיר ָֹהרא �ְְְְִַַַלה�ּפיע  ְֵֶ�ל 

�פע ְִַאנ ּפי�  ִַּתּפּוחי� ְִֵל �דהְְִֶַַּולהמ�י �

]ַׁשַער ַהַּכָּונֹות ַּדף ע"ב[

הבארכח  האל תח 

דּ כל  מ נּ ביע וּ  לׁש כינּת א  מליא

רעיא  קם מיּ ד ע לּ אין . מקרין 

ע ּמ י ּה  קדּ יׁש ין ואבהן עד [מח]מהימנא  . 

יהוה   ּבּ ר ו" דיחוּ דא : רזא  כּ אן 

ואמן": אמן לת"ז)לעלם אחרת הקûמה א יז, זהר  (ýčני  ְְִֵֶֶַַַָָֹ


,יאנ דזעיר אר ת  מהט"ל וחת ראי)פע  לחי גלת ,(אר אה  יממ ועה . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

.העלי יחד אי למר ט"ל , נמלא  ראי סד  וזה מיע , ואינ די ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הוי"האדנ"י. ל היחד ונעה היחד , רלצ הכינה, את  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָלע רר

ה�כינהְֵַממּלא הּנֹובעְִֶַָאת ּכלְִֵַַַָמּמעי� ֶָ�ל

ֶָהרֹועהָק�ִָמּידְִֶָהעליֹוני�,ְַהּמקֹורֹות

ַעדִעּמֹו.ְִַהּקדֹו�י�ְָָוהאבֹותָ�ֶַהּנאמ�

ִַהּיחּוד.�ֹודָּכא�



הבאר האל לא תח  

ויזמין לעלמא, דייתוּ ן בּ יׁש ין עקתין

וּ ּפ רנסתא  מז נא  לנא  ויתיהב 

ממזלא  ועקתא , צרה בּ לי  טב ּת א,

וי ׁש זבינן ּת לין. בּ יּה  מזני  דכל

דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  מעינא

לנא  ויתי גּ יהנּ ם. ׁש ל  וּ מ דּ ינּה  הּמ ות 

וחיי וחסדּ א  חנּ א נפׁש תנא  וּ לכל 

ורחמי  רויחי וּ מז ני מןאריכי  

רצן, יהי  כּ ן  אמן קדמיּה .

ואמן . אמן

ְִָויכי� ְָלע ֹול� ,ֶָ�ּבא ֹות ָָהרע ֹות ַָהּצר ֹות 

ְַָָּופרנ�הָמז ֹו� ָלנ ּוְִֵָויּנת� 

העליֹו� ,ָָצרהְִּבליָט ֹובה מהּמּזל  ְְֵֶַַָָָּומצ ּוקה,

ְִֵַו ּיּצילנ ּוְְְִִַמ �ּתל �לי�.ִֶמ ּמּנּוְַהּמזֹונ ֹות ֶָ�ּכל 

ְַַמלא �ְֶֶּומחרב ָָהרע ,ִֵַמעי� 

ָלנ ּו,ְִֶויּת� ִֵּגיהּנֹו�.ֶ�ל ִֵַּומהּדי� ֶַָהּמות,

ְִַוחּיי�ֶֶָוח�ד ,ֵח� ְֵַנפ �ֹותנ ּו,ְָּולכל 

ִ�ְַורחמי� ,ְֶַּברווח ,ְּומזֹונ ֹות ִֻ�ארכי� ,

ָרצ ֹו� .ְִיהיֵּכ� ֵָאמ� ְִָָמּלפניו ,

ְֵָואמ� .ֵָאמ� 

הבארל  האל תח 

בּ רעוא  דאנּפ ין בּ נהירוּ  קדּ י ׁש ין

קדם  מן  ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא 

דכל  קדּ י ׁש א קדּ יׁש ין,[נא]ע ּת יקא 

דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא

בּ נהיר וּ  וחסדּ א  ח נּ א ורחמי  רע וּ תא 

כּ ל  ועל עלי וחדוה בּ רעוּ תא עלּ אה

ועל  אלי, הנּ לוים כּ ל ועל ביתי, בּ ני 

מכּ ל  ויפרקיננא עּמ יּה . ישׂ ראל  כּ ל 


נקרא  הפארת מהפארת, הפע  את המקלת  ה דה , ה כינה  היא  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָדה ,

וני ג' לל , דה ירק)ח ,אד ,לב , וני ג' הלל לת ח  .(נמל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ידה ל ל דה וכ ,מ קד אי י דה מל דְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה

ְָּברצ ֹו� ִָּפני�ְֶַָּבהארת ַָהּקד ֹו�

'המ ּלפני ְְִֵַויתמ ��ַֹהּכל .ְְִַּוב �מחת  ְִִֵַ

י ֹומי�  ְִַהּקד ֹו�י� ,ִָמ ּכל ַָהּקד ֹו�ִִַָ"הע ּתיק 

ֵַֹמהּכל .ְֶָנעל�ְִִַָהּנ� ּתרי�ִָמ ּכל ְְִָונ� ּתר 

ְֶָָּבהארהֶֶָוח�ד ,ֵח� ,ִ�ְַורחמי�ָרצ ֹו� 

ָּכל ְַועל ַָעליְְִָו �מחה,ְָּברצֹו� ,ְֶָעליֹונה,

ְַועל ֵַאלי ,ְִַהקר ֹובי�ָּכל ְַועל ִֵּביתי ,ְֵּבני

א ֹותנ ּוַע ּמֹו.ְִֵָי �ראל ָּכל  ִָמ ּכל ְְִֶָויפדה



הבאר האל לא תח  

ויזמין לעלמא, דייתוּ ן בּ יׁש ין עקתין

וּ ּפ רנסתא  מז נא  לנא  ויתיהב 

ממזלא  ועקתא , צרה בּ לי  טב ּת א,

וי ׁש זבינן ּת לין. בּ יּה  מזני  דכל

דמלא וּ מחרבּ א בּ יׁש א  מעינא

לנא  ויתי גּ יהנּ ם. ׁש ל  וּ מ דּ ינּה  הּמ ות 

וחיי וחסדּ א  חנּ א נפׁש תנא  וּ לכל 

ורחמי  רויחי וּ מז ני מןאריכי  

רצן, יהי  כּ ן  אמן קדמיּה .

ואמן . אמן

ְִָויכי� ְָלע ֹול� ,ֶָ�ּבא ֹות ָָהרע ֹות ַָהּצר ֹות 

ְַָָּופרנ�הָמז ֹו� ָלנ ּוְִֵָויּנת� 

העליֹו� ,ָָצרהְִּבליָט ֹובה מהּמּזל  ְְֵֶַַָָָּומצ ּוקה,

ְִֵַו ּיּצילנ ּוְְְִִַמ �ּתל �לי�.ִֶמ ּמּנּוְַהּמזֹונ ֹות ֶָ�ּכל 

ְַַמלא �ְֶֶּומחרב ָָהרע ,ִֵַמעי� 

ָלנ ּו,ְִֶויּת� ִֵּגיהּנֹו�.ֶ�ל ִֵַּומהּדי� ֶַָהּמות,

ְִַוחּיי�ֶֶָוח�ד ,ֵח� ְֵַנפ �ֹותנ ּו,ְָּולכל 

ִ�ְַורחמי� ,ְֶַּברווח ,ְּומזֹונ ֹות ִֻ�ארכי� ,

ָרצ ֹו� .ְִיהיֵּכ� ֵָאמ� ְִָָמּלפניו ,

ְֵָואמ� .ֵָאמ� 

הבארל  האל תח 

בּ רעוא  דאנּפ ין בּ נהירוּ  קדּ י ׁש ין

קדם  מן  ויתמ דכלּ א. וּ בחדותא 

דכל  קדּ י ׁש א קדּ יׁש ין,[נא]ע ּת יקא 

דכלּ א. סתימא טמירין דכל טמירא

בּ נהיר וּ  וחסדּ א  ח נּ א ורחמי  רע וּ תא 

כּ ל  ועל עלי וחדוה בּ רעוּ תא עלּ אה

ועל  אלי, הנּ לוים כּ ל ועל ביתי, בּ ני 

מכּ ל  ויפרקיננא עּמ יּה . ישׂ ראל  כּ ל 


נקרא  הפארת מהפארת, הפע  את המקלת  ה דה , ה כינה  היא  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָדה ,

וני ג' לל , דה ירק)ח ,אד ,לב , וני ג' הלל לת ח  .(נמל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ידה ל ל דה וכ ,מ קד אי י דה מל דְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה

ְָּברצ ֹו� ִָּפני�ְֶַָּבהארת ַָהּקד ֹו�

'המ ּלפני ְְִֵַויתמ ��ַֹהּכל .ְְִַּוב �מחת  ְִִֵַ

י ֹומי�  ְִַהּקד ֹו�י� ,ִָמ ּכל ַָהּקד ֹו�ִִַָ"הע ּתיק 

ֵַֹמהּכל .ְֶָנעל�ְִִַָהּנ� ּתרי�ִָמ ּכל ְְִָונ� ּתר 

ְֶָָּבהארהֶֶָוח�ד ,ֵח� ,ִ�ְַורחמי�ָרצ ֹו� 

ָּכל ְַועל ַָעליְְִָו �מחה,ְָּברצֹו� ,ְֶָעליֹונה,

ְַועל ֵַאלי ,ְִַהקר ֹובי�ָּכל ְַועל ִֵּביתי ,ְֵּבני

א ֹותנ ּוַע ּמֹו.ְִֵָי �ראל ָּכל  ִָמ ּכל ְְִֶָויפדה



הבאר האל לג תח  

לעלּ א [נד]ידאי דּ כד [נה]בּ צלתין , 

קימא  לעלּ א לע לּ א עלּ אה רע וּ תא 

רע וּ תא ההוּ א ולא דּ לא על אתידע  

כּ  ל ל אּת פס דסתים על  רי ׁש א למין. 

א ּפ יק  רי ׁש א  וההוּ א לעלא, יּת יר -

מאי ונהיר  ידיע , ולא  דאּפ יק מאי

כּ לּ א  דמחׁש בה בּ דנהיר  רע וּ  סתימוּ , 

וּ לאתנהרא ע לּ אה א בּ תרּה  למר דּ ף - 


.[''הרמ לטי ספר מ מיד [היסד  .אמ רת לעד , זהר  בא  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ספירת . י' נגד הה אר ה', לפני  פה  האצעת  י ' את להרי  ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָיתר
הפה . לצר א רקניא דיה את  להרי אסר אמר זהר אחר במקְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

חר לנחת לרצ יהי הא ה דת י רית ה' לפני הת ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלמר 

ֶ�ֶַ�ּכא �ר ְְַָלמעלהְִִּבתפ ּלֹות,ַָידי

ֵע ֹומד ְְַָלמעלה,ְְַָלמעלהְֶָהעליֹו� ָָהרצ ֹו� 

ְֹולא ַנ ֹודע ֶֹ�ּלא ָָהרצ ֹו� א ֹותֹוַעל 

ַָה�תּו�ָֹהרא �ְָלע ֹול�.ְָּכלל ְִַנתּפ� 

ִהֹוציא ָֹהרא �ְוא ֹותֹוְְַָלמעלהְֵּבי ֹותר 

ַמהְִֵוהאיר ַּנֹודע ,ְולא ִֶ�הֹוציא ,ַמה

ְַַָָהּמח �בהְּורצ ֹו� ְְֵֶּבהעל�.ְַֹוהּכל ִֵֶ�האיר,

הארהָ�ַאחריוְִֹלר ּד� ְֶָָהעליֹונה, ְֵֶַָָלק ּבל 

הבארלב האל תח 

חצתמה  יק אחר י כל האד אמר נעי מה טב  
ז הר הבא אר זה נחל ז הר[נב](רת   וכ ע"א , ס "ה   

ע "ב) רס"ח   בד ע "א , רכ"ו  ד פקדי  יק.רת  אחר  מרא א וא 
 וימי תת יעה וכ הפ ה, ד ק חרית  יאמר לאה,
ל ד ס ביוה מאד, מאד  קיעמ א ברי י ,ביט
 לת אמירת נעה ד לה עלת ה יודע  אה ברי

.ימה רצ י מיה רצ י ,ה  תא
א  את(ּבן  לבאר הארי יׁשרים) סֹוד (בחלק ּפעלים רב ּוּבׁשּו"ת  י "ב , מּקץ  חי יׁש  ֶ ִ ַ ִ ֵ ְ ַ ְ ַ ִ ְ ֶ ֶ ְ ָ ִ ֶ ֱ ִ ְ ָ ֵ ֶ

עכת"ד , בזוה"ק, ּביֹותר הּקׁשים הּמאמרים אחד ׁשּזה ׁשם וכתב ה ּזה, ה ּנֹורא  ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ָ ֲ ַ ַ ָ ֶ ֶ ֶ ָ ַ ָ ְ ֶ ַ ָ ַ ָ ֲ ַ  ַהּמאמר

ע ֹוד  ויח ּכם לחכם ותן הּמזלג, קצה על הּמּלים ּבאּור  הבאנּו ).וּכאן  ְ ָ ֵ ֵ ֵ ַ ִ ִ ַ ְ ֵ ַ ַ ְ ֵ ְ ֵ ְ ָ ָ ְ ֶ ְ ַ

ׁש מע ןאמר  ארימית [נג]רבּ י : 


נ עת . הד ת  ל מ לא י הה, הב ה ד  העל מרב הה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

דר מ אא זאת,אמר פה  על עמ ק א ר  וע נזיפה , (רמח ''ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

היא מב א:.הרמח''ל ) החכמה מת  אי מתאר הז ר  ה אמר  א ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
בכ ה', רצ את  לה יג מנה  ביכל , הקב''ה ל העלי והכל  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה חבה
מל ד  וזה המעט, מ מעט ת א להיג היכלת את  נטע ה' זכה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהיא
להיג  לר מתחיל האד אר אמנ , רית ה' לד ק לנ י ה תנ ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹא
רק  ה כנה, רה את  נמ מ נעת  לפניו, נפרסת מחיצה  רסה  ה ', ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאת
יתר  עד  מתע רר הא אז  ה ', ר את  לה יג  מניעת לאד י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא ר 
אמת  ה א לב ,ברי ויספיו קוח , בעתיְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָ
ל יע העלי הרצ אר היכלת,  נטע ה' ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻזכה 

ִִ�הרימ ֹותיְִ�מע ֹו� ,ִַר ּביַָאמר 



הבאר האל לג תח  

לעלּ א [נד]ידאי דּ כד [נה]בּ צלתין , 

קימא  לעלּ א לע לּ א עלּ אה רע וּ תא 

רע וּ תא ההוּ א ולא דּ לא על אתידע  

כּ  ל ל אּת פס דסתים על  רי ׁש א למין. 

א ּפ יק  רי ׁש א  וההוּ א לעלא, יּת יר -

מאי ונהיר  ידיע , ולא  דאּפ יק מאי

כּ לּ א  דמחׁש בה בּ דנהיר  רע וּ  סתימוּ , 

וּ לאתנהרא ע לּ אה א בּ תרּה  למר דּ ף - 


.[''הרמ לטי ספר מ מיד [היסד  .אמ רת לעד , זהר  בא  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ספירת . י' נגד הה אר ה', לפני  פה  האצעת  י ' את להרי  ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָיתר
הפה . לצר א רקניא דיה את  להרי אסר אמר זהר אחר במקְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

חר לנחת לרצ יהי הא ה דת י רית ה' לפני הת ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלמר 

ֶ�ֶַ�ּכא �ר ְְַָלמעלהְִִּבתפ ּלֹות,ַָידי

ֵע ֹומד ְְַָלמעלה,ְְַָלמעלהְֶָהעליֹו� ָָהרצ ֹו� 

ְֹולא ַנ ֹודע ֶֹ�ּלא ָָהרצ ֹו� א ֹותֹוַעל 

ַָה�תּו�ָֹהרא �ְָלע ֹול�.ְָּכלל ְִַנתּפ� 

ִהֹוציא ָֹהרא �ְוא ֹותֹוְְַָלמעלהְֵּבי ֹותר 

ַמהְִֵוהאיר ַּנֹודע ,ְולא ִֶ�הֹוציא ,ַמה

ְַַָָהּמח �בהְּורצ ֹו� ְְֵֶּבהעל�.ְַֹוהּכל ִֵֶ�האיר,

הארהָ�ַאחריוְִֹלר ּד� ְֶָָהעליֹונה, ְֵֶַָָלק ּבל 

הבארלב האל תח 

חצתמה  יק אחר י כל האד אמר נעי מה טב  
ז הר הבא אר זה נחל ז הר[נב](רת   וכ ע"א , ס "ה   

ע "ב) רס"ח   בד ע "א , רכ"ו  ד פקדי  יק.רת  אחר  מרא א וא 
 וימי תת יעה וכ הפ ה, ד ק חרית  יאמר לאה,
ל ד ס ביוה מאד, מאד  קיעמ א ברי י ,ביט
 לת אמירת נעה ד לה עלת ה יודע  אה ברי

.ימה רצ י מיה רצ י ,ה  תא
א  את(ּבן  לבאר הארי יׁשרים) סֹוד (בחלק ּפעלים רב ּוּבׁשּו"ת  י "ב , מּקץ  חי יׁש  ֶ ִ ַ ִ ֵ ְ ַ ְ ַ ִ ְ ֶ ֶ ְ ָ ִ ֶ ֱ ִ ְ ָ ֵ ֶ

עכת"ד , בזוה"ק, ּביֹותר הּקׁשים הּמאמרים אחד ׁשּזה ׁשם וכתב ה ּזה, ה ּנֹורא  ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ָ ֲ ַ ַ ָ ֶ ֶ ֶ ָ ַ ָ ְ ֶ ַ ָ ַ ָ ֲ ַ  ַהּמאמר

ע ֹוד  ויח ּכם לחכם ותן הּמזלג, קצה על הּמּלים ּבאּור  הבאנּו ).וּכאן  ְ ָ ֵ ֵ ֵ ַ ִ ִ ַ ְ ֵ ַ ַ ְ ֵ ְ ֵ ְ ָ ָ ְ ֶ ְ ַ

ׁש מע ןאמר  ארימית [נג]רבּ י : 


נ עת . הד ת  ל מ לא י הה, הב ה ד  העל מרב הה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

דר מ אא זאת,אמר פה  על עמ ק א ר  וע נזיפה , (רמח ''ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

היא מב א:.הרמח''ל ) החכמה מת  אי מתאר הז ר  ה אמר  א ר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
בכ ה', רצ את  לה יג מנה  ביכל , הקב''ה ל העלי והכל  ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה חבה
מל ד  וזה המעט, מ מעט ת א להיג היכלת את  נטע ה' זכה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהיא
להיג  לר מתחיל האד אר אמנ , רית ה' לד ק לנ י ה תנ ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹא
רק  ה כנה, רה את  נמ מ נעת  לפניו, נפרסת מחיצה  רסה  ה ', ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאת
יתר  עד  מתע רר הא אז  ה ', ר את  לה יג  מניעת לאד י ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא ר 
אמת  ה א לב ,ברי ויספיו קוח , בעתיְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָ
ל יע העלי הרצ אר היכלת,  נטע ה' ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻזכה 

ִִ�הרימ ֹותיְִ�מע ֹו� ,ִַר ּביַָאמר 



הבאר האל להתח  

ידיע אתידע[נז]דּ לא ולא ולא [נח], 

נהיר וּ [נט]את גּ ליא  האי  וּ כדין . 

אתידע דלא  בּ ט ׁש [ס]דמחׁש בה , 

כּ חדא , ונהרין  דּ פריסא, בּ נהירוּ 

והיכלין  היכלין , תׁש עה -ואתעבידוּ  

א נּ וּ ן נהריןלאו אנּ וּ ן[סא]| ולאו , 

אנּ וּ ן ולאו ולא רוּ חין, נׁש מתין, | 


עיד  מאינ קל  א' הארה  הארת, ג' קל דארי סתימאה המחא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָל מר

אתידע.ה לל. לא מריא   והיינ נדע א מה קל ב' ארה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
.דארי מהתר והיינ נת ה, א  מה קל ג' ארי הארה ל האר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.ת מה נדע א מחבה  ה קרא [רדל"א] אתידע לא  ריא  הארת  תק ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹה
.נפ בחינת  אר ת  נקראי ְְִִִִֶֶַָֹלא

ּומ �ג ,ֵֶ�אינ ֹו ְֹולא ַנ ֹודע ְֹולא ַַָֻיד ּוע 

ָהא ֹור ֶזהְָואז ְִַָהתּגּלה

הּמח �בה ּפע� ֶֹ�ּלא ְֶַַָָ�ל  הּכה 'ב נ ֹודעה ְִַַָָ

ּכאחד ְֶַָּבהארת  כּוּל�  האירּו זה ידי  ועל  הע ֹומד  ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמ� �

ונתקנ ּו ההיכל ֹות ֵָהיכל ֹות ְִָּת�עהְְְִ�ְַונע �ּו ְֵֵַָוא ּלּו

ְִִַּבבחינת ְֵָואינ�א ֹור ֹות ֵָאינ�

ְֹולא ְָנ �ּמֹות ְִִַּבבחינת ְֵָואינ�ַר ּוח

הבארלד האל תח 

 ּוּ מ ג אתּפ ריס, ּפ ריסוּ  חד מ נּ ּה .

