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ַקְדמֹוִנים.  יִקים  ַצּדִ ְועֹוד  ַהּטֹוב  ְוָהֵרי"ַח  ע(  ֶאְצּבַ ּבְ ּמֹוֶרה  ִסְפרֹו  )ּבְ
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הּמ באר  אליּ הוּ  ּפ תח 

ְַָָהקמה

בהדיהה יגילו מדיה מח י  בח  .לית ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
הפר את לפניכ להביא  מחי הננ ר ית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה

הבארהקר  ה אל הפילהתח את  פרה , ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
,נפ לכל הווה בהירה צחה  ל "האל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"תח 

נצח ! לעלמ ת לז ת לייכ אחת רגע , בכעי" ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָ
ראתה" הללא הכר ל ,לחבר זה ידי ועל , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

. אלי ֵֶַ

יאמר יראל  ל  אלה"וכא ר בא "תח נז ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
האל. יאת  את ויבר  הִִִֵֵֵֶַַַָאל

את למר  דייה ער  נ יתאר  ת זכ  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַוא
זהר בפרט תיזכ דל את  לער אי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהפת,

דקס"א .)ה וצא ממי (פ ' תני מה ל תב: ְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ריא, כינ א י ערה ל ד ע ועד  ,אל ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָהא
ל על אל מ דייה מני ל  ל בימח בכְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
למני ס "ה: ל נגד  כר נ טל אחד  וכל ואחד, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
רה, נה טרילי "ק עה על מקל ,דיְְְְְִִֵַַַָָָָָָיה
מי  .ק  אי עד כר יכל  מדיל יתווספ ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻככל 

ְּבחֹול,  ַאַחת  ָׁשָעה  ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ַהּלֹוֵמד 
ּתֹוָרה,  ָׁשָנה  ֶאֶלף  ֵמָאה  ְּכמֹו 
ּתֹוָרה  ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה  ְּכמֹו   ּוְבַׁשָּבת, 
ָנָתן(,  ְדר'  ַצִּדיִקים, ָאבֹות  ָהֵרי"ַח ַהּטֹוב, אֹוְרחֹות  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא 

ַּדּקֹות  ְּכֶעֶׂשר  ְוִלּמּוד  ְּלָגבֹוַּה,  ֲאִמיָרתֹו  ִּכי 
ָׁשָנה  ֶאֶלף  ֶעְׂשֵרה  ְּכֶׁשַבע  ַּבחֹול  לֹו:  ַיֲעֶלה 
ִמְליֹון ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְּכֶׁשַבע  ּוְבַׁשָּבת:  ּתֹוָרה, 
ַיד  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶּזה  קּוְנְטֶרס  ְיֵדי  ְוַעל   - ּתֹוָרה. 
ּוְלַלֵּמד  ִלְלמֹד  ִיְזּכּו  ּבֹו,  ְמַמְׁשְמִׁשין  ַהּכֹל 
ָּגדֹול  ְיסֹוד  ְוהּוא  ּוְלַקֵּים.  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹור 
ִלְמנֹוַע ֲעִנּיּות ַוֲאסֹונֹות ְואֹוֶרְך ַהָּגלּות, )תיקו"ז 
תי' ל'( ּובֹו ִיְמְצאּו ַאְדמֹוִרי"ם ַרָּבִנים, ַמִּגיֵדי 

ִׁשעּור ְוָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות, ְמַלְּמִדים ּוְמַחְּנִכים 
ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ַהְּטהֹוִרים, ְוָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל, 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת  ָּבּה,  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ֶאת 

ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון.



הּמ באר  אליּ הוּ  ּפ תח 

ְַָָהקמה

בהדיהה יגילו מדיה מח י  בח  .לית ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
הפר את לפניכ להביא  מחי הננ ר ית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלה

הבארהקר  ה אל הפילהתח את  פרה , ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
,נפ לכל הווה בהירה צחה  ל "האל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ"תח 

נצח ! לעלמ ת לז ת לייכ אחת רגע , בכעי" ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָ
ראתה" הללא הכר ל ,לחבר זה ידי ועל , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

. אלי ֵֶַ

יאמר יראל  ל  אלה"וכא ר בא "תח נז ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
האל. יאת  את ויבר  הִִִֵֵֵֶַַַָאל

את למר  דייה ער  נ יתאר  ת זכ  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַוא
זהר בפרט תיזכ דל את  לער אי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהפת,

דקס"א .)ה וצא ממי (פ ' תני מה ל תב: ְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ריא, כינ א י ערה ל ד ע ועד  ,אל ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָהא
ל על אל מ דייה מני ל  ל בימח בכְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
למני ס "ה: ל נגד  כר נ טל אחד  וכל ואחד, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד
רה, נה טרילי "ק עה על מקל ,דיְְְְְִִֵַַַָָָָָָיה
מי  .ק  אי עד כר יכל  מדיל יתווספ ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻככל 



 הּמ באר אליּ הוּ  ּפ תח

מ ל  הצחי  הכר  דל  את  לח ב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיכל 
 ימי ואריכת ביט ילח ז ה בואי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָואת !
וכל והצלחה, ברכה  דק פע הלמת , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָבריאת 

יעת . ְִֵמיני

יראל , ל את  מזה אה הה הפר  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָבחל קת 
מ לי הגר"א י"ד)וכתב פ '(י"ב, יראל אהב [ראה , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

את מכיח י הר למז ה  הכת  דל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹקרח ]
עה מה ל על כר מקל מע, א , ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָחבר
ה ב, חלק ל מקל אז  מע, לא א וג ְְְְִֵֶַַַַָָָֹלדר ת,
. יהה חלק  את מ ל קח מע א ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹוזה

ע "א)(בזהר קכ "ט רמה  למר  פ ' האד רי אמר ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹ
ע"ל. ח יו, תר דרדי מא לה למזה חייביא  ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָתר 

זק ועד  מער  דיהיה ל א ספק  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָבלי
יאמר ה הר יה הבל  ר ית ל ינ קת  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹבפרט
ה לאל הער את לפח  נזה ,י ל א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹפת
מ יח יבא ותכ ,רנויב בא לב זכ ר  ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהביא
יהי   אמ  ימינ מהרה רחמי , ויגאלנ  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָצדקנ
לפח לסעד לתמכה הד ה הכינה למע .ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹרצ
הבטחת ה אלה לבר הביא הלאל הער ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָאת

רחמי". מ לתא יפק "דא מהימנא ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָהרעיא

הּמ באר  אליּ הוּ  ּפ תח 

הלימäד קדם ã מרõלא קצרה ôְְְְִִֶַָָָָֹפילה

ׁש כינּת יּה לׁש ם וּ  הוּ א בּ רי קוּ דׁש א יחוּ ד 
ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי על וכוּ '.
מעפרא, ׁש כינּת א לאקמא ישׂ ראל כּ ל
על שׂ מחה, הבּ נים אם עוּ זּ נוּ  ׁש כינת וּ לעלּ וּ י

ישׂ ראל. כּ ל ׁש ם בּ  ונעלם טמיר ההוּ א ידי
הזּ ההריני ׁש  הקּ דוֹ  בּ לימוּ ד עצמי מקר 

והצּ דּ יקים הּת נאים כּ ל בּ נׁש מת
הּת נּ א וּ בראׁש ם ׁש  הקּ דוֹ  בּ זוֹ הר הכּ תוּ בים
אלעזר ורבּ י יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האלוֹ קי
הּמ ל דּ וד ּת פילת ּת תקיים זה ידי ועל בּ נוֹ .

ה')ע"ה ד'- ס"א לי(תהילים מחסה היית כּ י
עוֹ למים באהל אגוּ רה אוֹ יב. מּפ ני עז מגדּ ל
ואזכּ ה ּס לה. כּ נפי בסתר אחסה
דּ וֹ בבוֹ ת שׂ פתוֹ תיהם יּ היוּ  זה ׁש בּ לימוּ דינוּ 
רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת בּ אהבה ׁש מוֹ  למען בּ קבר,
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 הּמ באר אליּ הוּ  ּפ תח

ספרא וּ בּ הדין בּ וֹ ראנוּ . רצוֹ ן ולעשׂ וֹ ת ליוֹ צרנוּ 
גלוּ תא מן ישׂ ראל יפקוּ ן הזוֹ הר, ספר
על והדר פעל עבדי אל יראה בּ רחמי,
וּ מעשׂ ה עלינוּ  אלהינוּ  אדני נעם ויהי בּ ניהם.
ויהי כּ וֹ ננהוּ , ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ 
כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  אלהינוּ  אדני נעם

וּ מ כּ וֹ ננהוּ עלינוּ  ידינוּ  ט"זעשׂ ה צ' (תהלים 
ה').י"ז) (סוֹ ד

הåהר לäëד קõדם ôְִִֶַַָֹפêה

אברּב ן האדוֹ נים, ואדוֹ ני העוֹ למים 
אנחנוּ  מוֹ דים והּס ליחוֹ ת. הרחמים
בּ קדּ ה אבוֹ תינוּ , ואלהי אלהינוּ  יי לפני
ולעבוֹ דת לתוֹ רת ׁש קּ רבּת נוּ  וּ בהׁש ּת חויה,
בּ סוֹ דוֹ ת חלק לנוּ  ונתּת  הקּ דׁש , עבוֹ דת
אׁש ר חיּ ינוּ , מה אנוּ , מה ׁש ה. הקּ דוֹ  ּת וֹ רת

הּמ באר  אליּ הוּ  ּפ תח 

אנחנוּ  כּ ן על כּ זה. גּ דוֹ ל חסד עּמ נוּ  עשׂ ית
ותסלח, ׁש ּת מחוֹ ל, ,לפני ּת חנוּ נינוּ  מּפ ילים
עווֹ נוֹ תינוּ  יהיוּ  ואל ועווֹ נוֹ תינוּ , חטאתינוּ  לכל

.לביני בּ ינינוּ  מבדּ ילים

ואלהיוּ בכן אלהינוּ  יי מלּ פני רצוֹ ן יהי 
ליראת לבבינוּ  ׁש ּת כוֹ נן אבוֹ תינוּ ,
אלּ ה, לדברינוּ  אזני ותקׁש יב ,ואהבת
ויהיה ,ּת וֹ רת בּ סוֹ דוֹ ת הערל לבבינוּ  ותפּת ח
כּ ריח כבוֹ ד כּס א לפני רוּ ח נחת זה לּמ וּ דנוּ 
נׁש מתנוּ  מקוֹ ר אוֹ ר עלינוּ  ותאציל ניחוֹ ח.
עבדי ניצוֹ צוֹ ת וׁש יּ תנוֹ צצוּ  בּ חינתינוּ , בּ כל
אלּ ה דּ ברי גּ לּ ית ידם על אׁש ר ׁש ים הקּ דוֹ 
וּ זכוּ ת אבוֹ תם, וּ זכוּ ת וּ זכוּ תם, בּ עוֹ לם.
לנוּ  יעמוֹ ד וּ קדתם, וּ תמימוּ תם, ּת וֹ רתם,
ּת איר וּ בזכוּ תם אלּ וּ . בּ דברים ׁש ל נכּ  לבל



 הּמ באר אליּ הוּ  ּפ תח
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 הּמ באר אליּ הוּ  ּפ תח

נעים כּ מאמר לוֹ מדים. ׁש אנוּ  בּ מה עינינוּ 
נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני "גּ ל ישׂ ראל זמירוֹ ת
לבּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצוֹ ן יהיוּ  ."מּת וֹ רת
מּפ יו חכמה יּת ן יי כּ י וגוֹ אלי. צוּ רי יי לפני

וּ תבוּ נה: מהאריז"ל)דּ עת (קבּ לה 

ויäŁעõת לרפäאõת ôְְְִִִָפêה

לרעהריני "ואהבּת  ׁש ל עשׂ ה מצות עלי, מקבּ ל 
ישׂ ראל מבּ ני אחד כּ ל אוֹ הב והריני :" ֹכּ מו
הזוֹ הר בּ ספר ללמוֹ ד ּפ י את מזּמ ן והריני וּ מאדי, כּ נפׁש י

ּפ לוֹ ני בּ ן ּפ לוֹ ני לזכוּ ת... ׁש  יפרט,[פב"פ]הּק דוֹ  (וכאן 

ׁש תוֹ ) [לּפרנסה...],:ּב ּק  [לּבנים...], [יׁשּועֹות...], [לרפּואֹות...],  ִ ְ ְ ְ ָ ִ ְ ַ ְ ָ ָ

ּבית...], [לׁשלֹום נׁשמת...], [לעּלּוי יׁש לח[לזּוּוג...], הם  ְ ִ ְ ִ ִ ְ ַ ְ ָ ַ ִ
הגּ וּ ף וּ רפוּ את הנּ פׁש  בּ רפוּ את וירפאהוּ  יחזקהוּ  דּ ברוֹ 
ישׂ ראל, חוֹ לי ׁש אר  ֹבּ תו גּ ידיו ׁש ס"ה וּ  אבריו בּ רמ"ח

ׁש יעהוּ  [ויוֹ  בּ נּ עימים, ׁש נוֹ תיו וּ  ימיו בּ דברויארי בּ מהרה 
סלה. אמן ורחמים...] ׁש וּ עה י

הּמ באר  אליּ הוּ  אּפ תח 

 הנּ ביא אליּ הוּ  ּפ תיחת  
מראŁק õב)הרמ"קéתב ôàŁאי רàי לõמר :(סäâר  ט õב ְְְִִַַַַַַַַָָ

Łריà ה ìז éרת לõæב זכäר ä הçאל ïתח ספר ôפêת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הז õהר  החיד"א .ôיקäני  àאצàע וéתב מõרה הקודש  (עבõדת  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

י') סימן קàלäס õף אŁר קâי Łי, מסáלתר àנן Łהיא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ
הõæב והרי"ח  הôפêה. ס õףלקàלת àהר  פ' (בא"ח, ְְְְִֵַַַַַַַָָ

ניצõציההקâמה) לברõר מסáäל ãאמירתàŁ éתב, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הñדŁäה  ְַָ

ידינ וּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ , אלהינוּ  אדני נעם  ויהי
כּ וֹ ננה וּ . ידינוּ  וּ מע שׂ ה  עלינוּ , ïעמים )ב (כּ וֹ ננה  ' ְִָ

ואמר  ל ּט וֹ ב זכוּ ר  הנּ ביא  אליּ הוּ  :][א ּפ תח 

דּ אנּת  עלמין  ולא [ב]רבּ וֹ ן חד  ה וּ א 

ארäכה א. ãŁäפרà הôפêה "זאת :"üמל ה"íéא éְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹתב
מâה". ס"ג ב .מארץ ע"ב àגימטרçא 'רõàן ' ה ìה  ְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

ְַָואמר.ַלõæבָזכäרִַָהìביאִֵָאלçהïַָäתח

לבד,Łֶַָאôהִָָהעõלמיםִרõàן אחד ְֹולאְֶָָהäא



 הּמ באר אליּ הוּ  ּפ תח
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הּמ באר ב אליּ הוּ  ּפ תח

עלּ אין כּ ל על  עלּ אה הוּ א אנּת  בח ׁש בּ ן.

כּ ל על מחׁש בא סתימא לית סתימין, 

אנּת  כּ לל. ב דּ אּפ קּת [ג]ּת פיסא הוּ א  ְ

אבי"ע àעõלמõת הëאירים ב"ן  àריאה,מ"ה  (אצילäת, ְְְֲִִִִַָָ

ע çłה) גימטרçאיצירה, äמח àרם, õéŁללם הוי"ה Łם  עם  ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ
ô דאנ לõæב זכ äר ה ìביא ä הçאל אמר åה ועל  258ְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ïתח  ולכן  äéלם, את äמחçה העõלמ õת éל ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָה õéלל

זה  ענין לה õר õת 'רõàן' àני àלõŁן Łàם  התיק äנים (Łבחי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

יא  אõת ח  מאמר  הàתõת  מאמרי ה 'ג..)י łfiכר , ה ìה  ֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
אŁר  ,õכõôמ ה õציא אŁר רäחנçים  éחõת àע łרה  õŁֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹכן

àגäף  ה õכנת Łìéמה  àהם õŁכן  Łב õה äא (ל Łם ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָ

éŁמõואחלמה) העõלם, את מנהיג  הäא  ועëם . ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ
,'äוכ éתיבה éגõן מלאכה , לעõłת àכדי Łְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָה Łìמה
על  õôמלאכ את לעõłת ה ' àחר éן ה äáף, את ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָצריכה 
עëם אŁר  ספירõת הי ' הëה  אŁר  ,äêהא éח õת י' ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹידי

העõלם את מנהיג  רõאי)ה ' לחי  Łאמר (àאר מה וזה  . ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

עליõן הäא אôה הëסïרים. ְִֶָהעליõנים,éָלֵַמעלàְְְְִִֶֶַַָָחõàŁן

ְַָָמחŁבהְֵואיןֱִֶָנעלמים.éָלֵַמעלְֶָנעלם

אôה éלל. ýיגłלה ýà ôפיסה õיתְְְְְִִַַָָָאêוג Łהõצאת ְִִֵֶָָהäא

הּמ באר  אליּ הוּ  גּפ תח 

ספירן, עשׂ ר להוֹ ן וקרינן ּת קּ וּ נין, עשׂ ר

דּ לא  סתימין  עלמין בהוֹ ן לאנהגא

וּ בהוֹ ן דּ אתגּ לין. ועלמין את גּ לין,

הäא אôה  ה äא, üäרà Łõדñ ה לפני ה ìביא ä הçְִִִֵֵַַַָָָָָאל
àכדי  ספירõת, הע łר Łהם  äñôנים עłר  Łְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָה õצאת
הåה , העõלם ואת העליõן העõלם את עëם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָלהנהיג
Łאôה  מäם אדם , מàני נסôר אôה äê א äְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹבכחõת
לה', ואמר  והõסיף   הíפירõת. ידי  על רק ְְְְְִִִֵַַַַַַַָמïŁיע
ה íפירõת, Łל ה éחõת éל את ëŁיחד הäא ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאôה 

éח õת Ł וי âין éחõת Łי מחàר חסדŁה ìה ה äא וה' , ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
הâין את למôק  àכדי äכŁהםàיניהם, àחסד, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

הרחמים , õéחõת נקראים Łאôה ממ ôäקים äמäם ְְֲִִִִִֶַַָָָָ
מי  לכן לäáף, Łìéמה ,äêהא ה éחõת üõתà Łìéְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹמה 
הäא א Łר üכà החסד, לכח õת הâין éח õת àין ëŁְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹפריד
éביכõל  ה äא הרי ה âין, õéח את äמעõרר ה ', לפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָח õטא
õŁכן  אŁר  ,õעצמà ה äא üäרà Łõ דñה את ְְְֲִֵֶֶַַַָָמפריד

ְִספירõת,ֶֶעłרֶָלהםְְִוקõראיםäñôִִנים,ֶֶעłר

Łֵֶָאינםְִסתäמיםָעõלמõתàֶָהםְְִַלהנהיג

äֶָבהםְִִַהìגלים.ְָועõלמõתְִִנגלים
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מי  לכן לäáף, Łìéמה ,äêהא ה éחõת üõתà Łìéְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹמה 
הäא א Łר üכà החסד, לכח õת הâין éח õת àין ëŁְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹפריד
éביכõל  ה äא הרי ה âין, õéח את äמעõרר ה ', לפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָח õטא
õŁכן  אŁר  ,õעצמà ה äא üäרà Łõ דñה את ְְְֲִֵֶֶַַַָָמפריד

ְִספירõת,ֶֶעłרֶָלהםְְִוקõראיםäñôִִנים,ֶֶעłר

Łֵֶָאינםְִסתäמיםָעõלמõתàֶָהםְְִַלהנהיג

äֶָבהםְִִַהìגלים.ְָועõלמõתְִִנגלים



הּמ באר ד  אליּ הוּ  ּפ תח

הוּ א  ואנּת  נׁש א, מבּ ני את כּ סיאת

דּ אנּת  וּ בגין לוֹ ן. וּ מיחד לוֹ ן [ד]דק ׁש יר 

מחבריּה מלגאו  חד דּ אפריׁש  מאן כּ ל  - 

לּה  אתחב [ספירן ], עשׂ ר  מא לּ ין

 ּב אפריׁש  ואלּ ין[ה ]כּ אלּ וּ  ספירן[ו]. ע שׂ ר 

àג äף  Łìéמה äêהא רõאי)àכחõת לחי אõר ד ..(àאר ְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ה äא. üäרà סõף  מפסיק ה.אין  העו õנõת ידי על éי ְְֲִִֵֵַַָָ
אäêף ", מפריד "ונרáן éŁתäב  õכמä êמעלה , ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָה פע
מõנע äבעו õנõת êעõלם, לברäאיו  להיטיב üרàית õ נõרצŁְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
"äבפŁעיכם éŁתäב õכמä מלהטיב, הרצõן את éְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָביכõל
Łל  õתäאחריà העõלמõת הארת éן ועל אëכם", êŁְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻחה

ה ëה ו .הçה äדי. וה ìצח , החסד החכמה , מâת הìה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וה õד, áבäרה ה àינה äמõâת àעõלם. חסד ְְְִִִִֶֶַַָָָָמïŁיעים

מתíéה הäאְַָואôהָָאדם,ְִֵמàניְִֶַַָאôה

Łֶַָאôהäְִֵמïניָאõתם.äְֵַמיחדָאõתםŁõñŁֵֶר

אחדְִִִמàפנים, äמפריד ëŁבâיל מי ֲֵֵמחברéְְִִִֶֶַַָָ,õל

äêרֵֵמאłת,ֶֶעõבְִספירŁְֶָנחõל

מפריד הäא äêאéְְִִַ.ýàְäêרְֵואłת,ֶֶעõְִספיר

הּמ באר  אליּ הוּ  הּפ תח 

קצר  וחד ארי חד כּ סדרן, אזלין  אנּ וּ ן 

בּ ינוֹ ני לוֹ ן[ז]וחד דאנהיג הוּ א ואנּת  ., 

ולא  לעלּ א לא ,ל דּ אנהיג מאן ולית 

לבוּ ׁש ין סטרא . מכּ ל  ולא [ח]לת ּת א 

äמõâת הח õטאים . את äמעניŁים âין מïŁיעים  ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה ëה
מïŁיעים  ה ëה äמלכäת, יסõד ôפארת רחמים,הéתר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

רק  יïŁיע ה' Łאם חסד, רק ולא âין רק לא éְְְִִִֶֶֶַַַַַַֹֹלõמר
àרב  âין, רק  יïŁיע ואם חõטאים, ט õבה  àרב ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֹחסד,
רק  éלל üדרà מïŁיע ה' ולכן  על, õïרקים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹקŁי

łמאל ז..(הגר'''א)רחמים קו  üõאר ימין קו éלõמר  ְְְְֲִִַַַַַָָֹ
àינõני. אמצע וקו  הי'ח.קצר לפנימ äçת ä הינâ ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

האäê(הגר''א)ספירõת éחõת לעłר ôהכנ ר äחני Łä לב  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ה éחõת Łל Łä בêוה העõלם, את מנהיג אôה  Łְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹעëם 
חז"ל  äאמר זה ועל האדם, àני  Łל  ה Łìמ õת הן ,äêְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהא
מר éבה  היה  אברהם למ Łל ה ëרéבה, הם Łְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהאבõת

ָָקצר,ְֶָואחדָארüõ,ֶָאחדéְְִָסדרם,ְִהõלכיםֵהם

ֶָלהם.ëְִֶַנהיגהäאְַָואôהàִֵינõני.ְֶָואחד

ְֹולאְְִַָמלמעלהֹלאְלëְִֶַ,ýנהיגִמיְֵואין

Łהäא.ִָמéלְֹולאְִַָמêמæה ְִלבŁäיםֶַצד



הּמ באר ד  אליּ הוּ  ּפ תח

הוּ א  ואנּת  נׁש א, מבּ ני את כּ סיאת

דּ אנּת  וּ בגין לוֹ ן. וּ מיחד לוֹ ן [ד]דק ׁש יר 

מחבריּה מלגאו  חד דּ אפריׁש  מאן כּ ל  - 

לּה  אתחב [ספירן ], עשׂ ר  מא לּ ין

 ּב אפריׁש  ואלּ ין[ה ]כּ אלּ וּ  ספירן[ו]. ע שׂ ר 

àג äף  Łìéמה äêהא רõאי)àכחõת לחי אõר ד ..(àאר ְְְְִֵֵַַַָָָֹ

ה äא. üäרà סõף  מפסיק ה.אין  העו õנõת ידי על éי ְְֲִִֵֵַַָָ
אäêף ", מפריד "ונרáן éŁתäב  õכמä êמעלה , ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָה פע
מõנע äבעו õנõת êעõלם, לברäאיו  להיטיב üרàית õ נõרצŁְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
"äבפŁעיכם éŁתäב õכמä מלהטיב, הרצõן את éְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָביכõל
Łל  õתäאחריà העõלמõת הארת éן ועל אëכם", êŁְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻחה

ה ëה ו .הçה äדי. וה ìצח , החסד החכמה , מâת הìה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וה õד, áבäרה ה àינה äמõâת àעõלם. חסד ְְְִִִִֶֶַַָָָָמïŁיעים

מתíéה הäאְַָואôהָָאדם,ְִֵמàניְִֶַַָאôה

Łֶַָאôהäְִֵמïניָאõתם.äְֵַמיחדָאõתםŁõñŁֵֶר

אחדְִִִמàפנים, äמפריד ëŁבâיל מי ֲֵֵמחברéְְִִִֶֶַַָָ,õל

äêרֵֵמאłת,ֶֶעõבְִספירŁְֶָנחõל

מפריד הäא äêאéְְִִַ.ýàְäêרְֵואłת,ֶֶעõְִספיר

הּמ באר  אליּ הוּ  הּפ תח 

קצר  וחד ארי חד כּ סדרן, אזלין  אנּ וּ ן 

בּ ינוֹ ני לוֹ ן[ז]וחד דאנהיג הוּ א ואנּת  ., 

ולא  לעלּ א לא ,ל דּ אנהיג מאן ולית 

לבוּ ׁש ין סטרא . מכּ ל  ולא [ח]לת ּת א 

äמõâת הח õטאים . את äמעניŁים âין מïŁיעים  ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָה ëה
מïŁיעים  ה ëה äמלכäת, יסõד ôפארת רחמים,הéתר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

רק  יïŁיע ה' Łאם חסד, רק ולא âין רק לא éְְְִִִֶֶֶַַַַַַֹֹלõמר
àרב  âין, רק  יïŁיע ואם חõטאים, ט õבה  àרב ְְְְְִִִִֶֶַַַָֹֹחסד,
רק  éלל üדרà מïŁיע ה' ולכן  על, õïרקים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹקŁי

łמאל ז..(הגר'''א)רחמים קו  üõאר ימין קו éלõמר  ְְְְֲִִַַַַַָָֹ
àינõני. אמצע וקו  הי'ח.קצר לפנימ äçת ä הינâ ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

האäê(הגר''א)ספירõת éחõת לעłר ôהכנ ר äחני Łä לב  ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ה éחõת Łל Łä בêוה העõלם, את מנהיג אôה  Łְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹעëם 
חז"ל  äאמר זה ועל האדם, àני  Łל  ה Łìמ õת הן ,äêְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהא
מר éבה  היה  אברהם למ Łל ה ëרéבה, הם Łְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהאבõת

ָָקצר,ְֶָואחדָארüõ,ֶָאחדéְְִָסדרם,ְִהõלכיםֵהם

ֶָלהם.ëְִֶַנהיגהäאְַָואôהàִֵינõני.ְֶָואחד

ְֹולאְְִַָמלמעלהֹלאְלëְִֶַ,ýנהיגִמיְֵואין

Łהäא.ִָמéלְֹולאְִַָמêמæה ְִלבŁäיםֶַצד



הּמ באר ו אליּ הוּ  ּפ תח

לבני נׁש מתין ּפ רחין דּ מ נּ יהוּ  לוֹ ן ּת קּ נּת 

ל וֹ ן, ּת קּ נּת  ג וּ פין וכ ּמ ה נׁש א .

דּ מכסין לבוּ ׁש ין לגבּ י גוּ פין דּ אתקריאוּ 

ואתקריאוּ  דא:[ט]עליהוֹ ן. בּ תקּ וּ נא  

אõרחים, מארח היה  ôמיד ה äא ולכן  החסד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלספירת
õעצמ מסר  ולכן הáבäרה, למידת מר éבה  היה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָויצחק 
היא האדם נŁמת ע ñר אמנם .'äוכ ה ' Łäâק על ְְְִִִִַַָָָָָָָלמäת
ולכן  הגר''א, Łàם הח çים Łנפà äëéבא  העליõן àְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעõלם
ŁçŁ äמ äם ר äחני, äáף  Łי áם  העליõן  àעõלם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלŁìמה
הíפירõת אŁר נ Łמõת סäגי י ' Łי ספיר õת, ְְְֲִִֵֵֶַָי'
לŁìמõת ר äחנ çים, äáפים סäגי Łי éן àהם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמתלõŁàת

העלי õן. àעõלם Łהםט.אŁר ה äáפים ונקראים ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
זה  àתäñן הíפירõת, .(הגר''א)חיצõנ äçת ְְְִִִִֶַַָ

ôנñôְִַָ,הםֶָלהםëŁֵֶֶרחיםõïְִתõמŁְִֵלבניְָנ

ֶָלהם,ñôְִַָנäáִôפיםְַָוכëהָָאדם,

äקראìŁְְִֶפיםäáִיïלéְֵַיםŁäבêיםְִַהíכëŁְִֶַ

ֶַהåה.àִַתקäןְְִִָונקראיםֲֵֶעליהם,

הּמ באר  אליּ הוּ  זּפ תח 

גבוּ רא[י]חסד  ימינא. דּ רוֹ עא דּ רוֹ עא - - 

החסד:י. ידמ âת éנגד  והיא חסד, מïŁיע ה ' ãëע ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
לאחרים, õימינ àיד מטיב אדם ãבä הáב äרה:ימין, מâת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ה áבäרה  מâת äמéח הרŁעים , את Łמעני ה' ãëְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹע
ולכן  łמאל, יד éנגד  והיא הרע, õיצר על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתàáר
àכדי  łמאל, יד על  יד , Łל ה ôפêין את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹמìיחים

הרע. ה çצר  õéח  את ה ôפארת :להכניע ה 'מâת ãëע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
האדם, לגäף רõמזת והיא העõלם, את äמפאר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָמנהיג 
רõמז וה äא ,'ä וכ הראה  הêב  õàŁ ה éל מרéז ה äא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאŁר 
י Łõב  ôם Łאי "ויעקב õתâëŁ ע"ה  äאבינ ְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹלçעקב

כ"ז )אהלים" כ"ה, Łהäא(àראŁית הõôרה לäëד וה äא , ְְִִִֵֶַָָֹ
éŁתäב õמé ה àריאה ועי ñר העõלם ל"ג,מר éז äהçירמ) ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

לאכ"ה) וארץ Łמים חõñת ולילה יõמם àריתי לא ְְִִִִֶַָָָָָָָֹֹֻ"אם
את מפאר Łה äא מי ולכן ה õôרה . àרית זõהי łְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמ ôי",
הïר â"ס, חלקי בכל ã מŁל הõôרה àלäëד äמרàה  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה '

ה åאת. לâëה מרéבה להי õת זõכה  ה äא מ õâת הרי  ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ
וההõד: יעäłהìצח אŁר מלאכים מêŁח עëם  אŁר  ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

מנהיגי  הìקראים הìביאים יניקת äמם ,õתä ליחŁ ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָאת
רגליו  לôŁי ורõמזים רגל ה õâר, éנגד ה ìצח  האדם, Łל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ְַזרõעáְָבäרהִָימין.ְַזרõעֶֶַהחסד



הּמ באר ו אליּ הוּ  ּפ תח

לבני נׁש מתין ּפ רחין דּ מ נּ יהוּ  לוֹ ן ּת קּ נּת 

ל וֹ ן, ּת קּ נּת  ג וּ פין וכ ּמ ה נׁש א .