ּפ ריסא דההיא ההוּ א בּ רדיפוּ  - 

עלּ אה עד מחׁש בה מטי , ולא מטי - 

דנהיר  מאי  נהיר פריסא, ,[נו]ההוּ א 

מח  ההוּ א נהיר וּ כדין  עלּ אה  ׁש בה 

וההוּ א  ידיע. דּ לא סתים בּ נהירוּ 

האי בּ טׁש  כּ דין  ידע, לא מחׁש בה

אתידע, דּ לא דמחׁש בה נהירוּ 

ד  דפרסא מּמ ה ק בּ נהירוּ  דּ נהיר  ימא 


לקל.לפניו . ראי הא  ה רק מעטת  הארה קל ר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אחד ִֶמ ּמּנּו. מ� � ִּומ ּתֹו�ְִַנפר� ,ְֵֶָָָּכעי� 

רדיפת ַָָהּמ� �א ֹותֹו ידי  זּוְְִֵַַעל 

ַעד ִַַמ ּגיע ְֹולא ִַַמ ּגיע ְֶָָהעליֹונהָָ�ַַהּמח �בה

האיר ַָָהּמ� �א ֹותֹו ִֵֶ�האיר ַמהִִֵֶּומ ּזה

מאיר ָא ֹות ּהְְִֶָּוכ �ק ּבלה עתיק  היה העליֹונה ְְִִֵֶַַָָָָָָָהּמח�בה

ְוזּוַנ ֹודע ֶֹ�ּלא ָ�תּו�ְּבא ֹור 

הּכה אז  הא ֹור , ג ֹודל  מ �יג  ואינ ֹו ידע  לא  א ֹותֹוְִִֵֶַַָָָָָָֹ�ַַהמח�בה

הּמח �בהָהא ֹור  � ֹוד  ְָנ ֹודעהֶֹ�ּלא ְֶַַָָ�הּוא 

ּבהארת  ִַמ ּמהְִֵוהאיר ֵָהע ֹומד ָָמ� �ְִֶַָָהּכה



הבאר האל להתח  

ידיע אתידע[נז]דּ לא ולא ולא [נח], 

נהיר וּ [נט]את גּ ליא  האי  וּ כדין . 

אתידע דלא  בּ ט ׁש [ס]דמחׁש בה , 

כּ חדא , ונהרין  דּ פריסא, בּ נהירוּ 

והיכלין  היכלין , תׁש עה -ואתעבידוּ  

א נּ וּ ן נהריןלאו אנּ וּ ן[סא]| ולאו , 

אנּ וּ ן ולאו ולא רוּ חין, נׁש מתין, | 


עיד  מאינ קל  א' הארה  הארת, ג' קל דארי סתימאה המחא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָל מר

אתידע.ה לל. לא מריא   והיינ נדע א מה קל ב' ארה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
.דארי מהתר והיינ נת ה, א  מה קל ג' ארי הארה ל האר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

.ת מה נדע א מחבה  ה קרא [רדל"א] אתידע לא  ריא  הארת  תק ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹה
.נפ בחינת  אר ת  נקראי ְְִִִִֶֶַָֹלא

ּומ �ג ,ֵֶ�אינ ֹו ְֹולא ַנ ֹודע ְֹולא ַַָֻיד ּוע 

ָהא ֹור ֶזהְָואז ְִַָהתּגּלה

הּמח �בה ּפע� ֶֹ�ּלא ְֶַַָָ�ל  הּכה 'ב נ ֹודעה ְִַַָָ

ּכאחד ְֶַָּבהארת  כּוּל�  האירּו זה ידי  ועל  הע ֹומד  ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמ� �

ונתקנ ּו ההיכל ֹות ֵָהיכל ֹות ְִָּת�עהְְְִ�ְַונע �ּו ְֵֵַָוא ּלּו

ְִִַּבבחינת ְֵָואינ�א ֹור ֹות ֵָאינ�

ְֹולא ְָנ �ּמֹות ְִִַּבבחינת ְֵָואינ�ַר ּוח

הבארלד האל תח 

 ּוּ מ ג אתּפ ריס, ּפ ריסוּ  חד מ נּ ּה .

ּפ ריסא דההיא ההוּ א בּ רדיפוּ  - 

עלּ אה עד מחׁש בה מטי , ולא מטי - 

דנהיר  מאי  נהיר פריסא, ,[נו]ההוּ א 

מח  ההוּ א נהיר וּ כדין  עלּ אה  ׁש בה 

וההוּ א  ידיע. דּ לא סתים בּ נהירוּ 

האי בּ טׁש  כּ דין  ידע, לא מחׁש בה

אתידע, דּ לא דמחׁש בה נהירוּ 

ד  דפרסא מּמ ה ק בּ נהירוּ  דּ נהיר  ימא 


לקל.לפניו . ראי הא  ה רק מעטת  הארה קל ר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

אחד ִֶמ ּמּנּו. מ� � ִּומ ּתֹו�ְִַנפר� ,ְֵֶָָָּכעי� 

רדיפת ַָָהּמ� �א ֹותֹו ידי  זּוְְִֵַַעל 

ַעד ִַַמ ּגיע ְֹולא ִַַמ ּגיע ְֶָָהעליֹונהָָ�ַַהּמח �בה

האיר ַָָהּמ� �א ֹותֹו ִֵֶ�האיר ַמהִִֵֶּומ ּזה

מאיר ָא ֹות ּהְְִֶָּוכ �ק ּבלה עתיק  היה העליֹונה ְְִִֵֶַַָָָָָָָהּמח�בה

ְוזּוַנ ֹודע ֶֹ�ּלא ָ�תּו�ְּבא ֹור 

הּכה אז  הא ֹור , ג ֹודל  מ �יג  ואינ ֹו ידע  לא  א ֹותֹוְִִֵֶַַָָָָָָֹ�ַַהמח�בה

הּמח �בהָהא ֹור  � ֹוד  ְָנ ֹודעהֶֹ�ּלא ְֶַַָָ�הּוא 

ּבהארת  ִַמ ּמהְִֵוהאיר ֵָהע ֹומד ָָמ� �ְִֶַָָהּכה



הבאר האל לז תח  

תפסין ולא  בּ ּה  ּת פסין  .[סז]ע לּ אה, 

דמהימנוּ תא. רזי  כל קימי בּ אלּ ין

אנּ וּ ן  דמחׁש בה וכל מרזא נהרין  | 

כּ לה  וּ לתּת א, איןוּ עלּ אה  א ּק רוּ ן 

נהרין,[סח]סף מט וּ  הכא  ולא [סט]עד  

אתידעוּ  ולא הכא [ע]מטוּ ן , לאו , 

נהיר  כּ ד מחׁש בה. ולא  רע וּ תא 


. פיסה נקראת  האמ נה,ולא סד ת ל  נמצאי ההיכלת   א ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ה חבה  מ יעימ הה היכל ת, ת א וכל  ה', רכי את  דימל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא ר 
ל  וה ה ', את מה יג נחה ואינ העלי רצ לה בק ועלה ירדת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹה את 
נ א ,ס אי אר  בחינת נקראי הה אר עד  ,קיועמ י ז ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

היעלהגה . לא  א ונחב דל העל האר ת יעימ א עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.אליה ר אפ אי ,עייד לא אר ,ריז ה ההיכלת על  נאמר אר ל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הארהְֶָָהעליֹונה מעט ּבּה ְִּתֹופ�י�.ְֹולא ְְִֶַָָָּתֹופ�י�

ָ�ָהאמ ּונה� ֹוד ֹות ָּכל ְִִָנמצאי�ְֵּבא ּלּו

ְַַָָהּמח �בהִמ �ֹוד ָהא ֹור ֹות ָא ֹות�ְָוכל 

ּולמ ּטהְֶָָהעליֹונה, ּבער ּכ�ָּכּוּל�ְִַָָמ ��  ֵאי� ְְְִִֶָָנקראי� 

ּבד ּקּות ִִַמּגיעי�ָּכא� ַעד � ֹו� . ְֹולא ְַָהא ֹור ֹות

מהּות� ,ְֹולא ִִַמ ּגיעי� , ה�גהִַָָנ ֹודעי�  ּכא�  ֵַָָָאי� 

רצ ֹו�  מח �בהֶָ�ל  �ל  ה�גה ְִָמאירהֶ�ַּכא �ר ָָ�ְֶַַָָֹולא 

הבארלו האל תח 

בהוּ  דּ קיּ מא  מאן  רעוּ תא .[סב]אית  

נהרין ּת ׁש עה כלּ הוּ [סג]דכל  דּ קימי  

מנּ יהוּ [סד]בּ מחׁש בה  חד  דּ איהוּ  , 

בּ תריהוּ  למר דּ ף כלּ הוּ  ,[סה]בּ חׁש בּ נא 

בּ מחׁש בה  דקימי ולא [סו]בּ ׁש עּת א  , 

לא  וא לּ ין  אתידע וּ . ולא  מתדּ בּ קן

במחׁש בה  ולא  ברעוּ תא, לא קימי


. תאציל כללת  תר יחידה חינת ה ההיכלת לפי ט' אר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

החנת . ה פיר ת לט' ר ה ה  ,הא. תאציל חכמה היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.מה והעה הארה לק ל  די דארי ספירת הת ע אחרי  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלר
חימ אליה כינמ אז מחבה  קראי ה חי מ סד ה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעה

.יֲִָחד

חּיה.ֵֶ�ע ֹומד ִמיֶי � ּבבחינת ָָהרצ ֹו� ְִִֶַַָָּבה� 

ּכל  ָֻכ ּל�ְִֶ�ע ֹומדי�ָהא ֹור ֹות,ֵַּת�ע ֶָ�ל 

הּמח �בה ֵֶמה�ֶָאחד ֶ�הּוא ְְַַַָָֹּבכח

לר ּד� ָּכּוּל�ְְֶָּבח �ּבֹונ� ֵֶ�ַאחריה�ְִִֹר ֹוצי� 

ְֵָואינ�ְְַָָּבמח �בהְִֶ�ע ֹומדי�ְִַּבזמ� 

א ֹותֹו ּכלל ְֹולא ִִַמ �יגי� לה�  ֹלא ְֵוא ּלּוְֶַָָנ ֹודע 

ְְַָָּבמח �בהְֹולא ְָּברצ ֹו� ֹלא ִַָק ּימי�



הבאר האל לז תח  

תפסין ולא  בּ ּה  ּת פסין  .[סז]ע לּ אה, 

דמהימנוּ תא. רזי  כל קימי בּ אלּ ין

אנּ וּ ן  דמחׁש בה וכל מרזא נהרין  | 

כּ לה  וּ לתּת א, איןוּ עלּ אה  א ּק רוּ ן 

נהרין,[סח]סף מט וּ  הכא  ולא [סט]עד  

אתידעוּ  ולא הכא [ע]מטוּ ן , לאו , 

נהיר  כּ ד מחׁש בה. ולא  רע וּ תא 


. פיסה נקראת  האמ נה,ולא סד ת ל  נמצאי ההיכלת   א ְְְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ

ה חבה  מ יעימ הה היכל ת, ת א וכל  ה', רכי את  דימל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָא ר 
ל  וה ה ', את מה יג נחה ואינ העלי רצ לה בק ועלה ירדת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹה את 
נ א ,ס אי אר  בחינת נקראי הה אר עד  ,קיועמ י ז ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

היעלהגה . לא  א ונחב דל העל האר ת יעימ א עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.אליה ר אפ אי ,עייד לא אר ,ריז ה ההיכלת על  נאמר אר ל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הארהְֶָָהעליֹונה מעט ּבּה ְִּתֹופ�י�.ְֹולא ְְִֶַָָָּתֹופ�י�

ָ�ָהאמ ּונה� ֹוד ֹות ָּכל ְִִָנמצאי�ְֵּבא ּלּו

ְַַָָהּמח �בהִמ �ֹוד ָהא ֹור ֹות ָא ֹות�ְָוכל 

ּולמ ּטהְֶָָהעליֹונה, ּבער ּכ�ָּכּוּל�ְִַָָמ ��  ֵאי� ְְְִִֶָָנקראי� 

ּבד ּקּות ִִַמּגיעי�ָּכא� ַעד � ֹו� . ְֹולא ְַָהא ֹור ֹות

מהּות� ,ְֹולא ִִַמ ּגיעי� , ה�גהִַָָנ ֹודעי�  ּכא�  ֵַָָָאי� 

רצ ֹו�  מח �בהֶָ�ל  �ל  ה�גה ְִָמאירהֶ�ַּכא �ר ָָ�ְֶַַָָֹולא 

הבארלו האל תח 

בהוּ  דּ קיּ מא  מאן  רעוּ תא .[סב]אית  

נהרין ּת ׁש עה כלּ הוּ [סג]דכל  דּ קימי  

מנּ יהוּ [סד]בּ מחׁש בה  חד  דּ איהוּ  , 

בּ תריהוּ  למר דּ ף כלּ הוּ  ,[סה]בּ חׁש בּ נא 

בּ מחׁש בה  דקימי ולא [סו]בּ ׁש עּת א  , 

לא  וא לּ ין  אתידע וּ . ולא  מתדּ בּ קן

במחׁש בה  ולא  ברעוּ תא, לא קימי


. תאציל כללת  תר יחידה חינת ה ההיכלת לפי ט' אר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

החנת . ה פיר ת לט' ר ה ה  ,הא. תאציל חכמה היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.מה והעה הארה לק ל  די דארי ספירת הת ע אחרי  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלר
חימ אליה כינמ אז מחבה  קראי ה חי מ סד ה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעה

.יֲִָחד

חּיה.ֵֶ�ע ֹומד ִמיֶי � ּבבחינת ָָהרצ ֹו� ְִִֶַַָָּבה� 

ּכל  ָֻכ ּל�ְִֶ�ע ֹומדי�ָהא ֹור ֹות,ֵַּת�ע ֶָ�ל 

הּמח �בה ֵֶמה�ֶָאחד ֶ�הּוא ְְַַַָָֹּבכח

לר ּד� ָּכּוּל�ְְֶָּבח �ּבֹונ� ֵֶ�ַאחריה�ְִִֹר ֹוצי� 

ְֵָואינ�ְְַָָּבמח �בהְִֶ�ע ֹומדי�ְִַּבזמ� 

א ֹותֹו ּכלל ְֹולא ִִַמ �יגי� לה�  ֹלא ְֵוא ּלּוְֶַָָנ ֹודע 

ְְַָָּבמח �בהְֹולא ְָּברצ ֹו� ֹלא ִַָק ּימי�



הבאר האל לטתח  

וּ מחׁש בה  בּ סליק וּ , כלּ הוּ  קימי כּ דין

סף בּ אין נהיר וּ [עג]אתעּט ר  ההוּ א . 

עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  [עד]דאתנהיר 

אין)כּ לל בּ ּה אתידעדּ לא ( א ּק רי 

ונהיר [עה]סף וקימא, אׁש ּת כח ומנּ ּה  ,

קאים  כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ,[עו]למאן 

דּ צדּ יקיּ א  חוּ לקיהן  ,[עז]זכּ אה  


.ס אי נקרא הא מע ינאר ידי על למעלה ה פע עלת סד  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ס מאי הפע לימק  העלי מיע נכללי  ה ואז  מצות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָת רה 

העלמת . לכל עתיק.הללת הקרא הקראת להע הא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ
קרא  חיו להע לי  עלה  ל ע [ל מ ס האי ולא  קדמ ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאד

מ ג]. ולא נעל י ,ס אי לבחינת מדיע ה רנת סד  ועל  ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ועל הרה על  עמד  להע ברי לה  על חז "ל אמר מ ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹהע למ ת

.חסדי מיל ת ועל  רדפיהעבדה  אר יקיה ל חלק ארי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

על ּיהָּכּוּל�ְִע ֹומדי�ָאז  ְְַַָָוהּמח �בהִָ�ְּב� ֹוד

ּבאי�  ּומתע ּטרת ָהא ֹור ֶזה� ֹו� .ְְִֵֶֶַָע ֹולה

ְֶָעליֹונהָָ�ַמח �בהִֶמ ּמּנּוְִֶָ�ּמאירה

ֵאי� ְִָנקרא ְָּכלל )ָּבּהַנ ֹודע ְֹ(�לא 

ונאצל ִֶּומ ּמּנּו� ֹו�  ִֵּומאיר ְֵַּומק ּי�ָ�ְְִֶָנמצא 

זהְַועל ִֵֶ�ּמאיר ְִלמי ֵע ֹומד ,ַֹהּכל ֶ� ֹוד 

וז � הּצּדיקי�ְֶָחלק�ְְֵַַא �רי ִִֶַַ�ל 

הבארלח  האל תח 

מּמ אן אתידע  ולא דּ נהיר ,מחׁש בה, 

בינה אתלבּ ׁש כּ דין   ּג ואס ּת ים 

בדא  דּ א ואעיל דּ נהיר , למאן ונהיר

כּ חדא עד כּ לּ הוּ  דּ את כּ לילוּ  ,[עא]| 

דקר בּ נא וּ בר  כּ לּ א [עב]זא סליק, כּ ד 

בדא , דּ א ונהיר בדא, דּ א  אתקׁש ר


העלמה . רתוהס  ה העמק מרב , עליה לחב  ולא  ה ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלהרהר
 הארה מק לת  הזרת, החבה היא העלינה , החכמה מת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאר

ה  אמנ ,העלי  אזי מהרצ ,ר א את לק היא מהיכ אמת  מיגה לא  יא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
למידת  מאירה החכמה  ואזי  הינה , מת מתל ת  היא  ופע, אר  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הה  אר עד  זה , זה  רימתח והה מגת ,  ל לא היא   ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻה ינה,
החכמה  את מבארת הינה  איר בגלה מאחד. אחד  בר מ יְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻנע

מלי]. גר''א [בא למד   אדוזה קרב,  מ הא קר אר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מחבה  ה ינה את ליחד ה א ,רה רת ה', לפני  עלה  אר ר ה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָסד
מעלה  עלה  רק  ואז זה, זה   מאירי ,העלי רצ החבה  ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻואת
הקב''ה, ל  העלי הרצ היא א ר התר  מת  בקה החכמה  מת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעלה,

ל ֹוְֹולא ְַַָָהּמח �בה ִֵמאיר ִמיַנ ֹודע 

ִָּבינהְּבת ֹו�ְְֶַונעל�ְִֵַמתל ּב�ָאז 

להאיר ְִלמיְִִּומאירי� זהֶזהְִֵַּומתחּבר ְִֶָָ�רא ּוי ִֶע�

ונח�בי�ַעד  ְֶָלאחד ָּכּוּל�ְְְִִִֶֶָָ�ּנכללי�

הּקטרת,ְַָָהּקרב� ְּוב� ֹוד  ע ��  ע ֹולה -כ ּוּל�ְֶֶֶַָָֹ�ַּכא �ר  ָ

ֶָּבזה,ֶזהְִִּומאירי�ֶָּבזהֶזהְִִָנק �רי�



הבאר האל לטתח  

וּ מחׁש בה  בּ סליק וּ , כלּ הוּ  קימי כּ דין

סף בּ אין נהיר וּ [עג]אתעּט ר  ההוּ א . 

עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  [עד]דאתנהיר 

אין)כּ לל בּ ּה אתידעדּ לא ( א ּק רי 

ונהיר [עה]סף וקימא, אׁש ּת כח ומנּ ּה  ,

קאים  כּ לּ א  דּ א ועל דּ נהיר, ,[עו]למאן 

דּ צדּ יקיּ א  חוּ לקיהן  ,[עז]זכּ אה  


.ס אי נקרא הא מע ינאר ידי על למעלה ה פע עלת סד  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ס מאי הפע לימק  העלי מיע נכללי  ה ואז  מצות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָת רה 

העלמת . לכל עתיק.הללת הקרא הקראת להע הא ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָ
קרא  חיו להע לי  עלה  ל ע [ל מ ס האי ולא  קדמ ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאד

מ ג]. ולא נעל י ,ס אי לבחינת מדיע ה רנת סד  ועל  ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ועל הרה על  עמד  להע ברי לה  על חז "ל אמר מ ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹהע למ ת

.חסדי מיל ת ועל  רדפיהעבדה  אר יקיה ל חלק ארי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

על ּיהָּכּוּל�ְִע ֹומדי�ָאז  ְְַַָָוהּמח �בהִָ�ְּב� ֹוד

ּבאי�  ּומתע ּטרת ָהא ֹור ֶזה� ֹו� .ְְִֵֶֶַָע ֹולה

ְֶָעליֹונהָָ�ַמח �בהִֶמ ּמּנּוְִֶָ�ּמאירה

ֵאי� ְִָנקרא ְָּכלל )ָּבּהַנ ֹודע ְֹ(�לא 

ונאצל ִֶּומ ּמּנּו� ֹו�  ִֵּומאיר ְֵַּומק ּי�ָ�ְְִֶָנמצא 

זהְַועל ִֵֶ�ּמאיר ְִלמי ֵע ֹומד ,ַֹהּכל ֶ� ֹוד 

וז � הּצּדיקי�ְֶָחלק�ְְֵַַא �רי ִִֶַַ�ל 

הבארלח  האל תח 

מּמ אן אתידע  ולא דּ נהיר ,מחׁש בה, 

בינה אתלבּ ׁש כּ דין   ּג ואס ּת ים 

בדא  דּ א ואעיל דּ נהיר , למאן ונהיר

כּ חדא עד כּ לּ הוּ  דּ את כּ לילוּ  ,[עא]| 

דקר בּ נא וּ בר  כּ לּ א [עב]זא סליק, כּ ד 

בדא , דּ א ונהיר בדא, דּ א  אתקׁש ר


העלמה . רתוהס  ה העמק מרב , עליה לחב  ולא  ה ְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלהרהר
 הארה מק לת  הזרת, החבה היא העלינה , החכמה מת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאר

ה  אמנ ,העלי  אזי מהרצ ,ר א את לק היא מהיכ אמת  מיגה לא  יא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
למידת  מאירה החכמה  ואזי  הינה , מת מתל ת  היא  ופע, אר  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הה  אר עד  זה , זה  רימתח והה מגת ,  ל לא היא   ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻה ינה,
החכמה  את מבארת הינה  איר בגלה מאחד. אחד  בר מ יְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻנע

מלי]. גר''א [בא למד   אדוזה קרב,  מ הא קר אר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מחבה  ה ינה את ליחד ה א ,רה רת ה', לפני  עלה  אר ר ה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָסד
מעלה  עלה  רק  ואז זה, זה   מאירי ,העלי רצ החבה  ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻואת
הקב''ה, ל  העלי הרצ היא א ר התר  מת  בקה החכמה  מת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעלה,