דּ מכסין לבוּ ׁש ין לגבּ י גוּ פין דּ אתקריאוּ 

ואתקריאוּ  דא:[ט]עליהוֹ ן. בּ תקּ וּ נא  

אõרחים, מארח היה  ôמיד ה äא ולכן  החסד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלספירת
õעצמ מסר  ולכן הáבäרה, למידת מר éבה  היה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָויצחק 
היא האדם נŁמת ע ñר אמנם .'äוכ ה ' Łäâק על ְְְִִִִַַָָָָָָָלמäת
ולכן  הגר''א, Łàם הח çים Łנפà äëéבא  העליõן àְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעõלם
ŁçŁ äמ äם ר äחני, äáף  Łי áם  העליõן  àעõלם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלŁìמה
הíפירõת אŁר נ Łמõת סäגי י ' Łי ספיר õת, ְְְֲִִֵֵֶַָי'
לŁìמõת ר äחנ çים, äáפים סäגי Łי éן àהם, ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמתלõŁàת

העלי õן. àעõלם Łהםט.אŁר ה äáפים ונקראים ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
זה  àתäñן הíפירõת, .(הגר''א)חיצõנ äçת ְְְִִִִֶַַָ

ôנñôְִַָ,הםֶָלהםëŁֵֶֶרחיםõïְִתõמŁְִֵלבניְָנ

ֶָלהם,ñôְִַָנäáִôפיםְַָוכëהָָאדם,

äקראìŁְְִֶפיםäáִיïלéְֵַיםŁäבêיםְִַהíכëŁְִֶַ

ֶַהåה.àִַתקäןְְִִָונקראיםֲֵֶעליהם,

הּמ באר  אליּ הוּ  זּפ תח 

גבוּ רא[י]חסד  ימינא. דּ רוֹ עא דּ רוֹ עא - - 

החסד:י. ידמ âת éנגד  והיא חסד, מïŁיע ה ' ãëע ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
לאחרים, õימינ àיד מטיב אדם ãבä הáב äרה:ימין, מâת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ה áבäרה  מâת äמéח הרŁעים , את Łמעני ה' ãëְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹע
ולכן  łמאל, יד éנגד  והיא הרע, õיצר על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתàáר
àכדי  łמאל, יד על  יד , Łל ה ôפêין את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַֹמìיחים

הרע. ה çצר  õéח  את ה ôפארת :להכניע ה 'מâת ãëע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
האדם, לגäף רõמזת והיא העõלם, את äמפאר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָמנהיג 
רõמז וה äא ,'ä וכ הראה  הêב  õàŁ ה éל מרéז ה äא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאŁר 
י Łõב  ôם Łאי "ויעקב õתâëŁ ע"ה  äאבינ ְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹלçעקב

כ"ז )אהלים" כ"ה, Łהäא(àראŁית הõôרה לäëד וה äא , ְְִִִֵֶַָָֹ
éŁתäב õמé ה àריאה ועי ñר העõלם ל"ג,מר éז äהçירמ) ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

לאכ"ה) וארץ Łמים חõñת ולילה יõמם àריתי לא ְְִִִִֶַָָָָָָָֹֹֻ"אם
את מפאר Łה äא מי ולכן ה õôרה . àרית זõהי łְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמ ôי",
הïר â"ס, חלקי בכל ã מŁל הõôרה àלäëד äמרàה  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה '

ה åאת. לâëה מרéבה להי õת זõכה  ה äא מ õâת הרי  ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ
וההõד: יעäłהìצח אŁר מלאכים מêŁח עëם  אŁר  ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

מנהיגי  הìקראים הìביאים יניקת äמם ,õתä ליחŁ ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָאת
רגליו  לôŁי ורõמזים רגל ה õâר, éנגד ה ìצח  האדם, Łל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ְַזרõעáְָבäרהִָימין.ְַזרõעֶֶַהחסד



הּמ באר ח אליּ הוּ  ּפ תח

ּת פארת  והוֹ ד שׂ מאלא. נצח גּ וּ פא. -- 

אוֹ ת  דגוּ פא , ס יּ וּ מא - יסוֹ ד ׁש וֹ קין. ּת רין 

ׁש בּ על  ּת וֹ רה ּפ ה - מלכוּ ת קד ׁש . בּ רית

הõæבה , ü רâà üיל אם  łמאל, רגל éנגד והה õד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹימין
צרה. עליו ôבõא הçסõד:לא עםמâת מתקר  ה' ãà ְְִִִֵַַַָָָָָָֹ

,Łדõק àרית àאõת יłראל , õëעäאנŁ ä נà äמתיחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
אמäנים, õ ל הõמרים  õפעעמה äìëמä החõתם וה äא ְְֱִִִֶֶַַַַַָ

ה ëלכ äת :וה àרכה. אתמâת מג êה ה' ãיד על אŁר ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָ
Łאדם ידי Łעל ה ïה, àחינת והיא àעõלם , õתä ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמלכ
ה', מלכäת מתêáה ה õôרה  את ולõמד ה', את ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָמàŁח
ïה  àŁעל ותõרה àתפארת אח äז àŁכתב  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָותõרה 
עם àŁכתב õôרה õדäëלà הëחàר éן על àְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמלכäת,
ôיקäן  וה äא äמלכäת יסõד מקר ïה àŁעל õôְְְְְִֵֶֶַַַָרה
עלי õנõת ספירõת éנגד האדם את àרא וה àñ"ה  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָה àרית,

העליõנים העõלמõת מתñן טõב)äבמעłיו Łם .(àעל ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

הäáף.ôְִֶֶפארתłְֹמאל. ְוהõדìֶַצחéְֶֶַנגד

רגלים. Łני אõתŁְֵלימäתְיסõדéְְְִֵֶֶַַנגד והäא ְַהäáף,

נקראתֶקõדàְִ.Łרית  àŁְֶַעלõôָרהïֶה,ְְִֵַמלכäת

הּמ באר  אליּ הוּ  טּפ תח 

חכמה  לּה . קרינן מוֹ חא,[יא ]ּפ ה  איהי- 

בּ ינהמ  מלּ גאו. וּ בּה חׁש בה לבּ א, - 

החכמה:יא. ה âëה מ âת והיא אדם. Łל õ חõמà היא  ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
הäא ãëעŁ החכמה , מâת היא אŁר ה' Łל ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָה נçה 

העõלם àריאת את הàינה:.(רמח ''ל)יíד éנגדמâת היא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
Łל  ה ליŁית הâëה  והיא àעי. ליàא רחמנא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה êב,
היא החכמה àבינה , העõלם את àרא הäא ãëעŁ ְְִִִֶֶַָָָָָָָָה ',
äŁרïŁ õמéä ïרטית, הבנה  היא ה àינה  éללית, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָהבנה 

âבר üõôמ âבר  הëבינים 'äנבõנים' מ âת .(רמח ''ל)חז"ל ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ
רצõן הéתר : היא אŁר  ה', Łל הראõŁנה ה âëה  היא ְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ

õíŁף (רמח ''ל)ה' מäם מלכ äת éתר נקראת והיא  , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ
Łהיא Łה ëלכäת éלõמר ôחêה, àמחŁבה  ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמעłה
àמâה  éלäלה  מקõם מéל היא  האחרõנה, ְְֲִִִִַַָָָָָָָה âëה
העõלם את לברא ה' Łל  õנõרצ éŁל מäם ְְִִִֶֶֶָָָָָֹהראõŁנה,

õתäמלכ את לגõêת àכדי רק ה äא וזה (זõהר )הåה , מה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַ
ראŁית ה äא ה éתר אחרית", מראŁית "מáיד Łֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאמר
נכלל  Łוהרא Łראà נעäץ הõíף אחרית, ְְְְֲִִַַַַַַָָֹֹוה ëלכäת

החכמהָלã.ְִקõראיםïֶה הëח,ְִַַָָמâת ִהיאִַַֹהיא

הàינהàŁְִִֶפנים.ְַַָָהëחŁבה הêב,ִִַַָמâת äָבãִֵַהיא



הּמ באר ח אליּ הוּ  ּפ תח

ּת פארת  והוֹ ד שׂ מאלא. נצח גּ וּ פא. -- 

אוֹ ת  דגוּ פא , ס יּ וּ מא - יסוֹ ד ׁש וֹ קין. ּת רין 

ׁש בּ על  ּת וֹ רה ּפ ה - מלכוּ ת קד ׁש . בּ רית

הõæבה , ü רâà üיל אם  łמאל, רגל éנגד והה õד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹימין
צרה. עליו ôבõא הçסõד:לא עםמâת מתקר  ה' ãà ְְִִִֵַַַָָָָָָֹ

,Łדõק àרית àאõת יłראל , õëעäאנŁ ä נà äמתיחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
אמäנים, õ ל הõמרים  õפעעמה äìëמä החõתם וה äא ְְֱִִִֶֶַַַַַָ

ה ëלכ äת :וה àרכה. אתמâת מג êה ה' ãיד על אŁר ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָ
Łאדם ידי Łעל ה ïה, àחינת והיא àעõלם , õתä ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמלכ
ה', מלכäת מתêáה ה õôרה  את ולõמד ה', את ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָמàŁח
ïה  àŁעל ותõרה àתפארת אח äז àŁכתב  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָותõרה 
עם àŁכתב õôרה õדäëלà הëחàר éן על àְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָמלכäת,
ôיקäן  וה äא äמלכäת יסõד מקר ïה àŁעל õôְְְְְִֵֶֶַַַָרה
עלי õנõת ספירõת éנגד האדם את àרא וה àñ"ה  ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָה àרית,

העליõנים העõלמõת מתñן טõב)äבמעłיו Łם .(àעל ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

הäáף.ôְִֶֶפארתłְֹמאל. ְוהõדìֶַצחéְֶֶַנגד

רגלים. Łני אõתŁְֵלימäתְיסõדéְְְִֵֶֶַַנגד והäא ְַהäáף,

נקראתֶקõדàְִ.Łרית  àŁְֶַעלõôָרהïֶה,ְְִֵַמלכäת

הּמ באר  אליּ הוּ  טּפ תח 

חכמה  לּה . קרינן מוֹ חא,[יא ]ּפ ה  איהי- 

בּ ינהמ  מלּ גאו. וּ בּה חׁש בה לבּ א, - 

החכמה:יא. ה âëה מ âת והיא אדם. Łל õ חõמà היא  ְְְִִִִֶַַַָָָָָ
הäא ãëעŁ החכמה , מâת היא אŁר ה' Łל ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָה נçה 

העõלם àריאת את הàינה:.(רמח ''ל)יíד éנגדמâת היא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
Łל  ה ליŁית הâëה  והיא àעי. ליàא רחמנא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה êב,
היא החכמה àבינה , העõלם את àרא הäא ãëעŁ ְְִִִֶֶַָָָָָָָָה ',
äŁרïŁ õמéä ïרטית, הבנה  היא ה àינה  éללית, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָהבנה 

âבר üõôמ âבר  הëבינים 'äנבõנים' מ âת .(רמח ''ל)חז"ל ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ
רצõן הéתר : היא אŁר  ה', Łל הראõŁנה ה âëה  היא ְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָ

õíŁף (רמח ''ל)ה' מäם מלכ äת éתר נקראת והיא  , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ
Łהיא Łה ëלכäת éלõמר ôחêה, àמחŁבה  ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָמעłה
àמâה  éלäלה  מקõם מéל היא  האחרõנה, ְְֲִִִִַַָָָָָָָה âëה
העõלם את לברא ה' Łל  õנõרצ éŁל מäם ְְִִִֶֶֶָָָָָֹהראõŁנה,

õתäמלכ את לגõêת àכדי רק ה äא וזה (זõהר )הåה , מה . ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַ
ראŁית ה äא ה éתר אחרית", מראŁית "מáיד Łֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאמר
נכלל  Łוהרא Łראà נעäץ הõíף אחרית, ְְְְֲִִַַַַַַָָֹֹוה ëלכäת

החכמהָלã.ְִקõראיםïֶה הëח,ְִַַָָמâת ִהיאִַַֹהיא

הàינהàŁְִִֶפנים.ְַַָָהëחŁבה הêב,ִִַַָמâת äָבãִֵַהיא



הּמ באר י אליּ הוּ  ּפ תח

כּ תיב: ּת רין אלּ ין ועל מבין. הלּ ב

אלהינוּ  ליהוה כּ תר [יב]"ה נּ סּת רוֹ ת ." 

ועלּה  מלכ וּ ת. כּ תר איהוּ  - עליוֹ ן

ואיהוּ  אחרית . מרא ׁש ית מגּ יד  אתמר:

מלּ גאו  דתפילי. אוֹ ת [יג]קרקפ ּת א איהוּ  

ו  ה"א ואוֹ ת  וא"ויוּ "ד ואוֹ ת אוֹ ת | 

ואיהוּ [יד]ה"א  אצילוּ ת. ארח דּ איה וּ  , 

ëàלכäת. בõíף  הגר''א.יב .äמתגלה  àאäר  üרâ על ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ
ענין יג. מבאר  äמéאן החיצ õני, Łäבê מה מדàר  éאן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָעד

הïנימית. Łםיד .הŁìמה וה äא "אדם " áימטרçא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
מ "ה.

מבין, והàינה]ִֵֵַהêב [החכמה Łניהם äêא ֱֶַנאמר,ְְְְִֵֵֶַַַָָָועל

éֶֶתרֱֵֹאלקינä.ַלה'ְִַָהìסôרõת

ְָָועליוְַמלכäת,éֶֶתרהäאְֶעליõן,

ְוהäאֲִַאחרית,ִֵֵמראŁיתִַמáידֱֶַנאמר

אõת Łם מאיר הïנימית äבŁìמה ôפêין, עליו ìëŁיחים Łְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהרא

ְואõתָואוְואõתֵהאְואõתיäד

ְוהäאֲִאצילäת,ֶֶדרŁֶüהäאֵהא,

הּמ באר  אליּ הוּ  יאּפ תח 

כּ מיּ א  וענּפ וֹ י, בּ דר וֹ עוֹ י דאילנא  ׁש קי וּ 

ׁש קיוּ : בּ הה וּ א ואתר בּ י לאילנא דא ׁש קי

העלּ וֹ ת  ע לּ ת הוּ א אנּת  עלמין, רבּ וֹ ן

בּ ההוּ א  לאילנא  דּ אׁש קי הּס בּ וֹ ת, וסבּ ת

כּ נׁש מתא [טו]נביעוּ  איהוּ  נביעוּ  והה וּ א . 

לית  וּ ב לג וּ פא, חיּ ים דּ איהוּ  לג וּ פא,

דּ יוּ קנא  ולית דּ לגאו [טז]דּ מיוֹ ן מה מ כּ ל 

הäא,טו . üäרà ס õף  מאין ה ôŁëלŁל הïנימי האõר äְְְִִִֵֵֵֶַַַָָזה
הíפירõת. את éמõטז.המחçה  רäחנית לא áם  ְְְִִֶֶַַַַָֹ

האילןְֶַמŁקה ëéְִַיםֲַָָוענפיו,àְִָזרõעõתיוִֶָָאת

האילן, את äמתâáלŁëŁקים äמתרàה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָãתõאàְָ.קאהŁְַַָָהה

העליõנים,ַָאôהָָהעõלם,ִרõàן éל על עליõן ְְִֶֶַָָהäא

אילן, ìŁקראים הíפירõת את מŁקה ואôה הõàíת, éל ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָוסàת

õתõוא הëעין, הëעיןàְְְִִַַַָנביעת Łìéְַָָמההäאְַַָאõר

ֵאיןäְבýַלäáף.ִַחçיםŁֶהäאַלäáף,

הïנימçיםâְִמיõן, והìבראים הíפירõת מéל âמäת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָואין
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הּמ באר יב אליּ הוּ  ּפ תח

וארעא ,[יז]וּ בראת וּ לבר. ואּפ קּת ׁש מ יּ א  

וכוֹ כביּ א [יח]מנּ הוֹ ן וסיהרא ׁש מׁש א 

וגנתא  וּ דׁש אין , אילנין  וּ בארעא וּ מזּ לי,

ונוּ נין, וע וֹ פין וחיון וע שׂ בּ ין, דּ עדן,

י "ח )éŁתäב מ , âמäת(יŁעיה äמה  אל ôדëי äן מי "ואל ְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
,"õל äערכô( םŁ כ"ה ואŁוה (äבפסäק  תד ëיäני  מי "ואל ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ

."Łõקד Łמיםיז.יאמר  õôלדõת Łהם éלõמר ְְִֵֶַַַָָֹ
והארץ, ה מים  àריאת אחר  äבראìŁ éלõמר וארץ, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

את מהם äוילמד ,üרàית õתêäדá את äירא üé ידי Łְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
êŁא ללמד äלנ Łי מìמלה éגõן  הìכõנה , ü רâ ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹה
äëéבא מאד חרäצה àרçה  Łהיא מäם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹלהתעðל,
"éל  וארץ. Łמים נקרא äבכללäת ועõד, àחêין, àְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֻגמרא
עłיתיו" אף  יצרôיו àראתיו ולכבõדי בŁמי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַָָה ìקרא

ז ) מג, õŁŁרŁםיח..(יŁעיה עłבים äêא לי, נראה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
האדם לרפäאת äמסäגלים עדן ערבõת )בגן  .(âàי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

äבראת ְֵָוהõצאתֶָָוארץ.Łִַָמיםְִִִַָָָוהחיצõנçים.

ְִָוכõכביםְֵַָוירח,ŁֶֶמŁ,ֵֶמהם

àראתäַָמåלõת. ְַוגןäְִָדŁאים,ִָאילנõתäֶָָָָָבארץ

ְִָוâגיםְועõפõתְַוחõçתֲִַָועłבים,ֵֶעדן,

הּמ באר  אליּ הוּ  יגּפ תח 

בּ הוֹ ן לאׁש ּת מוֹ דעא נׁש א . וּ בני וּ בעירין,

עלּ אין בּ הוֹ ן  יתנהג וּ ן ואי עלּ אין,

עלּ אי אׁש ּת מוֹ דעאן ואי ותּת אין,

, ּמנ וּ בר כּ לל.  ּב דּ ידע ולית ותּת אי,

ותּת אי בּ עלּ אי יחוּ דא  ואנּת [יט]לית . 

ספירן וכל כּ לּ א. על  אדוֹ ן אׁש ּת מוֹ דע 

חד וּ בהוֹ ןכּ ל ידיעא , ׁש ם ליּה  אית - 

וכäנתםïי על יט. 'יחידאי', õáרסים Łוי .üמל íéא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
העõלמõת. àכל יחיד üרàית Łְְִִֶַָָָָָה äא

äלהõדיעָָאדם.äְֵבניäְֵבהמõת àֶָהםְְִִַַלהéיר

ְִֶעליõניםàֶָהםְֲִַיתנהגäְֵואיüְִֶעליõנים,

ונõדעיםְֵואיüְְִַותחõôנים, ְִֶעליõניםְִִִָָנéרים

,üרàית õרõא äבלעדי éלל. ב"ה סõף àאין äמfiיג õçŁדע מי ואין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָותחõôנים,

יחäד ְַָואôהְְִַותחõôנים,àְִֶָעליõניםִֵאין

ונõדע ְִָספירהäְָלכלêéָֻם,ַעלֲאדõןְִָָנéר

äְִבŁמõתַָידäע,ŁֵםֵיŁֶָאחדְָלכל



הּמ באר יב אליּ הוּ  ּפ תח
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ונõדעיםְֵואיüְְִַותחõôנים, ְִֶעליõניםְִִִָָנéרים

,üרàית õרõא äבלעדי éלל. ב"ה סõף àאין äמfiיג õçŁדע מי ואין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָותחõôנים,

יחäד ְַָואôהְְִַותחõôנים,àְִֶָעליõניםִֵאין

ונõדע ְִָספירהäְָלכלêéָֻם,ַעלֲאדõןְִָָנéר

äְִבŁמõתַָידäע,ŁֵםֵיŁֶָאחדְָלכל



הּמ באר יד  אליּ הוּ  ּפ תח

מלאכיּ א  ל[כ]אתקריאוּ  לית ואנּת  . 

כל  ממ לּ א הוּ א דּ אנּת  ידיעא, ׁש ם 

דכ לּ הוּ .[כא ]ׁש מהן ׁש לימוּ  הוּ א ואנּת  , 

א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן, ּת סּת לּ ק  אנּת  וכד

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

ידיעא.[כב]אנּת  בּ חכמה  ולא חכּ ים הוּ א  

הíפירõתכ. ïעêת Łל äממìים Łליחים הם (íéא אŁר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֻֻ

(ü מה כא..מלŁìה הäא ה äא, üäרà סõף  האין éי ְִֵֶֶַַָָָ
éלל. מעצמם õéח  להם ואין  äéלם את ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָה ëחçה

חכמה כב . מéח  חכמה להם  Łי ה ìאצלים  éל éְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹי
üרàית ה äא אבל  היד äעה, מהàינה וכן היד äעה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליõנה
הäא הàינה, מקõר וה äא החכמה מקõר ה äא ,õ מŁְְְְְִַַָָָ

הëלאכים. נקראים ְלýֵאיןְַָואôהְְְִִִִַַַָָהíפירõת

éלŁֶַָאôהַָידäע,Łֵם את äמחçה ממêא ְְֵֶֶַַָהäא

äéלם את äממêא הŁëלים הäא ואôה Łàמõת. הìקראים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהíפירõת

אôה הïŁעתýְֲֶַַָוכאŁר את ֲִָיארäֵֶמהם,ְְִֵֶַָָמסיר

ְָָנŁמה.àְִליéְגäףֵַהמõתéָל

íàפירõת, הידäעה החכמה ידי על ולא חכם הäא ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹאôה

הּמ באר  אליּ הוּ  טוּפ תח 

לית  ידיעא. בּ בינה ולא מבין הוּ א אנּת 

ידיעא  אתר לאׁש ּת מ וֹ דעא [כג]ל אלּ א , 

נׁש א  לבני וחיל  וּ לאחזאה [כד]ּת וּ קפ . 

ח äץ  חçים ואין ,äìëמ ח äץ ידיעה  ואין ה éל, ְְְְִִִֵֵֶַַָֹמק õר
והäא הéל , ה ëאציל וה äא ה éל, מק õר וה äא ,äìëְְְְֲִִֶַַַַֹֹמ
להם, üצרי õאינ וה äא ,õל צריכים  וה éל ה éל, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹה ëמציא
çŁהיה  äìë מ קõדם Łי לא éי מהם, אחד לäŁם  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹולא
õéח  אין ועłה , ויצר äברא האציל  äמה  אליו , üְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָצרי
àלב  õéח ואין ,õ מעõŁל àאזן  õéח ואין  ,õמרõלא àְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָֹפה 
יתâáל  ה éל ועל ,õריäà על הענין äלהéיר לה fiיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹהאדם

õמŁ äברäך  ה äא àרäך  רàא ã מיŁ Łâויתקä הçאל (íéא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

זי"ע)ל  מאני äהç אל במ"ר כג..רàי ä אמרŁ õמéס"ח (וçצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

אõתõט') וקõראים ה àñ"ה Łל õמŁ מכìים  מה מïני ,ְְְְְִִִֵֶַַַָָ
õמõ מק õלמõע ואין עõלם, Łל õ מõמק Łהäא ְְְֵֶֶָָָמק õם,

רõאי) לחי ידי כד ..(àאר על היא ä ידיעתנ éŁל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
לבני  וההנהגה והחזק הôקף נõדע àŁהם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה íפיר õת,

íàפירõת. הידäעה הàינה ידי על ולא מבין הäא ֵאיןְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאôה

ýםְלõע,ָמקäויד להõדיענäֶָאêאְַַָָקבäע ýְְְִֵַָָהנהגת

ýïְְָתקýתָָאדם.ְִֵלבניְְְָוחזקõלהראäְְַ



הּמ באר יד  אליּ הוּ  ּפ תח

מלאכיּ א  ל[כ]אתקריאוּ  לית ואנּת  . 

כל  ממ לּ א הוּ א דּ אנּת  ידיעא, ׁש ם 

דכ לּ הוּ .[כא ]ׁש מהן ׁש לימוּ  הוּ א ואנּת  , 

א ׁש ּת ארוּ  מנּ הוֹ ן, ּת סּת לּ ק  אנּת  וכד

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

ידיעא.[כב]אנּת  בּ חכמה  ולא חכּ ים הוּ א  

הíפירõתכ. ïעêת Łל äממìים Łליחים הם (íéא אŁר  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֻֻ

(ü מה כא..מלŁìה הäא ה äא, üäרà סõף  האין éי ְִֵֶֶַַָָָ
éלל. מעצמם õéח  להם ואין  äéלם את ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָה ëחçה

חכמה כב . מéח  חכמה להם  Łי ה ìאצלים  éל éְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹי
üרàית ה äא אבל  היד äעה, מהàינה וכן היד äעה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליõנה
הäא הàינה, מקõר וה äא החכמה מקõר ה äא ,õ מŁְְְְְִַַָָָ

הëלאכים. נקראים ְלýֵאיןְַָואôהְְְִִִִַַַָָהíפירõת

éלŁֶַָאôהַָידäע,Łֵם את äמחçה ממêא ְְֵֶֶַַָהäא

äéלם את äממêא הŁëלים הäא ואôה Łàמõת. הìקראים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהíפירõת

אôה הïŁעתýְֲֶַַָוכאŁר את ֲִָיארäֵֶמהם,ְְִֵֶַָָמסיר

ְָָנŁמה.àְִליéְגäףֵַהמõתéָל

íàפירõת, הידäעה החכמה ידי על ולא חכם הäא ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹאôה

הּמ באר  אליּ הוּ  טוּפ תח 

לית  ידיעא. בּ בינה ולא מבין הוּ א אנּת 

ידיעא  אתר לאׁש ּת מ וֹ דעא [כג]ל אלּ א , 

נׁש א  לבני וחיל  וּ לאחזאה [כד]ּת וּ קפ . 

ח äץ  חçים ואין ,äìëמ ח äץ ידיעה  ואין ה éל, ְְְְִִִֵֵֶַַָֹמק õר
והäא הéל , ה ëאציל וה äא ה éל, מק õר וה äא ,äìëְְְְֲִִֶַַַַֹֹמ
להם, üצרי õאינ וה äא ,õל צריכים  וה éל ה éל, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹה ëמציא
çŁהיה  äìë מ קõדם Łי לא éי מהם, אחד לäŁם  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹולא
õéח  אין ועłה , ויצר äברא האציל  äמה  אליו , üְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָצרי
àלב  õéח ואין ,õ מעõŁל àאזן  õéח ואין  ,õמרõלא àְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָֹפה 
יתâáל  ה éל ועל ,õריäà על הענין äלהéיר לה fiיג ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹהאדם

õמŁ äברäך  ה äא àרäך  רàא ã מיŁ Łâויתקä הçאל (íéא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ

זי"ע)ל  מאני äהç אל במ"ר כג..רàי ä אמרŁ õמéס"ח (וçצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

אõתõט') וקõראים ה àñ"ה Łל õמŁ מכìים  מה מïני ,ְְְְְִִִֵֶַַַָָ
õמõ מק õלמõע ואין עõלם, Łל õ מõמק Łהäא ְְְֵֶֶָָָמק õם,

רõאי) לחי ידי כד ..(àאר על היא ä ידיעתנ éŁל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
לבני  וההנהגה והחזק הôקף נõדע àŁהם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה íפיר õת,

íàפירõת. הידäעה הàינה ידי על ולא מבין הäא ֵאיןְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאôה

ýםְלõע,ָמקäויד להõדיענäֶָאêאְַַָָקבäע ýְְְִֵַָָהנהגת

ýïְְָתקýתָָאדם.ְִֵלבניְְְָוחזקõלהראäְְַ



הּמ באר טז אליּ הוּ  ּפ תח

וּ ברחמי, בּ דינא  עלמא אתנהג אי לוֹ ן 

עוֹ בדיהוֹ ן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט , צדק דּ אינוּ ן

נׁש א  דּ ין[כה ]דּ בני גב וּ רה.[כו]. איהוּ  

הéל  ספיר õת, העłר  אלõקים àŁרא ענין éŁל – ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאדם.
ïי  על מתנהג  éביכõל אŁר äלה õדיע לידע àרא, õדõ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלכב
âבני  עõבדיה õן éפי רק לרחמים, והן לדין הן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַה íפיר õת,
ŁçŁ ,õל מõדדין ãà מõדד, Łהאדם הâëה  éŁפי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָנŁא
והן  ,õנõ רצ לעõברי  Łלהעני הן ידäעה, מ âה  ה éל ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹעל

.õנõ רצ לע Łõי łכר  רõאי)לêŁם לחי éדי כה..(àאר  ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַ
עליהם. üרàית õתäמלכ ואילüכו .ôŁראה מéאן  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

נהי "ם חג "ת מõâת àהז' ŁëôŁמ השי"ת üאי Ł ְְְִִִֵֵֵֶַַַָמפר
לדין ואם לחסד אם õלמõע רõאי)להנהיג לחי אם(àאר  . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ

הáבäרה. מâת ידי על õתõא Łמעני ה' חõטא, ְְֲִִֵֵַַַַָָָָהאדם
ולא àחסד לא àרחמים , õתõא âן ה' àינõני, האדם  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹואם
ואם ה ôפארת. מâëת ה ëה  äêא רחמים אŁר àְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָדין ,
מ õŁêן  äהינâ àצדק, õתõא âן ה' זכäת, לכף  âן ְְְְְִֶֶַַָָָָָָהאדם

äְֲִַברחמים,àְִדיןָָהעõלםְִֵַמתנהגֵאיüֶָלהם

ֲֵַמעłיéְִפיäְִָמïŁטֶֶצדקŁֵֶהם

ְַָהáבäרה.הäאâִיןָָאדם.àְֵני

הּמ באר  אליּ הוּ  יזּפ תח 

דאמצעיתא  ע ּמ וּ דא - -[כז]מׁש ּפ ט צדק . 

צדק  מאזני קדּ יׁש א, ּת רין[כח]מלכוּ תא 

בּ רית. א וֹ ת - צדק הין קׁש וֹ ט. סמכי

נקראת והיא יłראל אם Łהיא ה כינה ידי על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָצדקה,
עם על לחמל מה' מבŁñת Łהיא יłראל, éְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנסת
מם אŁר והõד  נצח מõâת הם צדק , äמאזני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיłראל.
àני  מעłי  את רõאים  ה ëה אŁר ה ëלאכים, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמáיעים

ה' לפני מעłיו  את וõŁקלים צדק ,(זõהר )האדם , וההין  . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
העליõן, מילה  הàרית éביכõל Łהיא ה çסõד  מâת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהיא

מל  את Ł י Łם אתאŁר Ł י ìàŁצח  הרחמים, אכי  ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
Łי וכאן  הâין , מלאכי את Łי äבה õד החסד, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמלאכי

הרחמים  מלאכי  çâנים.(רמח ''ל)את ג' éעין  Łהëה  , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ה ôפארת.כז. מ âת נצח כח.Łהיא  מõâת הם ְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

õמé אמת, ìŁקראת ה ôפארת את õôŁמכים  ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַוה õד,
ה õד,  fiמאל נצח,  ימין àהם ŁçŁ ְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹמאזנים
הרחמים הם  ה ôפארת, הäא äמחàרם  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָוהממתקם

היאְִֶָָהאמצעי.ַָהעäëדהäאְִָמïŁט ִֶֶצדק

Łְֵניֶֶצדק,ְֵֹמאזניְַָהñדŁõה.ְַַהëלכäת

צדק,ֱֶָהאמת.ֵַעäëדי àְִרית.אõתִהיאִֶֶהין



הּמ באר טז אליּ הוּ  ּפ תח

וּ ברחמי, בּ דינא  עלמא אתנהג אי לוֹ ן 

עוֹ בדיהוֹ ן כּ פוּ ם וּ מׁש ּפ ט , צדק דּ אינוּ ן
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ולא àחסד לא àרחמים , õתõא âן ה' àינõני, האדם  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹואם
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הּמ באר  אליּ הוּ  יזּפ תח 
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מל  את Ł י Łם אתאŁר Ł י ìàŁצח  הרחמים, אכי  ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
Łי וכאן  הâין , מלאכי את Łי äבה õד החסד, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַמלאכי
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צדק,ֱֶָהאמת.ֵַעäëדי àְִרית.אõתִהיאִֶֶהין



הּמ באר יח אליּ הוּ  ּפ תח

עלמא  אתנהיג אי לאחזאה  .[כט]כּ לּ א 

ידיעא [ל ]אבל  צדק  ל דּ אית  לאו 

דין, דאיהוּ ולאו דאיהוּ  ידיעא מׁש ּפ ט 

כּ לל ולאורחמי, מדּ וֹ ת א לּ ין .[לא ]מכּ ל  

והחסד. ה âין ממיזäג  ה ëה כט.ה õìלדים  הõâëת éל ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
üבכä העõלם, את מנהיג ה Łי"ת üאי להראõת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעõמד õת

מעłיהם. לפי להם מïי ל.לה ïŁיע éŁתäב: õמé ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
וה õæב  הרעõת תצא לא לח )עליõן ג ' ïרק א êא(איכה , ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

Łנõע לקàל להם, ה õæב ה ôחõôנים, Łéְְְְִִֵֵֶֶַַַַָחõטאים
מ Łäלם. łכרם לקàל äכלäי üé ואחר חõבם , על äְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָלכïר

הäא,לא. üäרà סõף  האין àעצמäת מõâת ôאר אין ְְֲִֵֵַַָָָֹאבל
äספירה  מ âה  äŁם õà לכ õìת ואין רחמים, ולא âין ְְְְֲִִִִֵַַָָֹֹלא
מ מõת מדàרים  äאנŁ ïי על  אף éלõמר  – éְְְְִִִֵֶַַַַָָלל .
ôאר  הם Łה מõת אõמרים äאנ אין äפעêתם  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻה õâëת
הõâëת Łל Łמ õת éי ,õמŁ üרàית õתä אלק ְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹמעצמäת

ָָהעõלםְִֵַמתנהגֵאיüְְַלהראõתַֹהéל

ַַָהçדäעֶֶצדקְלŁçŁֵֶýֹלאֲָאבל

ŁֶהäאַַָהçדäעְִָמïŁטְֹולאâִיןŁֶהäא

éְָלל.ִַהõâëתֵאäêִָמéלְֹולאֲִַרחמים,

הּמ באר  אליּ הוּ  יטּפ תח 

האין ה ìה Łבחי  את לõæב זכ äר ה ìביא  ä הçאל çíŁéם ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
àר  Łמעõן לרàי לזרז àמצוה  התחיל ה äא üä רà ְְְְְְִִִִִֵַַָָָסõף
והõרמנäתא רäŁתא אתיהיב  ãדלי Łõ דñה ְְְְְְִִֵַָָָָָיõחאי
מגלäתא, וי łראל הכינה  לגאõל õלתäז ואין ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעיêאה ,

à רזי לכן וגלה  Łמעõן  רàי  קäם ואמר ז"ל äהçאל Łñ ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָ
זי"ע)õôרה . õ זאגלä ב Ł"מהר üמל éב õד  üמל .(הדרת ְְְֶֶֶֶַַַַַַָ

ŁהרàŁ"י לõæב זכäר ה ìביא ä הçאל רצה מע ôה  ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואמõר

את àהם ëŁנהיג וכלים  מ õâëת אם  éי  ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאינם 
רõאי)הôח õôנים, לחי אêין (àאר מéל ולאו Łאמר וזה  . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לאו  העõêת éל על Łעילת לõמר  õנõ רצ éלל, ְְִִִֶַַַָָָָמõâת
éלל מ õâת אêין  מéל ã יà הזõהר )אית ספר (זיו ועçן – . ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

מהרמ"ק  פ"ה)ה ïרâס וכלים עצמ äת Łחסר (Łער  éתב , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
אל  áדõל אõר äלנ יצא  זה  éל עם ה ëאמר, סõף  éֲִֶֶַַָָָָָָָאן
נדïס  קŁäטא äבדפ äס עé"ל. הåה , àער äלנ ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָה ìרצה
éתäב  מצאתי וז"ל: ,Łירïפא מאיר הרב Łàם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָה áהה
מה  לכאן וŁייך éאן חסר וז"ל, האריז"ל , Łàם éְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָאן

Łחד àזõהר נה:)éתäב "ïה (דף עד êéא" אפיק äאיה" ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
õà אדàר  ïה נמצאאל Łבâמ מתõק  äבה õצאת עé"ל. " ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ

Łחד ק "ז )àזõהר ע' ב' üרé)לתô ואינ äן ד"ה  àאמצע ְְְְְְִֶַַַָָָ
קי"ד )קטירין, ע' עיי"Ł.(עד  ,ãדלי äïמא ד"ה סõף ְִִִֵֵַַָ
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Łחד àזõהר נה:)éתäב "ïה (דף עד êéא" אפיק äאיה" ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ
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Łחד ק "ז )àזõהר ע' ב' üרé)לתô ואינ äן ד"ה  àאמצע ְְְְְְִֶַַַָָָ
קי"ד )קטירין, ע' עיי"Ł.(עד  ,ãדלי äïמא ד"ה סõף ְִִִֵֵַַָ



הּמ באר כ אליּ הוּ  ּפ תח
éי יען הõôרה , סõד õת Łâ לחä מ êגõêת עõד  Łäיח ְְִִֵַַַַַָָֹלא
õלתä ז ואין àזה , äרäŁתא הõרמנא õל ä נתנ õâלב õְְְְְְֵֶַָָָָָל
אמר  לכן  מגלäתא, יłראל äבני ה כינה  לגאõל õâàְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָר 
רזין Łוחד ôאחר ואל  וע łה ,'äוכ Łמע õן רàי  ק äם õְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָל
והõרמנא רäŁתא  אתיהיב לבד ýל éי ְְְְְְְְִִִִִַָָָטמירים
יקרב זה  ידי ועל הõíדõת, äלג õêת Łלחד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַמëר õמים

הז õהר )הáאäלה  .(זיו ְִַַַָ

מלּ יןקוּ ם  ויתח דּ ׁש וּ ן ׁש מעוֹ ן על [לב]רבּ י 

רזין לגלּ אה ל אית רׁש וּ תא דהא .יד

רׁש וּ  אתיהיב דלא מה ,יד על טמירין

כּ ען : עד נׁש  בּ ר ל ׁש וּ ם לגלּ אה 

ימêל".לב . עיêאה  לצד  "מילין  éְְְְִִִִִֵַַָָדכתיב :

עליõניםְְְִַויתחŁְִäŁâמעõןִַרàיקäם ַעלְִֶסõדõת

ýהריֶָידŁֲֵֶתäŁנהְרôְִָנýתְלõêִָרזיםְַלג

ְרäŁתִָנôןêֶֹאַמהֶָידיý,ַעלְִִָנסôרים

ַָעôה.ַעדָָאדםàֶןְלäŁםְַלגõêת

הּמ באר  אליּ הוּ  כאּפ תח 

ׁש מעוֹ ן רבּ י  יהוה [לג]קם  ל ואמר : ּפ תח 

והנּ צח [לד]ה גּ דלּ ה  וה ּת פארת וה גּ בוּ רה  

וּ בארץ  בּ מים כל כּ י ל[לה ]וההוֹ ד , . 