ל ֹוְֹולא ְַַָָהּמח �בה ִֵמאיר ִמיַנ ֹודע 

ִָּבינהְּבת ֹו�ְְֶַונעל�ְִֵַמתל ּב�ָאז 

להאיר ְִלמיְִִּומאירי� זהֶזהְִֵַּומתחּבר ְִֶָָ�רא ּוי ִֶע�

ונח�בי�ַעד  ְֶָלאחד ָּכּוּל�ְְְִִִֶֶָָ�ּנכללי�

הּקטרת,ְַָָהּקרב� ְּוב� ֹוד  ע ��  ע ֹולה -כ ּוּל�ְֶֶֶַָָֹ�ַּכא �ר  ָ

ֶָּבזה,ֶזהְִִּומאירי�ֶָּבזהֶזהְִִָנק �רי�



הבארמ האל תח 

דאתי וּ בעלמא דין  .[עח]בּ עלמא 


קה ית ינה תבזכ הא , לבע הה  לע ה', רצ אחרי במחְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
חמת  ל אהיה "ואנכי התב בחינת רחני כח נעה ני ה י , בימינ ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמהרה

תפ רה ידי על הינ סביב", צער א אנ הג , יע ראל  מה ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
תפ ח ייר  אחד  ל לבא  לעתיד  קה ית  את  יבנ זה , תנלְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ואז פה", ית  יתי  "י אמר וזה והאה ה דה  ה כינה  עד  רתְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻות

נא, אד  עלינ ני אר  לי מת אנ  מ פני ני הארה (כבייהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

זי"ע)  י דה ותלמידיו טב  העל  תרת .אר דנולימ עסקנ בזכת  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
מאילנא   למטע יראל דעתידי בגי" מהימנא הרעיא הבטחת  נ   יק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻה ד
הר  מקמת  בע ד רחמי". גלתא מ י יפק ההר ספר האי ,איה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹחי
ה הר  לד  ליה  העתידה והאה היח יאת  ל זי"ע הר "י ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאמר 
זאת  חכמה י י וז"ל: זי"ע, צמח יעקב ר י הקל ה יק ברי ואל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻלבד .
אבינ ל לבב לאחז עה מג לנ היה די  הא רעת רת  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה

ועה ...מי(אנ) מי החבת , ת מריה מ העלי רמ  קירח ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
תב  ר על  בפרט  והעמה, הפלאה זאת  חכמה קריאתנ לא  א עלינ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻיג

ז "ל הד)הרב ירח(האר"י והרחמ עכ"ל. נגל ת, מ עה נע הסר ת  ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
לב  זכר הביא  ה אל את  קרב בימינ מהרה לנ ו לח יראל  ע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
לכ לח אנכי "הה  ת ב יראל לע ונחמ ת יע ת טבת רת  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלבר
ולב   ני על אבת לב וה יב  והרא הד ל ה'  י א  לפני הביא  אליה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאת

תב כמ ," תאב על  ני('ג מ"ג יה 'אר'(ר "י ,"ואמ רא "לח ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ
 י קד ע אל  ויבאני ינחני  ה ה ,ונאמ אמת נביא הביא  הואל ה יח, ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמל
יחמ דוד במלכת  לב  זכר הביא האל ה"א מחינוי ,תי נמ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואל

רב וערב זרי ב י לא  סא קדועל  י , דב את  אחרי ינחל ולא , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
מי מלכת בד התת  עינינ ותחזנה ועד, ללע נר יכה א עְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנ

אמ יד מהרה קרב  להע ל הז הר)על .(זיו  ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

ַָהּבא .ָָּובע ֹול�ֶַהּזהָָּבע ֹול�



ב: ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ה זּו ּבְ ִפּלָ ְלַאַחר ְקִריַאת ַהזֹוַהר יֹאַמר ּתְ

נּו  ם ּבָ ְתַקּיֵ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱאלַֹקי ֵואלֵֹקי ֲאבַֹתי ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ּוְבֵצל  ִפיָך  ּבְ ָבַרי  ּדְ ים  "ָוָאׂשִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ִמְקָרא  ה  ַעּתָ
ְלַהֲעלֹות  ָאֶרץ",  ְוִליסֹד  ַמִים  ׁשָ ִלְנטַֹע  יִתיָך  ּסִ ּכִ ָיִדי 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְוֻחְרּבֹות  ֲהִריסֹות  ן  ּוְלַתּקֵ ְלרֹוֵמם 
ב  ֵיׁשֵ ַעל ְמכֹונֹו  ּוְלַאְרמֹון ׁשֶ ָאה  ִעּלָ ּוּפּוְרִפיָרא  ּוט  ְלִקּשׁ
ִמְקָרא  ְמֵהָרה  נּו  ּבָ ם  ְוַקּיֵ ָנּה  ְליֹוׁשְ ֲעָטָרה  ְלַהֲחִזיר 
ה  ַהַחּמָ ְואֹור  ה  ַהַחּמָ אֹור  ּכְ ָבָנה  ַהּלְ "ְוָהָיה אֹור  תּוב  ּכָ ׁשֶ
"י  ּבִ ִמים". ּוְזכּות ָהַרׁשְ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ִיְהֶיה ׁשִ
הּו, ַיֲעמֹוד ָלנּו  ן ֻעִזּיָ י ֶאְלָעָזר, ְויֹוָתם ּבֶ דֹוׁש ּוְבנֹו ַרּבִ ַהּקָ
ְוִכְרצֹון  ְרצֹונֹו  ּכִ סֹופֹו  ַעד  ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ִמּיֹום  ָהעֹוָלם  ן  ְלַתּקֵ
ַעל  ַהּזֹאת,  ָחְכָמה  ּבַ ֲעסּוִקים  ֱהיֹוֵתנּו  ּוִבְזכּות  ְיֵרָאיו. 
ְצִמיַח,  ּתַ ְמֵהָרה  ִויׁשּוָעָתּה  אּוָלה,  ַהּגְ ְתָקֵרב  ּתִ ָיָדּה 
נּו  ּבָ ִויקּוַים  ָיֵמינּו.  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ נּו  עּוּזֵ ִכיַנת  ׁשְ ְלִעּלּוי 
ְזַרח ָעֵלינּו  תּוב "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור", ַוּיִ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ָאֵמן  ֶאָחד,  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ה',  אֹור 

ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.
ים ִויָטאל זיע״א( י ַחּיִ ל ַרּבִ דֹוׁש ׁשֶ ה ִמּתֹוְך ְלׁשֹונֹו ַהּקָ ִפּלָ ח ַהּתְ )ֻנּסַ

יָתִני  ּכִ ּזִ ׁשֶ ֲאבֹוַתי  ֵואלֵֹקי  ֱאלֹוַקי  ם  ֵ ַהּשׁ ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 
ִזיַהָרה  ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ֵסֶפר  ּבְ ְוַלֲהגֹות  ִלְלמֹוד 

הבארמ האל תח 

דאתי וּ בעלמא דין  .[עח]בּ עלמא 


קה ית ינה תבזכ הא , לבע הה  לע ה', רצ אחרי במחְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
חמת  ל אהיה "ואנכי התב בחינת רחני כח נעה ני ה י , בימינ ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹמהרה

תפ רה ידי על הינ סביב", צער א אנ הג , יע ראל  מה ה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
תפ ח ייר  אחד  ל לבא  לעתיד  קה ית  את  יבנ זה , תנלְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ואז פה", ית  יתי  "י אמר וזה והאה ה דה  ה כינה  עד  רתְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻות

נא, אד  עלינ ני אר  לי מת אנ  מ פני ני הארה (כבייהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

זי"ע)  י דה ותלמידיו טב  העל  תרת .אר דנולימ עסקנ בזכת  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָ
מאילנא   למטע יראל דעתידי בגי" מהימנא הרעיא הבטחת  נ   יק ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֻה ד
הר  מקמת  בע ד רחמי". גלתא מ י יפק ההר ספר האי ,איה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹחי
ה הר  לד  ליה  העתידה והאה היח יאת  ל זי"ע הר "י ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאמר 
זאת  חכמה י י וז"ל: זי"ע, צמח יעקב ר י הקל ה יק ברי ואל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻלבד .
אבינ ל לבב לאחז עה מג לנ היה די  הא רעת רת  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעה

ועה ...מי(אנ) מי החבת , ת מריה מ העלי רמ  קירח ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
תב  ר על  בפרט  והעמה, הפלאה זאת  חכמה קריאתנ לא  א עלינ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻיג

ז "ל הד)הרב ירח(האר"י והרחמ עכ"ל. נגל ת, מ עה נע הסר ת  ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
לב  זכר הביא  ה אל את  קרב בימינ מהרה לנ ו לח יראל  ע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָעל
לכ לח אנכי "הה  ת ב יראל לע ונחמ ת יע ת טבת רת  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלבר
ולב   ני על אבת לב וה יב  והרא הד ל ה'  י א  לפני הביא  אליה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאת

תב כמ ," תאב על  ני('ג מ"ג יה 'אר'(ר "י ,"ואמ רא "לח ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ
 י קד ע אל  ויבאני ינחני  ה ה ,ונאמ אמת נביא הביא  הואל ה יח, ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻמל
יחמ דוד במלכת  לב  זכר הביא האל ה"א מחינוי ,תי נמ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואל

רב וערב זרי ב י לא  סא קדועל  י , דב את  אחרי ינחל ולא , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
מי מלכת בד התת  עינינ ותחזנה ועד, ללע נר יכה א עְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנ

אמ יד מהרה קרב  להע ל הז הר)על .(זיו  ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ

ַָהּבא .ָָּובע ֹול�ֶַהּזהָָּבע ֹול�



ּתֹוָרָתם  ַמְדנּו  ּלָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָנִאים  ַהּתְ ּוְזכּות  ָאה,  ִעיּלָ
נט,  ְעָיה  )ְיׁשַ ִביא  ַהּנָ ְלַהְבָטַחת  ה  ְוִנְזּכֶ ּוְלַזְרֵענּו  ָלנּו  ַיֲעמֹוד 
ַיֲעקֹב ְנֻאם ה'. ַוֲאִני  ע ּבְ ֵבי ֶפׁשַ כ-כא( ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלׁשָ

ּוְדָבַרי  ָעֶליָך  ר  ֲאׁשֶ רּוִחי  ְיֹהָוה  ָאַמר  אֹוָתם  ִריִתי  ּבְ זֹאת 
י ֶזַרע  י ַזְרֲעָך ּוִמּפִ יָך ּוִמּפִ ִפיָך לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ֲאׁשֶ
בּוָאה  ַהּנְ נּו  ּבָ ְוִיְתַקֵיים  עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ה'  ָאַמר  ַזְרֲעָך 
יִתיָך ִלְנטַֹע  ּסִ ִפיָך ּוְבֵצל ָיִדי ּכִ ָבַרי ּבְ ים ּדְ ְעָיה נא, טז( ָוָאׂשִ )ְיׁשַ

ה  ת ֹמשֶׁ ְרּכַ ה. ּוּבִ י ָאּתָ ַמִים ְוִליסֹד ָאֶרץ ְוֵלאֹמר ְלִצּיֹון ַעּמִ ׁשָ
ָדד ַיְנֶחּנּו ְוֵאין  יָדן, ה' ּבָ ְמֵהָרה ּדִ ה ּבִ ְתַגּלֶ ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּתִ
נּו  ַנְפׁשֵ ְוָתֵגל  נּו  ִלּבֵ ַמח  ְוִיׂשְ ֵעיֵנינּו  ִיְראּו  ֵנָכר,  ֵאל  ִעּמֹו 
ה'  רּוְך  ּבָ ֱאלָֹקִיְך,  ָמַלְך  ְלִצּיֹון  ֱאֹמר  ּבֶ ֱאֶמת  ּבֶ יׁשּוָעְתָך  ּבִ
)סֹוד ה'(  ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן.  

ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶמֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינּו טֹוב 
]ָעֵלינּו[ ֵאֵלינּו  ׁשּוָבה  ָלנּו.  ֶרׁש  ִהּדָ ּוֵמִטיב 
ֵביְתָך  ֵנה  ּבְ ְרצֹוֶנָך.  ָעׂשּו  ׁשֶ ָאבֹות  ְגַלל  ּבִ ַרֲחֶמיָך  ֲהמֹון  ּבַ
ִבְנָינֹו  ּבְ ְוַהְרֵאנּו  ְמכֹונֹו.  ַעל  ָך  ׁשְ ִמְקּדָ ְוכֹוֵנן  ה  ִחּלָ ַבּתְ ּכְ
ב ּכֲֹהִנים  ִכיָנְתָך ְלתֹוכֹו, ְוָהׁשֵ ב ׁשְ ִתּקּונֹו. ְוָהׁשֵ ֵחנּו ּבְ ּמְ ְוׂשַ
ב  ְוָהׁשֵ ּוְלִזְמָרם.  יָרם  ְלׁשִ ְלדּוָכָנם  ּוְלִוִיים  ַלֲעבֹוָדָתם 
ְלִיְרָאה  ה'  ֶאת  ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ִלְנֵויֶהם.  ָרֵאל  ִיׂשְ
ְוַהּנֹוָרא, ַהִגּבֹור  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ֶאת   ּוְלַאֲהָבה 

)סי"ת(  ן ְיִהי ָרצֹון.  ָאֵמן ּכֵ



ֵסֶפר

הּו ַתח ֵאִלּיָ ת ּפָ ְסֻגּלַ
ּבֹו ְיֹבַאר:

א. ַעל ְיֵדי ֲאִמיָרָתּה זֹוִכים ְלָכל ַהְּבָרכֹות ְוַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ּוְרפּואֹות.

ָכר ַהָּגדֹול ְּבָעְלָמא ָהֵדין ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי. ב. ַהּׂשָ

ג. ְזַמֵּני ֵעת ָרצֹון ְלָאְמָרּה.

ר ֶאת ִּביַאת  ד. ַכֲאֶׁשר ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֹיאְמרּו "ָּפַתח ֵאִלָּיהּו" ִנְזֶּכה ֶׁשָּיֹבא ֵאִלָּיהּו ִויַבּׂשֵ
ַהּגֹוֵאל.

ָּכל ֶזה ְמֻלָּקט ִמִּדְבֵרי ֲחַז"ל – ַּבְבִלי ְירּוַׁשְלִמי ֹזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוִתּקּוִנים, ּוִמִסְפֵרי מּוָסר 
ְוִדְבֵריֶהם  זלה"ה,  ָהַאֲחרֹוִנים  ִמְּגדֹוֵלי  ֲהָלָכה  ִסְפֵרי  ֲחִסידּות,  ִסְפֵרי  ַקָּבָלה,  ּוִמַּבֲעֵלי 
ַהְּקדֹוִׁשים חֹוְצִבים ִמַּלֲהבֹות ֵאׁש, ַמְלִהיִבים ֶנֶפׁש ָהָאָדם ַלֲאִמיַרת ָּפַתח ֵאִלָּיהּו. ְּדָבִרים 
ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים ָּבֶהם, ַוֲאִפילּו ַהּלֹוְמִדים ְוַהְיֵרִאים ֵמֲחַמת 
 ֶחְסרֹון ְיִדיָעה. ְוַעל ְיֵדי ֵסֶפר ֶּזה ִּיְהֶיה ָיד ַהָּכל ְמַמְׁשְמִׁשין ָּבֶהן, ְוִיְזְּכרּו ִלְׁשמֹור ּוְלַקֵּים

ַמֲאָמָרם ז"ל.

ּבֹו ִיְמְצאּו ַרָּבִנים, ַמִּגיֵדי ִׁשעּור ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְמַלְּמִדים ּוְמַחְּנִכים ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר 
ֵיְלכּו ָּבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון. ַּגם ָּכל ְּבֵני ָאָדם ִיְמְצאּו ּבֹו ַהְדָרָכה ִנְפָלָאה ֵאיְך 

ְלַהְדִריְך ֶאת ֵּביָתם ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים.

ַהְּמַעֵּין ְּבֵסֶפר ֶזה ִּבְלִּתי ָסֵפק ְיַקֵּבל ּתֹוֶעֶלת ְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ְּבִהְתעֹוְררּות ְלֵאין ַעֹרְך 
ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלִהְתַחֵּזק ְלַקֵּים ִמְצוֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו.

ִנְסַּתְּיָמה ַהְּמָלאָכה ְוֹלא ִנְׁשְלָמה ְּתִהּלֹות ַלּבֹוֵרא ית"ש 

ָיָצא ָלאֹור ִלְכבֹוד יֹוָמא ְּדִהילּוָלא ֶׁשל ַהְמֻקָּבל ָהֶאלֹוִקי ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַמְלָאְך ה' 
 ְצָבקֹות ָהֵריַח ַהּטֹוב ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגַדאד זיע"א 

 י"ג ֱאלּול תשע"א ֵּבית ֶׁשֶמׁש )ק"ב ָׁשָנה ]102[ ִלְפִטיָרתֹו, תרס"ט-תשע"א(, 
ָנתֹו ק"ב ְוָנִקי ְוָזִכינּו ַעָּתה ְלַפְרֵסם ִמּׁשְ



ָנה  ָעְברּו ֵמַעל ֵמָאה ׁשָ
ל ָהֱאלִֹקי  ֻקּבָ שהגה”צ ַהּמְ
עְרג   רֹוְזְנּבֶ יּוְדל  י  ַרּבִ
זצוקלה”ה הֹוִציא ָלאֹור 
ים  דֹוׁשִ ֶאת ְסָפָריו ַהּקְ
ָעָמל  ְלַאַחר  ּתֹוָרה,  זֹוַהר 
ְוֵלילֹות  ָיִמים  ה  ַרּבָ ִויִגיָעה 
ָנה,  ׁשָ  20 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֲהפּוָגה  ְללֹא 
ֶאת  ְוָעַרְך  ט  ִלּקֵ ר  ִסּדֵ ֶהם  ּבָ
ְסָפָריו זֹוַהר ַהּתֹוָרה, ְלִפי ֵסֶדר 
מּוָבִאים  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּיֹות  ְרׁשִ ַהּפַ
ם  ּגַ ַהּמּוָבִנים  ַהּזֹוַהר  ִקְטֵעי 
ל  ּכָ ׁשֶ ָרה  ַמּטָ ּבְ ט,  ׁשָ ַהּפְ ְלִפי 
ים  ַטּנִ ְיהּוִדי ִויהּוִדי ַוֲאִפילּו ַהּקְ
ִרים  ָ ֶהם יּוְכלּו ִלְהיֹות ְמֻקּשׁ ּבָ ׁשֶ
ְלַפְרֵסם  ָזִכינּו  ַהּזֹוַהר.  ְלֵסֶפר 
ּיֹות  ְרׁשִ ּפַ ָלאֹור  ּוְלהֹוִציא 
עּוִרים  ָפָריו, ְוֵכן ׁשִ ֲאָחדֹות ִמּסְ
י  ָמִעים ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרּבִ ַהמּוׁשְ
ָראס ָהַאְדמֹו”ר  לֹום ְיהּוָדה   ּגְ ׁשָ

ִליָט”א. ֵמָהאְלִמין ׁשְ

 
ף ַהּיֹוִמי ב”זֹוַהר ּתֹוָרה”  עּוֵרי ּדַ ׁשִ

ָרֵאל” ו”זֹוַהר ָחק ְלִיׂשְ
ַרְדיֹו 2000 יֹומֹו ּבָ ִמיֵדי יֹום ּבְ

ָעה 3-5 ָ ִני ִמּשׁ ָכל יֹום ׁשֵ ּבְ
ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרּבִ

ִליָט”א. ָהַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ַדף ַהּיֹוִמי ”זֹוַהר ּתֹוָרה”  יעּוִרים ּבְ ׁשִ
יֹומֹו,   ָרֵאל” ִמיֵדי יֹום ּבְ ו”זֹוַהר ָחק ְלִיׂשְ

ִליָט”א  הּו ַמַמן ׁשְ ַעל ְיֵדי ָהַרב ֵאִלּיָ
ֹראׁש מֹוְסדֹות ”ּתֹוַרת ַאְבָרָהם” ַנְצֶרת ִעיִלית. 

ֶרְך  ִני יֹוֵצא ַלּדֶ ַרְעיֹון ַחְדׁשָ
ְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִמּמִ

ל ”זֹוַהר ּתֹוָרה” = 829 ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ם” = 829    ָרֵאל ַחי ְוַקּיָ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ”ּדָ

זֹוַהר” = 447 ל ”ּכּוָלם לֹוְמִדים ּבְ ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ִוד” = 447 ן ּדָ יַח ּבֶ ”ָיִביא ְמׁשִ

נּו ַיַחד  ּלָ ל יֹום ָויֹום ּכֻ לֹוַמר ַרק ִאם ִנְלַמד ּכָ ּכְ
ִוד  ן ּדָ יַח ּבֶ בֹוא ְמׁשִ ּיָ ה ׁשֶ דֹוׁש ִנְזּכֶ זֹוַהר ַהּקָ ּבְ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ הגה”צ ַרּבִ
ִליָט”א ָהַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ
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ּוְבקֹול ַהזֹוַהר בֶטל:  0722-990055
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ֹּתֶכן ִעְנָיִנים

ָנה  ָעְברּו ֵמַעל ֵמָאה ׁשָ
ל ָהֱאלִֹקי  ֻקּבָ שהגה”צ ַהּמְ
עְרג   רֹוְזְנּבֶ יּוְדל  י  ַרּבִ
זצוקלה”ה הֹוִציא ָלאֹור 
ים  דֹוׁשִ ֶאת ְסָפָריו ַהּקְ
ָעָמל  ְלַאַחר  ּתֹוָרה,  זֹוַהר 
ְוֵלילֹות  ָיִמים  ה  ַרּבָ ִויִגיָעה 
ָנה,  ׁשָ  20 ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֲהפּוָגה  ְללֹא 
ֶאת  ְוָעַרְך  ט  ִלּקֵ ר  ִסּדֵ ֶהם  ּבָ
ְסָפָריו זֹוַהר ַהּתֹוָרה, ְלִפי ֵסֶדר 
מּוָבִאים  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ּיֹות  ְרׁשִ ַהּפַ
ם  ּגַ ַהּמּוָבִנים  ַהּזֹוַהר  ִקְטֵעי 
ל  ּכָ ׁשֶ ָרה  ַמּטָ ּבְ ט,  ׁשָ ַהּפְ ְלִפי 
ים  ַטּנִ ְיהּוִדי ִויהּוִדי ַוֲאִפילּו ַהּקְ
ִרים  ָ ֶהם יּוְכלּו ִלְהיֹות ְמֻקּשׁ ּבָ ׁשֶ
ְלַפְרֵסם  ָזִכינּו  ַהּזֹוַהר.  ְלֵסֶפר 
ּיֹות  ְרׁשִ ּפַ ָלאֹור  ּוְלהֹוִציא 
עּוִרים  ָפָריו, ְוֵכן ׁשִ ֲאָחדֹות ִמּסְ
י  ָמִעים ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרּבִ ַהמּוׁשְ
ָראס ָהַאְדמֹו”ר  לֹום ְיהּוָדה   ּגְ ׁשָ

ִליָט”א. ֵמָהאְלִמין ׁשְ

 
ף ַהּיֹוִמי ב”זֹוַהר ּתֹוָרה”  עּוֵרי ּדַ ׁשִ

ָרֵאל” ו”זֹוַהר ָחק ְלִיׂשְ
ַרְדיֹו 2000 יֹומֹו ּבָ ִמיֵדי יֹום ּבְ

ָעה 3-5 ָ ִני ִמּשׁ ָכל יֹום ׁשֵ ּבְ
ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ ַעל ְיֵדי הגה”צ ַרּבִ

ִליָט”א. ָהַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ַדף ַהּיֹוִמי ”זֹוַהר ּתֹוָרה”  יעּוִרים ּבְ ׁשִ
יֹומֹו,   ָרֵאל” ִמיֵדי יֹום ּבְ ו”זֹוַהר ָחק ְלִיׂשְ

ִליָט”א  הּו ַמַמן ׁשְ ַעל ְיֵדי ָהַרב ֵאִלּיָ
ֹראׁש מֹוְסדֹות ”ּתֹוַרת ַאְבָרָהם” ַנְצֶרת ִעיִלית. 

ֶרְך  ִני יֹוֵצא ַלּדֶ ַרְעיֹון ַחְדׁשָ
ְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ִמּמִ

ל ”זֹוַהר ּתֹוָרה” = 829 ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ם” = 829    ָרֵאל ַחי ְוַקּיָ ִוד ֶמֶלְך ִיׂשְ ”ּדָ

זֹוַהר” = 447 ל ”ּכּוָלם לֹוְמִדים ּבְ ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ַהּגִ
ִוד” = 447 ן ּדָ יַח ּבֶ ”ָיִביא ְמׁשִ

נּו ַיַחד  ּלָ ל יֹום ָויֹום ּכֻ לֹוַמר ַרק ִאם ִנְלַמד ּכָ ּכְ
ִוד  ן ּדָ יַח ּבֶ בֹוא ְמׁשִ ּיָ ה ׁשֶ דֹוׁש ִנְזּכֶ זֹוַהר ַהּקָ ּבְ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ָראס  לֹום ְיהּוָדה ּגְ י ׁשָ הגה”צ ַרּבִ
ִליָט”א ָהַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ֵנס ָקרֹוב ִאֶי”ַה ִיּכָ ְבּ
”י” בֶטל: 0722-990044  ּבִ ְל”קֹול ָהַרׁשְ

ּוְבקֹול ַהזֹוַהר בֶטל:  0722-990055
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 האל תח אמירת העסק  מז~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~מ עלת 

האל תח אמירת  הע סק ֲֲִִִֵֵַַַַָָָמ עלת 

הזה"ק) ְִַַ(ולד

àקצרה : ְְְִִֶָָונמנה 

àרחמים .א . יłראל  áא êת קõŁת.ב.מקרב áזרõת לטהרג.מבæל זõכה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
עד  äפגם  סיג מéל  ã כé מזä נפלא àאõר ותזהיר ôŁאיר  õמתŁ נ את Łâלקäְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לגמרי . ã אïרëŁ. הרע.ד ויצר המקטרגים  éל õמעצמ י מרה.מרחיק ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הàא . äבעõלם הåה  àעõלם רעים äמõâëתו .מëקרים רעõת מôאוõת  יìצל ְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

נíים.ז.רעõת. לעõłת õכחà ŁçŁ הם את Łמפרä éהõגה ה äא  יז éהח.הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ה ם . àנעם äמבין .ט.לחזõת מאיר  ללב האבן לב üפõוה הêב, מæמט äם  נ ðל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

àיד õ.י . äמתקçם õ דäëל את להבין  יłראל .יא .זõכה ôפõêת להתקàל מסáל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

õêŁמדים  àŁזכäת הâחק", Łàעת עליו üלסמ Łמעõן  רàי  הäא  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"éדאי 
נ Łäע אמן, ä עלינ יגן  õתä זכ יõחאי àר Łמעõן רàי האלקי הìôא Łל  õספרàְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

.ä לנ üצרìה àְְִַָָָכל

נõטריקõן : הâח"ק  הâחק", Łàעת עליו  üלסמ Łמע õן  ר àי הäא ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹ"éדאי 
זי "עחק בריוâ'ה õגים ה ' הרàŁ"י  Łל  õרתõô Łõ דñה הזõהר õêŁמדי éל õמר  , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

עליהם  çŁלëד עליו לה ען  יכõלים  àודאי  ,õמõ יà י õם âבר  יעבõר ולא  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹחק 
.õתä זכà ä צלì וי àמים  ְְְְִִִַַָָזכ äת

זה ידי ôבõתà'בר 'פעïŁ'Łעי'ועל רא Łי הע õלמõת, Łהעõסק רàŁ"י כל  , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגŁמי . רäחני  רב לŁפע Łâמçא àסçעôא  יזéה õרתõתàְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

הר àŁ"י õôŁרת דוקא, Łõ דñה זõהר ללמõד äתנõ א מצ äה מהימנא  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרעיא 
עד  הäא  üäרà Łõ דñל מנäחה לתת ולא ללמõד  üוצרי הõâר õת, סõף עד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמאיר

äגאלנçŁ(.ריט ïנחס  ל äëêד (זõהר מõôŁקק וזéה, טהõרה õמתŁìŁ Łמי âע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הåה  Łõ דñתייא )הï יהäדה .(רàי  ְְִֶַַַַָָָ
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האל תח אמירת  הע סק ֲֲִִִֵֵַַַַָָָמ עלת 

הזה"ק) ְִַַ(ולד

àקצרה : ְְְִִֶָָונמנה 

àרחמים .א . יłראל  áא êת קõŁת.ב.מקרב áזרõת לטהרג.מבæל זõכה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ
עד  äפגם  סיג מéל  ã כé מזä נפלא àאõר ותזהיר ôŁאיר  õמתŁ נ את Łâלקäְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לגמרי . ã אïרëŁ. הרע.ד ויצר המקטרגים  éל õמעצמ י מרה.מרחיק ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הàא . äבעõלם הåה  àעõלם רעים äמõâëתו .מëקרים רעõת מôאוõת  יìצל ְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

נíים.ז.רעõת. לעõłת õכחà ŁçŁ הם את Łמפרä éהõגה ה äא  יז éהח.הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ה ם . àנעם äמבין .ט.לחזõת מאיר  ללב האבן לב üפõוה הêב, מæמט äם  נ ðל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

àיד õ.י . äמתקçם õ דäëל את להבין  יłראל .יא .זõכה ôפõêת להתקàל מסáל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

õêŁמדים  àŁזכäת הâחק", Łàעת עליו üלסמ Łמעõן  רàי  הäא  ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"éדאי 
נ Łäע אמן, ä עלינ יגן  õתä זכ יõחאי àר Łמעõן רàי האלקי הìôא Łל  õספרàְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

.ä לנ üצרìה àְְִַָָָכל

נõטריקõן : הâח"ק  הâחק", Łàעת עליו  üלסמ Łמע õן  ר àי הäא ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹ"éדאי 
זי "עחק בריוâ'ה õגים ה ' הרàŁ"י  Łל  õרתõô Łõ דñה הזõהר õêŁמדי éל õמר  , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

עליהם  çŁלëד עליו לה ען  יכõלים  àודאי  ,õמõ יà י õם âבר  יעבõר ולא  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹחק 
.õתä זכà ä צלì וי àמים  ְְְְִִִַַָָזכ äת

זה ידי ôבõתà'בר 'פעïŁ'Łעי'ועל רא Łי הע õלמõת, Łהעõסק רàŁ"י כל  , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגŁמי . רäחני  רב לŁפע Łâמçא àסçעôא  יזéה õרתõתàְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ

הר àŁ"י õôŁרת דוקא, Łõ דñה זõהר ללמõד äתנõ א מצ äה מהימנא  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהרעיא 
עד  הäא  üäרà Łõ דñל מנäחה לתת ולא ללמõד  üוצרי הõâר õת, סõף עד ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמאיר

äגאלנçŁ(.ריט ïנחס  ל äëêד (זõהר מõôŁקק וזéה, טהõרה õמתŁìŁ Łמי âע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הåה  Łõ דñתייא )הï יהäדה .(רàי  ְְִֶַַַַָָָ



בר  מט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~תח 

בר ֶַָָתח

אי� ואי�  יּצילנ ּו ה�� ּי�ראל  ּכלל  על  הע ֹוברי� א ּלּו ק �י�  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבימי� 
לע ֹורר  ּבּמה ותּו�ּיה עצה ּומב ּק�י� �ֹואלי� ורּבי�  יֹו�, ּילד  מה ְְְְִִִֵֵֶַַָָ�ְִֵֵֵַַַיֹודע 

ה"י. ק �ֹות  ּגזרֹות  ּכל  ּולב ּטל �מי� להתחּזקרחמי צריכי� ּבו ּדאי ַ�ְְִֵֵֵַַָָָ
זיע"א, י ֹוחאי  ּבר �מעֹו� רּבי האלהי ה ּתּנא �ל  קד �ֹו ּבדברי וללמד

ּברחמי�, הּגל ּות  מ�  נצא הזוה"ק ּב�פר הּקריאה �ּבזכּות  (א� הּמבטיח ַ

רּבֹותינ ּו) מּדברי ּכּידּוע ּכלל  הבנה עליוללא  ל�מ� �מעֹו� ר ּבי הּוא ּוכדאי ְֹ�ְְִִֵֵַַַָָָָ
הּדחק. ּב�פר ּב�עת  והּלּמּוד  הּקריאה ּבזכ ּות  �רק  ּבעליל מּזה ורֹואי�  ְִִֶַ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

רח"ל. וי�ּורי�  צרֹות  ּבלא  ּברחמי�  ונ ּגאל  �ּנז ּכה לנ ּו מבטח ְְִִִֵָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַָָָֻהזוה"ק 
עת  מ� ּגל �הּזמ�  �ּכּיד ּוע  וה�ליחֹות  הרחמי�  ימי  הּלל ּו ּביּמי�  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻ�ְְְִִֵַַָָָָּובפרט 
ל ֹומר  ה ּפחֹות  ּולכל  הּזהר , ּתּקּוני ּבאמירת ּולהתע ֹורר לע ֹורר  ְִִֵַַַַַָָֹ�ְְְִֵֵַָרצֹו� 

הּמכ ּנה הּזהר  ּבתּקּוני הּנמצא  הּזהר לּטֹוב "ּתפילת  זכּור אלּיהּו ."ּפתח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹֹֻ

למהרח"ּוּוב  חּיי�  ע� ּב��הק ּדמת ּכתב  ל �ֹונ ֹו:האר"יז"ל וזה ז"ל , ְְְְֵֶַָ
הּק לפני  ּגד ֹולה ו �מחה מצוה הּלל ּו הּזאתּבדֹורֹות החכמה �ּיתּגּלה ּב"ה 

זה  על מֹורי� ּבּזהר מאמרי�  וכּמה מ�יח. יבֹוא וכל�ּבזכּות ֹו - כו '. ְָ
הּקדֹו� ּבּזהר ולקרא  ללמד  יֹו� מידי לה�ּתּדל  צרי� ואחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹאחד 

אמ� . ּבימינ ּו ּבמהרה הּגא ּולה ּולקירּוב ּי�ראל  ּכלל  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָלהצלחת 
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נח  àתבת õמé äמגõג õáג äממלחמת מהäàëל ä צלì י זהר... õêŁמדים  äêְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹא
נłא ) åהר ע "ד, ע "ב  זו "ח  רעים.(תיקוני  ïגעים  מéל  נõðלים  הçרק). éגן .(תקי"ז , ְְִִִִִַַַָָָָָָֹ

הŁëיח  את äמביאים הñל õïת את מבæלים  ה ñטר äגים, להàŁתת ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָזõכים 
Łמיני) אפרים מחנה âגל לאברהם, חסד Łלמה, הìפŁ.(הגר "אאבן  Łâמקä מטהר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

יõעץ) לי õצרם (ïלא áדõל  רäח נחת וע łõים  הáא êה את מקרבים (מק"מ. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
Łלימה .àחõל:.לתיקו"ז) Łנה õמé אחת Łעה :מחהłà: צערàä Łנה, אלף  ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

Łנה. אלף  מאה  :ערביëה õôרה.äבכתל  Łנה  מלי õן  – ע łר àŁàת:ïי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
õôרה . Łנה אלף אחת Łעה  על  łכר  Łנה .łàמחה:מקàלים מלי õן  :צערàä ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

õôרה . Łנה מליõן מאה :ערביëה õôרהäבכתל  Łנה מליארד  – עłר  ïי  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
זיע"א ) סאלי àאàא  õæב, הרי"ח הfiמחה, Łער צâיקים אõרח õת  פ"ג, נתן  âרàי .(אבת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹ

äמתקàלõת נŁמעõת ôŁפõêתיהם זõכים  àלבד  "àגדיהם אäàחצירא, (ר"י ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ïרס.הfiרד") לקàל מנת על êŁא Łמים , לŁם ה ' ע õבדי נקראים הם  רק . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ü לëה ïני äמרõאי Łכינה, ïני לקàל אבõת)וזõכים ïרקי אזäלאי, הŁëיח.(ר "א  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

à" עליהם : יאמר  הáעôי!çŁéב õא  ýתäהעם!".זכ àגאêת  חלק  Łי ý ןלôי מי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
זõכים  àäו âאי ...Łõדñה הåהר את קד Łõים  הðאן עם  ללמד  ä תחילçŁ ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוהיה

מŁיח. חבלי  àלי àקר õב ז')ל áאêה מערכת י łראל לי(סג êת õŁמע  עëי ä ל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
Łõ דñ ה ז õהר  ילדים  עם  äלמדçŁ( קאמארנא)נערים עם  זקנים חי). Ł אי .(àן ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
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אי� ואי�  יּצילנ ּו ה�� ּי�ראל  ּכלל  על  הע ֹוברי� א ּלּו ק �י�  ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבימי� 
לע ֹורר  ּבּמה ותּו�ּיה עצה ּומב ּק�י� �ֹואלי� ורּבי�  יֹו�, ּילד  מה ְְְְִִִֵֵֶַַָָ�ְִֵֵֵַַַיֹודע 

ה"י. ק �ֹות  ּגזרֹות  ּכל  ּולב ּטל �מי� להתחּזקרחמי צריכי� ּבו ּדאי ַ�ְְִֵֵֵַַָָָ
זיע"א, י ֹוחאי  ּבר �מעֹו� רּבי האלהי ה ּתּנא �ל  קד �ֹו ּבדברי וללמד

ּברחמי�, הּגל ּות  מ�  נצא הזוה"ק ּב�פר הּקריאה �ּבזכּות  (א� הּמבטיח ַ

רּבֹותינ ּו) מּדברי ּכּידּוע ּכלל  הבנה עליוללא  ל�מ� �מעֹו� ר ּבי הּוא ּוכדאי ְֹ�ְְִִֵֵַַַָָָָ
הּדחק. ּב�פר ּב�עת  והּלּמּוד  הּקריאה ּבזכ ּות  �רק  ּבעליל מּזה ורֹואי�  ְִִֶַ�ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

רח"ל. וי�ּורי�  צרֹות  ּבלא  ּברחמי�  ונ ּגאל  �ּנז ּכה לנ ּו מבטח ְְִִִֵָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַָָָֻהזוה"ק 
עת  מ� ּגל �הּזמ�  �ּכּיד ּוע  וה�ליחֹות  הרחמי�  ימי  הּלל ּו ּביּמי�  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻ�ְְְִִֵַַָָָָּובפרט 
ל ֹומר  ה ּפחֹות  ּולכל  הּזהר , ּתּקּוני ּבאמירת ּולהתע ֹורר לע ֹורר  ְִִֵַַַַַָָֹ�ְְְִֵֵַָרצֹו� 

הּמכ ּנה הּזהר  ּבתּקּוני הּנמצא  הּזהר לּטֹוב "ּתפילת  זכּור אלּיהּו ."ּפתח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹֹֻ

למהרח"ּוּוב  חּיי�  ע� ּב��הק ּדמת ּכתב  ל �ֹונ ֹו:האר"יז"ל וזה ז"ל , ְְְְֵֶַָ
הּק לפני  ּגד ֹולה ו �מחה מצוה הּלל ּו הּזאתּבדֹורֹות החכמה �ּיתּגּלה ּב"ה 

זה  על מֹורי� ּבּזהר מאמרי�  וכּמה מ�יח. יבֹוא וכל�ּבזכּות ֹו - כו '. ְָ
הּקדֹו� ּבּזהר ולקרא  ללמד  יֹו� מידי לה�ּתּדל  צרי� ואחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹאחד 

אמ� . ּבימינ ּו ּבמהרה הּגא ּולה ּולקירּוב ּי�ראל  ּכלל  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָלהצלחת 



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~מח תח אמירת העסק  מ עלת

נח  àתבת õמé äמגõג õáג äממלחמת מהäàëל ä צלì י זהר... õêŁמדים  äêְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹא
נłא ) åהר ע "ד, ע "ב  זו "ח  רעים.(תיקוני  ïגעים  מéל  נõðלים  הçרק). éגן .(תקי"ז , ְְִִִִִַַַָָָָָָֹ

הŁëיח  את äמביאים הñל õïת את מבæלים  ה ñטר äגים, להàŁתת ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָזõכים 
Łמיני) אפרים מחנה âגל לאברהם, חסד Łלמה, הìפŁ.(הגר "אאבן  Łâמקä מטהר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

יõעץ) לי õצרם (ïלא áדõל  רäח נחת וע łõים  הáא êה את מקרבים (מק"מ. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
Łלימה .àחõל:.לתיקו"ז) Łנה õמé אחת Łעה :מחהłà: צערàä Łנה, אלף  ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

Łנה. אלף  מאה  :ערביëה õôרה.äבכתל  Łנה  מלי õן  – ע łר àŁàת:ïי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
õôרה . Łנה אלף אחת Łעה  על  łכר  Łנה .łàמחה:מקàלים מלי õן  :צערàä ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

õôרה . Łנה מליõן מאה :ערביëה õôרהäבכתל  Łנה מליארד  – עłר  ïי  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
זיע"א ) סאלי àאàא  õæב, הרי"ח הfiמחה, Łער צâיקים אõרח õת  פ"ג, נתן  âרàי .(אבת ְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹ

äמתקàלõת נŁמעõת ôŁפõêתיהם זõכים  àלבד  "àגדיהם אäàחצירא, (ר"י ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ïרס.הfiרד") לקàל מנת על êŁא Łמים , לŁם ה ' ע õבדי נקראים הם  רק . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ü לëה ïני äמרõאי Łכינה, ïני לקàל אבõת)וזõכים ïרקי אזäלאי, הŁëיח.(ר "א  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

à" עליהם : יאמר  הáעôי!çŁéב õא  ýתäהעם!".זכ àגאêת  חלק  Łי ý ןלôי מי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ
זõכים  àäו âאי ...Łõדñה הåהר את קד Łõים  הðאן עם  ללמד  ä תחילçŁ ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹוהיה

מŁיח. חבלי  àלי àקר õב ז')ל áאêה מערכת י łראל לי(סג êת õŁמע  עëי ä ל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
Łõ דñ ה ז õהר  ילדים  עם  äלמדçŁ( קאמארנא)נערים עם  זקנים חי). Ł אי .(àן ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ





 האל תח סגת לספר נא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~הקמה 

האל תח  סגת לספר הקמה

אל ה]ה'אמרי ' [תח בטיפתה'יתק ל ו'פ ה  ראל ,יחד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ה אל רלמי דאיתא למה, לגא ה  ראל ל  יז ואי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻבזה 

היה, ביאים גדל פ"ה )הביא  הת(ער בין ו מע  י ב בואי  . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
לכב תת מצאי כל  דר מהרה, תנ א לגאל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹראל

יראל . ל ְְִֵֵֶֶָֻזכתיהם 

חס רב  רית ה ם  העניק ונעלה ,  קד א צר יקרה , ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמרלית
עלי נה קד ה תחר ,דה ה הר ספר והא  סגה , עם נְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻלע
אמן. עלינ יגן  ת זכ י חאי ר מע ן ר י האלקי  ה א  ידי  ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹעל
ונאל  זה לנ מבטח דה ה הר ספר והד הריאה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻבזכ ת
ה הר  ספר מבאר זה בר ליצלן. רחמנא וי רים  צרת  ללא  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹרחמים
"הרעיא ה ל ם  עליו נר מה ל  קד מי ,עצמ דְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה
מלא מעמד  ולחבריו  יחאי  ר מען לרי  נגלה היה א ר ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמהימנא",

מעלה. ל מי יבה רה סתרי  להם  מג ה  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָה ד,

אמן  עלינ יגן  תזכ לר"י  הלם  עליו  נר מה א מר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכ
נא , רת  ד ה יפקןהר ה הר ספר  איה  יל חרא "האי  ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

רחמי " ל תא מן  י. ְֲִֵֵַָָ

ני יצא ,דה ה הר  ספר , החר זכ ת ה ברים: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאר
ר  הלת  מן מיח !י ראל חבלי  צער ללא וי רים  צרת ללא חמים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

עה מבאר, ההר ני  פר ! לכ ימהס מ מים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹואף
ולחבריא י חאי  ר מען לרי  נגלה לטב זכ ר הביא   האלְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
יצאה נמת, ני  ענין רה סתרי עהם  ולמד  ,ע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָק יא 

מכתבים אודות מפעל הזוהר העולמי
יום א' וישב לסדר ויאמר צדקה ממנה תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א

קדישא הרשב"י  בוצינא  נשמת התנא הקדוש  מניצוץ  בדרא  חד  הרבים  מזכה 
זיע"א, אשר בזכות הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא 

יפקון מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  בשם  חרדים,  של 
ללמוד  לבחורים  שאין  ח"ו  אמר  שכביכול  שליט"א 
זוה"ק ח"ו,  וקמתי ועליתי ונכנסתי בקודש פנימה אל 
לשמוע  נחרדתי  בזה"ל:  לפיו  ושאלתי  שליט"א  מרן 
בזה"ל: הרבה דברים אומרים  וא"ל  שכך הרב פסק!! 
כך, אלא אדרבה  ח"ו שאומר  לך להתרגש  בשמי מה 
מקובלני ממרן החזון איש זצוקללה"ה שאין ספר מוסר 
מעורר ומחזק כמו הזוה"ק וחובה קדושה בפרט לבני 
למו"ר  זאת  לכתוב  ואמרתי  בו, עכל"ק.  תורה לעסוק 

האדמו"ר כדי לחזק ידיו.
בברכת התורה אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעיה"ק 
אלעד ת"ו

לאדוננו  מאד  מקורב  אני  כי  למודעי,  וזאת  נ.ב 
עט"ר האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא, ורבות פעמים 
עימו בענין השיעור שאנחנו מוסרים לבעלי  דיברתי 
בתים ואברכים יראים בזוה"ק, והתייעצתי עימו בענין 
השיעור שאנחנו מוסרים לבעלי בתים ואברכים יראים 
בזוה"ק והתייעצתי עמו עד היכן מותר ללמוד, ואמר 
וודאי  בשמים  גדול  רעש  עושה  זה  פעמים,  כמה  לי 

מביא לקידוש ה' וקירוב הגאולה, תמשיכו בזה.