לכל  והּמ תנ א ה ּמ מלכה. יהוה 

לכן לג. מעëד , õôרה ח Łäâי לõמר  âר éם Łהיה  ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻנראה
Łמעõן, ר àי קם  הõæב)אמר לרי"ח  äניהà).. ר לדŁא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

לעיל, ה ìזéרõת מõâת מהי ' מ õâת הז' Łל ה מõת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה ëה
החסד, מâת היא  [הáדäלה העõלם , את ëŁְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָנהיגõת

['äוכ הáבäרה  מâת היא  ה çסõדלה..(הגר''א)הáבäרה ְְְְְִִַַַַַָָָ
הõæבõת, הה ïŁעõת éל õ כõתà õéŁלל éל, ְְְִֵֶַַַָָָָנקרא
הה ïŁעõת ëŁקàל äבארץ àמים ה àרית, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלõŁמרי 
Łמים ארץ . הìקראת לëלכäת להïŁיע éדי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָמלמעלה,
עם àŁכתב õôרה לחàר  מלכäת, – ארץ ôפארת, –ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

õìéדע. הàרית, ôיק äן Łה äא ïה , àŁעל õôְְִִֶֶֶַַַָָרה

'הְלýְַָואמר:ïַָתחŁְִמעõןִַרàיָקם ָ

והìצח, והôפארת, והáבäרה, חסד,  הáדäלה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהנהגõת

יסõד,ְַוההõד. – כל ְלäֶָָýבארץ.àִַַָמיםéְִֹי

מלכäת.'ה  ְֹלכלְְִֵַַוהëתנfiאְְַַַָָהëמלכה
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הּמ באר כב אליּ הוּ  ּפ תח

אנּ וּ ן[לו]לראׁש  ׁש מעוּ  ע לּ אין דּ מיכין[לז]. 

ה àנין,לו . ספיר õת Łבעה יח äד Łי זה  àפסäק ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָוה ìה
Łäרâ ה àתח êת õà ïתח üלכ העõלם , הנהגת àŁְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהם

העõלם, ו ôיקäן  üרõלצ הõæב)Łה äא לרי"ח äניהà). ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

äמ Łה לז. ה ñדŁõים האבõת Łהם  צ âיקים ד' äêְִִִֵֵֶֶַַָָֹא
 יעקב áבäרה , – יצחק חסד, – אברהם ,äינàְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹר
"ה áדêה  àפס äק ìŁזéרים נצח , – מŁה ôְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻפארת,

וה ìצח ", וה ôפארת הõæב)והáבäרה  לרי"ח  äניהà) . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

àספרי  éŁתäב מה éאן  Łםונק âים  "וçמת  עה"פ àרכה (פ' ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ

אõמר:מ Łה") סמליõן מ Łה", Łם [מערה]"וçמת מחילה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אבת, ל   רתלקב מה ל   רת במ י צאת  ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹהיתה
"וëŁה  להêן ונאמר מ Łה", Łם "ו çמת éאן ְְְֱֱֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנאמר
ראיתי  עõד  ."õôŁא łרה  ואת אברהם את äְְְְִִִֶֶַָָָָָָקבר
ספר  Łàם  àרכה , ïרŁת ראäבני [àילקäט éְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָתäב

הכלההôמäנה] מערת רנק וצרה מ ה äמה י  , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
לא "וëŁה  הארץ", אל  ôבõא לא "ואôה  éְְֶֶֶַָָָָָָָֹֹתäב

ôבõא לא הôב õא",  יביא לאכיה אבל ,עצמ ְְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֻ
,טהר,לאכיםëה אêא õרתä קב את Łאי ידע êŁא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

סõטה  [àתõספõת äתבé זה מäם ואäלי א"ה , Łם. ְְְְִֵֶַַָָָעçן 

.Łניםְֹלראõְִֶעלי,äמעŁְִäêניֵאŁְֵֵי

הּמ באר  אליּ הוּ  כגּפ תח 

מהימנא  ורעיא  א ּת ערוּ [לח]דּ חבר וֹ ן 

– עפר" ׁש וֹ כני ורנּ נוּ  "הקיצוּ  מנתכוֹ ן.

מ ּס טרא  דּ אנּ וּ ן צ דּ יקיּ א אנּ וּ ן אלּ ין 

ולבּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דההוּ א

אתמר  דּ א וּ בגין  מתים . אנּ וּ ן ולאו ער ".

רעיא  וגו'. ורנּ נוּ " "הקיצוּ  בה וֹ ן:

éŁתäב  יען  Łם, עçן היה, üמלא דסמליõן ע"ב] ְְְֵֶַַַַַַַָָָָי"ג 
Łהäא לõמר ההכרח ä וזה ,"õרתäקב את Łאי ידע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"ולא

ודõ"ק חכם, Łם ולא üמלא הבעש "טŁם אõר (õéכבי ְְְְֵֵֵַַָָֹ

לעõרר ותלמידיו) וכלל חàר ל ëה מ äבן זה Łמדר äלפי . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
יŁני  נקראים êäéŁם  האבõת ג' עם äינàר מŁה  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאת

Łהäאלח.חבר õן. äנàר מŁה   מהימנא רעיא ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹ

ְְִהתעõררäֱֶַָהìאמן,ְֶָוהרõעהְֶחברõן,

ָָעפר",õŁְֵכניְְַורìנäִָ"הקיצäְְִֶַמנתכם.

הâðיקים,ֵהם אõתם äêהםִִֵַַָאŁֵֵֵֶֶמחלק

ְִִולàיְֵָיŁנהֲִ"אניìŁֱֶֶַ,ãàָאמרְִַָהכינה

נאמרֵער", זה Łàäביל יŁנים, אêא מתים קרäיים ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואינם

וגוàֶָהם, "äנìור äהקיצ",' הרõעהְְִַָ ֶֶָֹמŁה
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אõמר:מ Łה") סמליõן מ Łה", Łם [מערה]"וçמת מחילה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אבת, ל   רתלקב מה ל   רת במ י צאת  ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹהיתה
"וëŁה  להêן ונאמר מ Łה", Łם "ו çמת éאן ְְְֱֱֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנאמר
ראיתי  עõד  ."õôŁא łרה  ואת אברהם את äְְְְִִִֶֶַָָָָָָקבר
ספר  Łàם  àרכה , ïרŁת ראäבני [àילקäט éְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָתäב

הכלההôמäנה] מערת רנק וצרה מ ה äמה י  , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
לא "וëŁה  הארץ", אל  ôבõא לא "ואôה  éְְֶֶֶַָָָָָָָֹֹתäב

ôבõא לא הôב õא",  יביא לאכיה אבל ,עצמ ְְְְְֲִִַַַָָָָָָֹֻ
,טהר,לאכיםëה אêא õרתä קב את Łאי ידע êŁא ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

סõטה  [àתõספõת äתבé זה מäם ואäלי א"ה , Łם. ְְְְִֵֶַַָָָעçן 

.Łניםְֹלראõְִֶעלי,äמעŁְִäêניֵאŁְֵֵי

הּמ באר  אליּ הוּ  כגּפ תח 

מהימנא  ורעיא  א ּת ערוּ [לח]דּ חבר וֹ ן 

– עפר" ׁש וֹ כני ורנּ נוּ  "הקיצוּ  מנתכוֹ ן.

מ ּס טרא  דּ אנּ וּ ן צ דּ יקיּ א אנּ וּ ן אלּ ין 

ולבּ י יׁש נה "אני בּ ּה : דּ אתמר דההוּ א

אתמר  דּ א וּ בגין  מתים . אנּ וּ ן ולאו ער ".

רעיא  וגו'. ורנּ נוּ " "הקיצוּ  בה וֹ ן:

éŁתäב  יען  Łם, עçן היה, üמלא דסמליõן ע"ב] ְְְֵֶַַַַַַַָָָָי"ג 
Łהäא לõמר ההכרח ä וזה ,"õרתäקב את Łאי ידע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"ולא

ודõ"ק חכם, Łם ולא üמלא הבעש "טŁם אõר (õéכבי ְְְְֵֵֵַַָָֹ

לעõרר ותלמידיו) וכלל חàר ל ëה מ äבן זה Łמדר äלפי . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
יŁני  נקראים êäéŁם  האבõת ג' עם äינàר מŁה  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאת

Łהäאלח.חבר õן. äנàר מŁה   מהימנא רעיא ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹ

ְְִהתעõררäֱֶַָהìאמן,ְֶָוהרõעהְֶחברõן,

ָָעפר",õŁְֵכניְְַורìנäִָ"הקיצäְְִֶַמנתכם.

הâðיקים,ֵהם אõתם äêהםִִֵַַָאŁֵֵֵֶֶמחלק

ְִִולàיְֵָיŁנהֲִ"אניìŁֱֶֶַ,ãàָאמרְִַָהכינה

נאמרֵער", זה Łàäביל יŁנים, אêא מתים קרäיים ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואינם

וגוàֶָהם, "äנìור äהקיצ",' הרõעהְְִַָ ֶֶָֹמŁה



הּמ באר כד  אליּ הוּ  ּפ תח

ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  [לט]מהימנא, 

יׁש נה  דּ איהי דּ ׁש כינּת א , לא ּת ערוּ תא

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

י łראל. Łל הìאמן  רצה לט.הרõעה הרàŁ"י ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
סõדõת ולäëד äêáי ידי על לכינה  ôיק äן ְְְֲִִִִֵַַַָלעõłת
ה ïסäק  על חז"ל: äדאמרé ,"äנì ר" ונקרא  ְְְְְֲִִַַַַַָָָָה õôרה ,
א êא רìה  אין אŁמ äרõת", Łלרא êàילה  רìי ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ"ק äמי
łמחת åŁה  ה õôרה  סõדõת àלימäד  äבפרט  õôְְְִִִֶֶַַָָָרה,

ה áאäלה. את äמקרב  מתחìן העלי õנים äינà ר äמŁה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
והס õד, זוה"ק לימ äד ע"י ה כינה לפõâת õל äיעזרŁְְְְִִִֶַַַַָ
מ"ט  פרק ויחי פר Łת Łõדñה החçים àאõר  éתב  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוכן

י"א. Łפעמ.ïסäק àאפס  àגלäתא ה כינה להיõת ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הõôרה  àסõדõת הלימäד  ידי ועל  ועõזר, ü מõô àְְְְְִֵֵֵֵַַַָאין
ה õôרת וזאת הñד Łõה, לה כינה וסעד ü סמ ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹיהיה 

Łה äא קäד Łאאõ"ר áימטר çה ר"זה õíד לייחד õáרם ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
àמהרה  הŁלימה  והגאäלה  ,ã יôכינŁä ה äא üריàְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

ְֵַַלëłחְְִהתעõררäְָָוהאבõת.ַָאôהֱֶַָהìאמן,

הכינהäְֵלעõרר ְֵָיŁנהŁִֶהיאְִֶַָאת

êéָֻםִִַַהâðיקיםַָעôה,Łֶַעדáàַָלäת,

הּמ באר  אליּ הוּ  כהּפ תח 

בחוֹ ריהוֹ ן וׁש נּת א מיּ ד [מא ]דמיכין . 

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

רעיא  קוּ ם לי ּה : ויימא מהימנא, רעיא

"קוֹ ל  אתמר :  על דהא - מהימנא

אמן äהר )בימינõהז àנחיריהם,מא..(זיו א' ïיר äש ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
àחטם היא ה äáף  חäçת Łהäא  ה Łìימה  éי  ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹמïני
àאïיו  וïçח  וכן àאïיו , ח çים ר äח נŁמת éְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָדכתיב 
העפעïים éי העינים Łל לבן ב': ïירäש ח çים. ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹנŁמת

העין את ה ñëיף לבן על הõæב)õŁכבים לרי "ח  äניהà). ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

אבõת.מב . ג' מל é(üנגד  éנגד(íéא קלין  לתלת טעם , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
האריז"ל  ä ינàר éŁתב õמé הõæב õמŁ א õתõçת ְְֲִִֵֶַַַַָָג '
õמŁ "ו ôקרא àסõד Łמ õת ïר Łת ה ïסäקים Łàְְְְְְִִַַַַַָָָער
ש' àחסד מ' Łה äא "ä יתיהŁ מ ה ëים מן éי ְְִִִִִֶֶֶֶַַֹמŁה
נקראת הכינה éי יäבן  õא àגבäרה. ה ' àְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָתפארת
לכן  éל, ïעמים ג' עõלה זאת äמסïר õìéדע ְְִִֵַָָָָָָֹֹ"זאת"

ִַמçדàְֵֵֶעיניהם.ְֵָוŁינהְִרדäמים,

ְֶֶלנגדקõלõת,ŁָֹלŁְִַָהכינהְָָנתנה

ֶָהרõעהקäםלõ:ְֶֶואõמרתֱֶַָהìאמן,ֶָהרõעה

"קõלֱֶַנאמרֶָעליŁֲֵֶýהריֱֶַָהìאמן.



הּמ באר כד  אליּ הוּ  ּפ תח

ורנּ נוּ  הקיצוּ  ואבהן אנּת  [לט]מהימנא, 

יׁש נה  דּ איהי דּ ׁש כינּת א , לא ּת ערוּ תא

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

י łראל. Łל הìאמן  רצה לט.הרõעה הרàŁ"י ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
סõדõת ולäëד äêáי ידי על לכינה  ôיק äן ְְְֲִִִִֵַַַָלעõłת
ה ïסäק  על חז"ל: äדאמרé ,"äנì ר" ונקרא  ְְְְְֲִִַַַַַָָָָה õôרה ,
א êא רìה  אין אŁמ äרõת", Łלרא êàילה  רìי ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ"ק äמי
łמחת åŁה  ה õôרה  סõדõת àלימäד  äבפרט  õôְְְִִִֶֶַַָָָרה,

ה áאäלה. את äמקרב  מתחìן העלי õנים äינà ר äמŁה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
והס õד, זוה"ק לימ äד ע"י ה כינה לפõâת õל äיעזרŁְְְְִִִֶַַַַָ
מ"ט  פרק ויחי פר Łת Łõדñה החçים àאõר  éתב  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוכן

י"א. Łפעמ.ïסäק àאפס  àגלäתא ה כינה להיõת ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
הõôרה  àסõדõת הלימäד  ידי ועל  ועõזר, ü מõô àְְְְְִֵֵֵֵַַַָאין
ה õôרת וזאת הñד Łõה, לה כינה וסעד ü סמ ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֹיהיה 

Łה äא קäד Łאאõ"ר áימטר çה ר"זה õíד לייחד õáרם ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
àמהרה  הŁלימה  והגאäלה  ,ã יôכינŁä ה äא üריàְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

ְֵַַלëłחְְִהתעõררäְָָוהאבõת.ַָאôהֱֶַָהìאמן,

הכינהäְֵלעõרר ְֵָיŁנהŁִֶהיאְִֶַָאת

êéָֻםִִַַהâðיקיםַָעôה,Łֶַעדáàַָלäת,

הּמ באר  אליּ הוּ  כהּפ תח 

בחוֹ ריהוֹ ן וׁש נּת א מיּ ד [מא ]דמיכין . 

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

רעיא  קוּ ם לי ּה : ויימא מהימנא, רעיא

"קוֹ ל  אתמר :  על דהא - מהימנא

אמן äהר )בימינõהז àנחיריהם,מא..(זיו א' ïיר äש ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
àחטם היא ה äáף  חäçת Łהäא  ה Łìימה  éי  ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹמïני
àאïיו  וïçח  וכן àאïיו , ח çים ר äח נŁמת éְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָדכתיב 
העפעïים éי העינים Łל לבן ב': ïירäש ח çים. ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹנŁמת

העין את ה ñëיף לבן על הõæב)õŁכבים לרי "ח  äניהà). ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

אבõת.מב . ג' מל é(üנגד  éנגד(íéא קלין  לתלת טעם , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
האריז"ל  ä ינàר éŁתב õמé הõæב õמŁ א õתõçת ְְֲִִֵֶַַַַָָג '
õמŁ "ו ôקרא àסõד Łמ õת ïר Łת ה ïסäקים Łàְְְְְְִִַַַַַָָָער
ש' àחסד מ' Łה äא "ä יתיהŁ מ ה ëים מן éי ְְִִִִִֶֶֶֶַַֹמŁה
נקראת הכינה éי יäבן  õא àגבäרה. ה ' àְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָתפארת
לכן  éל, ïעמים ג' עõלה זאת äמסïר õìéדע ְְִִֵַָָָָָָֹֹ"זאת"

ִַמçדàְֵֵֶעיניהם.ְֵָוŁינהְִרדäמים,

ְֶֶלנגדקõלõת,ŁָֹלŁְִַָהכינהְָָנתנה

ֶָהרõעהקäםלõ:ְֶֶואõמרתֱֶַָהìאמן,ֶָהרõעה

"קõלֱֶַנאמרֶָעליŁֲֵֶýהריֱֶַָהìאמן.



הּמ באר כו אליּ הוּ  ּפ תח

אתון בּ ארבּ ע לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די

אחוֹ תי[מג]דּ יליּה  לי "ּפ תחי בהוֹ ן ויימא , 

עוֹ נ "ּת ם דהא תּמ תי ". יוֹ נתי רעיתי

"להגל וֹ ת יוֹ סיף לא ציּ וֹ ן .[מד]בּ ת 

נמלא  "מאי טל ". נמלא "ׁש ראׁש י

הוּ א: בּ רי קדׁש א  אמר אלּ א  טל "?

קלין ôלת הõæב)יהיבת לרי"ח  äניהà)..עמגàארà ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
Łם אõתõçת אר àע את מע õרר יה וה, Łם  ְְִִֵֵֵֶַַאõתõçת

ô"Łםמד .א ד ני. מäם 'ëôה ', נקראת ְְִִֵֶַָָָָולמה
"üתõלהגל יõסיף , לא צ õçן, àת üנõכ"ב)ע ד' äכמõ.(איכה ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ

äאמרŁ(ב נז, à)äëôרכõת  àחלõם ôמרים  הרõאה  ְְְֲִֶֶַַָָָָ
צõçן àת üנõע ôם ìŁאמר  הזõהר )עõנõתיו והŁכינה (זיו . ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ִאõתõçתàְְַַארàעְִֶאצליõâֵפק",õâִדי

,õêŁֶ,כחםà àהם ֲִאחõתיִליïְִִתחיְְֶַָָֹֹויאמר

éתäב:ִָיõנתיְִַָרעיתי Łהרי ֲֵעõנô"ַüםֲִֵֶַָָתëתי".

ְְֵַלהגלõתü"ִיõסיףֹלאִצõçןàַת

ראŁי ֵָמלאäַַמäâעָטלֵָמלאŁֲִֵֶֹהרי

הäא,àָרüäַָהñדŁõַָאמרֶָאêאָטל?

הּמ באר  אליּ הוּ  כזּפ תח 

בּ י דאתחרב דּ מיּ וֹ מא  חׁש בּת  אנּת 

ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא  מק דּ ׁש א

כּ ל  עאלנא דּ לא  הכי, לאו ביוּ בא?

בּ גלוּ תא  דּ אנּת  ל[מה ]זמנא הרי 

טל  נמלא "ׁש ראׁש י ה"א [מו]סימנא: ," 

וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימוּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא

אוֹ ת איה וּ  ודא טל. איהוּ  יוּ "ד דּ ילּה  

ìéאמר תמר  נקראת ח )הקדŁõה ז, קõמתü(שה"ש  "åאת ְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹ
äבłמחה àיõפיה הכינה éאŁר לתמר ", (âàי âמתה  ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ

לŁמר ã.מה..ערבõת ) áàלäת ãëע üלõ ה אêא ְְֲִֵֶַָָָָָָ
הויה ,מו . מ ם ואו הא י äד Łם àגמטריא ה äא ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָטל

,ôבŁח הכינה ôםְְְְִַַַָָאõçëŁִֶחרבìŁְֶֶַיתàֵ

,Łâקëועליתיְִַָה מעלה, Łל Łâקëה לבית Łְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָעליתי

éל לביתי עליתי לא àŁאמת üé זה אין מעלה? Łל ירŁäלים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹליäבי

ָלüֲֵהריàְָגלäת!Łְֶַאôְַזמן

ְֵוהאָטל"ְִָנמלאִֶֹ"ŁראŁיִָסימן,

הכינה ְִַַוהחçיםãêŁְֵֶַָהלמäתáàַָלäת,ְִִַָהיא

ãêŁֶָ,טל àסõד אõתהäאְֶוזהְָהäא יä"דסõד



הּמ באר כו אליּ הוּ  ּפ תח

אתון בּ ארבּ ע לגבּ אי – ד וֹ פק" דּ וֹ די

אחוֹ תי[מג]דּ יליּה  לי "ּפ תחי בהוֹ ן ויימא , 

עוֹ נ "ּת ם דהא תּמ תי ". יוֹ נתי רעיתי

"להגל וֹ ת יוֹ סיף לא ציּ וֹ ן .[מד]בּ ת 

נמלא  "מאי טל ". נמלא "ׁש ראׁש י

הוּ א: בּ רי קדׁש א  אמר אלּ א  טל "?

קלין ôלת הõæב)יהיבת לרי"ח  äניהà)..עמגàארà ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
Łם אõתõçת אר àע את מע õרר יה וה, Łם  ְְִִֵֵֵֶַַאõתõçת

ô"Łםמד .א ד ני. מäם 'ëôה ', נקראת ְְִִֵֶַָָָָולמה
"üתõלהגל יõסיף , לא צ õçן, àת üנõכ"ב)ע ד' äכמõ.(איכה ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ

äאמרŁ(ב נז, à)äëôרכõת  àחלõם ôמרים  הרõאה  ְְְֲִֶֶַַָָָָ
צõçן àת üנõע ôם ìŁאמר  הזõהר )עõנõתיו והŁכינה (זיו . ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ִאõתõçתàְְַַארàעְִֶאצליõâֵפק",õâִדי

,õêŁֶ,כחםà àהם ֲִאחõתיִליïְִִתחיְְֶַָָֹֹויאמר

éתäב:ִָיõנתיְִַָרעיתי Łהרי ֲֵעõנô"ַüםֲִֵֶַָָתëתי".

ְְֵַלהגלõתü"ִיõסיףֹלאִצõçןàַת

ראŁי ֵָמלאäַַמäâעָטלֵָמלאŁֲִֵֶֹהרי

הäא,àָרüäַָהñדŁõַָאמרֶָאêאָטל?

הּמ באר  אליּ הוּ  כזּפ תח 

בּ י דאתחרב דּ מיּ וֹ מא  חׁש בּת  אנּת 

ועאלנא  דילי  בּ ביתא דּ עאלנא  מק דּ ׁש א

כּ ל  עאלנא דּ לא  הכי, לאו ביוּ בא?

בּ גלוּ תא  דּ אנּת  ל[מה ]זמנא הרי 

טל  נמלא "ׁש ראׁש י ה"א [מו]סימנא: ," 

וחיּ ים  דיל ּה  ׁש לימוּ  בּ גלוּ תא, ׁש כינתא

אוֹ ת איה וּ  ודא טל. איהוּ  יוּ "ד דּ ילּה  

ìéאמר תמר  נקראת ח )הקדŁõה ז, קõמתü(שה"ש  "åאת ְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹ
äבłמחה àיõפיה הכינה éאŁר לתמר ", (âàי âמתה  ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ

לŁמר ã.מה..ערבõת ) áàלäת ãëע üלõ ה אêא ְְֲִֵֶַָָָָָָ
הויה ,מו . מ ם ואו הא י äד Łם àגמטריא ה äא ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָטל

,ôבŁח הכינה ôםְְְְִַַַָָאõçëŁִֶחרבìŁְֶֶַיתàֵ

,Łâקëועליתיְִַָה מעלה, Łל Łâקëה לבית Łְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָעליתי

éל לביתי עליתי לא àŁאמת üé זה אין מעלה? Łל ירŁäלים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹליäבי

ָלüֲֵהריàְָגלäת!Łְֶַאôְַזמן

ְֵוהאָטל"ְִָנמלאִֶֹ"ŁראŁיִָסימן,

הכינה ְִַַוהחçיםãêŁְֵֶַָהלמäתáàַָלäת,ְִִַָהיא

ãêŁֶָ,טל àסõד אõתהäאְֶוזהְָהäא יä"דסõד



הּמ באר כח אליּ הוּ  ּפ תח

איהי ה "א ואוֹ ת וא"ו, אוֹ ת ה"א אוֹ ת 

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

י דּ סליקוּ וּ א וֹ ת וא"ו ואוֹ ת  ה"א א וֹ ת "ד

מליא  דּ איהי ט"ל . לחׁש בּ ן אתון

עלּ אין. מק וֹ רין דּ כל מ נּ ביעוּ  לׁש כינּת א

רעיא קם  קדּ יׁש יןמ יּ ד  ואבהן מהימנא 

ה כינה. Łם Łהיא ה ' אõת éאן àסõדמז.ונעלמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
יה ו  אõתõçת שג ' הáן את להŁק õת מעדן  יõצא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָונהר 
מåעיר  הõçרד הפע הäא טל  מסïר אלפין àְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמ äêי
áלäת ענין äהåŁ אמר זה  ועל ôôאה , לה "א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאנïין
ãìë מ נמנע זה ידי ועל מàעלה  ãתäלהתרחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה כינה
לבõא לעתיד עד יה ו, אõתõçת הג ' Łל  טל ִִֶֶֶַַַַָָָה פע

ִהיאֵה"אְואõתָוא"ואõתֵה"אאõת

ֶָאêאָט"ל,àְְֶחõàŁןŁֵֶָאינãְִַָהכינה

ִֹעליםָוא"וְואõתֵהאאõתיäדאõת

הåהָט"ל,ְְֶלחõàŁןִָהאõתõçת ְֵַממêאŁֵֶֶַַהם

הכינה הõìבעְִֶַָאת éלְִֵַַַָמëעין ְִֶָהעליõנים,ְַהëקõרõתŁֶָל

ְִַהñדŁõיםְָָוהאבõתֱֶַָהìאמןֶָהרõעהָקםִָמçד

הּמ באר  אליּ הוּ  כטּפ תח 

"בּ רוּ [מח]עּמ יּה  דיחוּ דא: רזא  כּ אן עד . 

ואמן": אמן לעוֹ לם יהוה
לת "ז ) אחרת הק âמה א יז, זהר ְְִֵֶֶַַַָָֹ(äñôני 

להג ' ôôאה  הה "א ôŁתקרב  הלם  ה äñôן çŁְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיה 
וחäçת Łפע  üיŁלהמ תäכל זה ידי ועל יה ו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַאõתõçת

אנ ïין, דזעיר אõר õת רõאי)מהט"ל  לחי ועôה (àאר . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹ
ŁראŁי  סõד  ä וזה מ ïŁיע, õואינ àגלäת, אôה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹממ ôין

העלי õן. יח äד Łאין לõמר ט"ל, éדי מח.נמלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
Łל  היח äד ונעłה  היחäד, לצ õרך ה כינה , את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָלעõרר

הוי"ה אדנ"י.

.õëאןַעדִעéָדõד.סäחçִַה



הּמ באר כח אליּ הוּ  ּפ תח

איהי ה "א ואוֹ ת וא"ו, אוֹ ת ה"א אוֹ ת 

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

י דּ סליקוּ וּ א וֹ ת וא"ו ואוֹ ת  ה"א א וֹ ת "ד

מליא  דּ איהי ט"ל . לחׁש בּ ן אתון

עלּ אין. מק וֹ רין דּ כל מ נּ ביעוּ  לׁש כינּת א

רעיא קם  קדּ יׁש יןמ יּ ד  ואבהן מהימנא 

ה כינה. Łם Łהיא ה ' אõת éאן àסõדמז.ונעלמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ
יה ו  אõתõçת שג ' הáן את להŁק õת מעדן  יõצא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָונהר 
מåעיר  הõçרד הפע הäא טל  מסïר אלפין àְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמ äêי
áלäת ענין äהåŁ אמר זה  ועל ôôאה , לה "א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאנïין
ãìë מ נמנע זה ידי ועל מàעלה  ãתäלהתרחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה כינה
לבõא לעתיד עד יה ו, אõתõçת הג ' Łל  טל ִִֶֶֶַַַַָָָה פע

ִהיאֵה"אְואõתָוא"ואõתֵה"אאõת

ֶָאêאָט"ל,àְְֶחõàŁןŁֵֶָאינãְִַָהכינה

ִֹעליםָוא"וְואõתֵהאאõתיäדאõת

הåהָט"ל,ְְֶלחõàŁןִָהאõתõçת ְֵַממêאŁֵֶֶַַהם

הכינה הõìבעְִֶַָאת éלְִֵַַַָמëעין ְִֶָהעליõנים,ְַהëקõרõתŁֶָל

ְִַהñדŁõיםְָָוהאבõתֱֶַָהìאמןֶָהרõעהָקםִָמçד

הּמ באר  אליּ הוּ  כטּפ תח 

"בּ רוּ [מח]עּמ יּה  דיחוּ דא: רזא  כּ אן עד . 

ואמן": אמן לעוֹ לם יהוה
לת "ז ) אחרת הק âמה א יז, זהר ְְִֵֶֶַַַָָֹ(äñôני 

להג ' ôôאה  הה "א ôŁתקרב  הלם  ה äñôן çŁְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהיה 
וחäçת Łפע  üיŁלהמ תäכל זה ידי ועל יה ו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַאõתõçת

אנ ïין, דזעיר אõר õת רõאי)מהט"ל  לחי ועôה (àאר . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹ
ŁראŁי  סõד  ä וזה מ ïŁיע, õואינ àגלäת, אôה  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹממ ôין

העלי õן. יח äד Łאין לõמר ט"ל, éדי מח.נמלא ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
Łל  היח äד ונעłה  היחäד, לצ õרך ה כינה , את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָלעõרר

הוי"ה אדנ"י.

.õëאןַעדִעéָדõד.סäחçִַה



הּמ באר ל  אליּ הוּ  ּפ תח

 רעוא ויהי  
ïתח ôפêת הëאמר לäëד  ידי  על עôה éי  רצõן . יהי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

לקàלת הëסáäל äזמן רצõן  עת הäא לõæב זכäר ä ְְְִֵֵַַַַַָָָָָאליה
ְִַה ôפõêת.

קדּ יׁש א ויהי עּת יקא קדם מן רעוא 

טמירין דכל טמירא קדּ יׁש ין דכל

עלּ אה  טלּ א   דּ יתמ ׁש דכלּ א. סתימא

ריׁש יּה  למליא  אנ ּפ ין,]מט[מנּ יּה  דּ זעיר 

אמר מט. זה  ועל דמäת, éל לדõëת אסäר  וŁלõם ְְְְֶַַַַָָָָחס
ה ïסäק  את רàא האâרא Łריà טו)הר àŁ"י כז, (âברים  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ה ' תõעבת äמíכה ïסל çעłה  אŁר Łהאי ֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ"אר äר
äואמר העם  éל ä וענ íàתר וłם Łחר ידי ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָמעłה
äואפיל האזן, את לסàר רק ה äא ה ìאמר  וכל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמן ".

י õמיןה 'ְִִֵמ êפניָרצõןִִויהי ַָה ñדŁõִִַָהעôיק 

ְִִַָהìס ôרים ִָמéלְְִָונס ôרְִַה ñדŁõים ִָמéל

ְֶָהעליõןָטלŁְִֵֶַיתמ üֵַֹמה éל .ְֶָנעלם 

Ł הרא äלמלא õת  לה ïŁיע äìëזעירְְְְִִֶַַַָֹמ ְִַאנïיןŁְֵֶל 

הּמ באר  אליּ הוּ  לאּפ תח 

לחקל  | קדּ יׁש ין[נ]וּ לה ּט יל ּת ּפ וּ חין 

וּ בחדותא  בּ רעוא  דאנּפ ין בּ נהירוּ 

עּת יקא  קדם  מן ויתמ דכ לּ א.

דכל  דכל [נא ]ק דּ יׁש א טמירא קדּ יׁש ין, 

ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין

בּ רעוּ תא  ע לּ אה בּ נהירוּ  וחסדּ א  חנּ א 

וצח. âק רäחנäçת ה äא ה éל éי õ אינ נ.מ Łל חקל ְֲֲִִֵַַַַָָֹ
הפע את המקàלת ה ñדŁõה , ה Łכינה היא fiְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדה ,
ג ' õéŁלל ,Łõדñה äïôח  נקרא ה ôפארת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמה ôפארת,

ירõק )áונים אדõם , לבן, áונים, ג' הõéלל לת äïח .(נמŁל ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

Łõדñ ה וכן ,äìë מ Łõקד Łאין ה ñדŁõים  מéל Łõדñ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹה
נ ïŁעõת. ה ñדõŁäת éל äìëמ éי ה ñדŁõים éל  Łְְְִִִִֶֶַַָָָל

Łפע üיŁלהמäְְִֶַַדהł חיןְִֵלäïôִַŁõדñ ַָה

äְְִַב łמחתàְָרצõןïִָנים àְֶַָהארת

הְְִֵַויתמ üַֹה éל . י õמיןמ êפני "העôיק  ' ְִִִִֵַַָ

Łõדñ לַָהéים ,ִָמŁõ דñרְִַהô לְְִָונסéִָמ

ְֲִַורחמים ָרצõןֵַֹמה éל .ְֶָנעלם ְִִַָהìס ôרים 

àְָרצõן,ְֶָעלי õנה,àְֶָָהארהֶֶָוחסד,ֵחן,



הּמ באר ל  אליּ הוּ  ּפ תח

 רעוא ויהי  
ïתח ôפêת הëאמר לäëד  ידי  על עôה éי  רצõן . יהי ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

לקàלת הëסáäל äזמן רצõן  עת הäא לõæב זכäר ä ְְְִֵֵַַַַַָָָָָאליה
ְִַה ôפõêת.