נ.ב עתה הגיע לי עוד 6 קרטונים של החוברות ששלח האדמו"ר, וכבר בבקר 
ימים חילק הכל  ובשני  זאת לחסיד ברסלב אחד שמחלק ספרים בצמתים,  נתתי 

בצומת רעננה צפון ואין ספק שזה גורם מודעות גדולה ללימוד הזוה"ק.
 יישר כחכם ומוקירכם
אי"ש ב"ר ציון בוגנים

בר ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נ  תח
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האל תח  סגת לספר הקמה

אל ה]ה'אמרי ' [תח בטיפתה'יתק ל ו'פ ה  ראל ,יחד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ה אל רלמי דאיתא למה, לגא ה  ראל ל  יז ואי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻבזה 

היה, ביאים גדל פ"ה )הביא  הת(ער בין ו מע  י ב בואי  . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
לכב תת מצאי כל  דר מהרה, תנ א לגאל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹראל

יראל . ל ְְִֵֵֶֶָֻזכתיהם 

חס רב  רית ה ם  העניק ונעלה ,  קד א צר יקרה , ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמרלית
עלי נה קד ה תחר ,דה ה הר ספר והא  סגה , עם נְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻלע
אמן. עלינ יגן  ת זכ י חאי ר מע ן ר י האלקי  ה א  ידי  ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹעל
ונאל  זה לנ מבטח דה ה הר ספר והד הריאה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻבזכ ת
ה הר  ספר מבאר זה בר ליצלן. רחמנא וי רים  צרת  ללא  ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹרחמים
"הרעיא ה ל ם  עליו נר מה ל  קד מי ,עצמ דְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָה
מלא מעמד  ולחבריו  יחאי  ר מען לרי  נגלה היה א ר ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמהימנא",

מעלה. ל מי יבה רה סתרי  להם  מג ה  ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָה ד,

אמן  עלינ יגן  תזכ לר"י  הלם  עליו  נר מה א מר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכ
נא , רת  ד ה יפקןהר ה הר ספר  איה  יל חרא "האי  ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

רחמי " ל תא מן  י. ְֲִֵֵַָָ

ני יצא ,דה ה הר  ספר , החר זכ ת ה ברים: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאר
ר  הלת  מן מיח !י ראל חבלי  צער ללא וי רים  צרת ללא חמים  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

עה מבאר, ההר ני  פר ! לכ ימהס מ מים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹואף
ולחבריא י חאי  ר מען לרי  נגלה לטב זכ ר הביא   האלְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
יצאה נמת, ני  ענין רה סתרי עהם  ולמד  ,ע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָק יא 

בר ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נ  תח
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הא הרי  , ת מח ויב ז כה  ה א ם ,תמ אחרי  חי  החכם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיה 
עם עצמ החכם  ה א, לעלם א  ה א ספק ואין  ,ת להחי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרם

ניו לקל   לקראת יצאין רחמ הי איסטר לסה(סיעת מהרח"א  האן ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ

כג : ולח ר ת אברהם ן  ספר(. ְְְְִִֶַַַַָָָָ

ביל  הא  להיק שהצי ן מביא  זי "ע, מסדיגרה האדמ"ר ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָוכן
היק ". לנמת ה א ה יק ל ו"ה פר ,פוה ספרהף תב (וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

זי"ע פלאג 'י חים לר י רי "ז, את  ס' מערכת  וחים .)ד רה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ע ֹולה  ּפיו  הבל  ה ּנה ּדברי� , מּפיו  האד�  מֹוציא  וכא �ר האל ֹוקי, הּתּנא  ִֵָ�ְִִִִִֵֶָָָָ�ְְְִִֶַַַַָָּבנ �מת 
למעלה  ּפֹועל  ע "ה, הר�ּב"י ּבת ֹורת  ּכ�ּלֹומד  ּובו ּדאי רֹו�� , וע ֹו�ה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלמעלה
מ�ּתּת�  מ ּמ� ּכאיל ּו הּוא  והרי וחבריו , ר�ּב"י לנ �מת  ו �מחה ְְִִֵֵַַָ�ֵַָ�ְְְְְְְִִִִַַַָהתע ֹוררּות 
לה�ּתּת�  לבֹוא  לעתיד  ּג�  ויז ּכה ּדמהימנ ּותא  היכלא  מ ּבני הּוא  והרי  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ִֶַָע ּמה� 
מ�ה  ּכעני�  י�ראל  �ל  נ �מת�  �ר� �ה ּוא  הר �ּב"י , �ל  ּב�מחת ֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולרא ֹות 

י�ראל . ּכלל  �מחת  היא  ר�ּב"י �ל  �מחת ֹו והרי  ע "ה, הזֹוהררּבינ ּו מא ֹורֹות  (וע ּי�  ֵַַ�ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ק -קא ) .ּד�  ַ

אחר,ח�ידי� ּב�פר ד . צּדיק  ּדברי  �ּמפר� צּדיק  ּכל  וז"ל : תקנ "ט: �ימ�  ְֵֶ
מ�  לבּק� ע ּמֹו והֹול � יפ ֹות , ּפני�  ּב�בר  ּומק ּבל ֹו ּכנג ּדֹו הּתּנא  יֹוצא  ּכ�ּמת ,
ּבא ֹות  ו ��  טֹוב ֹות . עליו  לד ּבר הּקּב"ה לפני ּומעמיד ֹו עליו , להקל  הּמלאכי� 
טֹובה  ּומליצי�   �� עליו  מת ּפּללי�  ה� מּפיה� , �מּועה הא ֹומר וכל  רכ "ד :

ּנֹורא  � ּפּור הּקד ֹו�י� , ּב�פרי�  �ּכת ּוב  ּוכמֹו �היה מהּמהר�"ל עליו . זצ"ל , 
מני� , כבר היה  ולא  מעריב להת ּפּלל  הּמדר� לבית  מאחר ּבא  ּופע�  מֹוכיח , ל ֹו
לא  והּפע� מ ּו�ר, ל ֹו ל ֹומר צרי � היה הּמֹוכיח ּכלל  ּובדר� ּביחיד ּות , והת ּפּלל 
�ראיתי ל ֹו, ענה מ ּו�ר. לי אמרּת לא  ל ּמה ה ּמהר�"ל , א ֹות ֹו ו �אל  ל ֹו, אמר
ל ֹו אמר ּכל ּו� . אמרּתי לא  לכ�  מעריב, להת ּפּלל  א ּת� �ּבא ּו זקני�  �ני 

והי ֹות הּמהר�"ל , הּתֹו�פֹות, ּבעלי והר"י ּת� הר ּבנּו היּו האּלּו זקני� ��ני 
מאחר, ּבאתי לכ� הר"י , על ּת� רּבנ ּו �ל הּק�יא  לתר� מאד טרּוד והייתי

א ֹותי ללּוֹות להי ֹות ּובאּו יכֹול  לא  ּכבר א ּתה אז א ֹות� , לרא ֹות  זכית  וא� , 
�ּלי. הּמֹוכיח 

אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נב  תח סגת לספר הקמה

מען רי  ל תקד  ח רב "ה  להם: ואמרה ממים  קל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻת
"וכה ה ן :  ז נבאה  ואמרה ה סיפה  ואחר עלם", י חאי ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָָר
דרא לתא ית ד  יל חרא מהאי  ית רנסן לתא נא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָני 

ארץ '". רר 'קראתם  ,בגינ ימא, סף ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָתראה 

 החר מה  ית רנסן למה אדם ני  ה הברים: ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאר
יתק ם תבזכ המים , סף  האחרן ר למה יתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאר

הלמה. הא ה על המרז "ארץ רר "קראתם ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻה סק

ח ים עץ צמח בפרי יעקב הרב  רינמ ההת א' פרק הב עת חג  (ער  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

המהרח"ו ) וליל ם ה בעת, וחג  סח, ל  ביעי  לילת נאמר : ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
המים  א לפי החכמה, עמק לגת   לפר מצוה רה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהענא

לפרם ורא י לסדת מכן  זמן  והא  רמא .אאזהמן ְְְְְְְְַַַָָָָָָָ

זיע "א, י חאי  ר מען  רי  האלקי  הא ל  קבר על ְְְֱִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹבפרט
פתתיו זה אר קבר על האדרת  לקרא ה דלה ה גה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻד עה

חז"ל כמאמר העלין , הפע  עלינ  ילהמ צז.)בבת אמר (יבמת : ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מם י חנן בר ב רי  אמרים חכם למיד  ל יחאי  ן  מע ן רי  ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

בר  בבת פת תיו הה עלם  מיו ה רםג מעה  זה, לפי  . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
טֹובי�והרמ"קא. וימי�  ה�ּבת  ּוב ּיֹו� לילה חצֹות  אחר ּכל  ּכ� , ּכמֹו ּכתב  

צּדיקי�  א ֹור ּוב�פר הּקּבלה. ּבחכמת  לה�ּכיל  כח-ל )מ� ּגלי� �ע�ק (כ "ב, ּכתב  
ה�ּכה, ּבת ֹו� ה�ּכֹות  ּובחג  חצ ֹות  אחר �ּבת ֹות  ּבערבי הצלחת ּה הּקּבלה  חכמת 

ה�ב ּוע ֹות . ּובחג 
לציּונ ֹוב. הּבאי�  והיא � - זי"ע ! הר �ב "י  הּמימרא  ּבעל  הּוא  מי  חזי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ּפּוק 

הּקד ֹו�", "הזֹוהר ּתֹורת ֹו את  ללמ ֹוד  הּקד ֹו�י�  ּדבריו  את  ּמק ּימי� לא  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקד ֹו�
אגרי. מרפ�י�  זה ְְְִִֵֵֶַ�ַוהרי

הּוא ג. ּברי � ק ּוד �א  ּבדא , ּדא  ּמתק �רי�  אינ ּו�  דרגי�  ּתלת  בזֹוה"ק : ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָוכת ּוב
וכּו' וי�ראל , עג .)א ֹורייתא  הת ּדּבק ּות (ח"ג  מע ֹורר הר�ּב"י ּבת ֹורת  וה ּלֹומד  . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
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הא הרי  , ת מח ויב ז כה  ה א ם ,תמ אחרי  חי  החכם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהיה 
עם עצמ החכם  ה א, לעלם א  ה א ספק ואין  ,ת להחי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרם

ניו לקל   לקראת יצאין רחמ הי איסטר לסה(סיעת מהרח"א  האן ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ

כג : ולח ר ת אברהם ן  ספר(. ְְְְִִֶַַַַָָָָ

ביל  הא  להיק שהצי ן מביא  זי "ע, מסדיגרה האדמ"ר ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָוכן
היק ". לנמת ה א ה יק ל ו"ה פר ,פוה ספרהף תב (וכן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָ

זי"ע פלאג 'י חים לר י רי "ז, את  ס' מערכת  וחים .)ד רה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ע ֹולה  ּפיו  הבל  ה ּנה ּדברי� , מּפיו  האד�  מֹוציא  וכא �ר האל ֹוקי, הּתּנא  ִֵָ�ְִִִִִֵֶָָָָ�ְְְִִֶַַַַָָּבנ �מת 
למעלה  ּפֹועל  ע "ה, הר�ּב"י ּבת ֹורת  ּכ�ּלֹומד  ּובו ּדאי רֹו�� , וע ֹו�ה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלמעלה
מ�ּתּת�  מ ּמ� ּכאיל ּו הּוא  והרי וחבריו , ר�ּב"י לנ �מת  ו �מחה ְְִִֵֵַַָ�ֵַָ�ְְְְְְְִִִִַַַָהתע ֹוררּות 
לה�ּתּת�  לבֹוא  לעתיד  ּג�  ויז ּכה ּדמהימנ ּותא  היכלא  מ ּבני הּוא  והרי  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ִֶַָע ּמה� 
מ�ה  ּכעני�  י�ראל  �ל  נ �מת�  �ר� �ה ּוא  הר �ּב"י , �ל  ּב�מחת ֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולרא ֹות 

י�ראל . ּכלל  �מחת  היא  ר�ּב"י �ל  �מחת ֹו והרי  ע "ה, הזֹוהררּבינ ּו מא ֹורֹות  (וע ּי�  ֵַַ�ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ק -קא ) .ּד�  ַ

אחר,ח�ידי� ּב�פר ד . צּדיק  ּדברי  �ּמפר� צּדיק  ּכל  וז"ל : תקנ "ט: �ימ�  ְֵֶ
מ�  לבּק� ע ּמֹו והֹול � יפ ֹות , ּפני�  ּב�בר  ּומק ּבל ֹו ּכנג ּדֹו הּתּנא  יֹוצא  ּכ�ּמת ,
ּבא ֹות  ו ��  טֹוב ֹות . עליו  לד ּבר הּקּב"ה לפני ּומעמיד ֹו עליו , להקל  הּמלאכי� 
טֹובה  ּומליצי�   �� עליו  מת ּפּללי�  ה� מּפיה� , �מּועה הא ֹומר וכל  רכ "ד :

ּנֹורא  � ּפּור הּקד ֹו�י� , ּב�פרי�  �ּכת ּוב  ּוכמֹו �היה מהּמהר�"ל עליו . זצ"ל , 
מני� , כבר היה  ולא  מעריב להת ּפּלל  הּמדר� לבית  מאחר ּבא  ּופע�  מֹוכיח , ל ֹו
לא  והּפע� מ ּו�ר, ל ֹו ל ֹומר צרי � היה הּמֹוכיח ּכלל  ּובדר� ּביחיד ּות , והת ּפּלל 
�ראיתי ל ֹו, ענה מ ּו�ר. לי אמרּת לא  ל ּמה ה ּמהר�"ל , א ֹות ֹו ו �אל  ל ֹו, אמר
ל ֹו אמר ּכל ּו� . אמרּתי לא  לכ�  מעריב, להת ּפּלל  א ּת� �ּבא ּו זקני�  �ני 

והי ֹות הּמהר�"ל , הּתֹו�פֹות, ּבעלי והר"י ּת� הר ּבנּו היּו האּלּו זקני� ��ני 
מאחר, ּבאתי לכ� הר"י , על ּת� רּבנ ּו �ל הּק�יא  לתר� מאד טרּוד והייתי

א ֹותי ללּוֹות להי ֹות ּובאּו יכֹול  לא  ּכבר א ּתה אז א ֹות� , לרא ֹות  זכית  וא� , 
�ּלי. הּמֹוכיח 

אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נב  תח סגת לספר הקמה

מען רי  ל תקד  ח רב "ה  להם: ואמרה ממים  קל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻת
"וכה ה ן :  ז נבאה  ואמרה ה סיפה  ואחר עלם", י חאי ְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָָר
דרא לתא ית ד  יל חרא מהאי  ית רנסן לתא נא ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָני 

ארץ '". רר 'קראתם  ,בגינ ימא, סף ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָתראה 

 החר מה  ית רנסן למה אדם ני  ה הברים: ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאר
יתק ם תבזכ המים , סף  האחרן ר למה יתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאר

הלמה. הא ה על המרז "ארץ רר "קראתם ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻה סק

ח ים עץ צמח בפרי יעקב הרב  רינמ ההת א' פרק הב עת חג  (ער  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

המהרח"ו ) וליל ם ה בעת, וחג  סח, ל  ביעי  לילת נאמר : ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
המים  א לפי החכמה, עמק לגת   לפר מצוה רה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהענא

לפרם ורא י לסדת מכן  זמן  והא  רמא .אאזהמן ְְְְְְְְַַַָָָָָָָ

זיע "א, י חאי  ר מען  רי  האלקי  הא ל  קבר על ְְְֱִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹבפרט
פתתיו זה אר קבר על האדרת  לקרא ה דלה ה גה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻד עה

חז"ל כמאמר העלין , הפע  עלינ  ילהמ צז.)בבת אמר (יבמת : ְְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מם י חנן בר ב רי  אמרים חכם למיד  ל יחאי  ן  מע ן רי  ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

בר  בבת פת תיו הה עלם  מיו ה רםג מעה  זה, לפי  . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
טֹובי�והרמ"קא. וימי�  ה�ּבת  ּוב ּיֹו� לילה חצֹות  אחר ּכל  ּכ� , ּכמֹו ּכתב  

צּדיקי�  א ֹור ּוב�פר הּקּבלה. ּבחכמת  לה�ּכיל  כח-ל )מ� ּגלי� �ע�ק (כ "ב, ּכתב  
ה�ּכה, ּבת ֹו� ה�ּכֹות  ּובחג  חצ ֹות  אחר �ּבת ֹות  ּבערבי הצלחת ּה הּקּבלה  חכמת 

ה�ב ּוע ֹות . ּובחג 
לציּונ ֹוב. הּבאי�  והיא � - זי"ע ! הר �ב "י  הּמימרא  ּבעל  הּוא  מי  חזי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ּפּוק 

הּקד ֹו�", "הזֹוהר ּתֹורת ֹו את  ללמ ֹוד  הּקד ֹו�י�  ּדבריו  את  ּמק ּימי� לא  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקד ֹו�
אגרי. מרפ�י�  זה ְְְִִֵֵֶַ�ַוהרי

הּוא ג. ּברי � ק ּוד �א  ּבדא , ּדא  ּמתק �רי�  אינ ּו�  דרגי�  ּתלת  בזֹוה"ק : ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָוכת ּוב
וכּו' וי�ראל , עג .)א ֹורייתא  הת ּדּבק ּות (ח"ג  מע ֹורר הר�ּב"י ּבת ֹורת  וה ּלֹומד  . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
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באמירת ,לגאלנ חפץ רית ה ם  ודאי הדה , תח הכינה ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
ל ב זכ ר ה ביא האל אהבת נערר כל , ה כינה להראת דים  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

.ימינ קרב הלימה  גאלה  י ראל ית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרם 

 כלת רגע בכל  יתכם אל רכה הביא  ראל ית  ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחינ
הר"י לנ מת  טבההלהתק ר לכם  י יר זי "ע  הר"י בואי   ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
יֹוע� ה. ּפלא  ּב�פר  דובב )ּכתב  ּתלמיד (ער� �ּכל  ז"ל  רּבֹותינ ּו ּפר�ּו ל �ֹונ ֹו: וזה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ל ֹו וי� ּבּקבר ּדֹובבֹות  �פת ֹותיו  הּזה ּבע ֹול�  מ �מ ֹו ּתֹורה ּדבר  �א ֹומרי�  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחכ� 
�קלי� ,... מ�כת  ּבּירּו�למי �ּכת ּוב ּכמ ֹו ק ֹונדיטֹו� , יי�  ּכ�ֹותה רּוח  ונחת  ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�הנאה

�מד  היה אחת  �ּפע�  ּב�פרי�  והּציל ּכת ּוב ּבהקי�, ז"ל  אל�י� מ ֹוהר"מ  ונגלה ְְִִֶַַַַָָָָָ
ּבתמידּות  ּב�פר ֹו לֹומד �היה �ּבה  מּפני  ההפכה , מ ּתֹו� עכ "ל .לאחד , 

ּביבמֹות  חז"ל  ע "א )אמר ּו צז - ע "ב  ּבי(צו  ל �מע ּתא  אמר אלעזר רּבי ...אזל  : ְָ�ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
יֹוחנ�  ור ּבי ... איק ּפד . י ֹוחנ�  רּבי �מע  יֹוחנ� . דר ' מ �מיּה אמרה ולא  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָֹמ ּדר�א ,

האי? ּכּוּלי קפיד טעמא  ּדכתיב מאי מאי רב : אמר  יה ּודה רב  "אגּורה ּדאמר 
ע ֹולמי�? ּב�ני לגּור לאד� ל ֹו אפ �ר וכי עֹולמי�"? לפניבאהל� ּדוד  אמר א ּלא  

ּבע ֹול� מ ּפי �מּועה ּדבר �ּיאמרּו רצֹו�  יהי ע ֹול� , �ל  רּבֹונ ֹו הּוא : ּברּו� הּקד ֹו�
�אֹומרי� הּזה. חכ� ּתלמיד  ּכל  יֹוחי: ּב� �מעֹו�  רּבי  מ�ּו� י ֹוחנ� ר ּבי ּדאמר 

ּבקבר ּדֹובב ֹות �פתֹותיו - הּזה ּבעֹול� מ ּפיו �מ ּועה ּב� ּדבר יצחק  ר' אמר  . 
קראה? מאי נזירא : �מע ֹו�  ואיתימא  לד ֹודיזעירא  הֹול � הּטֹוב ּכיי� "וח ּכ� 

י�ני�" �פתי ּדֹובב  כיו� למי�רי� ענבי� של  כומר מה ענבי�. של  ככומר . 
דובב , מיד  עליו  אצבעו  אד�  דברשמניח  שאומרי�  כיו� חכמי� תלמידי א�

בקבר, דובבות שפתותיה�  הזה  בעול� מפיה� זה שמועה על  ופירוש ע "כ.
דבשב�פר ז),יערות דרוש  - שני  בב '(חלק  דר אי� מקו�  מכל  להבי� , היינו  ... :

אבל  ש� עולמות , מתלבשת צדיק  נשמת  אז מפיו, שמועה דבר כשאומרי�

ש�  עומדת ובזה בלומדי�, הנצחי בעול�  עולמות , בב ' דר אמרינ�  שפיר וכ�  ,
בקבר בגו�  נתלבשת  ג�  דגרמיהעול� , דובבות בהבלא  שפתותיו  אמרו  כ� ,

עכ "ל , בקבר בגו�  שנתלבש טז)בקבר, דרוש  - ראשו�  חלק  דבש , ביערות עוד .(ועיי� 

אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נד תח סגת לספר הקמה

 איל ה א הרי  הר"י  רת מד מק ם  בכל מהברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעלה
ק יא אתרא להח  הכים  והע לים  ,דה נ צ אצל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנמצא 
נ צ אצל הר"י רת את ללמד  קדה ח בה וודאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמירן ,
ן ידי  ועל הר"י , לנמת מתק ר בזה אחר, י ד  מל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָיתר
 באהל "אגרה ע "ה לה וד אמר כמ רם, עה תפְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

. על טבה  הר"י   י יר ודאי  פ"ו )ע למים "... הז הר  מאר ת .(וען  ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָ

הכינה מקם הערבי  כתל  להת ל ההלכים  י ראל  ית  ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוכן 
ם ת לים מה לבד לעלם , מם זזה א בטחנה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהדה
ע "ה לה "וד  זכ ת לע רר הילים מזמרי  אמירת חה  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָופכים 
זכת לע רר די  דה ז הר ללמד  צריכים י ראל", זמירת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָנעים
וכדע מהימנא , הרעיא הבטחת  נאל, רת זכת זי"ע ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהר"י 
עיה"ק  לירלים  מיחד  סע  זי "ע  סאלי הא י ראל קד ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻממרן 
ערה מ אחד ף ירלים זה "ק ד ואמר זה "ק, ללמד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָדי
צער  על  ס ח אחינ ן  ועל י ראל. ארץ מקמת אר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָים 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מ �רי�  וּיקהל )ּובמּגיד ּדברי(ּפר �ת הרמ ּב"�  ּדברי  על  אתמ ֹול  �ּפל ּפל ּת ּומה 

הרמּב"� הע ֹול�  מ�  ּכ�ּתּפטר ּדע ּתֹו, ל� ֹו�  וירד ּת ּב�, �מח הרמּב"�  ה� , אמת 
זכ ּות.ז"ל , עלי� מל ּמד עכ�ו ּג� ּכּמֹותֹו, ההלכה �ּתרצּת ּכיו�  לקראת�, יצא 

�למה מג ּני זצ"ל )ּב�פר מקרקא  יהֹו�ע  רּבי הגה"ק  ק �י ֹות (�ל  ּכל  לי�ב  טרח   �� , 
לפני אמר ה ּמחּבר �ה ּגא ֹו�  ּבהק ּדמה, ּכֹותב  הּמח ּבר נכד  ר�"י , על  הּתֹו�פ ֹות 
�א ּתה  ּב�ביל  ל ֹו, ואמר ּגד ֹולה ּב�מחה  ּבחל ֹו� אליו  ּבא  ּכא �ר ּתלמידיו ,

הּתֹו�פ ֹות , ּבעלי החריפי�  הּגּבֹורי�  האריֹות  מּפי א ֹותי להּציל  אּנא טֹורח 
�עה  חצי ּפטירתֹו, �ּביֹו� היה, וכ� ּתלמידי, ע� הּבא ּבעֹול� לקבל� א ּתינא
מק ֹו�  ּתנ ּו לה�, ואמר ּי�ראל, ּגדֹולי  ּכל  אצל ֹו היּו ּי�ראל, נר �ּכבה קֹוד�
וקּבל  עּמֹו, קד ֹו�יו ּכל ע� אלי �ּבא יצחקי �למה רּבנ ּו ּי�ראל, מאֹור לר ּבנּו

ּב�מחה  ּתמיד אֹותי לימינ ֹו עמד ּתי ּבא�ר הח ּיי�, ע� ּדר� את  לי להרא ֹות 
הּתֹו�פֹות. ּבעלי  קּושיית מעליו לתר� 
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באמירת ,לגאלנ חפץ רית ה ם  ודאי הדה , תח הכינה ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
ל ב זכ ר ה ביא האל אהבת נערר כל , ה כינה להראת דים  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ

.ימינ קרב הלימה  גאלה  י ראל ית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרם 

 כלת רגע בכל  יתכם אל רכה הביא  ראל ית  ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחינ
הר"י לנ מת  טבההלהתק ר לכם  י יר זי "ע  הר"י בואי   ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
יֹוע� ה. ּפלא  ּב�פר  דובב )ּכתב  ּתלמיד (ער� �ּכל  ז"ל  רּבֹותינ ּו ּפר�ּו ל �ֹונ ֹו: וזה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ל ֹו וי� ּבּקבר ּדֹובבֹות  �פת ֹותיו  הּזה ּבע ֹול�  מ �מ ֹו ּתֹורה ּדבר  �א ֹומרי�  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָחכ� 
�קלי� ,... מ�כת  ּבּירּו�למי �ּכת ּוב ּכמ ֹו ק ֹונדיטֹו� , יי�  ּכ�ֹותה רּוח  ונחת  ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�הנאה

�מד  היה אחת  �ּפע�  ּב�פרי�  והּציל ּכת ּוב ּבהקי�, ז"ל  אל�י� מ ֹוהר"מ  ונגלה ְְִִֶַַַַָָָָָ
ּבתמידּות  ּב�פר ֹו לֹומד �היה �ּבה  מּפני  ההפכה , מ ּתֹו� עכ "ל .לאחד , 

ּביבמֹות  חז"ל  ע "א )אמר ּו צז - ע "ב  ּבי(צו  ל �מע ּתא  אמר אלעזר רּבי ...אזל  : ְָ�ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ
יֹוחנ�  ור ּבי ... איק ּפד . י ֹוחנ�  רּבי �מע  יֹוחנ� . דר ' מ �מיּה אמרה ולא  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָָֹמ ּדר�א ,

האי? ּכּוּלי קפיד טעמא  ּדכתיב מאי מאי רב : אמר  יה ּודה רב  "אגּורה ּדאמר 
ע ֹולמי�? ּב�ני לגּור לאד� ל ֹו אפ �ר וכי עֹולמי�"? לפניבאהל� ּדוד  אמר א ּלא  

ּבע ֹול� מ ּפי �מּועה ּדבר �ּיאמרּו רצֹו�  יהי ע ֹול� , �ל  רּבֹונ ֹו הּוא : ּברּו� הּקד ֹו�
�אֹומרי� הּזה. חכ� ּתלמיד  ּכל  יֹוחי: ּב� �מעֹו�  רּבי  מ�ּו� י ֹוחנ� ר ּבי ּדאמר 

ּבקבר ּדֹובב ֹות �פתֹותיו - הּזה ּבעֹול� מ ּפיו �מ ּועה ּב� ּדבר יצחק  ר' אמר  . 
קראה? מאי נזירא : �מע ֹו�  ואיתימא  לד ֹודיזעירא  הֹול � הּטֹוב ּכיי� "וח ּכ� 

י�ני�" �פתי ּדֹובב  כיו� למי�רי� ענבי� של  כומר מה ענבי�. של  ככומר . 
דובב , מיד  עליו  אצבעו  אד�  דברשמניח  שאומרי�  כיו� חכמי� תלמידי א�

בקבר, דובבות שפתותיה�  הזה  בעול� מפיה� זה שמועה על  ופירוש ע "כ.
דבשב�פר ז),יערות דרוש  - שני  בב '(חלק  דר אי� מקו�  מכל  להבי� , היינו  ... :

אבל  ש� עולמות , מתלבשת צדיק  נשמת  אז מפיו, שמועה דבר כשאומרי�

ש�  עומדת ובזה בלומדי�, הנצחי בעול�  עולמות , בב ' דר אמרינ�  שפיר וכ�  ,
בקבר בגו�  נתלבשת  ג�  דגרמיהעול� , דובבות בהבלא  שפתותיו  אמרו  כ� ,

עכ "ל , בקבר בגו�  שנתלבש טז)בקבר, דרוש  - ראשו�  חלק  דבש , ביערות עוד .(ועיי� 

אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נד תח סגת לספר הקמה

 איל ה א הרי  הר"י  רת מד מק ם  בכל מהברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעלה
ק יא אתרא להח  הכים  והע לים  ,דה נ צ אצל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנמצא 
נ צ אצל הר"י רת את ללמד  קדה ח בה וודאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמירן ,
ן ידי  ועל הר"י , לנמת מתק ר בזה אחר, י ד  מל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָיתר
 באהל "אגרה ע "ה לה וד אמר כמ רם, עה תפְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

. על טבה  הר"י   י יר ודאי  פ"ו )ע למים "... הז הר  מאר ת .(וען  ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָ

הכינה מקם הערבי  כתל  להת ל ההלכים  י ראל  ית  ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוכן 
ם ת לים מה לבד לעלם , מם זזה א בטחנה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהדה
ע "ה לה "וד  זכ ת לע רר הילים מזמרי  אמירת חה  ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָופכים 
זכת לע רר די  דה ז הר ללמד  צריכים י ראל", זמירת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָנעים
וכדע מהימנא , הרעיא הבטחת  נאל, רת זכת זי"ע ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהר"י 
עיה"ק  לירלים  מיחד  סע  זי "ע  סאלי הא י ראל קד ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻממרן 
ערה מ אחד ף ירלים זה "ק ד ואמר זה "ק, ללמד ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָדי
צער  על  ס ח אחינ ן  ועל י ראל. ארץ מקמת אר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָים 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מ �רי�  וּיקהל )ּובמּגיד ּדברי(ּפר �ת הרמ ּב"�  ּדברי  על  אתמ ֹול  �ּפל ּפל ּת ּומה 

הרמּב"� הע ֹול�  מ�  ּכ�ּתּפטר ּדע ּתֹו, ל� ֹו�  וירד ּת ּב�, �מח הרמּב"�  ה� , אמת 
זכ ּות.ז"ל , עלי� מל ּמד עכ�ו ּג� ּכּמֹותֹו, ההלכה �ּתרצּת ּכיו�  לקראת�, יצא 

�למה מג ּני זצ"ל )ּב�פר מקרקא  יהֹו�ע  רּבי הגה"ק  ק �י ֹות (�ל  ּכל  לי�ב  טרח   �� , 
לפני אמר ה ּמחּבר �ה ּגא ֹו�  ּבהק ּדמה, ּכֹותב  הּמח ּבר נכד  ר�"י , על  הּתֹו�פ ֹות 
�א ּתה  ּב�ביל  ל ֹו, ואמר ּגד ֹולה ּב�מחה  ּבחל ֹו� אליו  ּבא  ּכא �ר ּתלמידיו ,

הּתֹו�פ ֹות , ּבעלי החריפי�  הּגּבֹורי�  האריֹות  מּפי א ֹותי להּציל  אּנא טֹורח 
�עה  חצי ּפטירתֹו, �ּביֹו� היה, וכ� ּתלמידי, ע� הּבא ּבעֹול� לקבל� א ּתינא
מק ֹו�  ּתנ ּו לה�, ואמר ּי�ראל, ּגדֹולי  ּכל  אצל ֹו היּו ּי�ראל, נר �ּכבה קֹוד�
וקּבל  עּמֹו, קד ֹו�יו ּכל ע� אלי �ּבא יצחקי �למה רּבנ ּו ּי�ראל, מאֹור לר ּבנּו

ּב�מחה  ּתמיד אֹותי לימינ ֹו עמד ּתי ּבא�ר הח ּיי�, ע� ּדר� את  לי להרא ֹות 
הּתֹו�פֹות. ּבעלי  קּושיית מעליו לתר� 



 האל תח סגת לספר נז~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~הקמה 

מל  מיל מגן דה ה הר דע הרכ ת, מקר עְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹו
צ ים ה ה  האחרן  ר בפרט  ואסנ ת געים מנע ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהרת 
מהימנא: הרעיא הבטיח כבר  ה למה  לגאה עינים כין  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֻבר

רחמי " גל תא מן יפקן א ח "ספרא  ה ה רים  אחינ ן על א ר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ה ד ה  הפ ה אמירת להק  ראל עם  את ילתח וה" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

ל על רמים, טב  ימליצ והר"י,  ואליה המיח בואי ,"ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאליה
, ה אל תח ואמרים מצ יםה מדים  נ ע למים עת  ונע ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָֻ

"עינינ לי ,לי  אנ" , בב"א.לי ְְֵֵֵָָָ



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נו תח סגת לספר הקמה

זי"ע  הּטֹוב להרי"ח  וחּיי�  ּתֹורה חית )ּוב�פר א ֹומרי�(מערכת א�  ּכתב: , ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�ְִִֵֶֶַָ
הּוא  הרי העליֹו� , ּבע ֹול�  �ּכבר  חכ�  ּתלמיד  �ל  העלי ֹו� ח ּדּו�י�  מעֹול� ּבא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ�ֵ

מק ֹו�  הּקד ֹו�לאֹות ֹו ּבּזהר ע "א )ּכּמבאר ר"כ  ּד�  ּפנח�  ּפר�ת ג ' ל �ֹונ ֹו:(חלק  וזה , 
ּדאיה ּו יאיר, ּב� ּפנח�  לרּבי אתר פנ ּו� אתר פנ ּו� אמר, ּדהּוה  קלא חד �מעּו
ּבההּוא  איהּו ּכד ּדא ֹורייתא, מּלי  ּביּה אתחד� ּדצּדיקא אתר ּדכל ּדתנינ� ּגּביכּו,
צּדיק ּיא  ּבגּויּה �רא� ּכד  �ּכ� וכל לגּבי ּה, ליּה ואתי  אתר לההּוא פקיד עלמא,
רּבי אתי ּדהּוה ּדא  ּכגונא ּדאֹורייתא, מ ּלי ּדאמרי� אתר  ּבההּוא לחדתא אחרני�,
ּדאֹורייתא , מ ּלי� מחדתי� צּדיקּיא אלי� וא�ּכח לאתריּה, למפקד יאיר ּב� ּפנח�

קּמיּה. יאיר ּב� ּפנח� ּדרּבי מּלה  ההּוא ּכמלקדמי� ואתחד �
הּזהר יאיר,ּתר ּגּו�  ּב�  ּפנח�  לר ּבי מק ֹו�  ּפנ ּו א ֹומר  �היה אחד  ק ֹול  �מע ּו : 

ּכ�הּוא  ּתֹורה, ּדברי ּבֹו חּד� �הּצּדיק  מק ֹו�  ּדבכל  �ּלמדנ ּו, אצלנ ּו, ּבא  �הּוא 
[העליֹו� ] ההּוא  אליוּבע ֹול�  ּובא הּזה] [ּבעֹול�  מקֹו� לא ֹות ֹו �ּכ� פ ֹוקד וכל  , 

זה  ּכעי�  ּתֹורה,  �� ול ֹומדי� מק ֹו� , א ֹות ֹו לק ּד� אחרי� צּדיקי�  ּבֹו ��ֹורי� 
ּדברי מחד �י�  הּצּדיקי�  א ּלּו ּומצא  מק ֹומֹו, לפקד  יאיר ּב�  ּפנח�  ר ּבי ּבא  הּנה
ע ּתה  יאיר , ּב�  ּפנח�  רּבי מ ּלפני�, �אמר ת ֹורה  דבר  א ֹות ֹו ונתחּד� ּתֹורה

ּכא� . לפניו  מתחּד�
הּבא:א ) ּבעֹול�  ּבמחּצתֹו לי �ב  זֹוכה �פריו הפצת  ידי �פרי�על הּמד ּפי�  

מחּברי חכמי� הּתלמידי  ּבמחיצת  ו ּיֹו�ב  זֹוכה ּתֹורה לא ֹור  להֹוציא  מ ּממ ֹונ ֹו
היה  ואילו  עת , ּבכל  הּדעת  ו ּתרּבה לע ֹול� , הח ּבּור יצא  יד ֹו על  �הרי  ה�פרי� ,
חז"ל  אמרּו והּנה ב. - ּבֹו. ל ֹומדי�  היּו לא  ּבּירכתי�, ה ּמ�ּכ�  ל ּמקצֹוע ֹות  ּגנ ּוז

יבמ ֹות  ע "ב )ּבמ �כת  צ "ו  ה ּגֹור�(ּד�  זה ּולפי ,�� ּכדאיתא  וכּו' ּדֹובבֹות  �פת ֹותיו  
ּגר� הּוא  �הרי ּבמחּצת ֹו, ויֹו�ב זֹוכה  הּוא  ּג� מֹות ֹו, אחרי חי  החכ�  �ּיהיה
�יעת  ע�  ּבעצמ ֹו החכ�  הּבא , לע ֹול�  ּבא  ּכ�הּוא  �פק  ואי�  להחי ֹות ֹו,

ּפניו . לק ּבל  לקראת ֹו יֹוצאי�  אברה�מרחמֹוהי ּב�  ּב�פרֹו אי�טרֹול�ה  מהרח"א  (ה ּגא ֹו�  
ע "ב ) כ "ג  ּד�  ו ּי�לח .ּפר�ת 

הּצּדיק:ב ) נ�מת הּוא הּצּדיק �ל לע ּי� ה�פר ונא  , �� ע ּי�  וכּו' ּבחל ֹו�  
"צדקה  ל �פר אמ� , עלינ ּו יג�  זכ ּות ֹו זּוננפלד  חּיי�  י ֹו��  מ ֹורנ ּו הגה"צ ּבה� ּכמת 

לא ֹור. הֹוצאה  א ֹוד ֹות  מ"עּומ �ּפט", וח ּיי� ", "ּתֹורה  ּב�פרֹו זצ"ל  פלאגי מהר "ח ע ֹוד (ראה  
רי"ז) א ֹות  ' �.
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ל על רמים, טב  ימליצ והר"י,  ואליה המיח בואי ,"ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאליה
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גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי (יב, יד), מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח 
את חבירו, אם שמע, מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות, וגם אם 
לא שמע, אז מקבל כל חלקו הטוב, וזה שלא שמע לוקח ממנו את 

חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה.." 
- עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה", שמעודד 

ומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום. וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו 
למאה מיליון שנה תורה, ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט, לכל 

ימי חייו, תגיע ל' 640 מיליארד שנה תורה. ואם בזכותך יתארגן שיעור 
לעשר יהודים, תגיע ל' 6 טריליון ו' 400 מיליארד שנה תורה. - 

ובזוה"ק (פ' ויצא קס"א.) כתוב: שכל מה שנותנים משמים הוא באלף, 
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה, אתה מכפיל כל מנין יהודים 
באלף. תגיע ל' 6 זיליון ו' 400 טריליון שנה תורה. - ומי יוכל לחשב 

את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
[לקבלת ספרים בחינם לחלוקה: 0548436784, "מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין].