קדּ יׁש א ויהי עּת יקא קדם מן רעוא 

טמירין דכל טמירא קדּ יׁש ין דכל

עלּ אה  טלּ א   דּ יתמ ׁש דכלּ א. סתימא

ריׁש יּה  למליא  אנ ּפ ין,]מט[מנּ יּה  דּ זעיר 

אמר מט. זה  ועל דמäת, éל לדõëת אסäר  וŁלõם ְְְְֶַַַַָָָָחס
ה ïסäק  את רàא האâרא Łריà טו)הר àŁ"י כז, (âברים  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

ה ' תõעבת äמíכה ïסל çעłה  אŁר Łהאי ֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ"אר äר
äואמר העם  éל ä וענ íàתר וłם Łחר ידי ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָמעłה
äואפיל האזן, את לסàר רק ה äא ה ìאמר  וכל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמן ".

י õמיןה 'ְִִֵמ êפניָרצõןִִויהי ַָה ñדŁõִִַָהעôיק 

ְִִַָהìס ôרים ִָמéלְְִָונס ôרְִַה ñדŁõים ִָמéל

ְֶָהעליõןָטלŁְִֵֶַיתמ üֵַֹמה éל .ְֶָנעלם 

Ł הרא äלמלא õת  לה ïŁיע äìëזעירְְְְִִֶַַַָֹמ ְִַאנïיןŁְֵֶל 

הּמ באר  אליּ הוּ  לאּפ תח 

לחקל  | קדּ יׁש ין[נ]וּ לה ּט יל ּת ּפ וּ חין 

וּ בחדותא  בּ רעוא  דאנּפ ין בּ נהירוּ 

עּת יקא  קדם  מן ויתמ דכ לּ א.

דכל  דכל [נא ]ק דּ יׁש א טמירא קדּ יׁש ין, 

ורחמי רעוּ תא  דכלּ א. סתימא טמירין

בּ רעוּ תא  ע לּ אה בּ נהירוּ  וחסדּ א  חנּ א 

וצח. âק רäחנäçת ה äא ה éל éי õ אינ נ.מ Łל חקל ְֲֲִִֵַַַַָָֹ
הפע את המקàלת ה ñדŁõה , ה Łכינה היא fiְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָדה ,
ג ' õéŁלל ,Łõדñה äïôח  נקרא ה ôפארת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמה ôפארת,

ירõק )áונים אדõם , לבן, áונים, ג' הõéלל לת äïח .(נמŁל ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

Łõדñ ה וכן ,äìë מ Łõקד Łאין ה ñדŁõים  מéל Łõדñ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹה
נ ïŁעõת. ה ñדõŁäת éל äìëמ éי ה ñדŁõים éל  Łְְְִִִִֶֶַַָָָל

Łפע üיŁלהמäְְִֶַַדהł חיןְִֵלäïôִַŁõדñ ַָה

äְְִַב łמחתàְָרצõןïִָנים àְֶַָהארת

הְְִֵַויתמ üַֹה éל . י õמיןמ êפני "העôיק  ' ְִִִִֵַַָ

Łõדñ לַָהéים ,ִָמŁõ דñרְִַהô לְְִָונסéִָמ

ְֲִַורחמים ָרצõןֵַֹמה éל .ְֶָנעלם ְִִַָהìס ôרים 

àְָרצõן,ְֶָעלי õנה,àְֶָָהארהֶֶָוחסד,ֵחן,



הּמ באר לב אליּ הוּ  ּפ תח

כּ ל  ועל ביתי, בּ ני כּ ל ועל  עלי וחדוה

עּמ יּה . ישׂ ראל כּ ל ועל אלי, הנּ לוים

דייתוּ ן בּ יׁש ין עקתין מכּ ל ויפרקיננא

מזוֹ נא  לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא,

ועקתא , צרה  בּ לי טבּת א, וּ ּפ רנסתא 

ויׁש זבינן ּת לין. בּ יּה  מזוֹ ני דכל  ממזלא

הּמ ות   דמלא וּ מחרבּ א  בּ יׁש א מעינא

וּ לכל  לנא ויתי גּ יהנּ וֹ ם. ׁש ל  וּ מדּ ינּה 

אריכי וחיי וחסדּ א ח נּ א נפ ׁש תנא

éָלְַועלàִֵיתי,àְֵניéָלְַועלַָעליְְִָוłמחה,

ַע õë.ְִֵָיłראלéָלְַועלֵַאלי,ְִַהקרõבים 

äתנõא àŁֶָאõתָָהרעõתַָהðרõתִָמéלְְִֶָויפדה

ָמזõןָלנäְִֵָוי ìתןְִָויכיןְָלעõלם ,

äְָמצäקה,ָָצרהàְִליָט õבהäְַָָפרנסה

äילנðçו מ ôŁל Łלים . äìëמ ה ëזõנõת éŁל  העלי õן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהåëל

ֶַָה ëות,ְַַמלאäְֶֶüמחרב ָָהרע,ִֵַמעין

äְָלכלָלנä,ְִֶוי ôןáִֵיהõìם .Łֶלäִֵַמהâין

,äתנõŁים ֶֶָוחסד,ֵחןְֵַנפçֲִֻארכים ,ְִַוח

הּמ באר  אליּ הוּ  לגּפ תח 

ורחמי רויחי כּ ןוּ מזוֹ ני אמן קדמיּה . מן 

ואמן. אמן רצוֹ ן, יהי
éֵןֵָאמןְִָָמ êפניו ,ְֲִַורחמים ,àְֶַרווח,äְמזõנõת

ְֵָואמן .ֵָאמןָרצõן .ְִיהי



הּמ באר לב אליּ הוּ  ּפ תח

כּ ל  ועל ביתי, בּ ני כּ ל ועל  עלי וחדוה

עּמ יּה . ישׂ ראל כּ ל ועל אלי, הנּ לוים

דייתוּ ן בּ יׁש ין עקתין מכּ ל ויפרקיננא

מזוֹ נא  לנא  ויתיהב  ויזמין לעלמא,

ועקתא , צרה  בּ לי טבּת א, וּ ּפ רנסתא 

ויׁש זבינן ּת לין. בּ יּה  מזוֹ ני דכל  ממזלא

הּמ ות   דמלא וּ מחרבּ א  בּ יׁש א מעינא

וּ לכל  לנא ויתי גּ יהנּ וֹ ם. ׁש ל  וּ מדּ ינּה 

אריכי וחיי וחסדּ א ח נּ א נפ ׁש תנא

éָלְַועלàִֵיתי,àְֵניéָלְַועלַָעליְְִָוłמחה,

ַע õë.ְִֵָיłראלéָלְַועלֵַאלי,ְִַהקרõבים 

äתנõא àŁֶָאõתָָהרעõתַָהðרõתִָמéלְְִֶָויפדה

ָמזõןָלנäְִֵָוי ìתןְִָויכיןְָלעõלם ,

äְָמצäקה,ָָצרהàְִליָט õבהäְַָָפרנסה

äילנðçו מ ôŁל Łלים . äìëמ ה ëזõנõת éŁל  העלי õן, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהåëל

ֶַָה ëות,ְַַמלאäְֶֶüמחרב ָָהרע,ִֵַמעין

äְָלכלָלנä,ְִֶוי ôןáִֵיהõìם .Łֶלäִֵַמהâין

,äתנõŁים ֶֶָוחסד,ֵחןְֵַנפçֲִֻארכים ,ְִַוח

הּמ באר  אליּ הוּ  לגּפ תח 

ורחמי רויחי כּ ןוּ מזוֹ ני אמן קדמיּה . מן 

ואמן. אמן רצוֹ ן, יהי
éֵןֵָאמןְִָָמ êפניו ,ְֲִַורחמים ,àְֶַרווח,äְמזõנõת

ְֵָואמן .ֵָאמןָרצõן .ְִיהי



הּמ באר לד  אליּ הוּ  ּפ תח

ôיקäןמה  אחר יõם àכל האדם  çאמר נעים äמה ט õב ְִִֶַַַַַָָָָָֹ
àז õהר ה äבא  אŁר זה  לõŁן נחחצõת ס"ה[נב](ïרŁת âף ְֲֲֶֶַַַַָָָָֹ

ע"ב) רס"ח äבדף ע"א, רכ "ו  דף פק äדי ïרŁת  àזõהר וכן  ואםע"א, . ְְְְְִֵֵַַַַָָ
קõדם Łàחרית יאמר לאה , ôיקäן אחר  õמרõא ְְֲִִֵֶַַַַָֹֹלא
âברים éי ט õבים, וימים ààתõת יעłה וכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָה ôפêה ,
אêה  âברים Łל סõדם  והëבין  מאד, מאד עמäקים  äêְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹא
õתõא לתäñן àאמירתם נע łה áדõלה  õôעלת ëéה  ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיודע

הåמ ìים. ïàרצäף  àין  ה çמים ïàרצäף àין א הõçם, יà)Łן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָ

לבאר üהארי יŁרים) סõד (בחלק  ïעלים  רב äŁàä"ת י"ב, מñץ  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָחי

הŁñים הëאמרים אחד åŁה Łם וכתב הåה, הõìרא הëאמר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאת

הëזלג, קצה על הêëים àאäר äהבאנ וéאן עכת "ד , בזוה"ק , àְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָיõתר

ע õד ויחéם  לחכם )ותן ְְְְֵֶַָָ

ׁש מעוֹ ןאמר ארימית [נג]רבּ י  : 

õאמר לא ה åה, הáłìב ה õíד  העלם מרõב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהìה
üדרà õמé ôפêה אêא על עמõק àאäר Łם ועçן  ôפ êה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הרמח ''ל)זאת, áנזי  .(רמח''ל ְְְִֵַַַַָֹ

מ âתמבõא:נג. üאי מתאר  ה ìזéר  הëאמר àאäר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

ֲִִהרימõתיŁְִמעõן,ִַרàיַָאמר

הּמ באר  אליּ הוּ  להּפ תח 

לעלּ א בּ צל [נד]ידאי רעוּ תא [נה ]וֹ תין דּ כד  , 

ההוּ א  על קימא לע לּ א לעלּ א  עלּ אה

הקב ''ה  Łל העליõן  וה fiכל הëחŁבה  Łהיא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהחכמה 
Łה ' זõכה  היא üבכä ה ', רצõן את לה fiיג  מנíה  éְְְְְִִִֶֶֶַַָָָביכõל,
וזה  המעט , מן מעט  õתõא להfiיג היכלת את ãà ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹנõטע
אמנם ,ü רàית àה ' לדàק  ä לנ Ł י ëéה  äתנõא ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹמלëד
ïרסה  ה', את äלהfiיג לרâף מתחיל  האדם éְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאŁר 
הìכõנה , ü רâ ה את äנë מ äמ õנעת לפניו , נפרסת äְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחיצה
אז ה ', ü רâ את להfiיג מניעõת לאדם  Łי éאŁר Łְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרק
וéיס äפיו  õ קŁוח Łבעתים, יõתר עõד מתעõרר ְְְְְִִִִֵֵֵַָָה äא
היכלת, õà נõטע Łה ' זõכה  àאמת ה äא äלבõíף õáְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַֹברים ,
[היסõד אמן. לעד, ל Łם יïŁע העליõן הרצ õן ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻאŁר 

מäהר''ן]. ל äñטי ספר üõô מ àזõהר נד .מיíד äëéבא ְְִִֵֵֶַַַַָָֻ
ôàפêה  האצàעõת י' את להרים ŁçŁ ,õ יתר ïְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָר Łת
אחר  äבמק õם ספירõת. י' éנגד ה ëה א Łר ה', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָלפני
êŁא àרקניא הçדים  את להרים  Łאסäר  אמר  àְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹזõהר 

ה ôפ êה. üנה.לצרüרàית ה' לפני Łהתêïל éלõמר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

צõןהרéŁֲֶֶַאŁרְְַָלמעלהàְִִתפõêת,ַָידי ָָ

א õת õַעלֵעõמדְְַָלמעלה,ְְַָלמעלהְֶָהעליõן



הּמ באר לד  אליּ הוּ  ּפ תח

ôיקäןמה  אחר יõם àכל האדם  çאמר נעים äמה ט õב ְִִֶַַַַַָָָָָֹ
àז õהר ה äבא  אŁר זה  לõŁן נחחצõת ס"ה[נב](ïרŁת âף ְֲֲֶֶַַַַָָָָֹ

ע"ב) רס"ח äבדף ע"א, רכ "ו  דף פק äדי ïרŁת  àזõהר וכן  ואםע"א, . ְְְְְִֵֵַַַַָָ
קõדם Łàחרית יאמר לאה , ôיקäן אחר  õמרõא ְְֲִִֵֶַַַַָֹֹלא
âברים éי ט õבים, וימים ààתõת יעłה וכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָה ôפêה ,
אêה  âברים Łל סõדם  והëבין  מאד, מאד עמäקים  äêְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹא
õתõא לתäñן àאמירתם נע łה áדõלה  õôעלת ëéה  ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיודע

הåמ ìים. ïàרצäף  àין  ה çמים ïàרצäף àין א הõçם, יà)Łן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָ

לבאר üהארי יŁרים) סõד (בחלק  ïעלים  רב äŁàä"ת י"ב, מñץ  ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָחי

הŁñים הëאמרים אחד åŁה Łם וכתב הåה, הõìרא הëאמר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאת

הëזלג, קצה על הêëים àאäר äהבאנ וéאן עכת "ד , בזוה"ק , àְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָיõתר

ע õד ויחéם  לחכם )ותן ְְְְֵֶַָָ

ׁש מעוֹ ןאמר ארימית [נג]רבּ י  : 

õאמר לא ה åה, הáłìב ה õíד  העלם מרõב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהìה
üדרà õמé ôפêה אêא על עמõק àאäר Łם ועçן  ôפ êה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הרמח ''ל)זאת, áנזי  .(רמח''ל ְְְִֵַַַַָֹ

מ âתמבõא:נג. üאי מתאר  ה ìזéר  הëאמר àאäר ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

ֲִִהרימõתיŁְִמעõן,ִַרàיַָאמר

הּמ באר  אליּ הוּ  להּפ תח 

לעלּ א בּ צל [נד]ידאי רעוּ תא [נה ]וֹ תין דּ כד  , 

ההוּ א  על קימא לע לּ א לעלּ א  עלּ אה

הקב ''ה  Łל העליõן  וה fiכל הëחŁבה  Łהיא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהחכמה 
Łה ' זõכה  היא üבכä ה ', רצõן את לה fiיג  מנíה  éְְְְְִִִֶֶֶַַָָָביכõל,
וזה  המעט , מן מעט  õתõא להfiיג היכלת את ãà ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹנõטע
אמנם ,ü רàית àה ' לדàק  ä לנ Ł י ëéה  äתנõא ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹמלëד
ïרסה  ה', את äלהfiיג לרâף מתחיל  האדם éְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאŁר 
הìכõנה , ü רâ ה את äנë מ äמ õנעת לפניו , נפרסת äְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחיצה
אז ה ', ü רâ את להfiיג מניעõת לאדם  Łי éאŁר Łְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָרק
וéיס äפיו  õ קŁוח Łבעתים, יõתר עõד מתעõרר ְְְְְִִִִֵֵֵַָָה äא
היכלת, õà נõטע Łה ' זõכה  àאמת ה äא äלבõíף õáְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַֹברים ,
[היסõד אמן. לעד, ל Łם יïŁע העליõן הרצ õן ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻאŁר 

מäהר''ן]. ל äñטי ספר üõô מ àזõהר נד .מיíד äëéבא ְְִִֵֵֶַַַַָָֻ
ôàפêה  האצàעõת י' את להרים ŁçŁ ,õ יתר ïְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָר Łת
אחר  äבמק õם ספירõת. י' éנגד ה ëה א Łר ה', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָלפני
êŁא àרקניא הçדים  את להרים  Łאסäר  אמר  àְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹזõהר 

ה ôפ êה. üנה.לצרüרàית ה' לפני Łהתêïל éלõמר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

צõןהרéŁֲֶֶַאŁרְְַָלמעלהàְִִתפõêת,ַָידי ָָ

א õת õַעלֵעõמדְְַָלמעלה,ְְַָלמעלהְֶָהעליõן



הּמ באר לו אליּ הוּ  ּפ תח

אּת פסדּ לא רעוּ תא ולא  כּ לל אתידע  

דסתים לעלמין. לעלא ,ריׁש א יּת יר  - 

ולא  דאּפ יק מאי אּפ יק  ריׁש א והה וּ א

דנהיר מאי ונהיר בּ סת ידיע, ימוּ ,כּ לּ א  

עלּ אה דמחׁש בה  למרדּ ף רעוּ  - 

ּפ ריסוּ  חד מנּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה 

בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס,

עלּ אה מח ׁש בה ולא דההיא מטי - 

לפניו. רäח  äלנחת לרצõן ä יהי äê הא ה õíדõת äêáŁְְְְִִֵֶַַַַָָָָי

éְָללְִַנתïסְֹולאַנõדעêŁֶֹאָָהרצõן

ְְַָלמעלהàְֵיõתרַָהíתäם ָֹהרא Łְָלעõלם .

õ תõ ְואŁ ציאָֹהראõציא,ַמהִהõהְִֶולא

àְְֵֶהעלם .ְַֹוה éלִֵֶהאיר,ַמהְִֵוהאירõìַדע,

ְִֹלרâףְֶָָהעלי õנה,ְַַָָהëחŁבהäְרצõן

הארהֲַָאחריו אחדִֶמäìë.ְֵֶַָָלק àל ü מס éְֵֶָָָעין

רדיפתא õת äִõמüõôְִַנפרס , ידי על  üסëְְִֵַַַָָה

ä בהזŁחëנהֲַַָָהõיעְֶָָהעליáְֹולאִַַמ

הּמ באר  אליּ הוּ  לזּפ תח 

מאי נהיר  פריסא, ההוּ א  עד מטי ,

מח [נו]דנהיר  ההוּ א  וּ כדין עלּ אה , ׁש בה 

ידיע. דּ לא סתים  בּ נהיר וּ  נהיר 

בּ טׁש  כּ דין ידע, לא מחׁש בה והה וּ א

אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהירוּ  האי 

דפרסא מּמ ה דקיבּ נהירוּ  דּ נהיר מא 

ידיע  אתידע [נז]דּ לא ולא  ולא [נח], 

ראäי נו . Łה äא ëéה  רק מäעטת הארה  ëŁקàל Łä רïְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ג 'נז.לקàל. קàל דאריך  סתימאה  Łהמõחא éלõמר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

éלל. ידäע õ מאינ קàל א' הארה ארה ה נח.הארõת, ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
אתידע. âלא מריŁא äוהיינ נõדע êŁא מ ëה ק àל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹב'

האירַָָה ëסüא õת õַעדִַַמáיע ַמהäִִֵֶמåה

ְֶָָהעליõנהְַַָָהëחŁבהָא õתäְְִֶָãכ Łק àלהִֵֶהאיר

סתäם  àא õר מאיר עתיק  ַנõדעêŁֶֹאְִִֵָָָָהיה

הéה אז האõר, גõדל  מfiיג õ ואינ ידע לא  המח Łבה äְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹוז

õ תõ ראõ בהָהאŁחëה סõד ְָנõדעהêŁֶֹאŁְֶַַָָה äא 

üמס àהארת ִַמëהְִֵוהאירֵָהעõמדְִֶַָָָָהéה

äמfiג, ידäע õאינŁֵֶַַָֻדעְֹולאõְֹולאַנ



הּמ באר לו אליּ הוּ  ּפ תח

אּת פסדּ לא רעוּ תא ולא  כּ לל אתידע  

דסתים לעלמין. לעלא ,ריׁש א יּת יר  - 

ולא  דאּפ יק מאי אּפ יק  ריׁש א והה וּ א

דנהיר מאי ונהיר בּ סת ידיע, ימוּ ,כּ לּ א  

עלּ אה דמחׁש בה  למרדּ ף רעוּ  - 

ּפ ריסוּ  חד מנּ ּה . וּ לאתנהרא אבּ תרּה 

בּ רדיפוּ  - ּפ ריסא ההוּ א וּ מגּ וֹ  את ּפ ריס,

עלּ אה מח ׁש בה ולא דההיא מטי - 

לפניו. רäח  äלנחת לרצõן ä יהי äê הא ה õíדõת äêáŁְְְְִִֵֶַַַַָָָָי

éְָללְִַנתïסְֹולאַנõדעêŁֶֹאָָהרצõן

ְְַָלמעלהàְֵיõתרַָהíתäם ָֹהרא Łְָלעõלם .

õ תõ ְואŁ ציאָֹהראõציא,ַמהִהõהְִֶולא

àְְֵֶהעלם .ְַֹוה éלִֵֶהאיר,ַמהְִֵוהאירõìַדע,

ְִֹלרâףְֶָָהעלי õנה,ְַַָָהëחŁבהäְרצõן

הארהֲַָאחריו אחדִֶמäìë.ְֵֶַָָלק àל ü מס éְֵֶָָָעין

רדיפתא õת äִõמüõôְִַנפרס , ידי על  üסëְְִֵַַַָָה

ä בהזŁחëנהֲַַָָהõיעְֶָָהעליáְֹולאִַַמ

הּמ באר  אליּ הוּ  לזּפ תח 

מאי נהיר  פריסא, ההוּ א  עד מטי ,

מח [נו]דנהיר  ההוּ א  וּ כדין עלּ אה , ׁש בה 

ידיע. דּ לא סתים  בּ נהיר וּ  נהיר 

בּ טׁש  כּ דין ידע, לא מחׁש בה והה וּ א

אתידע , דּ לא  דמחׁש בה נהירוּ  האי 

דפרסא מּמ ה דקיבּ נהירוּ  דּ נהיר מא 

ידיע  אתידע [נז]דּ לא ולא  ולא [נח], 

ראäי נו . Łה äא ëéה  רק מäעטת הארה  ëŁקàל Łä רïְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ג 'נז.לקàל. קàל דאריך  סתימאה  Łהמõחא éלõמר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

éלל. ידäע õ מאינ קàל א' הארה ארה ה נח.הארõת, ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
אתידע. âלא מריŁא äוהיינ נõדע êŁא מ ëה ק àל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹב'

האירַָָה ëסüא õת õַעדִַַמáיע ַמהäִִֵֶמåה

ְֶָָהעליõנהְַַָָהëחŁבהָא õתäְְִֶָãכ Łק àלהִֵֶהאיר

סתäם  àא õר מאיר עתיק  ַנõדעêŁֶֹאְִִֵָָָָהיה

הéה אז האõר, גõדל  מfiיג õ ואינ ידע לא  המח Łבה äְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹוז

õ תõ ראõ בהָהאŁחëה סõד ְָנõדעהêŁֶֹאŁְֶַַָָה äא 

üמס àהארת ִַמëהְִֵוהאירֵָהעõמדְִֶַָָָָהéה

äמfiג, ידäע õאינŁֵֶַַָֻדעְֹולאõְֹולאַנ



הּמ באר לח אליּ הוּ  ּפ תח

דמחׁש בה [נט]אתגּ ליא  נהירוּ  האי וּ כדין . 

אתידע  דּ פריסא ,[ס]דלא בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  , 

תׁש עה  ואתעבידוּ  כּ חדא, ונהרין

והיכלין אנּ וּ ןהיכלין, לאו -| 

אנּ וּ ן[סא ]נהוֹ רין ולאו רוּ חין, אנּ וּ ן ולאו ,| 

בהוּ  דּ קיּ מא מאן אית  ולא  .[סב]נׁש מתין, 

מה éתר נט. äוהיינ נתêáה, êŁא מëה  קàל ג' ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהארה
ריŁאס .דאריך . àהארת הìתקן üארי Łל האõר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

נõדע êŁא מחŁבה ה ìקרא [רדל"א] אתידע âְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹלא
.õתä סא.מה.Łנפ àבחינת אõרõת נקראים לא ְְִִִִֶֶַַָֹ

âאצילäת.סב . âכלל äת éתר  יחידה  àחינת Łהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָלפי

הëחŁבהָהא õרֶזהְָואזְִַָהתêáה Łְֶַַָָל

ïעם ְָנõדעהêŁֶֹא העõמדב הéה ü סëה àהארת ' ְִֵֶַַַַָָָָָ

Łôעה äונתקנ äłונע éאחד  כ êäם  äהאיר זה ידי  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָועל 

ההיכלõתֵָהיכלõת äêֵָאינם ְֵֵַָוא

àְִִַבחינתְֵָואינם ַרäחàְִִַבחינתְֵָואינם אõרõת

ח çה .ְָנõëŁת àבחינת  àהם  Łעõמד  מי  Ł י ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹולא 

הּמ באר  אליּ הוּ  לטּפ תח 

נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל דּ קימי[סג]רעוּ תא 

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

בּ תריהוּ  למרדּ ף כלּ הוּ  ,[סה ]בּ חׁש בּ נא  

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

קימי לא  ואלּ ין אתידעוּ . ולא  מת דּ בּ קן

עלּ אה , במחׁש בה  ולא ברעוּ תא, לא 

הíפירõתסג. לט' Ł רŁ ה ëה ,äêהא ההיכלõת ט ' ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹאŁר
âאצילäת.סד .ה ôחõôנõת. חכמה Łהיא ְְֲִִֶַַַָָ

לקàל סה. éדי דאריך ספירõת התŁע אחרי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַֹלר âף
מהם. וה ïŁעה  מõחין סו .הארה  àסõד Łהם Łàעה  ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

חדŁים. מõחין אליהם נמŁכים אז מחŁבה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָה ìקראים 

éלָָהרצõן Łְִֶעõמדים ָהאõרõת,ŁôֵַעŁֶָל 

הëחŁבהָֻכ êם  ֵֶמהם ֶָאחדŁֶהäאàְְַַַָָֹכח

לרâףêäéָם àְְֶָחõàŁנם  ֲֵֶַאחריהם ְִִֹרõצים 

ְֵָואינם àְְַָָמחŁבהŁְִֶעõמדים àְִַזמן

õ תõ א éללִִַמ fiיגים להם  נõדע ִַָק çמים ֹלאְֵוא äêְְֶַָָֹולא

ְֶָָהעליõנהàְְַָָמחŁבהְֹולאàְָרצõןֹלא



הּמ באר לח אליּ הוּ  ּפ תח

דמחׁש בה [נט]אתגּ ליא  נהירוּ  האי וּ כדין . 

אתידע  דּ פריסא ,[ס]דלא בּ נהירוּ  בּ ט ׁש  , 

תׁש עה  ואתעבידוּ  כּ חדא, ונהרין

והיכלין אנּ וּ ןהיכלין, לאו -| 

אנּ וּ ן[סא ]נהוֹ רין ולאו רוּ חין, אנּ וּ ן ולאו ,| 

בהוּ  דּ קיּ מא מאן אית  ולא  .[סב]נׁש מתין, 

מה éתר נט. äוהיינ נתêáה, êŁא מëה  קàל ג' ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהארה
ריŁאס .דאריך . àהארת הìתקן üארי Łל האõר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

נõדע êŁא מחŁבה ה ìקרא [רדל"א] אתידע âְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹלא
.õתä סא.מה.Łנפ àבחינת אõרõת נקראים לא ְְִִִִֶֶַַָֹ

âאצילäת.סב . âכלל äת éתר  יחידה  àחינת Łהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָלפי

הëחŁבהָהא õרֶזהְָואזְִַָהתêáה Łְֶַַָָל

ïעם ְָנõדעהêŁֶֹא העõמדב הéה ü סëה àהארת ' ְִֵֶַַַַָָָָָ

Łôעה äונתקנ äłונע éאחד  כ êäם  äהאיר זה ידי  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָועל 

ההיכלõתֵָהיכלõת äêֵָאינם ְֵֵַָוא

àְִִַבחינתְֵָואינם ַרäחàְִִַבחינתְֵָואינם אõרõת

ח çה .ְָנõëŁת àבחינת  àהם  Łעõמד  מי  Ł י ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹולא 

הּמ באר  אליּ הוּ  לטּפ תח 

נהוֹ רין ּת ׁש עה דכל דּ קימי[סג]רעוּ תא 

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

בּ תריהוּ  למרדּ ף כלּ הוּ  ,[סה ]בּ חׁש בּ נא  

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

קימי לא  ואלּ ין אתידעוּ . ולא  מת דּ בּ קן

עלּ אה , במחׁש בה  ולא ברעוּ תא, לא 

הíפירõתסג. לט' Ł רŁ ה ëה ,äêהא ההיכלõת ט ' ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹאŁר
âאצילäת.סד .ה ôחõôנõת. חכמה Łהיא ְְֲִִֶַַַָָ

לקàל סה. éדי דאריך ספירõת התŁע אחרי  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַֹלר âף
מהם. וה ïŁעה  מõחין סו .הארה  àסõד Łהם Łàעה  ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

חדŁים. מõחין אליהם נמŁכים אז מחŁבה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָה ìקראים 

éלָָהרצõן Łְִֶעõמדים ָהאõרõת,ŁôֵַעŁֶָל 

הëחŁבהָֻכ êם  ֵֶמהם ֶָאחדŁֶהäאàְְַַַָָֹכח

לרâףêäéָם àְְֶָחõàŁנם  ֲֵֶַאחריהם ְִִֹרõצים 

ְֵָואינם àְְַָָמחŁבהŁְִֶעõמדים àְִַזמן

õ תõ א éללִִַמ fiיגים להם  נõדע ִַָק çמים ֹלאְֵוא äêְְֶַָָֹולא

ְֶָָהעליõנהàְְַָָמחŁבהְֹולאàְָרצõןֹלא



הּמ באר מ אליּ הוּ  ּפ תח

תפסין ולא בּ ּה  קימי[סז]ּת פסין בּ א לּ ין . 

אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי נהוֹ ריןכל | 

כּ לה  וּ לת ּת א, עלּ אה דמחׁש בה וּ מרזא 

סוֹ ף  אין מטוּ ,[סח]אקּ רוּ ן הכא עד 

אתידעוּ [סט]נהוֹ רין ולא  מטוּ ן, ,[ע]ולא 

ôפיסה.סז. נקראת ההיכלõתסח.ולא  äêאà ְְְְִִֵֵֵַָָֹ
âרכי  את מלëדים  אŁר האמäנה, סõדõת éל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָנמצאים
Łה ëחŁבה  üéמ מáיעים  ה ëה היכלõת, אõתם  וכל ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָה ',
נחה  ãואינ העלי õן àרצõן לה âבק ועõלה י õרדת ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹה åאת
אŁר  עד ועמäקים, זéים  üé éל  והם  ה', את ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָמêה fiיג 
להfiגה. נôן êŁא סõף , אין  אõר àבחינת נקראים ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹה ëה

 בŁונח áדõל àהעלם הא õרõת מáיעים éאן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָעד 
אליהם. äיעáה לא äêאé.על ע äנאמר אŁר éל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָֹ

õôפסים . ולא  הארה מעט  ãà נמצאים õôְְְְִִֶַָָָֹפסים  äêאàְְִִֵָ

ָהאõרõתָאõתם ְָוכלֱָָהאמäנהסõדõתéָל

äלמæהְֶָָהעלי õנה,ְַַָָהëחŁבהִמõíד êäéָם ְִַָָמ ם 

ס õף . אין àערéם  מ áיעים ְְְִִֵֶָָנקראים  éאן  ִִַַָעד

מáיעים , ולא àד äñת  מה äתם ,ְֹולאְְִִַַָֹהא õרõת  ִַָָנõדעים 

הּמ באר  אליּ הוּ  מאּפ תח 

כּ ד  מחׁש בה. ולא רעוּ תא הכא לאו

מּמ אן אתידע  ולא  מחׁש בה, נהיר 

גּ וֹ אתל בּ ׁש כּ דיןדּ נהיר, ואס ּת ים 

דּ א  ואעיל דּ נהיר, למאן ונהיר בינה 

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

להרהר  אפŁר אי  ידäעים, לא א Łר הìז éרים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹההיכלõת
àŁהם העõמק מרõב עליהם, לח Łב ולא àְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

הìעלמה. החכמה עא.והסôרתם מâת éאŁר ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ
הארה  מק àלת הìזéרת, ה ëח Łבה  Łהיא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעליõנה ,

ה  אמנם העליõן, מהיכן מהרצ õן àאמת מ fiיגה לא יא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
היא וŁפע, אõר  ãà ŁçŁé אזי ,ã רõא את ãלàק ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהיא
למידת מאירה  החכמה  ואזי ה àינה, àמâת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָמתלŁàת
מתחàרים והëה מfiגת, üé éל לא היא áŁם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻה àינה ,

הfiגה éאן  רצõןֵַָָָאין éאŁרŁֶָל מח Łבה  Łל  הfiגה ְֲֲֶֶַַַָָָָֹולא

ל õְֹולאְַַָָהëחŁבהְִָמאירה ִמיַנõדע

àת üõְִֵַמתלŁàָאזִֵמאיר ְְְֶַונעלם 

להאירְִלמיäְִִמאירים àִָינה ֶזהäְִֵַמתחàרŁְִֶָָרא äי

זה ונח Łבים ַעדִֶעם  ְֶָלאחדêäéָם ìŁְְְִִִֶֶָָכללים 



הּמ באר מ אליּ הוּ  ּפ תח

תפסין ולא בּ ּה  קימי[סז]ּת פסין בּ א לּ ין . 

אנּ וּ ן וכל דמהימנוּ תא. רזי נהוֹ ריןכל | 

כּ לה  וּ לת ּת א, עלּ אה דמחׁש בה וּ מרזא 

סוֹ ף  אין מטוּ ,[סח]אקּ רוּ ן הכא עד 

אתידעוּ [סט]נהוֹ רין ולא  מטוּ ן, ,[ע]ולא 

ôפיסה.סז. נקראת ההיכלõתסח.ולא  äêאà ְְְְִִֵֵֵַָָֹ
âרכי  את מלëדים  אŁר האמäנה, סõדõת éל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָנמצאים
Łה ëחŁבה  üéמ מáיעים  ה ëה היכלõת, אõתם  וכל ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָה ',
נחה  ãואינ העלי õן àרצõן לה âבק ועõלה י õרדת ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹה åאת
אŁר  עד ועמäקים, זéים  üé éל  והם  ה', את ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָמêה fiיג 
להfiגה. נôן êŁא סõף , אין  אõר àבחינת נקראים ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹה ëה

 בŁונח áדõל àהעלם הא õרõת מáיעים éאן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָעד 
אליהם. äיעáה לא äêאé.על ע äנאמר אŁר éל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָֹ

õôפסים . ולא  הארה מעט  ãà נמצאים õôְְְְִִֶַָָָֹפסים  äêאàְְִִֵָ

ָהאõרõתָאõתם ְָוכלֱָָהאמäנהסõדõתéָל

äלמæהְֶָָהעלי õנה,ְַַָָהëחŁבהִמõíד êäéָם ְִַָָמ ם 

ס õף . אין àערéם  מ áיעים ְְְִִֵֶָָנקראים  éאן  ִִַַָעד

מáיעים , ולא àד äñת  מה äתם ,ְֹולאְְִִַַָֹהא õרõת  ִַָָנõדעים 

הּמ באר  אליּ הוּ  מאּפ תח 

כּ ד  מחׁש בה. ולא רעוּ תא הכא לאו

מּמ אן אתידע  ולא  מחׁש בה, נהיר 

גּ וֹ אתל בּ ׁש כּ דיןדּ נהיר, ואס ּת ים 

דּ א  ואעיל דּ נהיר, למאן ונהיר בינה 

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

להרהר  אפŁר אי  ידäעים, לא א Łר הìז éרים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹההיכלõת
àŁהם העõמק מרõב עליהם, לח Łב ולא àְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

הìעלמה. החכמה עא.והסôרתם מâת éאŁר ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ
הארה  מק àלת הìזéרת, ה ëח Łבה  Łהיא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהעליõנה ,

ה  אמנם העליõן, מהיכן מהרצ õן àאמת מ fiיגה לא יא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
היא וŁפע, אõר  ãà ŁçŁé אזי ,ã רõא את ãלàק ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהיא
למידת מאירה  החכמה  ואזי ה àינה, àמâת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָמתלŁàת
מתחàרים והëה מfiגת, üé éל לא היא áŁם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻה àינה ,

הfiגה éאן  רצõןֵַָָָאין éאŁרŁֶָל מח Łבה  Łל  הfiגה ְֲֲֶֶַַַָָָָֹולא

ל õְֹולאְַַָָהëחŁבהְִָמאירה ִמיַנõדע

àת üõְִֵַמתלŁàָאזִֵמאיר ְְְֶַונעלם 

להאירְִלמיäְִִמאירים àִָינה ֶזהäְִֵַמתחàרŁְִֶָָרא äי

זה ונח Łבים ַעדִֶעם  ְֶָלאחדêäéָם ìŁְְְִִִֶֶָָכללים 



הּמ באר מב אליּ הוּ  ּפ תח

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

בדא , דּ א ונהיר בדא , דּ א אתקׁש ר

וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי כּ דין 

סוֹ ף  בּ אין נהירוּ [עג]אתעּט ר ההוּ א  . 

äמאחד. אחד âבר Łëמ נעłים  ה ëה  אŁר עד  àזה , ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻזה 
Łאדם החכמה  את מבארת Łהàינה רõאים  äְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָב ìגלה 

àמŁלי]. àגר''א [äëéבא הäאעב .למד קרàן אŁר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
ה', לפני עõלה אŁר  ה ñרàן סõד ä וזה קרäב, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָמõŁêן
ואת àמחŁבה הàינה את ליחד הäא  ה ñר àן, æëŁְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָרת
ואז àזה , זה  êéם äמאירים העליõן, àרצõן  ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֻה ëחŁבה
âבקה  החכמה äמâת מעלה , מעלה àעלçה רק êéְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֻם
הקב''ה , Łל העליõן הרצõן היא אŁר  ה éתר àְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָמ âת

סõף. אין נקרא ה äא הפעעג.אŁר  על çת àסõד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָ
נכללים הם ואז äמצו õת àתõרה ä ינłמע ידי  על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָלמעלה
ס õף  מאין  הפע äמק àלים העלי õן àְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָמ ïŁיע

ה ñטרת,ְַָָה ñרבןäְבסõד עŁן  עõלה  ָכ êäם éְֲֶֶֶַַָָֹא Łר

àֶָזה,ֶזהäְִִמאירים àֶָזהֶזהְִִָנק Łרים 

עלçהêäéָם ְִעõמדים ָאז ְְַַָָוהëחŁבהàְֲִָס õד

àאין äמתע æרת ָהא õרֶזהס õף .ְְִֵֶֶַָע õלה

הּמ באר  אליּ הוּ  מגּפ תח 

עלּ אה  מחׁש בה מ נּ ּה  [עד]דאתנהיר  

כּ לל דּ לא( בּ ּה  אקּ רי)אתידע 

סוֹ ף  וקימא ,[עה ]אין אׁש ּת כח ומ נּ ּה  , 

דּ א  ועל  דּ נהיר, למאן ונהיר 

קאים  חוּ לקיהוֹ ן[עו]כּ לּ א זכּ אה  , 

העõלמõת. לכל עתיק.עד .àה ôŁלŁלäת הìקראת ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
ס õף עה. האין  ולא קדמõן  אדם ה ìקרא העõלם  ְְְִֵַַַָָָָָֹה äא

ìקרא ôŁח ôיו העõלם éלïי  הìעלם  עõלם [éל Łëְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמ
מfiג]. ולא נעלם  éי סõף , אין סõדעו .àבחינת ועל ְְְֱִִִֵֶַַָָֹֻ

על  חז"ל  ä אמרŁ õמé העõלמõת éל עõמדים ְְְְֲִֶַַַָָָָָָה ñרàנ õת
העבõדה  ועל הõôרה על עõמד העõלם âברים  Łְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹל Łה

חסדים. áמילäת ְְֲִִַָועל

ְֶָעליõנהֲַָָמחŁבהִֶמëŁְִֶָäìëאירה

ְִָנקראéְָלל )ãàַָנõדעְֹ(Łלא

ונאצלäִֶמäìëס õףֵאין äְֵַמק çם ְְֱִֶָָנמצא

זהëŁִֵֶאירְִלמיäִֵמאיר ס õד ְֶַועל 

וזüֵעõמד,ַֹה éל ְֶָחלקם ְְֵַַאŁרי 



הּמ באר מב אליּ הוּ  ּפ תח
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בדא , דּ א ונהיר בדא , דּ א אתקׁש ר

וּ מחׁש בה  בּ סליקוּ , כלּ הוּ  קימי כּ דין 
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מfiג]. ולא נעלם  éי סõף , אין סõדעו .àבחינת ועל ְְְֱִִִֵֶַַָָֹֻ

על  חז"ל  ä אמרŁ õמé העõלמõת éל עõמדים ְְְְֲִֶַַַָָָָָָה ñרàנ õת
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הּמ באר מד  אליּ הוּ  ּפ תח

וּ בעלמא [עז]דּ צדּ יקיּ א  דין  בּ עלמא  , 

.[עח]דאתי 

רõדפיםעז. אŁר הâðיקים Łל חלקם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָא Łרי
ה àא, äבעõלם הåה  àעõלם ה', רצ õן אחרי  àְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָמחŁבôם
ה àנין  éי ,äבימינ àמהרה Łâקëה àית יàנה  äְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָבזכäתם
ãל אהיה "ואנכי  הéתäב àבחינת רäחני àכח ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנעłה

äתפ  õôרה ידי על äהינ סביב", Łא מה ח õמת êה  ְְְִִֵֵַַַַָָָ
äיבנ àזה ,äתנäלá àצער  äאנŁ הגם עłõים, łçŁְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָראל
õéח  יéיר  אחד éל לבõא äלעתיד Łâקë ה àית ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאת
äוזה והáאêה הñדŁõה ה כינה àעד õרתõות õתêפôְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ïנים הארה  יהיה ואז ôפ êה", àית àיתי  "éי  Łְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאמר
נ łא, אדõן äעלינ ýניï אõר מתêïלים  äאנŁ õמé àְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָפנים
זי"ע) הñדŁõים  ותלמידיו טõב Łם  הàעל  א õר  .(õéכבי  ְְְְִִֵֵַַַַַָ

àנäעח. יקçם הõíד àתõרת äדנä ולימ ä עסקנ äְְְְְִִִֵֵַַַָֻבזכäת
יłראל  דעתידין "äבגין מהימנא הרעיא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהבטחת
יפקäן  ה åהר  ספר  האי ,ä איהâ âחçי  מאילנא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלמטעם
אמר  åàהר מקõמõת äבעõד àרחמי". גלäתא מן  ã יàְְְֲִֵֵַַַַָָָֹ

ה âðיקים  äָָבעõלם ֶַה åהàָָעõלם Łִִֶַַל 

ַָה àא .

הּמ באר  אליּ הוּ  מהּפ תח 
העתידה  והáאêה הŁëיח àיאת éŁל זי"ע ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֻהרàŁ"י
ה ëקàל  הâðיק âברי äואל àלבד. ה åהר àלäëד ôְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹֻלäיה
עôה  זאת חכמה äêáי éי וז"ל: זי"ע, צמח יעקב ְֲִִִֶַַַַָָָֹֹרàי
לאחז עôה  מגן  äלנ çŁהיה éדי ה äא áרäעõת õâàְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹר õת

ועôה  àŁמים... äאבינà Łלם רח õקים(אנ ä)àלבב ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
יגן  מי  החב õçת, üõתà המרים õמé העליõן Łרְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמ
והעמñה , הìפלאה  זאת  àחכמה  äקריאתנ לא אם ä ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹֹֻעלינ

ז"ל הרב éŁתב ü רâ על ה ñדä(Łõבפרט (האר"י ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ירחם והרחמן עכ"ל. נגל õת, õמé עôה äłנע Łְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָה ìסôר õת
את àקר õב äבימינ àמהרה  äלנ וŁçלח  י łראל õë ע ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל
י äŁעõת ט õבõת õłàר õת לבfiר לõæב זכ äר ה ìביא  ä הçְְְִִֵֵַַַָָָאל
את לכם  õŁלח אנכי "ה ìה ééתäב  יłראל לעם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונחמõת
לב  וה Łיב והõìרא ה áדõל  ה ' י õם õàא לפני הìביא ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאליה 

éŁתäב õכמä אבõתם", על àנים ולב àנים על  (ר Ł"י אבõת ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ג') מ"ג ה Łëיח ,ôהêים üמל 'ýרõא' ,"ýôואמ ý רõא "Łלח  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָ
אל  ויבאני ינח äני ה ëה  ונאמן , אמת נביא הìביא äהç ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻואל
äהçאלà ה"א  äמחינłוי ,ýתיõנéŁמ ואל ýיŁקד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָעם

õ יחŁמ דוד  äבמלכäת לõæב  זכ äר לאה ìביא õסאé ועל ְְְְְִִִִַַַַָָָֹ
רב  וערב זרים äבŁי יé ,õדõבé את אחרים äינחל ולא , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

ותחזנה  ועד , לעõלם õ נר יכàה êŁא ôעàŁנ õŁ קד Łàְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹם 
õêé העõלם éל על Łמים מלכäת éבõד àהתäêáת äְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻעינינ

אמן âידן àמהרה  הזõהר )àקרõב  .(זיו ְְִִִֵֵַַָָָָ



הּמ באר מד  אליּ הוּ  ּפ תח

וּ בעלמא [עז]דּ צדּ יקיּ א  דין  בּ עלמא  , 

.[עח]דאתי 

רõדפיםעז. אŁר הâðיקים Łל חלקם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָא Łרי
ה àא, äבעõלם הåה  àעõלם ה', רצ õן אחרי  àְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָמחŁבôם
ה àנין  éי ,äבימינ àמהרה Łâקëה àית יàנה  äְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָבזכäתם
ãל אהיה "ואנכי  הéתäב àבחינת רäחני àכח ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנעłה

äתפ  õôרה ידי על äהינ סביב", Łא מה ח õמת êה  ְְְִִֵֵַַַַָָָ
äיבנ àזה ,äתנäלá àצער  äאנŁ הגם עłõים, łçŁְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָראל
õéח  יéיר  אחד éל לבõא äלעתיד Łâקë ה àית ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאת
äוזה והáאêה הñדŁõה ה כינה àעד õרתõות õתêפôְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ïנים הארה  יהיה ואז ôפ êה", àית àיתי  "éי  Łְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאמר
נ łא, אדõן äעלינ ýניï אõר מתêïלים  äאנŁ õמé àְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָפנים
זי"ע) הñדŁõים  ותלמידיו טõב Łם  הàעל  א õר  .(õéכבי  ְְְְִִֵֵַַַַַָ

àנäעח. יקçם הõíד àתõרת äדנä ולימ ä עסקנ äְְְְְִִִֵֵַַַָֻבזכäת
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הּמ באר  אליּ הוּ  מהּפ תח 
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ז"ל הרב éŁתב ü רâ על ה ñדä(Łõבפרט (האר"י ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
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ל וֹ מר יזּ הר אדם  ּפ ר ׁש תכּ ל  ק וֹ דם  ¦¨¥
התחלת קוֹ דם  [כּ וּ נתוֹ  העקדה 
בּ ן  בּ ספר  הּמ וּ בא  זה, נ ּס ח  הּת פ לּ ה ]

חי  י"ב)אי ׁש  הלכה מ ñץ  ïר Łת  ראõŁנה ,(Łנה ֲִִֵַָָָָָָָ

ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  מקללת נ צּ וֹ ל  יהיה וּ בזה 
רבּ ה בּ א דּ רא  ה כּ תוּ בה  י וֹ חאי  [א]בּ ר  

וקõראאאאא.... ה ëתêïל Łאדם זי"ע הרàŁ"י  אמר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוŁם
הŁìמה  את õ דäיחà üיŁלהמ üצרי Łמע, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָקריאת
הŁìמה  ãתõא ôŁהא éדי העõלמõת, לכל  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָה ëאירה 
êŁא äמי ה éל, äממ êאת éàל  äמאירה  éàל ְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹֹנמצאת
ה çחäד להפסקת õáŁרם õמé הäא ה çח äד, זה את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָעłõה
Łם, עçן רח"ל, מאד  מאד חמäר  õŁנõוע ְְְְְְֵַַַָָָָֹֹוהה ïŁעה,
ואין  מבינים ולא יõדעים êŁא ה ñט ìים äאנ נאמר äְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹֹמה

והה fiגה  הéח  äנàŁ"Ł והר האריז"ל  äéנõת את נכ äן  אם  (áם ְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הïע êה  לפעל וטהרה  קדה מס ïיק ä נà אין אמנם אבל  ְְְְְְֲֳִִֵַַָָָָָָָָֹֻֻזיע "א,

זיע"אהרצäיה) חי Ł אי הàן מרן  ñôן הענין äלחäמרת , ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
את יעłה ה äא ü רàית Łה ם ,äז äב Łñה  ôְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָפêה 

הּמ באר  אליּ הוּ  מזּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

Łאין  äמתוâים מ õדים äאנŁ ידי על הìרצית, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻה ïעêה
את יŁלים  ע õלם õàרא ורק  מה , עד יõדע äנôְְִִֵֵֶַַַַַָָא
את ויאיר ויïŁיע העõלמõת יח äד את ויעłה  ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָהחíר õן,
מע õררים ä אנ זאת äתנêבתפä לכäלם. ה ïנימית ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹה Łìמה 
את àהם äלהאיר àעõלמõת לה ïŁיע üרàית õ נõרצ ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאת
äéלם". את מחçה "ואôה  àסõד  ה ïנימית ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָה Łìמה 
àאבõת: ה ìôא מאמר  את äעיננ לנגד לłים üְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוצרי

טז ) טו ב ' ïרק  עליý(אבõת לא אõמר ... טרפõן "רàי  , ְִֵֶֶֶַַָָֹ
מìëה". לàטל חõרין  àן אôה ולא לגמ õר, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹה ëלאכה 

äלה âôŁל, לרצõת אחד éל אתא.ועל äלקר  לכäן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את üïŁוי אõמר , הäא מה çŁדע àתפêה  õàול õ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹמח

àתחנ äנים. àŁמים äלאבינ õàץ ב.לëלהתאä Łñלב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
זיע"א Ł"Łוהר האריז"ל äéנõת את לכäן לדרáא ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָלה áיע
äנà ר המלàä"ן Łõדñה הâðיק éŁתב õכמä àְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָתפêה,
אי  ה ôפêה äéנõת àŁלעדי זיע"א, אàיחצירא  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹיעקב
äłיע äמה éלל, למעלה õתê פô ôŁעלה  ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָאפŁר 

Łעדי  ה ïחõתהïתאים לכל להם אõמר מכäנים, אינם ן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
àבŁñם äכבר ה åאת, לה fiגה  להáיע äŁויבק äרצçŁְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹ
למעלה , ôפêתם ôŁעלה  üרàית ה ' יעזרם  לזה äְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרצõנם

זאת, להfiגה äיעáçŁ הáדה וçעזרם על הfiרד " "àגדי õ ספרà) ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ïסח ) לאõר Łל çŁצא âצניעäתא לíפרא àהקâמה  וע çן , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
âבריו  äבאäהŁ העõלמי" ה åהר "מפעל ידי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעל

תפלה שלפני פרשת העקדה
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למעלה , ôפêתם ôŁעלה  üרàית ה ' יעזרם  לזה äְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרצõנם

זאת, להfiגה äיעáçŁ הáדה וçעזרם על הfiרד " "àגדי õ ספרà) ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ïסח ) לאõר Łל çŁצא âצניעäתא לíפרא àהקâמה  וע çן , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
âבריו  äבאäהŁ העõלמי" ה åהר "מפעל ידי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹעל



הּמ באר מח אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

,Ł דñה אל הàאים  ôŁחêת Łם ונתàאר àְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהרחבה,
æôהר  זה ידי ועל ,Łõ דñה זהר  ïâי הר àה  äגרסçŁְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
א ל, àית העõלה àמסêה לעלõת äכלäוי äéויז ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָנŁמתם,
àעל  יהäדי üאי ה ìפלא, ה ' מעłה את ä רא äְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָועיננ
היה  õéרâ äתחêת ,õמאלfiמä õמימינ ידע êŁא äŁôְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹבה
üרàית הם לפני והתחìן äבכה זהר  דïי הרàה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלגרס
áד õל, צ âיק ולהי õת õרתõô את äלהבין  לידע çŁְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָזéה
זיע"א הר àŁ"י  אליו ונתêáה  õתêפô ìŁתק àלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוזכה
ה åהר  éל וידע ààקר וקם ,Łõדñה הåהר éל õô א ְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹול ëד
äמצâיקי  áדõל מקàל  הäא וה õçם ïה , àעל õŁä רï ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻעם
מעłה  נד ïס  äכבר לרõב , מעłים Łי äהõ וכמ ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָה õâר,
éל äם, ולא áמרא לא ללמד חŁק õל היה êŁא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹמאחד

רàי ה ëקàל Łõדñ ה הâðיק õ ל Łרעבי והõרה מרâכי ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻ
Łקçם äלאחר זהר, ד ïי  הרàה ויגרס çŁקרא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹזי"ע
.Łדñ ה לרäח  וזכה  áדõל לâðיק  נעłה àדבקäת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹדבריו
זי "ע, ä" המהרח éŁתב האריז"ל éàתבי ה äא éן  äְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָבאמת
אברהם לרàי ז"ל מ õרי אמר הה fiגה  "àענין ְְְְִִִַַַַַָָָָָָוז"ל:
éי  הבנה , àלא גם דïים] [éלõמר עלין 4050 çŁְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹלמד
ה âðיק  ä רינõמ ה õרה  וכן  עכ"ל. להfiגה , מאד  ְְְִִֵֵַַַָָָֹמõעיל
àסõד לàאים זי"ע דרזי  Łמäאל רàי  ה ëקàäל Łõדñ ְְְְִִִֵַַַַַָָָה
זוה"ק  דïי 4050é ולגרõס  ללמ õד עצמם äירגילŁ ְְְְְְִִִֵֶַַַָה '
ה ' õôרת ותהיה נפלאה , וה fiגה להארה äéיז ü ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָוכ

הּמ באר  אליּ הוּ  מטּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

ע"ב) קמ "א להוֹ לכים.(âף  ט וֹ ב ימנע לא וה' ַ
.[ב]בּ תמים 

למיהב   קּמ רעוא יהא עלמא. ©¥§¨©¨£©¥§¨§¨¦רבּ וֹ ן

חילא  למעבּ ד לאתערא לן ,בּ יקר ¨¥¨§¦§£¨¦¨¨§¤§©

äבłמחה. àאהבה פיהם על ïר Łתב ב ב ב ....Łגäרה זוה"ק  וע çין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
õ(צג:)יתר'õוג נõעם " "ויהי ע "ה üלë ה âוד התêïל זה דעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

הõôרה וêמäד הëצוõת מע łי éל על ויכ äן יכ õנן ü רà ית Łְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָה'
דàר לא  Łם לדçיק Łç מה], עד יõדע  äנô א אין [éי äנêŁְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ע "ה, הרàŁ"י מאד החמיר àŁזה Łמע  äקריאת  ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמôפילה

êŁàח ïר Łת  ז õהר ע õד לõŁנõ:)ע "א נז(âףועיין éתיבוזה  ְְְְְִֵֶַַַַַַָָ
ליחדא)א (יŁעיה  âאתי Łנ àר éל ïני ". לרא õת äתבא "éי ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָֹ

àגין ,äדחילä äרע äתא àלàא  ãיà אתéוון ולא  ק âיŁא , Łְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָמא 
וכ êא לבר , ãתיõצל ãלי רמאן ותôאי , ע êאי ãיà âְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹית àרכ äן
ä תבא éי  ã עלי קרי הäא  üברי וקäדŁא  .Ł לבי ãעלי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמכריזי

עכ "ל. ïני, זי"עלראõת  הטõב  הרי"ח מרן צõרך ראה  ולכן ְֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
.äהצילנ למען זאת, מיäחדת  תפילה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלת ñן 

ֶָלתתְֶָלפניýָרצõןְִיהיָעõלם,ִר õàן

äוכחָלנ ֲַלעõłתàְְִכב õד ý,ְְִֵלהתעõררְִַַֹחיל



הּמ באר מח אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

,Ł דñה אל הàאים  ôŁחêת Łם ונתàאר àְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהרחבה,
æôהר  זה ידי ועל ,Łõ דñה זהר  ïâי הר àה  äגרסçŁְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
א ל, àית העõלה àמסêה לעלõת äכלäוי äéויז ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָנŁמתם,
àעל  יהäדי üאי ה ìפלא, ה ' מעłה את ä רא äְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָועיננ
היה  õéרâ äתחêת ,õמאלfiמä õמימינ ידע êŁא äŁôְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹבה
üרàית הם לפני והתחìן äבכה זהר  דïי הרàה  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלגרס
áד õל, צ âיק ולהי õת õרתõô את äלהבין  לידע çŁְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָזéה
זיע"א הר àŁ"י  אליו ונתêáה  õתêפô ìŁתק àלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָוזכה
ה åהר  éל וידע ààקר וקם ,Łõדñה הåהר éל õô א ְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹול ëד
äמצâיקי  áדõל מקàל  הäא וה õçם ïה , àעל õŁä רï ְְְִִִֵֵֶַַַָָֻעם
מעłה  נד ïס  äכבר לרõב , מעłים Łי äהõ וכמ ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָה õâר,
éל äם, ולא áמרא לא ללמד חŁק õל היה êŁא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹמאחד

רàי ה ëקàל Łõדñ ה הâðיק õ ל Łרעבי והõרה מרâכי ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻ
Łקçם äלאחר זהר, ד ïי  הרàה ויגרס çŁקרא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹזי"ע
.Łדñ ה לרäח  וזכה  áדõל לâðיק  נעłה àדבקäת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹדבריו
זי "ע, ä" המהרח éŁתב האריז"ל éàתבי ה äא éן  äְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָבאמת
אברהם לרàי ז"ל מ õרי אמר הה fiגה  "àענין ְְְְִִִַַַַַָָָָָָוז"ל:
éי  הבנה , àלא גם דïים] [éלõמר עלין 4050 çŁְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹלמד
ה âðיק  ä רינõמ ה õרה  וכן  עכ"ל. להfiגה , מאד  ְְְִִֵֵַַַָָָֹמõעיל
àסõד לàאים זי"ע דרזי  Łמäאל רàי  ה ëקàäל Łõדñ ְְְְִִִֵַַַַַָָָה
זוה"ק  דïי 4050é ולגרõס  ללמ õד עצמם äירגילŁ ְְְְְְִִִֵֶַַַָה '
ה ' õôרת ותהיה נפלאה , וה fiגה להארה äéיז ü ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָוכ

הּמ באר  אליּ הוּ  מטּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

ע"ב) קמ "א להוֹ לכים.(âף  ט וֹ ב ימנע לא וה' ַ
.[ב]בּ תמים 

למיהב   קּמ רעוא יהא עלמא. ©¥§¨©¨£©¥§¨§¨¦רבּ וֹ ן

חילא  למעבּ ד לאתערא לן ,בּ יקר ¨¥¨§¦§£¨¦¨¨§¤§©

äבłמחה. àאהבה פיהם על ïר Łתב ב ב ב ....Łגäרה זוה"ק  וע çין ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
õ(צג:)יתר'õוג נõעם " "ויהי ע "ה üלë ה âוד התêïל זה דעל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

הõôרה וêמäד הëצוõת מע łי éל על ויכ äן יכ õנן ü רà ית Łְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָה'
דàר לא  Łם לדçיק Łç מה], עד יõדע  äנô א אין [éי äנêŁְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ע "ה, הרàŁ"י מאד החמיר àŁזה Łמע  äקריאת  ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמôפילה

êŁàח ïר Łת  ז õהר ע õד לõŁנõ:)ע "א נז(âףועיין éתיבוזה  ְְְְְִֵֶַַַַַַָָ
ליחדא)א (יŁעיה  âאתי Łנ àר éל ïני ". לרא õת äתבא "éי ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָֹ

àגין ,äדחילä äרע äתא àלàא  ãיà אתéוון ולא  ק âיŁא , Łְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָמא 
וכ êא לבר , ãתיõצל ãלי רמאן ותôאי , ע êאי ãיà âְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹית àרכ äן
ä תבא éי  ã עלי קרי הäא  üברי וקäדŁא  .Ł לבי ãעלי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמכריזי

עכ "ל. ïני, זי"עלראõת  הטõב  הרי"ח מרן צõרך ראה  ולכן ְֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
.äהצילנ למען זאת, מיäחדת  תפילה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹלת ñן 

ֶָלתתְֶָלפניýָרצõןְִיהיָעõלם,ִר õàן

äוכחָלנ ֲַלעõłתàְְִכב õד ý,ְְִֵלהתעõררְִַַֹחיל



הּמ באר נ אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

וּ לסדּ רא  יאוּ ת .כלּ א רע וּ ת כּ דקא §¨§©¨¨Ÿ¨¦§¨¨

דּ לית גּ ב על לׁש וּ אה ידעין אנן ואף §©©©§¥£¨¨§¦§©¨¨

לתּק נא  ולבּ א יהא כלּ א רעוּ תא  , §¨§¦¨§©¨¨Ÿ¨§¥

וּ צלוֹ תא  בּ מלּ ין  דּ תתרעי  קּמ ¨§¦¦§¥§§¦§¨©¨£©רעוא

לתּק נא  כּ דקא תּק וּ נא דילן , דלעלּ א  ¦¨§©¨¨¦¨¦§¥¨¦§¨

ורוּ חין ולהווּ יאוּ ת, עלּ אין  היכלין ¨§¤¡¥¨¦¦¨¦§¦

ורוּ חא  בּ היכלא היכלא  עילי ¨§¨¨¥§¨¨¥¥§©¦¨¦עלּ אין

בּ ד וּ כּת יהוּ  דּ מתחבּ רן עד §©§§¨§©§¦§©¨§בּ ר וּ חא,

ýנõרְְרצâ לסäְֵַלéי ַֹהäורצ Łראäי õמéְְֶָָ

ְְַלהŁוõתְִי õדעיםָאנŁֵֶäאיןáָבַעלְַואף

הרצõן ְִֶיהיהַֹהéל,ְֵַלתñןְֵַוהêבֶָָאת 

äְִַָב ôפêהàִִַמêיםôŁְֶַֹחïץְֶָלפניýָרצõן

äנêŁֶָןñןְֵַלתäñôִןõְֶָהעליõ מéְ

ולהיõת וה õæב, ְִָוהר äחיםְִֶָהעליõניםִֵַָההכליםְְְִַָָהרצäי 

ְַורäחàְֵָהיכלֵָהיכלִעõליםְִֶָהעליõנים,

מתחàריםַעדàְַרäח äהיçŁְְְִִִֶַמםõמקàְִָ

הּמ באר  אליּ הוּ  נאּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

בּ ׁש יפא . ׁש יפא חזי , ¨§©§¨§©¥¨¨§¦כּ דקא

דּ א  ואתיחדוּ בדא ואׁש ּת לימוּ  §¦§§¦¨§¨§¦§©£

עדבדא דּ א חד דאנּ וּ ן . ¨§¨©§¦©

נׁש מתא  וּ כדין בּ דא. דּ א ¨§§¦¥§¨§¨¦£©§ונהרין

מלּ עלּ א, אתיא דכ לּ א ¨¥§¦¨§©¨Ÿ§¨¨¦עלּ אה

לוֹ ן, כּ לּ הוּ ולהווּ ונהיר  נהירין  §¨¦§¤¡§¦¦ª§

עד בוֹ צינין  חזי, כּ דקא בּ ׁש לימוּ  ¦¦¦§¦¦§¨¨¥©

א ּת ער, עלּ אה נהוֹ רא  ©§¦¨¨¦¨§©§דּ ההוּ א

àְֵֶחלק ,ֵֶחלקéָָרא äי,

äëלôŁזהֶזהְְְִַויàֶָä רàְְְִַויתח

ְֶָלאחד,çŁְִֶהי äַעדàֶָזהֶזה

ְַָָה Łìמהְָואז àֶָזה,ֶזהäְִִמאירים

הéלְֶָָהעליõנה ְְִַָמלמעלהàָָאהëŁְֶֶַַֹח çה

éָלְִִמאיריםְְִויהי äֶָלהםäְִָמאירה

ַעדŁֶָראäיéְמ Łàְִֵõלמäתְַה ëא õרõת

õ תõאŁֶרõ ןָהאõרר,ְֶָהעליõְִֵיתע



הּמ באר נ אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

וּ לסדּ רא  יאוּ ת .כלּ א רע וּ ת כּ דקא §¨§©¨¨Ÿ¨¦§¨¨

דּ לית גּ ב על לׁש וּ אה ידעין אנן ואף §©©©§¥£¨¨§¦§©¨¨

לתּק נא  ולבּ א יהא כלּ א רעוּ תא  , §¨§¦¨§©¨¨Ÿ¨§¥

וּ צלוֹ תא  בּ מלּ ין  דּ תתרעי  קּמ ¨§¦¦§¥§§¦§¨©¨£©רעוא

לתּק נא  כּ דקא תּק וּ נא דילן , דלעלּ א  ¦¨§©¨¨¦¨¦§¥¨¦§¨

ורוּ חין ולהווּ יאוּ ת, עלּ אין  היכלין ¨§¤¡¥¨¦¦¨¦§¦

ורוּ חא  בּ היכלא היכלא  עילי ¨§¨¨¥§¨¨¥¥§©¦¨¦עלּ אין

בּ ד וּ כּת יהוּ  דּ מתחבּ רן עד §©§§¨§©§¦§©¨§בּ ר וּ חא,

ýנõרְְרצâ לסäְֵַלéי ַֹהäורצ Łראäי õמéְְֶָָ

ְְַלהŁוõתְִי õדעיםָאנŁֵֶäאיןáָבַעלְַואף

הרצõן ְִֶיהיהַֹהéל,ְֵַלתñןְֵַוהêבֶָָאת 

äְִַָב ôפêהàִִַמêיםôŁְֶַֹחïץְֶָלפניýָרצõן

äנêŁֶָןñןְֵַלתäñôִןõְֶָהעליõ מéְ

ולהיõת וה õæב, ְִָוהר äחיםְִֶָהעליõניםִֵַָההכליםְְְִַָָהרצäי 

ְַורäחàְֵָהיכלֵָהיכלִעõליםְִֶָהעליõנים,

מתחàריםַעדàְַרäח äהיçŁְְְִִִֶַמםõמקàְִָ

הּמ באר  אליּ הוּ  נאּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

בּ ׁש יפא . ׁש יפא חזי , ¨§©§¨§©¥¨¨§¦כּ דקא

דּ א  ואתיחדוּ בדא ואׁש ּת לימוּ  §¦§§¦¨§¨§¦§©£

עדבדא דּ א חד דאנּ וּ ן . ¨§¨©§¦©

נׁש מתא  וּ כדין בּ דא. דּ א ¨§§¦¥§¨§¨¦£©§ונהרין

מלּ עלּ א, אתיא דכ לּ א ¨¥§¦¨§©¨Ÿ§¨¨¦עלּ אה

לוֹ ן, כּ לּ הוּ ולהווּ ונהיר  נהירין  §¨¦§¤¡§¦¦ª§

עד בוֹ צינין  חזי, כּ דקא בּ ׁש לימוּ  ¦¦¦§¦¦§¨¨¥©

א ּת ער, עלּ אה נהוֹ רא  ©§¦¨¨¦¨§©§דּ ההוּ א

àְֵֶחלק ,ֵֶחלקéָָרא äי,

äëלôŁזהֶזהְְְִַויàֶָä רàְְְִַויתח

ְֶָלאחד,çŁְִֶהי äַעדàֶָזהֶזה

ְַָָה Łìמהְָואז àֶָזה,ֶזהäְִִמאירים

הéלְֶָָהעליõנה ְְִַָמלמעלהàָָאהëŁְֶֶַַֹח çה

éָלְִִמאיריםְְִויהי äֶָלהםäְִָמאירה

ַעדŁֶָראäיéְמ Łàְִֵõלמäתְַה ëא õרõת

õ תõאŁֶרõ ןָהאõרר,ְֶָהעליõְִֵיתע



הּמ באר נב אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

אעיל  קדׁש ים וכ לּ א קדׁש  ,[ג ]לגבּ י §Ÿ¨¨¦§©¥Ÿ¤¨¨¦

דמיּ ין  כּ בירא ואתמליא ¦©§¨¦§¨§©§¦§¨§¨§¦§ואת בּ רכא 

מת בּ רכן  וכלּ הוּ  פסקין, ולא ¨§¨§¦§ª§¦§©¨§¦§©נבעין

אתידע  דּ לא וההוּ א  ותּת א. ©§§¦¨§©§¨©§¨¥§לע לּ א

דלא  רע וּ תא בּ חׁש בּ נא , אעיל ¨§¨§¨¨§ª§¦¨¨§ולא

לגוֹ  בּ סים לעלמין, לגוֹ אּת פס ¦§¨§¨§¦¨¦§§−

רעוּ תא  ההוּ א אתידע  ולא  ¨§©©§§¦¨§§¨©§בּ גוּ יהוּ ,

ודרüגגגג.... העליõן ה ñדŁים Łלקד עõלõת ה ôפõêת âְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָֹכל
õכמä ה äא. üäרà Łõדñ ה üלëה אצל עõלõת Łְֵֶֶֶַַָָָם