 



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נו תח סגת לספר הקמה

זי"ע  הּטֹוב להרי"ח  וחּיי�  ּתֹורה חית )ּוב�פר א ֹומרי�(מערכת א�  ּכתב: , ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�ְִִֵֶֶַָ
הּוא  הרי העליֹו� , ּבע ֹול�  �ּכבר  חכ�  ּתלמיד  �ל  העלי ֹו� ח ּדּו�י�  מעֹול� ּבא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָ�ֵ

מק ֹו�  הּקד ֹו�לאֹות ֹו ּבּזהר ע "א )ּכּמבאר ר"כ  ּד�  ּפנח�  ּפר�ת ג ' ל �ֹונ ֹו:(חלק  וזה , 
ּדאיה ּו יאיר, ּב� ּפנח�  לרּבי אתר פנ ּו� אתר פנ ּו� אמר, ּדהּוה  קלא חד �מעּו
ּבההּוא  איהּו ּכד ּדא ֹורייתא, מּלי  ּביּה אתחד� ּדצּדיקא אתר ּדכל ּדתנינ� ּגּביכּו,
צּדיק ּיא  ּבגּויּה �רא� ּכד  �ּכ� וכל לגּבי ּה, ליּה ואתי  אתר לההּוא פקיד עלמא,
רּבי אתי ּדהּוה ּדא  ּכגונא ּדאֹורייתא, מ ּלי ּדאמרי� אתר  ּבההּוא לחדתא אחרני�,
ּדאֹורייתא , מ ּלי� מחדתי� צּדיקּיא אלי� וא�ּכח לאתריּה, למפקד יאיר ּב� ּפנח�

קּמיּה. יאיר ּב� ּפנח� ּדרּבי מּלה  ההּוא ּכמלקדמי� ואתחד �
הּזהר יאיר,ּתר ּגּו�  ּב�  ּפנח�  לר ּבי מק ֹו�  ּפנ ּו א ֹומר  �היה אחד  ק ֹול  �מע ּו : 

ּכ�הּוא  ּתֹורה, ּדברי ּבֹו חּד� �הּצּדיק  מק ֹו�  ּדבכל  �ּלמדנ ּו, אצלנ ּו, ּבא  �הּוא 
[העליֹו� ] ההּוא  אליוּבע ֹול�  ּובא הּזה] [ּבעֹול�  מקֹו� לא ֹות ֹו �ּכ� פ ֹוקד וכל  , 

זה  ּכעי�  ּתֹורה,  �� ול ֹומדי� מק ֹו� , א ֹות ֹו לק ּד� אחרי� צּדיקי�  ּבֹו ��ֹורי� 
ּדברי מחד �י�  הּצּדיקי�  א ּלּו ּומצא  מק ֹומֹו, לפקד  יאיר ּב�  ּפנח�  ר ּבי ּבא  הּנה
ע ּתה  יאיר , ּב�  ּפנח�  רּבי מ ּלפני�, �אמר ת ֹורה  דבר  א ֹות ֹו ונתחּד� ּתֹורה

ּכא� . לפניו  מתחּד�
הּבא:א ) ּבעֹול�  ּבמחּצתֹו לי �ב  זֹוכה �פריו הפצת  ידי �פרי�על הּמד ּפי�  

מחּברי חכמי� הּתלמידי  ּבמחיצת  ו ּיֹו�ב  זֹוכה ּתֹורה לא ֹור  להֹוציא  מ ּממ ֹונ ֹו
היה  ואילו  עת , ּבכל  הּדעת  ו ּתרּבה לע ֹול� , הח ּבּור יצא  יד ֹו על  �הרי  ה�פרי� ,
חז"ל  אמרּו והּנה ב. - ּבֹו. ל ֹומדי�  היּו לא  ּבּירכתי�, ה ּמ�ּכ�  ל ּמקצֹוע ֹות  ּגנ ּוז

יבמ ֹות  ע "ב )ּבמ �כת  צ "ו  ה ּגֹור�(ּד�  זה ּולפי ,�� ּכדאיתא  וכּו' ּדֹובבֹות  �פת ֹותיו  
ּגר� הּוא  �הרי ּבמחּצת ֹו, ויֹו�ב זֹוכה  הּוא  ּג� מֹות ֹו, אחרי חי  החכ�  �ּיהיה
�יעת  ע�  ּבעצמ ֹו החכ�  הּבא , לע ֹול�  ּבא  ּכ�הּוא  �פק  ואי�  להחי ֹות ֹו,

ּפניו . לק ּבל  לקראת ֹו יֹוצאי�  אברה�מרחמֹוהי ּב�  ּב�פרֹו אי�טרֹול�ה  מהרח"א  (ה ּגא ֹו�  
ע "ב ) כ "ג  ּד�  ו ּי�לח .ּפר�ת 

הּצּדיק:ב ) נ�מת הּוא הּצּדיק �ל לע ּי� ה�פר ונא  , �� ע ּי�  וכּו' ּבחל ֹו�  
"צדקה  ל �פר אמ� , עלינ ּו יג�  זכ ּות ֹו זּוננפלד  חּיי�  י ֹו��  מ ֹורנ ּו הגה"צ ּבה� ּכמת 

לא ֹור. הֹוצאה  א ֹוד ֹות  מ"עּומ �ּפט", וח ּיי� ", "ּתֹורה  ּב�פרֹו זצ"ל  פלאגי מהר "ח ע ֹוד (ראה  
רי"ז) א ֹות  ' �.



 האל תח נט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

ֵֶספר

ýהŁ אל ćתח ְִֵַַָָֻסג fiת

הביא האל פילת  ְִִִֵֶַַָָֹכן

הר "י פילת אל   ה אל מאמר  זה לב: זכר הביא האל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

נמרץ קר זה מאמר לבאר ן  ז "ל   ה אל והה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָוחבריו,

סף  אין ע ר  אר  האלקת החכמה פי רב  נרמז ת ְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָֹבמת

וטעם וכלים , עצמ ת דר האציל ת, וענין  הט, תאחְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

רת נכנה  מליצה  זה וכל והכרחתם , הפיר ת מנין  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָהאציל ת

כיער  אמרם  כמי נאתים, ברים  ה ת מעט ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָהאיכ ת

א ורי מעיהם. ה לם עליו  יחאי ן מען  ורי אמר, היה   ה ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

עדן גן  והיקים החסידים  עם החבים חבריהם  אר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָיהדה 

מעים. ְִָהי

ר נים(ספר ה')הר ס רק ד ' העצמ ת ער זלה "ה זי"ע להרמ"ק  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ



האל תח למאמר ן ְֲִִִֵֵַַָָָמי

רהיקני  נים בעים ה א  יחאיזהר ן מען תבתר י ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ

מאת נאמר הרא ן  וה ן  "תח ראית, הביא, האל ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

"ה מה .אלהק עם  הרקיע(, מאיזביצא )זהר ליינער יר חם רי דה הרב ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~נח תח סגת לספר הקמה

ב"ה

ָבעֹות:  ץ ַעל ַהּגְ ג ַעל ֶהָהִרים ְמַקּפֵ א ְמַדּלֵ ה ֶזה ּבָ קֹול ּדֹוִדי ִהּנֵ
ְתֵלנּו ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ִלים ִהּנֵ ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיָ
ים: יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגִ ַמׁשְ
ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלְך.
)בשיר השירים פ' ב, ח-י(

בואו ונצא לקבל פני משיח צדקינו ברחמים – "בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי" )זוה"ק(

ספר הזוהר המחולק ל-960 קונטרסים 30 קונטרסים ב-32 קופסאות,
וכך בכמה דקות יוכלו כל ישראל כאיש אחד בלב אחד

לסיים את כל הזוה"ק אלפי פעמים.
וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו,

ונחשב לכל אחד ואחד כאילו סיים כל הזוה"ק.

אמרו חז"ל לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! )רש"י ד"ה ב' ל"א ד'( 
 ובזוהר הקדוש )פרשת בשלח דף סב(, כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקיבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה.
ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם ניתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה.

רואים מהזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו שלומדים את סודותיה.
ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי )מט יא(, כתב:

שכוחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביינה של תורה,
וביאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה של תורה. )גם יין גימטריה "סוד"(.

על כן אחי ורעי בואו ונחיש הגאולה
בלמדנו זוהר הקדוש באחדות

כל ל"ב ישראל, על ידי כמה אופנים:

כל אחד יקח קופסה שיש בה 30 חלקים של הזוה"ק )המחולק לתתק"ס חלקים )960((,  א. 
וילמד קונטרס אחד בכל יום כשבע דקות ]במשך חודש ימים[ 

עם עוד 31 שהם ביחד ל"ב ]32[ איש, מסיימים את כל הזוה"ק בחודש, וזה אפשר בקלות,
ובכך יסיימו יחדיו את הזוה"ק בכל חודש. 

ב. כל אחד יחלק לחבריו חוברת אחת בסך הכל לחלק ל-30 איש )שזה לא קשה(, ובכך 
)וכבר הובאו דברי הזוה"ק בפרשת תרומה )קכ"ח ע"ב(, מגודל  יוכפלו זכויותיו לאלפים ולרבבות, 

מעלת "מזכה הרבים"(, וכל ל"ב יהודים )32( שיעשו כן מסיימים את כל הזוה"ק.

ג. לחלק לל"ב ]32[ בתי מדרש, ושם אחרי התפילה, ]ג' פעמים ביום[, ילמדו כשבע דקות 
]7[ ציבור של 30 איש, וכך יסיימו את כל הזוה"ק כמה פעמים ביום.

בידינו הדבר להחיש את הגאולה
ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

מפעל הזוהר העולמי נחל לכיש 24/8 בית שמש
טל: 0548-436784
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נמרץ קר זה מאמר לבאר ן  ז "ל   ה אל והה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָוחבריו,

סף  אין ע ר  אר  האלקת החכמה פי רב  נרמז ת ְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָָֹבמת

וטעם וכלים , עצמ ת דר האציל ת, וענין  הט, תאחְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

רת נכנה  מליצה  זה וכל והכרחתם , הפיר ת מנין  ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָהאציל ת

כיער  אמרם  כמי נאתים, ברים  ה ת מעט ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָהאיכ ת

א ורי מעיהם. ה לם עליו  יחאי ן מען  ורי אמר, היה   ה ל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

עדן גן  והיקים החסידים  עם החבים חבריהם  אר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָיהדה 

מעים. ְִָהי

ר נים(ספר ה')הר ס רק ד ' העצמ ת ער זלה "ה זי"ע להרמ"ק  ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ



האל תח למאמר ן ְֲִִִֵֵַַָָָמי

רהיקני  נים בעים ה א  יחאיזהר ן מען תבתר י ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹ

מאת נאמר הרא ן  וה ן  "תח ראית, הביא, האל ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
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 האל תח סא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

נין  ל ְְִָָיסד

סגתמי  קל  ימיע  מי הביאימ ל האל ה פילהתיחת קדם  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻ

נין . ל יס ד נמצא מה  אלה(ספראר ביא רה)א  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ



לחסד  לחן ְְְֵֶֶַָָהצלחה 

כמבאר והיא ,'וכ לחסד לחן להצלחה, ברים, לכ ה מס לת ם  ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

נפ)פרים. ז "ל)ילט חמוי  אברהם ר י להרה"ג  ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ



נפלאת סגלת לי"ב ְְְְִֶֶָֻמסלת 

הביא טב  האל פילת ויאמר  נפלאתלמר ... סגלת לי "ב ה סלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

לתןונראת דל יקן והא מ"ח, יקן ה יקנים ויאמר ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

.מתונ ח ר ראל (נפי והצלחה)סגלת  רכה – ח ן  ער ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ



ה פילה לקלת  מסלת    דרה לבית  כניסתְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

אצ ע(ז "ל החיד"ארנוכתב  י')מ רה סימן ה נסת, לבית  כניסת , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

תני  והיא הביא ,  ה אל תיחת אמר ייע  מרא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹהלא

ה יז.)ההר ף  קי ין ,(הק מה רנן  לק אר מסלת, היא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ה פה. ְְִַַַָָלק לת



 תפ תקל ְְְִִֵֶַָָֻמסל

יעקבסר הפ ההעב "ץ להגה "קית  קדם  פה  תב, ז"ל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

ה הר  ני ה פה.מפר להתקל מסלת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ס  תח סגת

 ליים הלה פי  ְִֵַַָָָל

ז "ל)הרס ל ןוזה  האל תח האמר על ד' ז "ל (ער   ה אל הה  ן : ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

רב לל  ה ה מאמר  האלהית, חכמה פי בג ההר מאמר ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלבאר

החכמה עכ"ל.ת  , ְִַָָ



פה  ְֵֶֶַַלז

כל ני ! ל מר עצמ הרל  ,נפ את לז לז ת ר צה  א ה אם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

חכמת פי וכל הביא  ה אל ל  תפ הפה קדם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹים

. ונמצאין ליין ה'(ה לה  )סד  ְְְִִִַַָָָָ



האל תח לד ְִִֵַַָָֻסגת 

אול ד היאתיחת  לב זכר  ה צילניצ לבר ר הרה  מסלת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

םקדה מה  הם, טר ד הא לע ים   ל טב  והרגיל , ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ה ר. לאר  ללמד  אפ ר  אי  ה ת על  אכלים ה יץ לילת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹביל

חי (  אי חתי)ן הר רת ְְִֶַַַַָָֻ



ת בה חזר  מבטח האמרה ְְְְִֶַָָָָָֹֻל

ים ואמרד ה הלכהחכמינ ה', רק  העדה, קרן  פר ערבין (ירלמי  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לפני א') מיד ועמד היה, ביאים דל הביא  האל :ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

,מח ערי את אז תח  א ה ,ת פ  אמר ן  ועל  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהכינה ;

כל  האמר וכל ,רית ה רא  דבקת  וחת וזיו  אר  ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹלהאיר

למה . תבה ס ף ל סף חזר ל מבטח ה'(י ם, )סד  ְְְְִֵֶַָָָָֹֻ





 האל תח סא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

נין  ל ְְִָָיסד

סגתמי  קל  ימיע  מי הביאימ ל האל ה פילהתיחת קדם  ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻ

נין . ל יס ד נמצא מה  אלה(ספראר ביא רה)א  ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ



לחסד  לחן ְְְֵֶֶַָָהצלחה 

כמבאר והיא ,'וכ לחסד לחן להצלחה, ברים, לכ ה מס לת ם  ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

נפ)פרים. ז "ל)ילט חמוי  אברהם ר י להרה"ג  ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ



נפלאת סגלת לי"ב ְְְְִֶֶָֻמסלת 

הביא טב  האל פילת ויאמר  נפלאתלמר ... סגלת לי "ב ה סלת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

לתןונראת דל יקן והא מ"ח, יקן ה יקנים ויאמר ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

.מתונ ח ר ראל (נפי והצלחה)סגלת  רכה – ח ן  ער ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ



ה פילה לקלת  מסלת    דרה לבית  כניסתְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

אצ ע(ז "ל החיד"ארנוכתב  י')מ רה סימן ה נסת, לבית  כניסת , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

תני  והיא הביא ,  ה אל תיחת אמר ייע  מרא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹהלא

ה יז.)ההר ף  קי ין ,(הק מה רנן  לק אר מסלת, היא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ה פה. ְְִַַַָָלק לת



 תפ תקל ְְְִִֵֶַָָֻמסל

יעקבסר הפ ההעב "ץ להגה "קית  קדם  פה  תב, ז"ל ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

ה הר  ני ה פה.מפר להתקל מסלת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ס  תח סגת

 ליים הלה פי  ְִֵַַָָָל

ז "ל)הרס ל ןוזה  האל תח האמר על ד' ז "ל (ער   ה אל הה  ן : ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

רב לל  ה ה מאמר  האלהית, חכמה פי בג ההר מאמר ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלבאר

החכמה עכ"ל.ת  , ְִַָָ



פה  ְֵֶֶַַלז

כל ני ! ל מר עצמ הרל  ,נפ את לז לז ת ר צה  א ה אם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

חכמת פי וכל הביא  ה אל ל  תפ הפה קדם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹים

. ונמצאין ליין ה'(ה לה  )סד  ְְְִִִַַָָָָ



האל תח לד ְִִֵַַָָֻסגת 

אול ד היאתיחת  לב זכר  ה צילניצ לבר ר הרה  מסלת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻ

םקדה מה  הם, טר ד הא לע ים   ל טב  והרגיל , ְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ה ר. לאר  ללמד  אפ ר  אי  ה ת על  אכלים ה יץ לילת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹביל

חי (  אי חתי)ן הר רת ְְִֶַַַַָָֻ



ת בה חזר  מבטח האמרה ְְְְִֶַָָָָָֹֻל

ים ואמרד ה הלכהחכמינ ה', רק  העדה, קרן  פר ערבין (ירלמי  ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לפני א') מיד ועמד היה, ביאים דל הביא  האל :ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

,מח ערי את אז תח  א ה ,ת פ  אמר ן  ועל  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהכינה ;

כל  האמר וכל ,רית ה רא  דבקת  וחת וזיו  אר  ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹלהאיר

למה . תבה ס ף ל סף חזר ל מבטח ה'(י ם, )סד  ְְְְִֵֶַָָָָֹֻ





 האל תח סג~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

ם תק די וה א  ,מדרגת גת ה פי אחד ל ללמד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹכל 

וזה ה פה , קדם נ ל יו מיקים ן וראיתי מעי הדר  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הפ ה ק דם מתנהגים הי העלינים ה רהקדי  ר ת אחר  וזה , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

,נפ ידיד אלהיאמר  עלמין ...תח רן , ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
אליעזר( מקאמרנא )ק  סאפרין אליעזר רי  דה מהרב הזוה"ק על ר ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ



ה ראים מים ה פה ְְִִִִֵַַַָָָלפני

מקאמרנאמנהגי  י"ז)ז "למהרי "א הרים(סימן וים הנה   רא , ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ

אמר ה פה  אלהלפני ה דתח מהרב הרצן וההי  , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

זיע"א.  אלימל ר ' ֱִִֶֶַָהרי 



 אמירת עת  לפה  ממק ְְְְֲִִִִַַַָָָֹלק ע

אחר עת  עד רחל, ן מחת ,מק י ה  חצ ת, ן אמר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

בית אמר ה א  ין  ,בית אמר  ה א ין לאה, ן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָֹגמר

אמר וקדם לבהנסת, זכר האל מקמתיחת יב אז  , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ללמד. ר צה  ְִִִֶֶָָֹהעיקרי



חצת ן  אמירת  אחר ְְֲֲִִַַַָללמדה

ואחר זה ז"ל ... האר"י נר ברי י על חצת, ן  אמירת סדר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

למר הנהג לאה, ן ל לבהזמרים זכר האל ,תיחת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
סד  ה א  ם לאה , לתן מל רה  עסק לסמ רי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹביל

תיחת אחר תב, מצאתי  דע , ה"א  לם ה א  ,מל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָרה

הר  הת ב יחאי, ר  מע ן  רי מאמר יאמר לב, זכ ר  הְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹאל

דרס"ה)ה ף פק די סה, ף נח ידאי (ר ת ארימית מען ר י אמר  , ְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹ

אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סב  תח סגת

תקל  אפר אי  האל תח ואמירת  הז הר יד ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלי
פתה ְִַ

הפ תבזכ ת ליתק הפילה לפני  האל תיחת  מאמירת , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָ

אחצירא יעקב ר י המל"ן  דה ה יק ְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹתב

סח) ל הדה על הרד אי,(גדי  הפ ה לפני  דה ההר  לד  בלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

 ת פ תק ל ה'(.אפר  )סד  ְְְִִֵֶֶַָָ



עלה מ ני  ויהיה לטבה  הל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹיהפ

מניבכה ולהי ת  לטבה הל להפ יכל א פ ת  אמר ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ל",עלה למח ה  יעה   לתז אלקים ראתה לא ל "עין לזת , ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

עלינת , למעל ת ויזה מתנ האריז"ל.ויהר  מברי דע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה'( )סד 



נצח לעלמת  לז ת  יכל א ה אחת  ְְְִֶֶֶַַַָָָָרגע

ראתה",רגע לא "עין נצח! לע למת לזת יכ ל אה ידי אחת  על  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

 לחבר אליזה ם  ל ה הכר יראל ל ל  וכאר  , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

 יאמרהאל בא נזה "האל האל ."תח יאת את ואם ויבר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

דל  את  לער  אין ה פת, את למר יהדים ער  ניתאר  תזכְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

תי ה'(.זכ )סד  ְֶֻ



הפה מ דר היא האל ְִִִִֵֵֶַַָָָתח

מד מ אן כף יל אל ,תמ  נפ על ראל ר ם ממע  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מה ל ח ה  ללמד  צרי ייקא אא חרית פת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלהתל



 האל תח סג~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

ם תק די וה א  ,מדרגת גת ה פי אחד ל ללמד, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹכל 

וזה ה פה , קדם נ ל יו מיקים ן וראיתי מעי הדר  ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הפ ה ק דם מתנהגים הי העלינים ה רהקדי  ר ת אחר  וזה , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

,נפ ידיד אלהיאמר  עלמין ...תח רן , ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
אליעזר( מקאמרנא )ק  סאפרין אליעזר רי  דה מהרב הזוה"ק על ר ְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ



ה ראים מים ה פה ְְִִִִֵַַַָָָלפני

מקאמרנאמנהגי  י"ז)ז "למהרי "א הרים(סימן וים הנה   רא , ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ

אמר ה פה  אלהלפני ה דתח מהרב הרצן וההי  , ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

זיע"א.  אלימל ר ' ֱִִֶֶַָהרי 



 אמירת עת  לפה  ממק ְְְְֲִִִִַַַָָָֹלק ע

אחר עת  עד רחל, ן מחת ,מק י ה  חצ ת, ן אמר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

בית אמר ה א  ין  ,בית אמר  ה א ין לאה, ן ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָֹגמר

אמר וקדם לבהנסת, זכר האל מקמתיחת יב אז  , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ללמד. ר צה  ְִִִֶֶָָֹהעיקרי



חצת ן  אמירת  אחר ְְֲֲִִַַַָללמדה

ואחר זה ז"ל ... האר"י נר ברי י על חצת, ן  אמירת סדר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

למר הנהג לאה, ן ל לבהזמרים זכר האל ,תיחת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
סד  ה א  ם לאה , לתן מל רה  עסק לסמ רי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹביל

תיחת אחר תב, מצאתי  דע , ה"א  לם ה א  ,מל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָרה

הר  הת ב יחאי, ר  מע ן  רי מאמר יאמר לב, זכ ר  הְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹאל

דרס"ה)ה ף פק די סה, ף נח ידאי (ר ת ארימית מען ר י אמר  , ְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹ

אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סב  תח סגת

תקל  אפר אי  האל תח ואמירת  הז הר יד ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלי
פתה ְִַ

הפ תבזכ ת ליתק הפילה לפני  האל תיחת  מאמירת , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָ

אחצירא יעקב ר י המל"ן  דה ה יק ְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָֹתב

סח) ל הדה על הרד אי,(גדי  הפ ה לפני  דה ההר  לד  בלי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

 ת פ תק ל ה'(.אפר  )סד  ְְְִִֵֶֶַָָ



עלה מ ני  ויהיה לטבה  הל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹיהפ

מניבכה ולהי ת  לטבה הל להפ יכל א פ ת  אמר ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ל",עלה למח ה  יעה   לתז אלקים ראתה לא ל "עין לזת , ְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

עלינת , למעל ת ויזה מתנ האריז"ל.ויהר  מברי דע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה'( )סד 