ֳִַָהñד Łים,ֶק õדŁֵֶאצלֲֶַיעלהְַֹוהéל

üרàאְְִֵָויתêיםְְִֵַויתמçח מים éְִִִֵַַבאר 

ְְִִָמת àרכיםְָֻוכ êםõïְִסקיםְֹולאְִַהõìבעים

נõדעäְַָלמæהְְַָלמעלה êŁא  ה äא  üäרà ס õף ְֵֶַָֹואין 

êŁֶֹאָָהרצõןàְְֶחõàŁן,ֶעõלהְֹולא

ïנימיäתם àפנים äמח çה מëłח  העõלמõת , àכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻמfiג

וגםאõת õַנõדעְֹולאàְָת õכם, ְַָָהרצõן

הּמ באר  אליּ הוּ  נגּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

אּת פס כּ לּ א למנּ דע.ולא וּ כדין §¨¦§©§¦§©§¥Ÿ¨

סוֹ ף,חדא רע וּ תא אין  עד §¨£¨©¥

וּ מ  מ לּ תּת א  בּ ׁש לימ וּ  איהוּ  גוֹ וכ לּ א §Ÿ¨¦¦§¦¦§©¨¦−

חד,לגוֹ , כּ לּ א דּ אתעביד עד §−©§¦§¨¦Ÿ¨¨

כּ לּ א, ואׁש ּת לים כּ לּ א ¨Ÿ¨§¦§§¦Ÿ¨§©§¦§ואתמליא

כּ דקא ואתבּ ּס ם ואתנהיר כּ לּ א §¦§§¦§¦§©¨Ÿ¨¦§¨

̈יאוּ ת:

Łõדñ ה àזõהר וçקהל)éŁתäב ïר Łת  "(àתח êת ואינäן ד"ה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
דצדיקיא".נ Łמתין  ְְִִִַַַָ

õ יגfiלהä לידע אפŁר  נק Łרְְִֵֶַַָֹלא  הéל  ְְִַַָָֹוע ôה

סõףֵאיןַעדֶָאחדàְָרצõן

äבאח äâתה äאְַֹוהéל äמפנימיäתŁàְְְִֵַלמäת  ְְִִִִַָמêמæה 

עד ֶָאחדַֹהéלìŁֲֶַָעłהïְִִַָנימ äçתם

ַֹהéל,ְְָויŁäלםַֹהéלְְִֵַויתמêא

ויחיהְִָויאיר éְִפיַֹהéלִִֶַַַויëłח 

ְָָוהרצäי.ַהõæב



הּמ באר נב אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

אעיל  קדׁש ים וכ לּ א קדׁש  ,[ג ]לגבּ י §Ÿ¨¨¦§©¥Ÿ¤¨¨¦

דמיּ ין  כּ בירא ואתמליא ¦©§¨¦§¨§©§¦§¨§¨§¦§ואת בּ רכא 

מת בּ רכן  וכלּ הוּ  פסקין, ולא ¨§¨§¦§ª§¦§©¨§¦§©נבעין

אתידע  דּ לא וההוּ א  ותּת א. ©§§¦¨§©§¨©§¨¥§לע לּ א

דלא  רע וּ תא בּ חׁש בּ נא , אעיל ¨§¨§¨¨§ª§¦¨¨§ולא

לגוֹ  בּ סים לעלמין, לגוֹ אּת פס ¦§¨§¨§¦¨¦§§−

רעוּ תא  ההוּ א אתידע  ולא  ¨§©©§§¦¨§§¨©§בּ גוּ יהוּ ,

ודרüגגגג.... העליõן ה ñדŁים Łלקד עõלõת ה ôפõêת âְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָֹכל
õכמä ה äא. üäרà Łõדñ ה üלëה אצל עõלõת Łְֵֶֶֶַַָָָם

ֳִַָהñד Łים,ֶק õדŁֵֶאצלֲֶַיעלהְַֹוהéל

üרàאְְִֵָויתêיםְְִֵַויתמçח מים éְִִִֵַַבאר 

ְְִִָמת àרכיםְָֻוכ êםõïְִסקיםְֹולאְִַהõìבעים

נõדעäְַָלמæהְְַָלמעלה êŁא  ה äא  üäרà ס õף ְֵֶַָֹואין 

êŁֶֹאָָהרצõןàְְֶחõàŁן,ֶעõלהְֹולא

ïנימיäתם àפנים äמח çה מëłח  העõלמõת , àכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻמfiג

וגםאõת õַנõדעְֹולאàְָת õכם, ְַָָהרצõן

הּמ באר  אליּ הוּ  נגּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

אּת פס כּ לּ א למנּ דע.ולא וּ כדין §¨¦§©§¦§©§¥Ÿ¨

סוֹ ף,חדא רע וּ תא אין  עד §¨£¨©¥

וּ מ  מ לּ תּת א  בּ ׁש לימ וּ  איהוּ  גוֹ וכ לּ א §Ÿ¨¦¦§¦¦§©¨¦−

חד,לגוֹ , כּ לּ א דּ אתעביד עד §−©§¦§¨¦Ÿ¨¨

כּ לּ א, ואׁש ּת לים כּ לּ א ¨Ÿ¨§¦§§¦Ÿ¨§©§¦§ואתמליא

כּ דקא ואתבּ ּס ם ואתנהיר כּ לּ א §¦§§¦§¦§©¨Ÿ¨¦§¨

̈יאוּ ת:

Łõדñ ה àזõהר וçקהל)éŁתäב ïר Łת  "(àתח êת ואינäן ד"ה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
דצדיקיא".נ Łמתין  ְְִִִַַַָ

õ יגfiלהä לידע אפŁר  נק Łרְְִֵֶַַָֹלא  הéל  ְְִַַָָֹוע ôה

סõףֵאיןַעדֶָאחדàְָרצõן

äבאח äâתה äאְַֹוהéל äמפנימיäתŁàְְְִֵַלמäת  ְְִִִִַָמêמæה 

עד ֶָאחדַֹהéלìŁֲֶַָעłהïְִִַָנימ äçתם

ַֹהéל,ְְָויŁäלםַֹהéלְְִֵַויתמêא

ויחיהְִָויאיר éְִפיַֹהéלִִֶַַַויëłח 

ְָָוהרצäי.ַהõæב



הּמ באר נד אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

רעוּ ת יהא עלמא, עּמ [ד ]רבּ וֹ ן עם  ¦¨§¨§¥§¨¦©¨

ימינ וּ פרקן לעלם, אחזי ישׂ ראל ¦§¨¥§¨¨ª§©§¦¨©£¥

לנא  וּ לאמטוּ יי , מקדּ ׁש בּ בית  לע ּמ§©¨§¥¦§§¨§©§¥¨¨

,נה וֹ ר צלוֹ תנא וּ לק בּ לאמּט וּ ב ¦§¨§©§¨§¨¨

דּ תהוי  , קּמ רעוא  יהא ¥§¤§¨©¨£©¥§¥£©§ברחמי.

לן, וסמי בּ ארח דּ נימא סעיד מלּ ין ¨¦§¨¦¨§¥¨¦¦§Ÿ©

בּ תּק וּ נין  דלעלּ א, בּ ת ּק וּ נא ¦¦§¨¥§¦¨¦§©¥מיׁש ר ,

יłראל ....ד ד ד ד  עם להטיב ïנים הארת ה äא העליõן  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהרצõן 

ְַעýëִעםְְרצõנýְֵיהאָָהעõלם,ִר õàן

äתגêהäְפדäתְָלעõלם,ְִֵָיłראל ôראה  ýְְְְִֶֶַַימינ

ýëביתְְַלעàְֵýŁâלהביאְְִָמקäְִָäָלנ

והïŁעתýִמõæב ýרõ לְְְְַָָאàתקäְֵַäתינêפôְִֵָ

ôŁְִֶֶהיהְִֶָמêפניýָרצõןְִיהיàְֲִַרחמים,

àְֶֶדרüִִמêיםìŁֶַֹאמרָלנ ä,ְֵוסõמüֵעõזר

àְִת äñןְֶָהעליõן.àְִת äñןַָָהŁçר

הּמ באר  אליּ הוּ  נהּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

וּ מטרוֹ ניתא  קדּ יׁש א ¨¦§©¨¦©¨§©§דּ מלכּ א

ׁש לים,[ה ]קדּ יׁש א  יח וּ דא וּ למעבּ ד  , ©¦¨§¤§©¦¨§¦

דכל  נׁש מתא לההיא ¨§¨§§¦¦©§¨¨§©§לא ׁש לפא

סוֹ פא  עד  לדר גּ א מדּ ר גּ א ¨©¨§©§¨§©¦¥©חיּ י ,

בּ גין דּ רגּ ין. דּ תהוי דכל §¨©§¦§¦§¤¡¥

בּ כלּ א  מׁש ּת כּ חא נׁש מתא  ¨Ÿ§¨§©§¦¨§§¦¦©ההיא

עלּ א  דּ הא בּ כ לּ א, ¨¥¨§¨Ÿ§¨§©§¦וּ מת ּפ טא

"יאר אלי ý".ה ìéאמר : ïניו àריü....ה ה ה ה ' קäדŁא ליחדא ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָ
.ã יôכינŁä ְְִֵהäא

üלëה ְְִַָוהכינהַָהñדŁֶֶֶַŁõל

Łֵָלםִיחäדְֲַולעõłתְַָה ñד Łõה

üיŁ ְְִַלהמãתõ מהְָלאŁì הְַָָהçחëŁ ְֶֶַ

הéל למעלהֶַֹאת סõףַעדְֲֲִַַָָמëעלה 

ôŁְִֶֶהיהéְֵדיֲַַהëעל õתéָל

ãתõ מהָאŁì לְִֵנמצאתְַָָהéàַֹ

ְִֶָהעליõניםŁֲֵֶהריַֹהéלäְֵַממ êאת



הּמ באר נד אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

רעוּ ת יהא עלמא, עּמ [ד ]רבּ וֹ ן עם  ¦¨§¨§¥§¨¦©¨

ימינ וּ פרקן לעלם, אחזי ישׂ ראל ¦§¨¥§¨¨ª§©§¦¨©£¥

לנא  וּ לאמטוּ יי , מקדּ ׁש בּ בית  לע ּמ§©¨§¥¦§§¨§©§¥¨¨

,נה וֹ ר צלוֹ תנא וּ לק בּ לאמּט וּ ב ¦§¨§©§¨§¨¨

דּ תהוי  , קּמ רעוא  יהא ¥§¤§¨©¨£©¥§¥£©§ברחמי.

לן, וסמי בּ ארח דּ נימא סעיד מלּ ין ¨¦§¨¦¨§¥¨¦¦§Ÿ©

בּ תּק וּ נין  דלעלּ א, בּ ת ּק וּ נא ¦¦§¨¥§¦¨¦§©¥מיׁש ר ,

יłראל ....ד ד ד ד  עם להטיב ïנים הארת ה äא העליõן  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהרצõן 

ְַעýëִעםְְרצõנýְֵיהאָָהעõלם,ִר õàן

äתגêהäְפדäתְָלעõלם,ְִֵָיłראל ôראה  ýְְְְִֶֶַַימינ

ýëביתְְַלעàְֵýŁâלהביאְְִָמקäְִָäָלנ

והïŁעתýִמõæב ýרõ לְְְְַָָאàתקäְֵַäתינêפôְִֵָ

ôŁְִֶֶהיהְִֶָמêפניýָרצõןְִיהיàְֲִַרחמים,

àְֶֶדרüִִמêיםìŁֶַֹאמרָלנ ä,ְֵוסõמüֵעõזר

àְִת äñןְֶָהעליõן.àְִת äñןַָָהŁçר

הּמ באר  אליּ הוּ  נהּפ תח ¨©¥¦¨©§Ÿ¨

וּ מטרוֹ ניתא  קדּ יׁש א ¨¦§©¨¦©¨§©§דּ מלכּ א

ׁש לים,[ה ]קדּ יׁש א  יח וּ דא וּ למעבּ ד  , ©¦¨§¤§©¦¨§¦

דכל  נׁש מתא לההיא ¨§¨§§¦¦©§¨¨§©§לא ׁש לפא

סוֹ פא  עד  לדר גּ א מדּ ר גּ א ¨©¨§©§¨§©¦¥©חיּ י ,

בּ גין דּ רגּ ין. דּ תהוי דכל §¨©§¦§¦§¤¡¥

בּ כלּ א  מׁש ּת כּ חא נׁש מתא  ¨Ÿ§¨§©§¦¨§§¦¦©ההיא

עלּ א  דּ הא בּ כ לּ א, ¨¥¨§¨Ÿ§¨§©§¦וּ מת ּפ טא

"יאר אלי ý".ה ìéאמר : ïניו àריü....ה ה ה ה ' קäדŁא ליחדא ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָ
.ã יôכינŁä ְְִֵהäא

üלëה ְְִַָוהכינהַָהñדŁֶֶֶַŁõל

Łֵָלםִיחäדְֲַולעõłתְַָה ñד Łõה

üיŁ ְְִַלהמãתõ מהְָלאŁì הְַָָהçחëŁ ְֶֶַ

הéל למעלהֶַֹאת סõףַעדְֲֲִַַָָמëעלה 

ôŁְִֶֶהיהéְֵדיֲַַהëעל õתéָל

ãתõ מהָאŁì לְִֵנמצאתְַָָהéàַֹ

ְִֶָהעליõניםŁֲֵֶהריַֹהéלäְֵַממ êאת



הּמ באר  אליּ הוּ  נזּפ תח 

הêב: àכäנת äז ôפêה יאמר הזõהר קריאת ְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹלאחר

אבתייהי ואלהי אלהי יי מלּ פני רצוֹ ן 
ׁש כּ תוּ ב מקרא עּת ה בּ נוּ  ׁש יּ תקיּ ם
לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים
וּ לתקּ ן לרוֹ מם להעלוֹ ת ארץ", וליסד ׁש מים
לקוּ ט ׁש ה הקּ דוֹ  הכינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת
יׁש ב מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא
מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ׁש נּה  ליוֹ  עטרה להחזיר
כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב מקרא
כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה
וּ בנוֹ  ׁש  הקּ דוֹ  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים". ׁש בעת
לנוּ  יעמוֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם אלעזר, רבּ י
כּ רצוֹ נוֹ  סוֹ פוֹ  עד ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם לתקּ ן
עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן
הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על הזּ את, בּ חכמה
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עתּה 

הּמ באר נו  אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

נׁש מתא  בּ ההיא ּת לין ¨§§¦¦©§¨§©¨©§ותּת א

בּ ּה : ¨¥§©§¦וּ מתקיּ מי



ְַָָה Łìמהàְָא õתôְִãל äיםְְִַַוהôחõôנים

àְָֹכח äְְִִַ.ãמתקçימים

תשכון  בו  עדן,  גן  מהיכלי  חלק  לבנות  שזכו  המאושרים  התורמים  רשימת 
נשמתם בעולם הבא, תמורת תרומה של 1600 ₪ בעבור 10 סטים של הזוהר 

הקדוש של 70 חלקים, כל חייך אתה רודף אחרי דירה בעולם הזה!
צא וחשוב, איזה דירה תהיה לך בגן עדן, לנצח נצחים רק כאן אפשר לקנות את הדירה 

בגן עדן!!!!

כל אחד יתרום כפי רצונו לבנות את העולם הבא שלו. זכור! היכלי גן עדן אפשר 
לבנות רק בעולם הזה! ולא כשמגיעים 

אין חינם! סטרא אחרא היא בחינם! כל סט נוסף שאתה קונה, הוא עוד 
 היכל בגן עדן לנצח נצחים. 

המעוניין, להתקשר לטל: 0548-436784

איזה 
פטנהוז 
 אתה רוצה
 בגן עדן?



הּמ באר  אליּ הוּ  נזּפ תח 

הêב: àכäנת äז ôפêה יאמר הזõהר קריאת ְְְְִִֵַַַַַַַַַָָֹלאחר

אבתייהי ואלהי אלהי יי מלּ פני רצוֹ ן 
ׁש כּ תוּ ב מקרא עּת ה בּ נוּ  ׁש יּ תקיּ ם
לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל בּ פי דּ ברי "ואשׂ ים
וּ לתקּ ן לרוֹ מם להעלוֹ ת ארץ", וליסד ׁש מים
לקוּ ט ׁש ה הקּ דוֹ  הכינה וחרבּ וֹ ת הריסוֹ ת
יׁש ב מכוֹ נוֹ  ׁש על וּ לארמוֹ ן עלּ אה וּ ּפ וּ רפירא
מהרה בּ נוּ  וקיּ ם ׁש נּה  ליוֹ  עטרה להחזיר
כּ אוֹ ר הלּ בנה אוֹ ר "והיה ׁש כּ תוּ ב מקרא
כּ אוֹ ר ׁש בעתים יהיה החּמ ה ואוֹ ר החּמ ה
וּ בנוֹ  ׁש  הקּ דוֹ  הרׁש בּ "י וּ זכוּ ת היּ מים". ׁש בעת
לנוּ  יעמוֹ ד עזיּ הוּ , בּ ן ויוֹ תם אלעזר, רבּ י
כּ רצוֹ נוֹ  סוֹ פוֹ  עד ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם העוֹ לם לתקּ ן
עסוּ קים היוֹ תנוּ  וּ בזכוּ ת יראיו. וכרצוֹ ן
הגּ אוּ לה, ּת תקרב ידּה  על הזּ את, בּ חכמה
עוּ זּ נוּ  ׁש כינת לעלּ וּ י ּת צמיח, מהרה ויׁש וּ עתּה 

הּמ באר נו  אליּ הוּ  ¨Ÿ§©¨¦¥©ּ̈פ תח

נׁש מתא  בּ ההיא ּת לין ¨§§¦¦©§¨§©¨©§ותּת א

בּ ּה : ¨¥§©§¦וּ מתקיּ מי



ְַָָה Łìמהàְָא õתôְִãל äיםְְִַַוהôחõôנים

àְָֹכח äְְִִַ.ãמתקçימים



הּמ באר נח אליּ הוּ  ּפ תח

ׁש כּ תוּ ב מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה
יי, אוֹ ר עלינוּ  ויּ זרח אוֹ ר", יהי אלהים "ויּ אמר
אמן אחד, ׁש מוֹ  וּ  אחד יי יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם

ועד. סלה נצח
זיע"א) ויטאל חיּ ים רבּ י ׁש ל לשוה"ק  ֹמּת ו הּת פלּ ה (נּס ח

אבוֹ תימדה ואלהי אלוֹ הי יי לפני אני 
בּ ספר ולהגוֹ ת ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני
הּת נאים וּ זכוּ ת עילּ אה, זיהרה הזּ ה ׁש  הקּ דוֹ 
לנוּ  יעמוֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  ׁש ים הקּ דוֹ 

הנּ ביא להבטחת ונזכּ ה נט,וּ לזרענוּ  (יׁש עיה 

בּ יעקבכ-כא) פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא
יהוה אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת ואני ה'. נאם
בּ פי שׂ מּת י אׁש ר וּ דברי עלי אׁש ר רוּ חי
זרע זרע וּ מּפ י זרע וּ מּפ י מּפ י ׁש וּ  ימוּ  לא
בּ נוּ  ויתקיים עוֹ לם. ועד מעּת ה ה' אמר

הּמ באר  אליּ הוּ  נטּפ תח 

טז)הנּ בוּ אה נא, בּ פי(יׁש עיה דּ ברי ואשׂ ים 
ארץ וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל
רעיא מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר
ינחנּ וּ  בּ דד ה' דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה מהימנא
לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, אל עּמ וֹ  ואין
לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת בּ יׁש וּ עת נפׁש נוּ  ותגל
אמן לעוֹ לם ה'  ּבּ רו ,אלהי מל

ה')ואמן. (סוֹ ד 

רחםאהינוּ  רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואלהי 
לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב טוֹ ב עלינוּ 
בּ גלל רחמי בּ המוֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה
כּ בּת חלּ ה בית בּ נה .רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על  ׁש מקדּ  וכוֹ נן
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תקּ וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ 
לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים והׁש ב



הּמ באר נח אליּ הוּ  ּפ תח

ׁש כּ תוּ ב מקרא בּ נוּ  ויקוּ ים בּ ימינוּ . בּ מהרה
יי, אוֹ ר עלינוּ  ויּ זרח אוֹ ר", יהי אלהים "ויּ אמר
אמן אחד, ׁש מוֹ  וּ  אחד יי יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם

ועד. סלה נצח
זיע"א) ויטאל חיּ ים רבּ י ׁש ל לשוה"ק  ֹמּת ו הּת פלּ ה (נּס ח

אבוֹ תימדה ואלהי אלוֹ הי יי לפני אני 
בּ ספר ולהגוֹ ת ללמוֹ ד ׁש זּ כּ יתני
הּת נאים וּ זכוּ ת עילּ אה, זיהרה הזּ ה ׁש  הקּ דוֹ 
לנוּ  יעמוֹ ד ּת וֹ רתם ׁש לּ מדנוּ  ׁש ים הקּ דוֹ 

הנּ ביא להבטחת ונזכּ ה נט,וּ לזרענוּ  (יׁש עיה 

בּ יעקבכ-כא) פׁש ע וּ לׁש בי גּ וֹ אל לציּ וֹ ן וּ בא
יהוה אמר אוֹ תם בּ ריתי זאת ואני ה'. נאם
בּ פי שׂ מּת י אׁש ר וּ דברי עלי אׁש ר רוּ חי
זרע זרע וּ מּפ י זרע וּ מּפ י מּפ י ׁש וּ  ימוּ  לא
בּ נוּ  ויתקיים עוֹ לם. ועד מעּת ה ה' אמר

הּמ באר  אליּ הוּ  נטּפ תח 

טז)הנּ בוּ אה נא, בּ פי(יׁש עיה דּ ברי ואשׂ ים 
ארץ וליסד ׁש מים לנטע כּ ּס יתי ידי וּ בצל
רעיא מׁש ה וּ בּ רכּ ת אּת ה. עּמ י לציּ וֹ ן ולאמר
ינחנּ וּ  בּ דד ה' דּ ידן, בּ מהרה ּת תגלּ ה מהימנא
לבּ נוּ  וישׂ מח עינינוּ  יראוּ  נכר, אל עּמ וֹ  ואין
לציּ וֹ ן בּ אמר בּ אמת בּ יׁש וּ עת נפׁש נוּ  ותגל
אמן לעוֹ לם ה'  ּבּ רו ,אלהי מל

ה')ואמן. (סוֹ ד 

רחםאהינוּ  רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואלהי 
לנוּ . הדּ רׁש  וּ מטיב טוֹ ב עלינוּ 
בּ גלל רחמי בּ המוֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה
כּ בּת חלּ ה בית בּ נה .רצוֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נוֹ . על  ׁש מקדּ  וכוֹ נן
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תקּ וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ 
לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים והׁש ב



הּמ באר ס אליּ הוּ  ּפ תח

לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם
וּ לאהבה ליראה ה' את דּ עה הארץ וּ מלאה
יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא, הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל ׁש מ את

(סי"ת)רצוֹ ן. 

ספרâי נíח יłראל על Łיâ(ע"מ)ק ְְִִִֵַַַַָָֻ

רבּ א.יתגּ דּ ל ׁש מּה  ׁש  בּ עלמא(אמן)ויתקדּ  
מלכוּ תּה  וימלי כרעוּ תּה  ברא די

מׁש יחּה . ויקרב ּפ רקנּה  בּ חייכוֹ ן(אמן)ויצמח 
בּ עגלא ישׂ ראל בּ ית דכל וּ בחיי וּ ביוֹ מיכוֹ ן

אמן: ואמרוּ  קריב ׁש מּה (אמן)וּ בזמן יהא 
יתבּ ר עלמיא וּ לעלמי לעלם מבר רבּ א
ויתהדּ ר ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר ויׁש ּת בּ ח
הוּ א. בּ רי דקוּ דׁש א ׁש מּה  ויתהלּ ל ויתעלּ ה

ׁש ירתא(אמן) בּ רכתא כּ ל מן לעלא 
ואמרוּ  בּ עלמא דּ אמירן ונחמתא ׁש בּ חתא ּת 

הּמ באר  אליּ הוּ  סאּפ תח 

ועל(אמן)אמן: רבּ נן ועל ישׂ ראל על 
תלמידיהוֹ ן ּת למידי כּ ל ועל ּת למידהוֹ ן
הדין באתרא די ׁש ּת א. קדּ  בּ אוֹ ריתא דעסקין
וּ לכוֹ ן וּ להוֹ ן לנא יהא ואתר, אתר בכל ודי
ׁש מיּ א מארי קדם מן ורחמי וחסדּ א חנּ א

אמן: ואמרוּ  רבּ א(אמן)וארעא ׁש למא יהא 
ונחמה ׁש וּ עה וי ושׂ בע חיּ ים ׁש מיּ א, מן
ורוח וכּפ רה, וּ סליחה וּ גאלּ ה וּ רפוּ אה ׁש יזבא ו
אמן: ואמרוּ  ישׂ ראל עּמ וֹ  וּ לכל לנוּ  והצּ לה

בּ רחמיו(אמן) הוּ א בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה 
ישׂ ראל עּמ וֹ  כּ ל ועל עלינוּ  ׁש לוֹ ם יעשׂ ה

אמן: (אמן)ואמרוּ  

ספרד נíח  âרàנן Łיâ(חסידי)ק ְְִַַַַָָָֻ

דייתגּ דּ ל בּ עלמא רבּ א. ׁש מּה  ׁש  ויתקדּ  
מלכוּ תּה . וימלי כרעוּ תּה  ברא



הּמ באר ס אליּ הוּ  ּפ תח

לנויהם. ישׂ ראל והׁש ב וּ לזמרם. לׁש ירם
וּ לאהבה ליראה ה' את דּ עה הארץ וּ מלאה
יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא, הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל ׁש מ את

(סי"ת)רצוֹ ן. 

ספרâי נíח יłראל על Łיâ(ע"מ)ק ְְִִִֵַַַַָָֻ

רבּ א.יתגּ דּ ל ׁש מּה  ׁש  בּ עלמא(אמן)ויתקדּ  
מלכוּ תּה  וימלי כרעוּ תּה  ברא די

מׁש יחּה . ויקרב ּפ רקנּה  בּ חייכוֹ ן(אמן)ויצמח 
בּ עגלא ישׂ ראל בּ ית דכל וּ בחיי וּ ביוֹ מיכוֹ ן

אמן: ואמרוּ  קריב ׁש מּה (אמן)וּ בזמן יהא 
יתבּ ר עלמיא וּ לעלמי לעלם מבר רבּ א
ויתהדּ ר ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר ויׁש ּת בּ ח
הוּ א. בּ רי דקוּ דׁש א ׁש מּה  ויתהלּ ל ויתעלּ ה

ׁש ירתא(אמן) בּ רכתא כּ ל מן לעלא 
ואמרוּ  בּ עלמא דּ אמירן ונחמתא ׁש בּ חתא ּת 

הּמ באר  אליּ הוּ  סאּפ תח 

ועל(אמן)אמן: רבּ נן ועל ישׂ ראל על 
תלמידיהוֹ ן ּת למידי כּ ל ועל ּת למידהוֹ ן
הדין באתרא די ׁש ּת א. קדּ  בּ אוֹ ריתא דעסקין
וּ לכוֹ ן וּ להוֹ ן לנא יהא ואתר, אתר בכל ודי
ׁש מיּ א מארי קדם מן ורחמי וחסדּ א חנּ א

אמן: ואמרוּ  רבּ א(אמן)וארעא ׁש למא יהא 
ונחמה ׁש וּ עה וי ושׂ בע חיּ ים ׁש מיּ א, מן
ורוח וכּפ רה, וּ סליחה וּ גאלּ ה וּ רפוּ אה ׁש יזבא ו
אמן: ואמרוּ  ישׂ ראל עּמ וֹ  וּ לכל לנוּ  והצּ לה

בּ רחמיו(אמן) הוּ א בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה 
ישׂ ראל עּמ וֹ  כּ ל ועל עלינוּ  ׁש לוֹ ם יעשׂ ה

אמן: (אמן)ואמרוּ  

ספרד נíח  âרàנן Łיâ(חסידי)ק ְְִַַַַָָָֻ

דייתגּ דּ ל בּ עלמא רבּ א. ׁש מּה  ׁש  ויתקדּ  
מלכוּ תּה . וימלי כרעוּ תּה  ברא



הּמ באר סב אליּ הוּ  ּפ תח

בּ חייכוֹ ן מׁש יחּה . ויקרב ּפ וּ רקנּה  ויצמח
בּ עגלא ישׂ ראל. בּ ית דכל וּ בחיי וּ ביוֹ מיכוֹ ן
רבּ א ׁש מּה  יהא אמן: ואמרוּ  קריב וּ בזמן
יתבּ ר עלמיא: וּ לעלמי לעלם מבר
ויתהדּ ר ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר ויׁש ּת בּ ח

ויתהלּ  הוּ אויתעלּ ה בּ רי דקוּ דׁש א. ׁש מּה  ל. 
מכּ ל)לעלא וּ לעלא בּ רכתא(בעשי"ת כּ ל מן 

דאמירן ונחמתא, ּת ׁש בּ חתא ׁש ירתא, ו
אמן: ואמרוּ  בּ עלמא.

כּ לעל ועל ּת למידהוֹ ן ועל רבּ נן ועל ישׂ ראל 
דעסקין מאן כּ ל ועל תלמידיהוֹ ן ּת למידי
אתר בכל ודי הדין באתרא די בּ אוֹ ריתא
חנא רבּ א ׁש למא וּ לכוֹ ן להוֹ ן יהא ואתר
רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי ורחמי וחסדּ א
וארעא בׁש מיא די אבוּ הוֹ ן קדם מן וּ פוּ רקנא

הּמ באר  אליּ הוּ  סגּפ תח 

ׁש מיא מן רבּ א ׁש למא יהא אמן: ואמרוּ 
ואמרוּ  ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  טוֹ בים וחיּ ים
בּ רחמיו הוּ א בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה אמן:
ואמרוּ  ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  ׁש לוֹ ם יעשׂ ה

אמן:



הּמ באר סב אליּ הוּ  ּפ תח

בּ חייכוֹ ן מׁש יחּה . ויקרב ּפ וּ רקנּה  ויצמח
בּ עגלא ישׂ ראל. בּ ית דכל וּ בחיי וּ ביוֹ מיכוֹ ן
רבּ א ׁש מּה  יהא אמן: ואמרוּ  קריב וּ בזמן
יתבּ ר עלמיא: וּ לעלמי לעלם מבר
ויתהדּ ר ויתנא ויתרוֹ מם ויתּפ אר ויׁש ּת בּ ח

ויתהלּ  הוּ אויתעלּ ה בּ רי דקוּ דׁש א. ׁש מּה  ל. 
מכּ ל)לעלא וּ לעלא בּ רכתא(בעשי"ת כּ ל מן 

דאמירן ונחמתא, ּת ׁש בּ חתא ׁש ירתא, ו
אמן: ואמרוּ  בּ עלמא.

כּ לעל ועל ּת למידהוֹ ן ועל רבּ נן ועל ישׂ ראל 
דעסקין מאן כּ ל ועל תלמידיהוֹ ן ּת למידי
אתר בכל ודי הדין באתרא די בּ אוֹ ריתא
חנא רבּ א ׁש למא וּ לכוֹ ן להוֹ ן יהא ואתר
רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי ורחמי וחסדּ א
וארעא בׁש מיא די אבוּ הוֹ ן קדם מן וּ פוּ רקנא

הּמ באר  אליּ הוּ  סגּפ תח 

ׁש מיא מן רבּ א ׁש למא יהא אמן: ואמרוּ 
ואמרוּ  ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  טוֹ בים וחיּ ים
בּ רחמיו הוּ א בּ מרוֹ מיו ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה אמן:
ואמרוּ  ישׂ ראל כּ ל ועל עלינוּ  ׁש לוֹ ם יעשׂ ה

אמן:

מחפשים תורם להדפיס אלף סטים של זוהר 
של שבעים כרכים לחלק ל-70 אלף איש בחינם. 

התורם משלם ישר לדפוס!

האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות הגדולה 
שיכולים לזכות בכסף קטן?

0548436784 לפרטים: 





ֵסֶפר

הּו ַתח ֵאִלּיָ ת ּפָ ְסֻגּלַ
ּבֹו ְיֹבַאר:

ְלָכל  זֹוִכים  ֲאִמיָרָתּה  ְיֵדי  ַעל  א. 
ְיׁשּועֹות  טֹובֹות  עֹות  ּפָ ְוַהׁשְ ָרכֹות  ַהּבְ

ּוְרפּואֹות.

ָהֵדין  ָעְלָמא  ּבְ דֹול  ַהּגָ ָכר  ַהּשָׂ ב. 
ָאֵתי. ּוְבָעְלָמא ּדְ

י ֵעת ָרצֹון ְלָאְמָרּה. ג. ְזַמּנֵ

ַתח  "ּפָ יֹאְמרּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ר  ַכֲאׁשֶ ד. 
ר ֶאת  הּו ִויַבּשֵׂ ֹבא ֵאִלּיָ ּיָ ה ׁשֶ הּו" ִנְזּכֶ ֵאִלּיָ

יַאת ַהּגֹוֵאל. ּבִ

0
 יצא לאור ע"י מפעל הזוהר העולמי

נחל לכיש 24/8 בית שמש 0548436784
ניסן תשע"ב לפ"ק



הענינים תוכן

אליהו  פתח באמירת העוסק  ממעלות                   א

דבר  פתח                                                 ד

אליהו  פתח סגולת לספר הקדמה                      ה

אליהו  פתח סגולת ספר                               יז

הנביא  אליהו תפילת  תוכן                             יז

פת  למאמר  תקן  אליהומי ח                          יח

בו תלויים הקבלה  גופי כל                            יח

הנפש  לזכך                                             יח

אליהו פתח למוד סגולת                               יט

בתשובה  שיחזר  מבטח האומרה כל                   יט

בנין כל  יסוד                                             כ

ולחסד  לחן הצלחה                                       כ

נפלאות  סגולות  לי"ב מסגלת                            כ

התפילה  לקבלת  מסגלת   המדרש לבית  בכניסתו   כא

תפלתו שיתקבל מסגל                                כא
אפשר  אי אליהו פתח ואמירת  הזוהר  לימוד  בלי 



הענינים תוכן

אליהו  פתח באמירת העוסק  ממעלות                   א

דבר  פתח                                                 ד

אליהו  פתח סגולת לספר הקדמה                      ה

אליהו  פתח סגולת ספר                               יז

הנביא  אליהו תפילת  תוכן                             יז

פת  למאמר  תקן  אליהומי ח                          יח

בו תלויים הקבלה  גופי כל                            יח

הנפש  לזכך                                             יח

אליהו פתח למוד סגולת                               יט

בתשובה  שיחזר  מבטח האומרה כל                   יט

בנין כל  יסוד                                             כ

ולחסד  לחן הצלחה                                       כ

נפלאות  סגולות  לי"ב מסגלת                            כ

התפילה  לקבלת  מסגלת   המדרש לבית  בכניסתו   כא

תפלתו שיתקבל מסגל                                כא
אפשר  אי אליהו פתח ואמירת  הזוהר  לימוד  בלי 



התפלות  שתתקבל                                      כא

עליה  מבני  ויהיה  לטובה  הכל יהפך                  כב

נצח  לעולמות  לזכות  יכול אתה  אחת  ברגע           כב

התפלה  מסדר  היא אליהו פתח                       כג

הנוראים  בימים התפלה לפני                         כג

אמירתה  בשעת  לתפלה מקומו לקבע                כד

חצות  תקון אמירת  אחר  ללומדה                      כד

דרבנן קדיש  יאמר אמירתה אחר                      כה

פה  בעל יאמרנה  וכדומה  הפנוי בזמן                 כה

בלילה  לקוראה  מתר                                     כו

הקדוש  קודם  לאומרה                                  כז

מלכ מלוה  בסעודת  קודש אמירתה שבת  מוצאי ה     כז

קדש  שבת  במוצאי אמירתה  סדר                      כח

מלכא  המלוה  סעודת  בתוך  גם אותה  לומר           כח
ובברית  – קודש  שבת  במוצאי לאומרה לנפש  מאד מסגל

מילה                                                    כט
האבל  בבית  וכן באב בתשעה  אליהו" "פתח לומר 

רח"ל                                                      ל

הקדוש  לפני בשבת  שחל השנה  בראש                ל

הכפורים  יום במוצאי שלחנו על אותה  לומר          לא

הכפורים  יום במוצאי אותה  לומר                     לא

שליש  בדמעות  הכפורים ביום  אותה  יאמר           לא

תורת  גם אז ללמד שצריך האכילה  בשעת  אותה  ללמד

הנסתר                                                 לב

לפני  אליהו פתח   רבא והושענא שבועות  ליל

האדרא                                                  לג

אליהו פתח באמירת  נשים                             לג

אילנות  ברכת  בעת  אותה  לומר                        לד

אליהו  פתח גימטריאות ספר                           לה

וסודות  רמזים                                           לה





התפלות  שתתקבל                                      כא

עליה  מבני  ויהיה  לטובה  הכל יהפך                  כב

נצח  לעולמות  לזכות  יכול אתה  אחת  ברגע           כב

התפלה  מסדר  היא אליהו פתח                       כג
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אמירתה  בשעת  לתפלה מקומו לקבע                כד

חצות  תקון אמירת  אחר  ללומדה                      כד

דרבנן קדיש  יאמר אמירתה אחר                      כה

פה  בעל יאמרנה  וכדומה  הפנוי בזמן                 כה

בלילה  לקוראה  מתר                                     כו

הקדוש  קודם  לאומרה                                  כז

מלכ מלוה  בסעודת  קודש אמירתה שבת  מוצאי ה     כז

קדש  שבת  במוצאי אמירתה  סדר                      כח

מלכא  המלוה  סעודת  בתוך  גם אותה  לומר           כח
ובברית  – קודש  שבת  במוצאי לאומרה לנפש  מאד מסגל

מילה                                                    כט
האבל  בבית  וכן באב בתשעה  אליהו" "פתח לומר 
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תורת  גם אז ללמד שצריך האכילה  בשעת  אותה  ללמד

הנסתר                                                 לב

לפני  אליהו פתח   רבא והושענא שבועות  ליל
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אליהו  פתח גימטריאות ספר                           לה

וסודות  רמזים                                           לה





הזכות  את  יש  למי  ומבקש  שואל  רבנו  משה 
כל  שבשמים?  לאבינו  ישראל  עם  את  לקרב 
תורת  הקדושים  ספרים  בהדפסת  המשתתף 
הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר 
ה"ח,  ועונש  שכר  הספרים  וכן  הקודש  בלשון 
ברבים  ובהפצתם  חלקים,  י"ז  רב  והערב  הזוהר 
לאלף בתי מדרשיות ויותר, להצלת עם ישראל, 
הרשב"י  שכתב  והבטחות  הברכות  לכל  יזכו 

בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. 

האם יש מחשב שיוכל לחשבן את הזכות 
הגדולה שיכולים לזכות בכסף קטן? 

התורם משלם ישר לדפוס!!!

0548-436784 לפרטים: 

מי לה' אלי! 
אליּ ה וּ  ּפ תח ּב אמירת העוֹ סק  א~~~~~~~מ ּמ עלוֹ ת 

ה אל תח  אמירת הע סק ֲֲִִִֵֵַַַַָָָמעלת
הזה"ק) ְִַַ(ולד

àקצרה : ְְְִִֶָָונמנה 

àרחמים.א . י łראל áא êת áזרõתב.מקרב מבæל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻ
ôŁאירג.קõŁת. õמתŁ נ את Łâלקä לטהר  ז õכה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

עד  äפגם  סיג מéל  ãכéמזä נפלא àאõר ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָותזהיר 
לגמרי. ãאï רëŁ. המקטרגים ד éל  õמעצמ מרחיק ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

הרע . הåהה.ויצר  àעõלם רעים מëקרים  ימר  ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הàא . רעõת.ו .äבעõלם äמõâëת רעõת מôאוõת יìצל ֲִִִִֵַַָָָָָָ

àכחõז. ŁçŁ הם את Ł מפרä éהõגה  הäא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָֹהרי
נíים. הם.ח.לע õłת àנעם לחזõת נ ðלט.יזéה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ

äמבין . מאיר ללב האבן לב üפõוה הêב, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָמæמטäם 
àיד õ.י . äמתקçם  õ דäëל את להבין מסáליא .זõכה  ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻ

יłראל . ôפõêת ְְְְִִִֵֵַָלהתקàל

הâחק", Łàעת עליו  üלסמ Łמעõן רàי  הäא ְְְְְִִִִַַַַָָָֹ"éדאי 
רàי האלקי  ה ìôא  Łל  õ ספרà õêŁמדים àŁְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָֹזכ äת
àכל נ Łäע אמן, äעלינ יגן  õתä זכ יõחאי  àר  Łְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמעõן

.ä לנ üצרìְִַָָה



אליּ ה וּ  ּפ תח ּב אמירת העוֹ סק  א~~~~~~~מ ּמ עלוֹ ת 

ה אל תח  אמירת הע סק ֲֲִִִֵֵַַַַָָָמעלת
הזה"ק) ְִַַ(ולד

àקצרה : ְְְִִֶָָונמנה 

àרחמים.א . י łראל áא êת áזרõתב.מקרב מבæל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻ
ôŁאירג.קõŁת. õמתŁ נ את Łâלקä לטהר  ז õכה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

עד  äפגם  סיג מéל  ãכéמזä נפלא àאõר ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָותזהיר 
לגמרי. ãאï רëŁ. המקטרגים ד éל  õמעצמ מרחיק ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ

הרע . הåהה.ויצר  àעõלם רעים מëקרים  ימר  ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הàא . רעõת.ו .äבעõלם äמõâëת רעõת מôאוõת יìצל ֲִִִִֵַַָָָָָָ

àכחõז. ŁçŁ הם את Ł מפרä éהõגה  הäא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָֹהרי
נíים. הם.ח.לע õłת àנעם לחזõת נ ðלט.יזéה ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ

äמבין . מאיר ללב האבן לב üפõוה הêב, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָמæמטäם 
àיד õ.י . äמתקçם  õ דäëל את להבין מסáליא .זõכה  ְְְְִִִֵֶֶַָָָֻ

יłראל . ôפõêת ְְְְִִִֵֵַָלהתקàל

הâחק", Łàעת עליו  üלסמ Łמעõן רàי  הäא ְְְְְִִִִַַַַָָָֹ"éדאי 
רàי האלקי  ה ìôא  Łל  õ ספרà õêŁמדים àŁְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָֹזכ äת
àכל נ Łäע אמן, äעלינ יגן  õתä זכ יõחאי  àר  Łְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמעõן

.ä לנ üצרìְִַָָה



אליּ ה וּ ~~~~~~ב  ּפ תח ּב אמירת העוֹ סק  מ ּמ עלוֹ ת

הâחק", Łàעת עליו  üלסמ Łמעõן רàי  הäא ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ"éדאי 
נõטריקõן: ה âח"ק ' גיםהõה'â מרחק בריוõ לé , ְְְְִִַַַָָָֹ

חק  זי "ע הרàŁ"י Łל  õרתõô Łõדñה הזõהר õêŁְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹמדי 
עליו להען יכ õלים àודאי ,õמõ יà י õם âבר  יעבõר ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹולא

.õתä זכà ä צלì וי àמים  זכ äת עליהם çŁְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָל ëד 

זה ידי  ראŁיà'בר 'פע ïŁ'Łע י'ועל הע õלמõת, כל ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ŁâמçארàŁ"י ôבõת àסçע ôא יזéה õרתõ תà Łהע õסק , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

וגŁמי . רäחני  רב ְְְִִֶַַַָלŁפע

Łõדñ ה ז õהר ללמõד  ä תנõא מצäה  מהימנא  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָהרעיא 
üוצרי הõâר õת, סõף  עד מאיר הרàŁ"י  õôŁרת ְְְִִִֵֶַַַַַָָָדוקא,
עד  הäא  üäרà Łõ דñ ל מנäחה  לתת ולא ְְְִֵַַָָָָֹללמõד

äגאלנçŁ(.ריט ïנחס  טהõרה(זõהר õמתŁìŁ Łמי  âע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הåה  Łõ דñה לäëêד מõôŁקק ïתייא )וזéה, יהäדה .(רàי  ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

õáג  äממלחמת מהäàëל ä צלìי זהר ... õêŁמדים  äêְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹא
נח àתבת õמé נłא )äמגõג åהר  ע "ד, ע "ב  זו "ח  .(תיקוני  ְְֵַַַָָֹֹ

רעים. ïגעים מéל הçרק)נõðלים éגן זõכים (תקי "ז, . ְְִִִִִִַַָָָָָ
äמביאים  הñלõïת את מבæלים  הñטרäגים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָלה àŁתת

הŁëיח מחנהאת âגל לאברהם, חסד Łלמה, (הגר "א אבן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

Łמיני) ה ìפŁ.אפרים Łâמקä יõעץ)מטהר  .(ïלא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ליõצרם  áדõל  רäח  נחת וע łõים הáאêה את ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻמקרבים 

אליּ ה וּ  ּפ תח ּב אמירת העוֹ סק  ג~~~~~~~מ ּמ עלוֹ ת 

לתיקו"ז) Łלימה .àחõל:.(מק "מ Łנה õמé אחת Łעה  ְְְֵַַָָָָָ
Łנה .łàמחה: אלף מאה  àäצער: Łנה , אלף  ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הëערבי: õôרה .äבכתל  Łנה מליõן – ע łר àŁàת:ïי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
õôרה . Łנה אלף אחת Łעה על łכר מקàלים ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

Łנה.łàמחה: מליõן :צערàäנהŁ מלי õן  מאה  ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
הëערבי:õôרה. õôרהäבכתל  Łנה מליארד  – ע łר ïי ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

הרי "ח הfiמחה, Łער צâיקים א õרח õת פ "ג, נתן âרàי  ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹ(אבת 

זיע"א ) סאלי àא àא  ôŁפõêתיהם õæב , ז õכים àלבד  הם  . ְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
äמתק àל õת הfiרד")נŁמע õת "àגדי א äàחצירא , רק (ר "י . ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

מנת על  êŁא Łמים, לŁם ה' עõבדי  נקראים ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹהם
ïני äמרõאי Łכינה , ïני  לקàל וז õכים ïרס. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָלקàל 

üלë ת)הõאב ïרקי אזäלאי, יאמר.(ר "א  çŁéב õא ה Łëיח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
à" הáעôי!עליהם: ýתäהעם!".זכ àגא êת חלק Łי ýל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

את קדŁõים הðאן  עם  ללמד äתחילçŁ והיה יôן  ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמי
חבלי àלי  àקרõב ל áאêה זõכים  àäו âאי  ...Łõדñה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהåהר

ז')מŁיח. מערכת יłראל לי(סגêת  õŁמע עëי ä ל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
Łõ דñה זõהר ילדים עם äלמדçŁ( קאמארנא) עם זקנים . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

חי)נערים Ł אי .(àן ְִִֶַָ





אליּ ה וּ ~~~~~~ב  ּפ תח ּב אמירת העוֹ סק  מ ּמ עלוֹ ת

הâחק", Łàעת עליו  üלסמ Łמעõן רàי  הäא ְְְְְִִִִַַַַַָָֹ"éדאי 
נõטריקõן: ה âח"ק ' גיםהõה'â מרחק בריוõ לé , ְְְְִִַַַָָָֹ

חק  זי "ע הרàŁ"י Łל  õרתõô Łõדñה הזõהר õêŁְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹמדי 
עליו להען יכ õלים àודאי ,õמõ יà י õם âבר  יעבõר ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָֹולא

.õתä זכà ä צלì וי àמים  זכ äת עליהם çŁְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָל ëד 

זה ידי  ראŁיà'בר 'פע ïŁ'Łע י'ועל הע õלמõת, כל ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ŁâמçארàŁ"י ôבõת àסçע ôא יזéה õרתõ תà Łהע õסק , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

וגŁמי . רäחני  רב ְְְִִֶַַַָלŁפע

Łõדñ ה ז õהר ללמõד  ä תנõא מצäה  מהימנא  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָהרעיא 
üוצרי הõâר õת, סõף  עד מאיר הרàŁ"י  õôŁרת ְְְִִִֵֶַַַַַָָָדוקא,
עד  הäא  üäרà Łõ דñ ל מנäחה  לתת ולא ְְְִֵַַָָָָֹללמõד

äגאלנçŁ(.ריט ïנחס  טהõרה(זõהר õמתŁìŁ Łמי  âע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
הåה  Łõ דñה לäëêד מõôŁקק ïתייא )וזéה, יהäדה .(רàי  ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

õáג  äממלחמת מהäàëל ä צלìי זהר ... õêŁמדים  äêְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹא
נח àתבת õמé נłא )äמגõג åהר  ע "ד, ע "ב  זו "ח  .(תיקוני  ְְֵַַַָָֹֹ

רעים. ïגעים מéל הçרק)נõðלים éגן זõכים (תקי "ז, . ְְִִִִִִַַָָָָָ
äמביאים  הñלõïת את מבæלים  הñטרäגים, ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָלה àŁתת

הŁëיח מחנהאת âגל לאברהם, חסד Łלמה, (הגר "א אבן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

Łמיני) ה ìפŁ.אפרים Łâמקä יõעץ)מטהר  .(ïלא  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

ליõצרם  áדõל  רäח  נחת וע łõים הáאêה את ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻמקרבים 

אליּ ה וּ  ּפ תח ּב אמירת העוֹ סק  ג~~~~~~~מ ּמ עלוֹ ת 

לתיקו"ז) Łלימה .àחõל:.(מק "מ Łנה õמé אחת Łעה  ְְְֵַַָָָָָ
Łנה .łàמחה: אלף מאה  àäצער: Łנה , אלף  ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הëערבי: õôרה .äבכתל  Łנה מליõן – ע łר àŁàת:ïי ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
õôרה . Łנה אלף אחת Łעה על łכר מקàלים ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ

Łנה.łàמחה: מליõן :צערàäנהŁ מלי õן  מאה  ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
הëערבי:õôרה. õôרהäבכתל  Łנה מליארד  – ע łר ïי ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

הרי "ח הfiמחה, Łער צâיקים א õרח õת פ "ג, נתן âרàי  ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹ(אבת 

זיע"א ) סאלי àא àא  ôŁפõêתיהם õæב , ז õכים àלבד  הם  . ְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
äמתק àל õת הfiרד")נŁמע õת "àגדי א äàחצירא , רק (ר "י . ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ

מנת על  êŁא Łמים, לŁם ה' עõבדי  נקראים ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹהם
ïני äמרõאי Łכינה , ïני  לקàל וז õכים ïרס. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָלקàל 

üלë ת)הõאב ïרקי אזäלאי, יאמר.(ר "א  çŁéב õא ה Łëיח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
à" הáעôי!עליהם: ýתäהעם!".זכ àגא êת חלק Łי ýל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

את קדŁõים הðאן  עם  ללמד äתחילçŁ והיה יôן  ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמי
חבלי àלי  àקרõב ל áאêה זõכים  àäו âאי  ...Łõדñה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהåהר

ז')מŁיח. מערכת יłראל לי(סגêת  õŁמע עëי ä ל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
Łõ דñה זõהר ילדים עם äלמדçŁ( קאמארנא) עם זקנים . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

חי)נערים Ł אי .(àן ְִִֶַָ





ּד בר ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ד ּפ תח

בר ֶַָָתח

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

ה "י . ק �ֹות  ּגזרֹות  ּכל ּולב ּטל  �מי�  ּבו ּדאירחמי ַ�ְְִֵֵֵַַָָָ
הּתּנא �ל  קד�ֹו ּבדברי וללמד להתחּזק צריכי�
ה ּמבטיח זיע"א, י ֹוחאי  ּבר �מעֹו� ר ּבי האלהי
הּגל ּות מ� נצא הזוה"ק ּב�פר  הּקריאה �ּבזכּות

רּבֹותינ ּו)ּברחמי�, מּדברי ּכּיד ּוע  ּכלל  הבנה ללא  (א�  ְַֹ�ְְִִֵֵַַַָָָָ

הּדחק. ּב�עת עליו ל�מ� �מעֹו�  רּבי הּוא ּוכדאי
והּלּמּוד  הּקריאה ּבזכ ּות �רק  ּבעליל מּזה ְְְִִִִֶַַַָ�ְִִֶַור ֹואי� 
ּברחמי� ונ ּגאל �ּנזּכה לנ ּו מבטח הזוה"ק  ִ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּב�פר
ימי הּלל ּו ּביּמי� ּובפרט  רח"ל . וי�ּורי� צר ֹות  ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּבלא 
עת  מ� ּגל  �הּזמ�  �ּכּיד ּוע  וה�ליחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻ�ַָהרחמי�
ּולכל ה ּזהר, ּתּקּוני ּבאמירת ּולהתע ֹורר  לע ֹורר ְִִֵַַַָֹ�ְְְִֵֵַָרצ ֹו� 
ה ּזהר  ּבת ּקּוני  הּנמצא  הּזהר ּתפילת  לֹומר ְְְִִִֵַַַַַַַַָָֹֹהּפחֹות

לּטֹוב "הּמכ ּנה זכּור אלּיהּו ."ּפתח ְֶַֻ

למהרח"ּוּוב  חּיי�  ע� ּב��הקּדמת ּכתב  ז"ל  ְְֵַָ
ל�ֹונ ֹו:האר"י וזה ו�מחה ז"ל , מצוה הּלל ּו ּבדֹור ֹות ְְֶ

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר ה ~~~~~~~~~~~הקּד מה 

הּק לפני הּזאתּגדֹולה החכמה  �ּיתּגּלה ּב"ה 
מֹורי� ּבּזהר מאמרי�  וכּמה מ�יח. יבֹוא �ּבזכּותֹו

זה  מידיעל לה�ּתּדל צרי� ואחד  אחד  וכל  - כו '. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכלל להצלחת ה ּקד ֹו� ּבּזהר  ולקרא  ללמד  ְְְְְְִִַַַַַָָָֹֹֹיֹו�

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



אליּ הוּ  ּפ תח  סגּל ת לספר הקּד מה
אלה]ה'אמרי' [תח יתקלו'פה ְְְְְִִִֵַַַָָָֹ

בטיפתה' ליחד יז ואי בזה ראל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ר למי דאיתא  למה , לגאה  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻראל 

היה , ביאים גד ל  ה ביא ה אל(פ"ה .(ערבין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

תנא לגא ל  ראל  הת ו מע  יב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָבו אי

לכ ב תת מצאי כל דר ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹמהרה,

יראל. ל ְְִֵֵֶֶָֻזכתיהם

הם העניק  ונעלה , קד אצר יקרה , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָמר לית

ספר  והא סג ה, עם נלע חס רב רְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻית

ידי על עלינה  קד ה תח ר , דה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻה הר

יגן ת זכ י חאי ר מען רי האלקי ְְֱִִִֵַַַַַָָָֹה א



ּד בר ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ד ּפ תח

בר ֶַָָתח

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

ה "י . ק �ֹות  ּגזרֹות  ּכל ּולב ּטל  �מי�  ּבו ּדאירחמי ַ�ְְִֵֵֵַַָָָ
הּתּנא �ל  קד�ֹו ּבדברי וללמד להתחּזק צריכי�
ה ּמבטיח זיע"א, י ֹוחאי  ּבר �מעֹו� ר ּבי האלהי
הּגל ּות מ� נצא הזוה"ק ּב�פר  הּקריאה �ּבזכּות

רּבֹותינ ּו)ּברחמי�, מּדברי ּכּיד ּוע  ּכלל  הבנה ללא  (א�  ְַֹ�ְְִִֵֵַַַָָָָ

הּדחק. ּב�עת עליו ל�מ� �מעֹו�  רּבי הּוא ּוכדאי
והּלּמּוד  הּקריאה ּבזכ ּות �רק  ּבעליל מּזה ְְְִִִִֶַַַָ�ְִִֶַור ֹואי� 
ּברחמי� ונ ּגאל �ּנזּכה לנ ּו מבטח הזוה"ק  ִ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻּב�פר
ימי הּלל ּו ּביּמי� ּובפרט  רח"ל . וי�ּורי� צר ֹות  ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּבלא 
עת  מ� ּגל  �הּזמ�  �ּכּיד ּוע  וה�ליחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֻ�ַָהרחמי�
ּולכל ה ּזהר, ּתּקּוני ּבאמירת ּולהתע ֹורר  לע ֹורר ְִִֵַַַָֹ�ְְְִֵֵַָרצ ֹו� 
ה ּזהר  ּבת ּקּוני  הּנמצא  הּזהר ּתפילת  לֹומר ְְְִִִֵַַַַַַַַָָֹֹהּפחֹות

לּטֹוב "הּמכ ּנה זכּור אלּיהּו ."ּפתח ְֶַֻ

למהרח"ּוּוב  חּיי�  ע� ּב��הקּדמת ּכתב  ז"ל  ְְֵַָ
ל�ֹונ ֹו:האר"י וזה ו�מחה ז"ל , מצוה הּלל ּו ּבדֹור ֹות ְְֶ

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר ה ~~~~~~~~~~~הקּד מה 

הּק לפני הּזאתּגדֹולה החכמה  �ּיתּגּלה ּב"ה 
מֹורי� ּבּזהר מאמרי�  וכּמה מ�יח. יבֹוא �ּבזכּותֹו

זה  מידיעל לה�ּתּדל צרי� ואחד  אחד  וכל  - כו '. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכלל להצלחת ה ּקד ֹו� ּבּזהר  ולקרא  ללמד  ְְְְְְִִַַַַַָָָֹֹֹיֹו�

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



אליּ הוּ  ּפ תח  סגּל ת לספר הקּד מה
אלה]ה'אמרי' [תח יתקלו'פה ְְְְְִִִֵַַַָָָֹ

בטיפתה' ליחד יז ואי בזה ראל, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ר למי דאיתא  למה , לגאה  ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻראל 

היה , ביאים גד ל  ה ביא ה אל(פ"ה .(ערבין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

תנא לגא ל  ראל  הת ו מע  יב ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָבו אי

לכ ב תת מצאי כל דר ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹמהרה,

יראל. ל ְְִֵֵֶֶָֻזכתיהם

הם העניק  ונעלה , קד אצר יקרה , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָמר לית

ספר  והא סג ה, עם נלע חס רב רְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻית

ידי על עלינה  קד ה תח ר , דה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻה הר

יגן ת זכ י חאי ר מען רי האלקי ְְֱִִִֵַַַַַָָָֹה א



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~ו ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

ההר  ספר וה ד  ה ריאה בזכת  אמן.  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעלינ

ללא רחמים ונאל  זה  לנ מבטח   ד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻה

ספר  מבאר זה בר ליצלן. רחמנא וירים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹצר ת

נ ר מה ל  קד מי , עצמ  דה ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹה הר

נגלה  היה אר מהימנא ", "הרעיא הל ם ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָעליו

ה ד, מלא מעמד  ולחבריו י חאי ר מען ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָלרי

מעלה. ל מי יבה רה  סתרי להם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמג ה

לר "י ה לם עליו  נר מה א מר  ְְְִֵֵֶַַַָָָָוכ

נא, ר ת  ד ה הר  אמן עלינ יגן ת ְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹזכ

י יפקן ה הר  ספר   איה יל חרא  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ"האי

רחמי" לתא .מן ְֲִֵַָָ

ההר  ספר , הח ר זכת  ה ברים: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאר 

ר  ה לת מן יראל ני יצא ,ד ללאה חמים  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ

מיח! חבלי צער ללא וי רים ְְְִִִֵֶַַַָָֹצרת

ההר  ני פר  !לכ ימהס ממים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹואף 

נגלה  לטב זכר  הביא ה אל עה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמבאר,

,ע קי א ולחבריא י חאי ר מען ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלרי

נמת, ני  ענין רה  סתרי  ע הם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָולמד

ח רב "ה להם: ואמרה ממים קל  ת ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹיצאה

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר ז~~~~~~~~~~~הקּד מה 

ואחר  עלם", יחאי ר  מען רי ל  תקדְְְִִֶַַַַַָָָֻ

ני "וכה  הן:  ז נבאה  ואמרה  הסיפה  ְְְְְְִֵַַָָָָָָָ

ד  יל חרא  מהאי יתרנסן לתא ְְְְִִִֵַַַַָָָָָנא

,בגינ י מא, סף תראה  דרא לתא  ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָית

ארץ'". רר ְְֶֶָָָ'קראתם

למה  אדם ני  ה ה ברים: ְְְִֵֵַַַָָָָָאר 

למה  יתה  אר  החר  מה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָיתרנסן

יתקם  תבזכ ה מים, סף האחרן ְְְֲִִִֵַַַַָָר 

על המרז  ארץ" רר "קראתם ְְְֵֶֶַַַַָָָָה סק

הלמה. ְְֵַַָָֻהא ה

חים עץ ההתבפרי א' פרק הב עת חג (ער ְְְִִִֵַַַַַַָָ

המהרח"ו) ם  צמח יעקב  הרב  רינת מליל נאמר, ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ה ענא וליל ה ב עת , וחג סח, ל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָביעי

לפי החכמה, ע מק  לג ת   לפר מצוה  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָר ה ,

לסדת  מכן זמן והא  רמא ה מן המים   אְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

לפרם .אאזורא י  ְְְָָָָ

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

הּקּבלה. ּבחכמת  לה�ּכיל  מ� ּגלי� טֹובי� וימי�  ה�ּבת 



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~ו ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

ההר  ספר וה ד  ה ריאה בזכת  אמן.  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעלינ

ללא רחמים ונאל  זה  לנ מבטח   ד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻה

ספר  מבאר זה בר ליצלן. רחמנא וירים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹצר ת

נ ר מה ל  קד מי , עצמ  דה ְְִִֵֶֶַַַַַָָֹה הר

נגלה  היה אר מהימנא ", "הרעיא הל ם ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָעליו

ה ד, מלא מעמד  ולחבריו י חאי ר מען ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָלרי

מעלה. ל מי יבה רה  סתרי להם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמג ה

לר "י ה לם עליו  נר מה א מר  ְְְִֵֵֶַַַָָָָוכ

נא, ר ת  ד ה הר  אמן עלינ יגן ת ְֵֵֵַַַַָָָָָָָֹזכ

י יפקן ה הר  ספר   איה יל חרא  ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ"האי

רחמי" לתא .מן ְֲִֵַָָ

ההר  ספר , הח ר זכת  ה ברים: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹאר 

ר  ה לת מן יראל ני יצא ,ד ללאה חמים  ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹ

מיח! חבלי צער ללא וי רים ְְְִִִֵֶַַַָָֹצרת

ההר  ני פר  !לכ ימהס ממים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹואף 

נגלה  לטב זכר  הביא ה אל עה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמבאר,

,ע קי א ולחבריא י חאי ר מען ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלרי

נמת, ני  ענין רה  סתרי  ע הם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָולמד

ח רב "ה להם: ואמרה ממים קל  ת ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹיצאה

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר ז~~~~~~~~~~~הקּד מה 

ואחר  עלם", יחאי ר  מען רי ל  תקדְְְִִֶַַַַַָָָֻ

ני "וכה  הן:  ז נבאה  ואמרה  הסיפה  ְְְְְְִֵַַָָָָָָָ

ד  יל חרא  מהאי יתרנסן לתא ְְְְִִִֵַַַַָָָָָנא

,בגינ י מא, סף תראה  דרא לתא  ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָית

ארץ'". רר ְְֶֶָָָ'קראתם

למה  אדם ני  ה ה ברים: ְְְִֵֵַַַָָָָָאר 

למה  יתה  אר  החר  מה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָיתרנסן

יתקם  תבזכ ה מים, סף האחרן ְְְֲִִִֵַַַַָָר 

על המרז  ארץ" רר "קראתם ְְְֵֶֶַַַַָָָָה סק

הלמה. ְְֵַַָָֻהא ה

חים עץ ההתבפרי א' פרק הב עת חג (ער ְְְִִִֵַַַַַַָָ

המהרח"ו) ם  צמח יעקב  הרב  רינת מליל נאמר, ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ה ענא וליל ה ב עת , וחג סח, ל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָביעי

לפי החכמה, ע מק  לג ת   לפר מצוה  ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָר ה ,

לסדת  מכן זמן והא  רמא ה מן המים   אְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

לפרם .אאזורא י  ְְְָָָָ

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

הּקּבלה. ּבחכמת  לה�ּכיל  מ� ּגלי� טֹובי� וימי�  ה�ּבת 



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~ח ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

מען רי האלקי הא  ל  קבר על ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָֹבפרט

לקרא ה דלה  הג ה  דעה  זיע"א , יחאי  ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֻר

בבת  פת תיו זה אר קבר על  ְְְְֲִִִֶֶַָָָהאדרת

חז "ל כמאמר העלין, ה פע עלינ יְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָלהמ

צז.) מם(יבמת י חנן רי אמר  מעןב : ר י  ְְְִִִִַַַָָָָ

מעה  בר  אמרים  חכם  למיד  ל יחאי  ְְְְִִֶֶַַַָָָָן

בר  בבת פתתיו  הה עלם לפיג מיו  . ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
צּדיקי�  א ֹור  כח-ל )ּוב�פר חכמת (כ"ב , �ע�ק  ּכתב  

ּובחג  חצֹות  אחר �ּבת ֹות  ּבערבי הצלחת ּה הּקּבלה 
ה�ב ּוע ֹות . ּובחג  ה�ּכה, ּבת ֹו� ה�ּכֹות 

-ב. זי"ע ! הר�ב"י הּמימרא  ּבעל  הּוא  מי חזי  ְִִִֵֵַַַָָָ�ּפּוק 
ּדבריו  את  ּמק ּימי�  לא  ה ּקד ֹו� לציּונ ֹו הּבאי�  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹוהיא �
זה  והרי  הּקד ֹו�", "הזֹוהר ּתֹורת ֹו את  ללמֹוד  ֵֶ�ְְִִֶַַַַַָָהּקד ֹו�י� 

אגרי. ְְְִִֵַמרפ�י� 

ּבדא ,ג. ּדא  ּמתק �רי�  אינ ּו�  דרגי�  ּתלת  בזֹוה "ק : ְְְְְְְִִִִַַַָָָָוכת ּוב 
וכ ּו' וי�ראל , א ֹורייתא  הּוא  ּברי � עג .)ק ּוד �א  .(ח"ג  ְְְְְְִִֵָָָָ

ּבנ �מת  הת ּדּבק ּות  מע ֹורר הר�ּב"י ּבת ֹורת  ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָוהּלֹומד 
הּנה  ּדברי�, מּפיו  האד�  מ ֹוציא  וכא �ר האל ֹוקי, ְִִִִִֵֶָָָָ�ְִֶַַַָָהּתּנא 
ּכ�ּלֹומד  ּובו ּדאי  רֹו�� , וע ֹו�ה למעלה ע ֹולה ּפיו  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ�הבל 
ו �מחה  התע ֹורר ּות  למעלה ּפֹועל  ע "ה, הר�ּב"י ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָּבת ֹורת 

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר ט ~~~~~~~~~~~הקּד מה 

הא ם  ,תמ אחרי  חי  החכם היה  הרם ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה,

,ת להחי רם הא  הרי  ,תמח ויב ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָזכה

עצמ החכם  הא, לעלם  א  הא  ספק  ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָואין

ניו לק ל   לקראת יצאין רחמהי  סיעת ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָעם

רת אברהם ן  ספר איסטרלסה  מהרח"א ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ(האן

כג:) .ולח ְִַַ

שהצין מביא  זי"ע, מסדיג רה  האדמ"ר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָוכן

ל ו "הפר  ,פ וה הף ביל  ה א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַלהיק 

ה יק". לנמת  הא  רהה יק ספר תב  (וכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מ�ּתּת�  מ ּמ� ּכאיל ּו ה ּוא  והרי וחבריו , ר�ּב"י ְְִִֵֵַַָ�ֵַָ�ְְְִִַַַלנ �מת 
ּג� ויזּכה ּדמהימנ ּותא  היכלא  מּבני הּוא  והרי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ִֶַָע ּמה� 
הר�ּב"י, �ל  ּב�מחת ֹו ולרא ֹות  לה �ּתּת�  לב ֹוא  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלעתיד 
ע "ה, רּבינ ּו מ�ה ּכעני�  י�ראל  �ל  נ �מת�  �ר � ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ�הּוא 

י�ראל . ּכלל  �מחת  היא  ר�ּב"י �ל  �מחת ֹו (ועּי� והרי ַ�ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ק -קא ) ּד�  הז ֹוהר .מא ֹורֹות ְַַַ

�ּמפר�ח�ידי� ּב�פרד . צּדיק  ּכל  וז"ל : תקנ "ט: �ימ�  ְֵֶ
ּומק ּבל ֹו ּכנג ּדֹו הּתּנא  יֹוצא  ּכ�ּמת , אחר, צּדיק  ּדברי
להקל  הּמלאכי�  מ�  לב ּק� ע ּמֹו והֹול � יפ ֹות , ּפני�  ּב�בר