נצח לעלמת  לז ת  יכל א ה אחת  ְְְִֶֶֶַַַָָָָרגע

ראתה",רגע לא "עין נצח! לע למת לזת יכ ל אה ידי אחת  על  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

 לחבר אליזה ם  ל ה הכר יראל ל ל  וכאר  , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

 יאמרהאל בא נזה "האל האל ."תח יאת את ואם ויבר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

דל  את  לער  אין ה פת, את למר יהדים ער  ניתאר  תזכְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

תי ה'(.זכ )סד  ְֶֻ



הפה מ דר היא האל ְִִִִֵֵֶַַָָָתח

מד מ אן כף יל אל ,תמ  נפ על ראל ר ם ממע  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מה ל ח ה  ללמד  צרי ייקא אא חרית פת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלהתל



 האל תח סה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

ז "ל , ["מהרח] נ ם)ר ען ואתח ן, רת הצ ת נראה(ער  מיה ... ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

א מקמן,  איזה רק  לקרת ידע לבאם זכ ר  האל תיחת , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עמים , ה  אתם ויחזר  אתם  יקרא מנקדים, ארית ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֹס רים

מקרא . מקרא עדיף חי (וזה  אי ז ')ן הלכה די ר ת ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ



ה קדם מרְְִֵַָלא

קדם יב ויאמר ק מעת, מה על ב ר מזכ ה אל תיחת ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֻ

ס קלב יאמר  אחר  ,' וכ ויתחדן מען  רי ק ם עד , ְְְְְִִִַַַַַַַָָֹ

.לק ו עמד עמים ... ע רה ים ה'" עיני  חן מצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ"ונח

חי (  אי נבים)ן רת  ִִִֶַַָָָ



דק ת  מ צאי מל מלה סע דת   ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאמירת

לנהגואר לע דה ו הבחר לד איזה לכם  להדיע אל ם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ל מר  ונכ ן ראי חסידים מי  מענ ה ה  ה לחן, על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ה א ה ד זה  א זבחים, ל  מקמן  איזה רק וגם הטרת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹם

הילה ... ל ע דה  ולא הם ל עדה  קדרק ת במצאי  ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לב זכר ה אל תיחת ללמד נהגים  רביעית הז ר ע דה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ

יפה . מנהג וה א  ,'וכ מין ויתחדן  מען  רי קם עד ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָנים

יחזקאל  הטן  ברי ה לי . יעזר  צבאת  ה' י ואל ל ם זה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהיה

."נר למ)"תחלי תע"ו)רה סימן חי  אי הן לבעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ



קד ת  מצאי   אמירת ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹסדר

מנהג לאבי אדני ראי [אבי עטרת ה א העלם לחי  נן זכרה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חי מראיל לב], זכר ה אל מאהתיחת אמר קדם ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סד תח סגת

חלקה ן זאה עד ,'וכ לעילא  ע אה רע תא  כד לעילא , ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָצל תין

פרת לקן  זה  אכ ב  וכאר אתי, בעלמא  ין עלמא ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹציקא 

חי (מץ .  אי י"א )ן את ו לח  רת  ראנה נה ְִִִִֵֶַַַַָָָָָ



רנן   יק יאמר  אמירת ְֲִִַַַַַָָָָֹאחר

אחר מנהג  למא יהא יק למר  יר לים,  ד ה עיר החסידים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

אבל  הקרא , אחר ה יש אמרים הם מ ני לאה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָן 

למר עירנ לבמנהג  זכר האל אמריםתיחת ואז ה קרא , אחר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

יִַק
.מנהג יעה  אחד וכל  קידא, זה ואין ראל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

חי (  אי י "ד)ן את ולח רה רא נה נה ְִִִֶַַַָָָָָָ



ה על יאמרנה וכמה הי  ְְְִֶֶַַַַַַָָֹזמן

די והה  ה ה, לבית מנחה עת  ה הל אים  מז ן  עירנ ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

אדם ני  וי החה, עת  ם ברכים רכ ת בע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלעמד 

לבית א ההל  מ צאין  ם באים הנסת, בית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָתלין

מכרח להתרחק, מקם י ולא ם, העמידה פילת  מתלין  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻהה 

ליהרא , ח יב ולא  יעמד ואם ,מ להם  סמ צם בְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

לח ללמד נה   י זה ה ה ליב, כרח  אחרת ס ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻא

לב זכ ר  האל יב תיחת יהיה ולא  ה , על  מזמרים איזה   א , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

חי (ודמם.  אי יתר (ן רת ראנה נה ְְִִִֵֶַַָָָָָ



ילה ראלק ְְְַַָָָֻמר

וה ילהאין  ע ה דהמקרא והעם חל, ל  ילת  מקרא  לקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

תב  כמ הדינין, לערר ואין ינין, ה א  והל עה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹחינת



 האל תח סה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

ז "ל , ["מהרח] נ ם)ר ען ואתח ן, רת הצ ת נראה(ער  מיה ... ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

א מקמן,  איזה רק  לקרת ידע לבאם זכ ר  האל תיחת , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עמים , ה  אתם ויחזר  אתם  יקרא מנקדים, ארית ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָֹס רים

מקרא . מקרא עדיף חי (וזה  אי ז ')ן הלכה די ר ת ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ



ה קדם מרְְִֵַָלא

קדם יב ויאמר ק מעת, מה על ב ר מזכ ה אל תיחת ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֻ

ס קלב יאמר  אחר  ,' וכ ויתחדן מען  רי ק ם עד , ְְְְְִִִַַַַַַַָָֹ

.לק ו עמד עמים ... ע רה ים ה'" עיני  חן מצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ"ונח

חי (  אי נבים)ן רת  ִִִֶַַָָָ



דק ת  מ צאי מל מלה סע דת   ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאמירת

לנהגואר לע דה ו הבחר לד איזה לכם  להדיע אל ם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ל מר  ונכ ן ראי חסידים מי  מענ ה ה  ה לחן, על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ה א ה ד זה  א זבחים, ל  מקמן  איזה רק וגם הטרת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹם

הילה ... ל ע דה  ולא הם ל עדה  קדרק ת במצאי  ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לב זכר ה אל תיחת ללמד נהגים  רביעית הז ר ע דה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ

יפה . מנהג וה א  ,'וכ מין ויתחדן  מען  רי קם עד ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָנים

יחזקאל  הטן  ברי ה לי . יעזר  צבאת  ה' י ואל ל ם זה  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהיה

."נר למ)"תחלי תע"ו)רה סימן חי  אי הן לבעל ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ



קד ת  מצאי   אמירת ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹסדר

מנהג לאבי אדני ראי [אבי עטרת ה א העלם לחי  נן זכרה ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חי מראיל לב], זכר ה אל מאהתיחת אמר קדם ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סד תח סגת

חלקה ן זאה עד ,'וכ לעילא  ע אה רע תא  כד לעילא , ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָצל תין

פרת לקן  זה  אכ ב  וכאר אתי, בעלמא  ין עלמא ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹציקא 

חי (מץ .  אי י"א )ן את ו לח  רת  ראנה נה ְִִִִֵֶַַַַָָָָָ



רנן   יק יאמר  אמירת ְֲִִַַַַַָָָָֹאחר

אחר מנהג  למא יהא יק למר  יר לים,  ד ה עיר החסידים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹ

אבל  הקרא , אחר ה יש אמרים הם מ ני לאה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָן 

למר עירנ לבמנהג  זכר האל אמריםתיחת ואז ה קרא , אחר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

יִַק
.מנהג יעה  אחד וכל  קידא, זה ואין ראל , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

חי (  אי י "ד)ן את ולח רה רא נה נה ְִִִֶַַַָָָָָָ



ה על יאמרנה וכמה הי  ְְְִֶֶַַַַַַָָֹזמן

די והה  ה ה, לבית מנחה עת  ה הל אים  מז ן  עירנ ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

אדם ני  וי החה, עת  ם ברכים רכ ת בע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻלעמד 

לבית א ההל  מ צאין  ם באים הנסת, בית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָתלין

מכרח להתרחק, מקם י ולא ם, העמידה פילת  מתלין  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻהה 

ליהרא , ח יב ולא  יעמד ואם ,מ להם  סמ צם בְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

לח ללמד נה   י זה ה ה ליב, כרח  אחרת ס ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻא

לב זכ ר  האל יב תיחת יהיה ולא  ה , על  מזמרים איזה   א , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

חי (ודמם.  אי יתר (ן רת ראנה נה ְְִִִֵֶַַָָָָָ



ילה ראלק ְְְַַָָָֻמר

וה ילהאין  ע ה דהמקרא והעם חל, ל  ילת  מקרא  לקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ

תב  כמ הדינין, לערר ואין ינין, ה א  והל עה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹחינת



 האל תח סז~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

רח"ל  האבל בית  וכן – אב ת עה  " האל "תח ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָלמר

"תען ודהרחבה ח"ב ברי  ליט"א טהרני דוד  ר' האן (להרב ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ל"ט ) "סימן לקרא ר בריו וס ף לה כיח  אריהאל "תח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

אב מםת עה  רח "ל , אבל  בית ה ין  ה א  וכן  סדר , מ הא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

לאמרם  ר  לקר תהם ראל  דלי  נהג ן ם וכ תב , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

אב .תעה ְְְִָָ



ה לפני ת  חל הנה  ראְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

הרתואם מלאכי עליכם  לם יאמר ח ה  ת, ה נה רא חל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

' וכ חיל ואת 'ח')וכ את  רס"ב סימן לעיל תב מ) ואחר , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ויאמר  ממק אלהיב תיחת ואחר  זר , הס קים וא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

' וכ סעדתא ואתקינ ת  ליל  ההר סימןיאמר לעיל תב  מ) ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

("יע ח ים א רח  הח ים(.רס"ב ג ')ף תקפ"ג  סימן ח' חלק  חים ארח ְִִִִֵֶַַַַַַַָ



ה רים ים מ צאי   לחנ על אתה ְְִִֵַַַָָָֻלמר

אכל רמ"א, אחר .' וכ ה רים ים מצאי מחים א כלים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הלחן  על יאמר ר, מצאי ליל ה ענית תיחתסעדת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹֻ

הביא הב.אלל זכר ִִֵַַָָָ

הח ים( כ "ז)ף את תרכ "ד סימן ח ' חלק  ח ים  ארח  ִִִֵֶַַַַַָ



ה רים ים מ צאי   ת א ְִִֵַַָָלמר

הלחןאחר על יאמר  ר, מצאי ליל  ה ענית סעדת אכל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

לב זכ ר האל רעיאתיחת ללמד  ז"ל , יעב"ץ  הרב וכתב . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

אמ ר. רת חי (מהימנא  אי ו ל(ן רת  ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סו תח סגת

ת מצאי – רביעית סעדה  היינ] הזרים עמים  ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹלים

נעים. מה טב  מה   ע בר ,ביתנ עה  נהגים אנחנ וכן ,[ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹקד

ה נגד עמים,  'וכ לחי ה  ואמר ם  ס ק לכ ל נְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹודר

חי (קצות.  אי ו צא )ן רת  נה נה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ



מלא המלה  סעדת  ת ם  תא ְְְְֶַַַַַַָָלמר

סע דתאוכן אתקינ נטילה  ק דם אמרים לכן זה , עין ם תב  ע ד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ואמרים מיחא, מל א  דוד סע דתא היא א ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמהימנתא,

ביל  ם ה ע דה, ת ה ל ם עליו   לה לדוד הכים ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָטים 

, ז סע דה  מ רה  ועסק אלהלד  תיחת למר  מנהגנ ן על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

,ז סע דה  ת העם עד לב על זכ ר  טב המבר הא  י וגם ְְְְִֵַַַַַַַַָָ

אמן.  ימינ מהרה בא וד ן מיח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמלכת 

חי (  אי ו צא )ן נה נה ְִִֵֵֶַַָָָ



מילה בברית  – דק ת  מצאי   מרלא לנפ מאד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמסל

ז"ל וכתב מ רי ,"האלהיםמהרח  ל וי ן ההב לה אחר אמר היה ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ז "ל  האל צר פי ק"ך  ואחר אן ... עד למר  הגים  מְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

יקרא אלהוב ספר תיחת ה בא ' וכ ואמר   ה אל תח , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עתהתקנין וגם האת עת  פה אל מאד מסלת סגלת היא אר  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

האל ל סא אצל ברית אל ה.עמד צרפי הק"ך  עם  ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹ

המים(ספר פי"ח)חמת  ת אלגאזי למהרי"י ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ





 האל תח סז~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

רח"ל  האבל בית  וכן – אב ת עה  " האל "תח ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָלמר

"תען ודהרחבה ח"ב ברי  ליט"א טהרני דוד  ר' האן (להרב ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ל"ט ) "סימן לקרא ר בריו וס ף לה כיח  אריהאל "תח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

אב מםת עה  רח "ל , אבל  בית ה ין  ה א  וכן  סדר , מ הא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

לאמרם  ר  לקר תהם ראל  דלי  נהג ן ם וכ תב , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

אב .תעה ְְְִָָ



ה לפני ת  חל הנה  ראְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

הרתואם מלאכי עליכם  לם יאמר ח ה  ת, ה נה רא חל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

' וכ חיל ואת 'ח')וכ את  רס"ב סימן לעיל תב מ) ואחר , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

ויאמר  ממק אלהיב תיחת ואחר  זר , הס קים וא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

' וכ סעדתא ואתקינ ת  ליל  ההר סימןיאמר לעיל תב  מ) ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

("יע ח ים א רח  הח ים(.רס"ב ג ')ף תקפ"ג  סימן ח' חלק  חים ארח ְִִִִֵֶַַַַַַַָ



ה רים ים מ צאי   לחנ על אתה ְְִִֵַַַָָָֻלמר

אכל רמ"א, אחר .' וכ ה רים ים מצאי מחים א כלים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הלחן  על יאמר ר, מצאי ליל ה ענית תיחתסעדת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹֻ

הביא הב.אלל זכר ִִֵַַָָָ

הח ים( כ "ז)ף את תרכ "ד סימן ח ' חלק  ח ים  ארח  ִִִֵֶַַַַַָ



ה רים ים מ צאי   ת א ְִִֵַַָָלמר

הלחןאחר על יאמר  ר, מצאי ליל  ה ענית סעדת אכל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ

לב זכ ר האל רעיאתיחת ללמד  ז"ל , יעב"ץ  הרב וכתב . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

אמ ר. רת חי (מהימנא  אי ו ל(ן רת  ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סו תח סגת

ת מצאי – רביעית סעדה  היינ] הזרים עמים  ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָֹלים

נעים. מה טב  מה   ע בר ,ביתנ עה  נהגים אנחנ וכן ,[ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹקד

ה נגד עמים,  'וכ לחי ה  ואמר ם  ס ק לכ ל נְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹודר

חי (קצות.  אי ו צא )ן רת  נה נה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ



מלא המלה  סעדת  ת ם  תא ְְְְֶַַַַַַָָלמר

סע דתאוכן אתקינ נטילה  ק דם אמרים לכן זה , עין ם תב  ע ד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ואמרים מיחא, מל א  דוד סע דתא היא א ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָמהימנתא,

ביל  ם ה ע דה, ת ה ל ם עליו   לה לדוד הכים ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָטים 

, ז סע דה  מ רה  ועסק אלהלד  תיחת למר  מנהגנ ן על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

,ז סע דה  ת העם עד לב על זכ ר  טב המבר הא  י וגם ְְְְִֵַַַַַַַַָָ

אמן.  ימינ מהרה בא וד ן מיח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמלכת 

חי (  אי ו צא )ן נה נה ְִִֵֵֶַַָָָ



מילה בברית  – דק ת  מצאי   מרלא לנפ מאד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמסל

ז"ל וכתב מ רי ,"האלהיםמהרח  ל וי ן ההב לה אחר אמר היה ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ז "ל  האל צר פי ק"ך  ואחר אן ... עד למר  הגים  מְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

יקרא אלהוב ספר תיחת ה בא ' וכ ואמר   ה אל תח , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עתהתקנין וגם האת עת  פה אל מאד מסלת סגלת היא אר  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻ

האל ל סא אצל ברית אל ה.עמד צרפי הק"ך  עם  ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹ

המים(ספר פי"ח)חמת  ת אלגאזי למהרי"י ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ





 האל תח סט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגת 

רגליו  על לעמד נקל  יהיה זטא אדם ,ארא ל ח לפי וה ל , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

יהרא . צד  יהיה  חי (וא ל סיון)מ עד  חד ח ' סימן זי "ע פלאג 'י להגר"ח ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ



האל תח אמירת  ֲִִִֵַַַָָָנים

הןעל רחל ן הן חצת, ן למר  לנ ים  ראי  אין נראה, ן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

קפידה, אין  ה  על רה  מיה לאה, הים ן מנהג  וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ה חר  עלת קדם אמרת עמדים   ביתנן אמרת ואין  , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

לבחצ ת, זכר האל תיחת  למדת זה ,אא צא  ל ד קצת  , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מנה . רקי י"ח  למדת היתה  תנצב"ה  ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָוזקינתי

עלים("ת ט )רב סימן ירים סד  א חלק  ְְִִִֵֶַָָָ



אילנת רת  עת   תא ְְִִֵַַָָלמר

אתעת  ל מר ענין י האילנת  "תח רת לב  זכר  האל פילת  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

"ה זה .אל למר סח ל  בהדת רים נדס  וכן , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ



אלה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סח תח סגת

לי דמעת  הרים י ם   ת א ְְִִִִַַָָָֹיאמר

ילמדואחר  האל בהרתיחת  נים .  רי חזר  (רת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ע"ב) נ"ו  וכ ,'ף  לקל  תח, יצחק ר י רעה ", "מרבת : ְְְְְְִִִַַַַַָָֹ

יקרא הענין תא וכל וחיל... רעה  מר ב ת דאקימנא ה  ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹעד

זרה איזה  ל נגזרה ולם חס אם ל ויעלה ,לי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָדמע ת

יע דל ידי  על ע ה לחבה, עליו ימוהס החנת  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֻמפירת

הה א העלין מקם לכל אר הא" אני  אני י עה   רא"  אמר  ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

מעליו העלמת ל ויב טים, הרחמים א ר וית הינים לבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ורעת. ק ת זרת המים(ל  פ "ה)חמת  הרים  י ם  אלגאזי  למהרי"י  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ



הסר  רת  ם אז ללמד  רי האכילה עת   ת א ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹללמד

חיההרב אי רמה)ן  רת הרה על ספר) ואמר : נל וזה תב, ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

נים" ר"לחם לפי סדרמז ברי הלחן על ן ם למד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

ה גלה ל ד מבד  "נים" לכןקראים מעה, ואני חסידים נ הגים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ללמד עסק, איזה בעבר נחזים  הם עת ואפיל היץ, לילת  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאפיל

'האל 'תח ה לחן  לב.על זכר ה ביא ְִִֵַַַַַָָָָָֻ



הארא לפני  האל תח  רא והענא  בעת  ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָליל

חהמד ילמד אלההארא פהתיחת תבה  בה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ה ל  פי ה רל טע ת  ע וין בעימה, ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֻר רה

לא קרקפתא יאמר  וכן ,ל קרינן  למר  וצרי ,לי קרינן ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹאמרים

ה כנה , הירסא היא  י  פין, ללמדמנח כה מי וארי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מעד ר אהארא ה ענא  א הבר, קה  הא ר א בארא  , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ
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Q  !ו„ל ‰˘כר ו‰זכו˙ ב‰ור‡˙ ‡ˆבע‚ P
‰‚ר"‡ במ˘לי (יב, י„) מב‡ר ‚ו„ל ‰זכו˙ ˘י˘ למזכי 
‰רבים ומוכיח ‡˙ חבירו, ‡ם ˘מע, מ˜בל ˘כר על 
כל מ‰ ˘יע˘‰ ל„ורו˙, ו‚ם ‡ם ל‡ ˘מע, ‡ז מ˜בל 
כל חל˜ו ‰טוב, וז‰ ˘ל‡ ˘מע לו˜ח ממנו ‡˙ חל˜ 

‰‚י‰נום ˘לו.

‰י„ע˙? בר‚ע ‡ח˙ ‡˙‰ יכול לזכו˙ לעולמו˙ נˆח! 
"עין ל‡ ר‡˙‰.." - ע˙‰ ‰כל בי„ך – ‡˙‰ יכול לחל˜ 
מעו„„ ומעורר ללמו„ זו‰ר  ע‰",̆  ל̆  ספר "ערכ‰̆ 
ע‰ זו‰ר ‰˜„ו˘ ב˘ב˙  ‰˜„ו˘ בכל יום. וכל ‰לומ„̆ 
בכל  ו‡ם ˙כפיל  ˙ור‰.  מיליון ˘נ‰  למ‡‰  לו  עול‰ 
˙‚יע  חייו,  ימי  לכל  טובים,  וימים  ‰˘נ‰  ˘ב˙ו˙ 
י˙‡ר‚ן  בזכו˙ך  ו‡ם  ˙ור‰.  ˘נ‰  מילי‡ר„  ל-640 
ו-400  טריליון  ל-6  ˙‚יע  י‰ו„ים,  לע˘ר  ˘יעור 
מילי‡ר„ ˘נ‰ ˙ור‰. - ובזו‰ר ‰˜„ו˘ (פ' ויˆ‡ ˜ס"‡.) 
ועו„  ב‡לף,  ‰ו‡  מ˘מים  ˘נו˙נים  מ‰  ˘כל  כ˙וב: 
כי„וע כל ע˘ר‰ בי‰ ˘כינ‰ ˘רי‰, ‡˙‰ מכפיל כל 
טריליון  ו-400  זיליון  ל-6  ˙‚יע  ב‡לף.  י‰ו„ים  מנין 
˘נ‰ ˙ור‰. - ומי יוכל לח˘ב ‡˙ ‚ו„ל ‰˘כר ‰נˆחי 

˘י˘ לך מכך בוו„‡ו˙!!!

ל˜בל˙ ספרים בחינם לחלו˜‰: 
0548436784

 "מפעל ‰זו‰ר ‰עולמי"
 