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~ח ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

מען רי האלקי הא  ל  קבר על ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָֹבפרט

לקרא ה דלה  הג ה  דעה  זיע"א , יחאי  ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֻר

בבת  פת תיו זה אר קבר על  ְְְְֲִִִֶֶַָָָהאדרת

חז "ל כמאמר העלין, ה פע עלינ יְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָלהמ

צז.) מם(יבמת י חנן רי אמר  מעןב : ר י  ְְְִִִִַַַָָָָ

מעה  בר  אמרים  חכם  למיד  ל יחאי  ְְְְִִֶֶַַַָָָָן

בר  בבת פתתיו  הה עלם לפיג מיו  . ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
צּדיקי�  א ֹור  כח-ל )ּוב�פר חכמת (כ"ב , �ע�ק  ּכתב  

ּובחג  חצֹות  אחר �ּבת ֹות  ּבערבי הצלחת ּה הּקּבלה 
ה�ב ּוע ֹות . ּובחג  ה�ּכה, ּבת ֹו� ה�ּכֹות 

-ב. זי"ע ! הר�ב"י הּמימרא  ּבעל  הּוא  מי חזי  ְִִִֵֵַַַָָָ�ּפּוק 
ּדבריו  את  ּמק ּימי�  לא  ה ּקד ֹו� לציּונ ֹו הּבאי�  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹוהיא �
זה  והרי  הּקד ֹו�", "הזֹוהר ּתֹורת ֹו את  ללמֹוד  ֵֶ�ְְִִֶַַַַַָָהּקד ֹו�י� 

אגרי. ְְְִִֵַמרפ�י� 

ּבדא ,ג. ּדא  ּמתק �רי�  אינ ּו�  דרגי�  ּתלת  בזֹוה "ק : ְְְְְְְִִִִַַַָָָָוכת ּוב 
וכ ּו' וי�ראל , א ֹורייתא  הּוא  ּברי � עג .)ק ּוד �א  .(ח"ג  ְְְְְְִִֵָָָָ

ּבנ �מת  הת ּדּבק ּות  מע ֹורר הר�ּב"י ּבת ֹורת  ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָוהּלֹומד 
הּנה  ּדברי�, מּפיו  האד�  מ ֹוציא  וכא �ר האל ֹוקי, ְִִִִִֵֶָָָָ�ְִֶַַַָָהּתּנא 
ּכ�ּלֹומד  ּובו ּדאי  רֹו�� , וע ֹו�ה למעלה ע ֹולה ּפיו  ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ�הבל 
ו �מחה  התע ֹורר ּות  למעלה ּפֹועל  ע "ה, הר�ּב"י ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָּבת ֹורת 

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר ט ~~~~~~~~~~~הקּד מה 

הא ם  ,תמ אחרי  חי  החכם היה  הרם ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָזה,

,ת להחי רם הא  הרי  ,תמח ויב ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָזכה

עצמ החכם  הא, לעלם  א  הא  ספק  ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָואין

ניו לק ל   לקראת יצאין רחמהי  סיעת ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָעם

רת אברהם ן  ספר איסטרלסה  מהרח"א ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ(האן

כג:) .ולח ְִַַ

שהצין מביא  זי"ע, מסדיג רה  האדמ"ר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָוכן

ל ו "הפר  ,פ וה הף ביל  ה א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַלהיק 

ה יק". לנמת  הא  רהה יק ספר תב  (וכן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מ�ּתּת�  מ ּמ� ּכאיל ּו ה ּוא  והרי וחבריו , ר�ּב"י ְְִִֵֵַַָ�ֵַָ�ְְְִִַַַלנ �מת 
ּג� ויזּכה ּדמהימנ ּותא  היכלא  מּבני הּוא  והרי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ִֶַָע ּמה� 
הר�ּב"י, �ל  ּב�מחת ֹו ולרא ֹות  לה �ּתּת�  לב ֹוא  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלעתיד 
ע "ה, רּבינ ּו מ�ה ּכעני�  י�ראל  �ל  נ �מת�  �ר � ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ�הּוא 

י�ראל . ּכלל  �מחת  היא  ר�ּב"י �ל  �מחת ֹו (ועּי� והרי ַ�ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ק -קא ) ּד�  הז ֹוהר .מא ֹורֹות ְַַַ

�ּמפר�ח�ידי� ּב�פרד . צּדיק  ּכל  וז"ל : תקנ "ט: �ימ�  ְֵֶ
ּומק ּבל ֹו ּכנג ּדֹו הּתּנא  יֹוצא  ּכ�ּמת , אחר, צּדיק  ּדברי
להקל  הּמלאכי�  מ�  לב ּק� ע ּמֹו והֹול � יפ ֹות , ּפני�  ּב�בר



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~י ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

ו �� טֹוב ֹות . עליו  לד ּבר הּקּב"ה לפני ּומעמיד ֹו עליו ,
מת ּפּללי� ה� מ ּפיה� , �מ ּועה  הא ֹומר וכל  רכ"ד : ּבא ֹות 
ּב�פרי� �ּכת ּוב  ּוכמֹו עליו . ט ֹובה ּומליצי�   �� עליו 

ּנֹורא  � ּפּור  ל ֹומהּמהר�"ל הּקד ֹו�י� , �היה זצ"ל , 
מעריב  להת ּפּלל  הּמדר� לבית  מאחר ּבא  ּופע�  מ ֹוכיח,
ּכלל  ּובדר� ּביחיד ּות , והת ּפּלל  מני� , כבר היה ולא 
ל ֹו, אמר לא  והּפע�  מ ּו�ר, ל ֹו ל ֹומר צרי� היה  הּמֹוכיח
ענה  מּו�ר. לי אמר ּת לא  ל ּמה הּמהר�"ל , א ֹות ֹו ו �אל 
לכ�  מעריב , להת ּפּלל  א ּת� �ּבא ּו זקני� �ני �ראיתי ל ֹו,

ה ּמהר�"ל , ל ֹו אמר ּכל ּו�. אמרּתי האּלּולא  זקני�  ��ני 
והייתי והיֹות הּתֹו�פֹות, ּבעלי והר"י ּת� הרּבנּו היּו
לכ�  הר"י, על ּת� רּבנּו �ל ה ּק�יא לתר� מאד טרּוד

א ֹותי לל ּוֹות  ּובאּו מאחר, לרא ֹות ּבאתי זכית  וא�  , 
�ּלי. הּמֹוכיח  להיֹות  יכ ֹול  לא  ּכבר א ּתה אז א ֹות� ,

מ �רי�  וּיקהל )ּובמ ּגיד על (ּפר�ת  אתמ ֹול  �ּפל ּפל ּת ּומה 
וירד ּת ּב�, �מח הרמּב"�  ה� , אמת  ּדברי הרמ ּב"�  ּדברי

ז"ל , הרמ ּב"�  הע ֹול�  מ�  ּכ�ּתּפטר ּדע ּתֹו, יצא ל� ֹו�  
מל ּמד  עכ �ו ּג�  ּכּמֹות ֹו, ההלכה �ּתרצּת ּכיו� לקראת�,

זכ ּות. עלי�
�למה מג ּני  זצ"ל )ּב�פר מקרקא  יהֹו�ע  רּבי הגה "ק  ��(�ל  , 

הּמחּבר נכד  ר �"י, על  הּתֹו�פ ֹות  ק �יֹות  ּכל  לי�ב  טרח
ּתלמידיו , לפני  אמר  הּמחּבר �הּגא ֹו�  ּבהק ּדמה, ּכֹותב

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר יא~~~~~~~~~~הקּד מה 

רת  מד מק ם בכל מהברים ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהעלה

,ד ה נצ אצל נמצא  איל הא  הרי  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהר"י

מירן, קי א אתרא להח ה כים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָוהעלים

הר "י רת את ללמד קד ה  חבה  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָוודאי

מתקר  בזה אחר, יד  מ ל יתר   נצ ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאצל

רם, עה תפ ן ידי  ועל הר"י, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלנמת

באהל "אגרה ע "ה לה וד  אמר  כמְְְִֶֶֶַַָָָָָָ

. על טבה הר"י  ייר ודאי  ְְִִִַַַַַָָָָעלמים"...

פ"ו) הז הר מאר ת  יראל(וען ית  ל וכן . ְְְְִֵֵֵֵַַַָָ

הכינה  מקם  הערבי  כתל להת ל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹההלכים

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ּב�ביל  ל ֹו, ואמר ּגד ֹולה  ּב�מחה ּבחל ֹו�  אליו  ּבא  ּכא �ר
הּגּבֹורי� האריֹות  מ ּפי א ֹותי לה ּציל  טֹורח  �א ּתה

הּתֹו�פ ֹות , ּבעלי ּבעֹול� החריפי�  לקבל� אּתינא אּנא 
�עה  חצי ּפטירתֹו, �ּביֹו� היה, וכ� ּתלמידי, ע� הּבא
ּי�ראל , ּגדֹולי ּכל אצל ֹו הי ּו ּי�ראל, נר �ּכבה קֹוד�
�למה  רּבנ ּו ּי�ראל, מאֹור לרּבנּו מקֹו� ּתנ ּו לה�, ואמר
א ֹותי וק ּבל עּמֹו, קדֹו�יו ּכל ע� אלי �ּבא  יצחקי

עמד ּתיּב�מחה  ּבא�ר הח ּיי�, ע� ּדר� את לי  להראֹות 
הּתֹו�פֹות. ּבעלי  קּושיית מעליו לתר�  ּתמיד  לימינֹו



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~י ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

ו �� טֹוב ֹות . עליו  לד ּבר הּקּב"ה לפני ּומעמיד ֹו עליו ,
מת ּפּללי� ה� מ ּפיה� , �מ ּועה  הא ֹומר וכל  רכ"ד : ּבא ֹות 
ּב�פרי� �ּכת ּוב  ּוכמֹו עליו . ט ֹובה ּומליצי�   �� עליו 

ּנֹורא  � ּפּור  ל ֹומהּמהר�"ל הּקד ֹו�י� , �היה זצ"ל , 
מעריב  להת ּפּלל  הּמדר� לבית  מאחר ּבא  ּופע�  מ ֹוכיח,
ּכלל  ּובדר� ּביחיד ּות , והת ּפּלל  מני� , כבר היה ולא 
ל ֹו, אמר לא  והּפע�  מ ּו�ר, ל ֹו ל ֹומר צרי� היה  הּמֹוכיח
ענה  מּו�ר. לי אמר ּת לא  ל ּמה הּמהר�"ל , א ֹות ֹו ו �אל 
לכ�  מעריב , להת ּפּלל  א ּת� �ּבא ּו זקני� �ני �ראיתי ל ֹו,

ה ּמהר�"ל , ל ֹו אמר ּכל ּו�. אמרּתי האּלּולא  זקני�  ��ני 
והייתי והיֹות הּתֹו�פֹות, ּבעלי והר"י ּת� הרּבנּו היּו
לכ�  הר"י, על ּת� רּבנּו �ל ה ּק�יא לתר� מאד טרּוד

א ֹותי לל ּוֹות  ּובאּו מאחר, לרא ֹות ּבאתי זכית  וא�  , 
�ּלי. הּמֹוכיח  להיֹות  יכ ֹול  לא  ּכבר א ּתה אז א ֹות� ,

מ �רי�  וּיקהל )ּובמ ּגיד על (ּפר�ת  אתמ ֹול  �ּפל ּפל ּת ּומה 
וירד ּת ּב�, �מח הרמּב"�  ה� , אמת  ּדברי הרמ ּב"�  ּדברי

ז"ל , הרמ ּב"�  הע ֹול�  מ�  ּכ�ּתּפטר ּדע ּתֹו, יצא ל� ֹו�  
מל ּמד  עכ �ו ּג�  ּכּמֹות ֹו, ההלכה �ּתרצּת ּכיו� לקראת�,

זכ ּות. עלי�
�למה מג ּני  זצ"ל )ּב�פר מקרקא  יהֹו�ע  רּבי הגה "ק  ��(�ל  , 

הּמחּבר נכד  ר �"י, על  הּתֹו�פ ֹות  ק �יֹות  ּכל  לי�ב  טרח
ּתלמידיו , לפני  אמר  הּמחּבר �הּגא ֹו�  ּבהק ּדמה, ּכֹותב

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר יא~~~~~~~~~~הקּד מה 

רת  מד מק ם בכל מהברים ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהעלה

,ד ה נצ אצל נמצא  איל הא  הרי  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהר"י

מירן, קי א אתרא להח ה כים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָוהעלים

הר "י רת את ללמד קד ה  חבה  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָוודאי

מתקר  בזה אחר, יד  מ ל יתר   נצ ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאצל

רם, עה תפ ן ידי  ועל הר"י, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלנמת

באהל "אגרה ע "ה לה וד  אמר  כמְְְִֶֶֶַַָָָָָָ

. על טבה הר"י  ייר ודאי  ְְִִִַַַַַָָָָעלמים"...

פ"ו) הז הר מאר ת  יראל(וען ית  ל וכן . ְְְְִֵֵֵֵַַַָָ

הכינה  מקם  הערבי  כתל להת ל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹההלכים

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ּב�ביל  ל ֹו, ואמר ּגד ֹולה  ּב�מחה ּבחל ֹו�  אליו  ּבא  ּכא �ר
הּגּבֹורי� האריֹות  מ ּפי א ֹותי לה ּציל  טֹורח  �א ּתה

הּתֹו�פ ֹות , ּבעלי ּבעֹול� החריפי�  לקבל� אּתינא אּנא 
�עה  חצי ּפטירתֹו, �ּביֹו� היה, וכ� ּתלמידי, ע� הּבא
ּי�ראל , ּגדֹולי ּכל אצל ֹו הי ּו ּי�ראל, נר �ּכבה קֹוד�
�למה  רּבנ ּו ּי�ראל, מאֹור לרּבנּו מקֹו� ּתנ ּו לה�, ואמר
א ֹותי וק ּבל עּמֹו, קדֹו�יו ּכל ע� אלי �ּבא  יצחקי

עמד ּתיּב�מחה  ּבא�ר הח ּיי�, ע� ּדר� את לי  להראֹות 
הּתֹו�פֹות. ּבעלי  קּושיית מעליו לתר�  ּתמיד  לימינֹו



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~יב  ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

לבד לעלם, מם זזה  א  בטחנה ְְְְְְִֶַַַָָָָָֹה ד ה

אמירת  חה ו פכים  ם  תלים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָמה 

ע"ה  לה "וד זכת לע רר  הילים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָמזמרי 

ז הר  ללמד  צריכים יראל ", זמירת ְְְְְִִִִִִֵַָנעים

זכת  זי"ע  הר "י  זכת  לערר די  ד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָה

וכד ע מהימנא , הרעיא הבטחת נאל,  רתְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָ

מיחד סע זי "ע סאלי הא יראל  קד ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻממרן

ד ואמר  זה "ק , ללמד די עיה "ק ְְְִִִִֵֶַַַָָליר לים

אר  ים ערה  מ אחד ף יר לים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָזה "ק 

על סח אחינ ן ועל יראל . ארץ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָמק מת

חפץ רית הם ודאי הד ה , הכינה  ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָצער

באמירת , בלגאלנ ל זכר  ה ביא ה אל ,תח  ְֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָ

 אהבת רםנערר כל הכינה  לה ראת  דים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

.ימינ קר ב הלימה גאלה יראל  ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָית 

יתכם אל רכה הביא  ראל ית ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאחינ

הר "י לנ מת  להתקר כלת רגע  הבכל  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

טבה  לכם ייר  זי "ע הר "י  ועבו אי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
יֹוע� ה. ּפלא  ּב�פר דובב )ּכתב ּפר�ּו(ער � ל �ֹונ ֹו: וזה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתֹורה  ּדבר �א ֹומרי� חכ� ּתלמיד  �ּכל  ז "ל  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָרּבֹותינ ּו

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר יג~~~~~~~~~~הקּד מה 

ל ֹו וי� ּבּקבר ּדֹובב ֹות  �פת ֹותיו  הּזה ּבע ֹול�  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמ �מֹו
�ּכת ּוב  ּכמ ֹו ק ֹונדיטֹו� , יי�  ּכ�ֹותה  רּוח ונחת  ְְְְִִֶֶַַַַָָָ�הנאה
אחת  �ּפע�  ּב�פרי�  ּכת ּוב  ..., �קלי�  מ�כת  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבּיר ּו�למי 

�מד  והּציל היה ּבהקי�, ז"ל אל�י� מ ֹוהר"מ  ונגלה ְָָָ
ּב�פרֹו ל ֹומד �היה �ּבה מ ּפני  ההפכה, מּתֹו� לאחד

עכ "ל .ּבתמידּות  , 
ּביבמ ֹות  חז"ל  ע "א )אמרּו צז - ע "ב  רּבי(צו  ...אזל  : ְָ�ִִַַַָָ

מ�מי ּה אמרה ולא  מּדר �א , ּבי ל �מע ּתא  אמר  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאלעזר
יֹוחנ�  ורּבי ... איק ּפד . יֹוחנ�  רּבי �מע  י ֹוחנ� . מאידר' ְְְִִִַַַַָָָָָָָ

האי? ּכּוּלי  קפיד מאיטעמא רב : אמר יה ּודה רב  ּדאמר 
לאד� ּדכתיב  ל ֹו אפ�ר  וכי עֹולמי� "? באהל� "אגּורה 

ע ֹולמי�? ּב�ני ּברּו�לגּור הּקד ֹו� לפני  ּדוד  אמר א ּלא  
�מ ּועה  ּדבר �ּיאמרּו רצֹו�  יהי ע ֹול� , �ל  רּבֹונ ֹו הּוא :

ה ּזה. ּבע ֹול�  ּב� מּפי �מעֹו� רּבי מ �ּו� יֹוחנ� רּבי ּדאמר 
מּפיו �מ ּועה ּדבר �אֹומרי� חכ� ּתלמיד ּכל יֹוחי:

ּבקבר ּדֹובב ֹות �פתֹותיו - הּזה יצחק ּבעֹול� ר' אמר . 
קראה? מאי נזירא : �מע ֹו�  ואיתימא  זעירא  "וחּכ�ּב�  

י�ני�" �פתי ּדֹובב  למי�רי� לדֹודי הֹול� ה ּטֹוב  .ּכיי� 
שמניח  כיו�  ענבי�  של  כומר מה ענבי� . של  ככומר 

דובב, מיד  עליו  אצבעו  כיו� אד� חכמי�  תלמידי א�

שפתותיה�  הזה בעול� מפיה� שמועה דבר  שאומרי� 

בקבר, ב�פרדובבות זה על  ופירוש דבשע "כ . ,יערות



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~יב  ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

לבד לעלם, מם זזה  א  בטחנה ְְְְְְִֶַַַָָָָָֹה ד ה

אמירת  חה ו פכים  ם  תלים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָמה 

ע"ה  לה "וד זכת לע רר  הילים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָמזמרי 

ז הר  ללמד  צריכים יראל ", זמירת ְְְְְִִִִִִֵַָנעים

זכת  זי"ע  הר "י  זכת  לערר די  ד ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָה

וכד ע מהימנא , הרעיא הבטחת נאל,  רתְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָ

מיחד סע זי "ע סאלי הא יראל  קד ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻממרן

ד ואמר  זה "ק , ללמד די עיה "ק ְְְִִִִֵֶַַַָָליר לים

אר  ים ערה  מ אחד ף יר לים ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָזה "ק 

על סח אחינ ן ועל יראל . ארץ ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָמק מת

חפץ רית הם ודאי הד ה , הכינה  ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָצער

באמירת , בלגאלנ ל זכר  ה ביא ה אל ,תח  ְֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָ

 אהבת רםנערר כל הכינה  לה ראת  דים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

.ימינ קר ב הלימה גאלה יראל  ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָית 

יתכם אל רכה הביא  ראל ית ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאחינ

הר "י לנ מת  להתקר כלת רגע  הבכל  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

טבה  לכם ייר  זי "ע הר "י  ועבו אי ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
יֹוע� ה. ּפלא  ּב�פר דובב )ּכתב ּפר�ּו(ער � ל �ֹונ ֹו: וזה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתֹורה  ּדבר �א ֹומרי� חכ� ּתלמיד  �ּכל  ז "ל  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָרּבֹותינ ּו

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר יג~~~~~~~~~~הקּד מה 

ל ֹו וי� ּבּקבר ּדֹובב ֹות  �פת ֹותיו  הּזה ּבע ֹול�  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמ �מֹו
�ּכת ּוב  ּכמ ֹו ק ֹונדיטֹו� , יי�  ּכ�ֹותה  רּוח ונחת  ְְְְִִֶֶַַַַָָָ�הנאה
אחת  �ּפע�  ּב�פרי�  ּכת ּוב  ..., �קלי�  מ�כת  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבּיר ּו�למי 

�מד  והּציל היה ּבהקי�, ז"ל אל�י� מ ֹוהר"מ  ונגלה ְָָָ
ּב�פרֹו ל ֹומד �היה �ּבה מ ּפני  ההפכה, מּתֹו� לאחד

עכ "ל .ּבתמידּות  , 
ּביבמ ֹות  חז"ל  ע "א )אמרּו צז - ע "ב  רּבי(צו  ...אזל  : ְָ�ִִַַַָָ

מ�מי ּה אמרה ולא  מּדר �א , ּבי ל �מע ּתא  אמר  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאלעזר
יֹוחנ�  ורּבי ... איק ּפד . יֹוחנ�  רּבי �מע  י ֹוחנ� . מאידר' ְְְִִִַַַַָָָָָָָ

האי? ּכּוּלי  קפיד מאיטעמא רב : אמר יה ּודה רב  ּדאמר 
לאד� ּדכתיב  ל ֹו אפ�ר  וכי עֹולמי� "? באהל� "אגּורה 

ע ֹולמי�? ּב�ני ּברּו�לגּור הּקד ֹו� לפני  ּדוד  אמר א ּלא  
�מ ּועה  ּדבר �ּיאמרּו רצֹו�  יהי ע ֹול� , �ל  רּבֹונ ֹו הּוא :

ה ּזה. ּבע ֹול�  ּב� מּפי �מעֹו� רּבי מ �ּו� יֹוחנ� רּבי ּדאמר 
מּפיו �מ ּועה ּדבר �אֹומרי� חכ� ּתלמיד ּכל יֹוחי:

ּבקבר ּדֹובב ֹות �פתֹותיו - הּזה יצחק ּבעֹול� ר' אמר . 
קראה? מאי נזירא : �מע ֹו�  ואיתימא  זעירא  "וחּכ�ּב�  

י�ני�" �פתי ּדֹובב  למי�רי� לדֹודי הֹול� ה ּטֹוב  .ּכיי� 
שמניח  כיו�  ענבי�  של  כומר מה ענבי� . של  ככומר 

דובב, מיד  עליו  אצבעו  כיו� אד� חכמי�  תלמידי א�

שפתותיה�  הזה בעול� מפיה� שמועה דבר  שאומרי� 

בקבר, ב�פרדובבות זה על  ופירוש דבשע "כ . ,יערות



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~יד ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

ז) דרוש  - שני דר(חלק  אי�  מקו�  מכל  להבי� , היינו  ... :
אבל  עולמות , אז בב ' מפיו, שמועה דבר כשאומרי�

ש�  עומדת בלומדי� , ש� מתלבשת  צדיק וכ� נשמת ,
ובזה  הנצחי בעול�  עולמות , בב ' דר  אמרינ�  שפיר 

בקבר בגו�  נתלבשת  ג� דגרמיהעול� , כ� בהבלא ,
בקבר בגו�  שנתלבש בקבר, דובבות  שפתותיו  אמרו 

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

זי"ע  הּטֹוב להרי"ח  וחּיי�  ּתֹורה חית )ּוב�פר ,(מערכת  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�ֵֶֶ

�ּכבר חכ�  ּתלמיד  �ל  חּדּו�י� א ֹומרי�  א�  ְְְִִִִִֶֶַַָָָָּכתב:
הּוא  הרי העליֹו� , לא ֹות ֹוּבע ֹול�  העליֹו� מע ֹול� ּבא ְֶָָָ�ֵ

הּקד ֹו�מק ֹו�  ּבּזהר  ר"כ ּכּמבאר ּד�  ּפנח�  ּפר�ת  ג ' (חלק  
ל �ֹונ ֹו:ע "א ) וזה אתר, פנּו� אמר, ּדהּוה קלא  חד �מעּו 

ּדכל  ּדתנינ� ּגּביכּו, ּדאיהּו יאיר, ּב� ּפנח� לרּבי  אתר פנּו�
איה ּו ּכד  ּדאֹורייתא , מ ּלי ּביּה אתחד� ּדצּדיקא אתר 
וכל  לגּביּה, ליּה ואתי אתר לההּוא פקיד עלמא, ּבההּוא
ּבההּוא  לחדתא אחרני�, צּדיקּיא  ּבגּויּה �רא� ּכד �ּכ�
רּבי אתי  ּדהּוה ּדא ּכגונא ּדאֹורייתא , מּלי ּדאמרי� אתר 
צּדיק ּיא  אלי� וא�ּכח  לאתריּה, למפקד יאיר ּב� ּפנח�
ההּוא  ּכמלקדמי� ואתחד� ּדא ֹורייתא, מּלי�  מחדתי�

קּמיּה. יאיר ּב� ּפנח� ּדרּבי מּלה 
הּזהר מק ֹו�ּתרּגּו� ּפנ ּו א ֹומר �היה אחד  ק ֹול  �מע ּו : 

ּדבכל  �ּלמדנ ּו, אצלנ ּו, ּבא  �הּוא  יאיר , ּב�  ּפנח�  לרּבי

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר טו~~~~~~~~~~הקּד מה 

ּבע ֹול� ּכ�הּוא  ּתֹורה, ּדברי ּבֹו חּד� �הּצּדיק  מק ֹו� 
[העליֹו� ] ּובא ההּוא  ה ּזה] [ּבעֹול�  מקֹו� לאֹותֹו פֹוקד 

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

ּכא� . לפניו  מתחּד� ע ּתה יאיר, ּב�  ּפנח�  רּבי
ּבעֹול� א ) ּבמחּצתֹו לי�ב זֹוכה  �פריו הפצת ידי על 
זֹוכה הּבא: ּתֹורה לא ֹור להֹוציא  מ ּממ ֹונ ֹו �פרי�  הּמד ּפי�  

ה�פרי� , מח ּברי חכמי�  הּתלמידי  ּבמחיצת  ו ּיֹו�ב
ּבכל  הּדעת  ו ּתרּבה לע ֹול� , החּבּור יצא  יד ֹו על  �הרי
לא  ּבּירכתי� , הּמ�ּכ�  ל ּמקצֹוע ֹות  ּגנ ּוז  היה ואילו  עת ,
יבמֹות  ּבמ�כת  חז"ל  אמר ּו והּנה ב . - ּבֹו. ל ֹומדי�  היּו

ע "ב ) צ"ו  ּולפי(ּד�  , �� ּכדאיתא  וכ ּו' ּדֹובב ֹות  �פת ֹותיו  
זֹוכה  הּוא  ּג�  מֹות ֹו, אחרי חי החכ�  �ּיהיה הּגֹור�  זה
�פק  ואי�  להחיֹות ֹו, ּגר�  הּוא  �הרי ּבמחּצת ֹו, ויֹו�ב
�יעת  ע�  ּבעצמֹו החכ�  הּבא , לע ֹול�  ּבא  ּכ�הּוא 

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

הּצּדיק :ב) נ�מת הּוא הּצּדיק �ל וכ ּו'ה�פר ּבחל ֹו�  
ח ּיי� יֹו��  מֹורנ ּו הגה "צ ּבה� ּכמת  לע ּי�  ונא  , �� ע ּי� 
ּומ �ּפט", "צדקה  ל �פר  אמ� , עלינ ּו יג�  זכ ּות ֹו זּוננפלד 



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~יד ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

ז) דרוש  - שני דר(חלק  אי�  מקו�  מכל  להבי� , היינו  ... :
אבל  עולמות , אז בב ' מפיו, שמועה דבר כשאומרי�

ש�  עומדת בלומדי� , ש� מתלבשת  צדיק וכ� נשמת ,
ובזה  הנצחי בעול�  עולמות , בב ' דר  אמרינ�  שפיר 

בקבר בגו�  נתלבשת  ג� דגרמיהעול� , כ� בהבלא ,
בקבר בגו�  שנתלבש בקבר, דובבות  שפתותיו  אמרו 

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

זי"ע  הּטֹוב להרי"ח  וחּיי�  ּתֹורה חית )ּוב�פר ,(מערכת  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ�ֵֶֶ

�ּכבר חכ�  ּתלמיד  �ל  חּדּו�י� א ֹומרי�  א�  ְְְִִִִִֶֶַַָָָָּכתב:
הּוא  הרי העליֹו� , לא ֹות ֹוּבע ֹול�  העליֹו� מע ֹול� ּבא ְֶָָָ�ֵ

הּקד ֹו�מק ֹו�  ּבּזהר  ר"כ ּכּמבאר ּד�  ּפנח�  ּפר�ת  ג ' (חלק  
ל �ֹונ ֹו:ע "א ) וזה אתר, פנּו� אמר, ּדהּוה קלא  חד �מעּו 

ּדכל  ּדתנינ� ּגּביכּו, ּדאיהּו יאיר, ּב� ּפנח� לרּבי  אתר פנּו�
איה ּו ּכד  ּדאֹורייתא , מ ּלי ּביּה אתחד� ּדצּדיקא אתר 
וכל  לגּביּה, ליּה ואתי אתר לההּוא פקיד עלמא, ּבההּוא
ּבההּוא  לחדתא אחרני�, צּדיקּיא  ּבגּויּה �רא� ּכד �ּכ�
רּבי אתי  ּדהּוה ּדא ּכגונא ּדאֹורייתא , מּלי ּדאמרי� אתר 
צּדיק ּיא  אלי� וא�ּכח  לאתריּה, למפקד יאיר ּב� ּפנח�
ההּוא  ּכמלקדמי� ואתחד� ּדא ֹורייתא, מּלי�  מחדתי�

קּמיּה. יאיר ּב� ּפנח� ּדרּבי מּלה 
הּזהר מק ֹו�ּתרּגּו� ּפנ ּו א ֹומר �היה אחד  ק ֹול  �מע ּו : 

ּדבכל  �ּלמדנ ּו, אצלנ ּו, ּבא  �הּוא  יאיר , ּב�  ּפנח�  לרּבי

אליּ ה וּ  ּפ תח סגּל ת לספר טו~~~~~~~~~~הקּד מה 

ּבע ֹול� ּכ�הּוא  ּתֹורה, ּדברי ּבֹו חּד� �הּצּדיק  מק ֹו� 
[העליֹו� ] ּובא ההּוא  ה ּזה] [ּבעֹול�  מקֹו� לאֹותֹו פֹוקד 

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

ּכא� . לפניו  מתחּד� ע ּתה יאיר, ּב�  ּפנח�  רּבי
ּבעֹול� א ) ּבמחּצתֹו לי�ב זֹוכה  �פריו הפצת ידי על 
זֹוכה הּבא: ּתֹורה לא ֹור להֹוציא  מ ּממ ֹונ ֹו �פרי�  הּמד ּפי�  

ה�פרי� , מח ּברי חכמי�  הּתלמידי  ּבמחיצת  ו ּיֹו�ב
ּבכל  הּדעת  ו ּתרּבה לע ֹול� , החּבּור יצא  יד ֹו על  �הרי
לא  ּבּירכתי� , הּמ�ּכ�  ל ּמקצֹוע ֹות  ּגנ ּוז  היה ואילו  עת ,
יבמֹות  ּבמ�כת  חז"ל  אמר ּו והּנה ב . - ּבֹו. ל ֹומדי�  היּו

ע "ב ) צ"ו  ּולפי(ּד�  , �� ּכדאיתא  וכ ּו' ּדֹובב ֹות  �פת ֹותיו  
זֹוכה  הּוא  ּג�  מֹות ֹו, אחרי חי החכ�  �ּיהיה הּגֹור�  זה
�פק  ואי�  להחיֹות ֹו, ּגר�  הּוא  �הרי ּבמחּצת ֹו, ויֹו�ב
�יעת  ע�  ּבעצמֹו החכ�  הּבא , לע ֹול�  ּבא  ּכ�הּוא 

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

הּצּדיק :ב) נ�מת הּוא הּצּדיק �ל וכ ּו'ה�פר ּבחל ֹו�  
ח ּיי� יֹו��  מֹורנ ּו הגה "צ ּבה� ּכמת  לע ּי�  ונא  , �� ע ּי� 
ּומ �ּפט", "צדקה  ל �פר  אמ� , עלינ ּו יג�  זכ ּות ֹו זּוננפלד 



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~טז ּפ תח סגּל ת לספר הקּד מה

מגן  דה ההר  דע הרכ ת, ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמק ר 

 ואסנת  געים  מנע  הר ת  מל  ֲִִִִֵַַַַָָמיל 

כין בר  צים הה האחר ן ר  ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָבפרט

הרעיא הבטיח כבר  הלמה לגאה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֻעינים 

רחמי"מהימנא : גלתא מן יפקן א  "ספרא ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

עם את  ילוה ח ההרים  אחינ ן על ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַאר 

הד ה  ה פה אמירת להק "תחראל ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָ

ימליצ והר "י, ואליה המ יח  בו אי ," ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָָאליה

תח ואמרים ה מדים ל על  רמים, ְְְְִִִַַַַָָטב 

ה אל,, לי מצים נ עלמים עת ונע ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

"עינינ לי ,לי בב"א."אנ ְְֵֵָָָ



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לא ֹור. ה ֹוצאה ּב�פרֹוא ֹוד ֹות  זצ"ל  פלאגי  מהר "ח  ע ֹוד  (ראה 

רי"ז) א ֹות  ' � מ"ע  וח ּיי�", ."ּתֹורה  

אליּ ה וּ  ּפ תח יז~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

ֵֶספר

ýהŁ אל ćתח ְִֵַַָָֻסג fiת

ה ביא ה אל פילת ְִִִֵֶַַָָֹכן

מאמר פילת   זה ל ב: זכר  ה ביא  ה אל ְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

האל וה ה  וחבריו, הר"י אל  ה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאל

במת נמרץ קר  זה מאמר  לבאר  ן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָז"ל

אין ע ר  אר האלקת החכמה  פי  רב ְְֱִִִֵֵֵַָָָָָֹנרמז ת

דר האצילת , וענין הט, ת אח ְְְְְֲִִַַָָָסף

הפירת מנין  האצילת וטעם וכלים , ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָעצמת

האיכת רת נכ נה מליצה זה  וכל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָוהכרחתם,

אמרם כמי  נא תים, ברים ה ת ְְְְְִִִִַַַָָָמעט

א מעיהם. ורי כיער  אמר , היה הל ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

אר  יהדה ורי  ה ל ם עליו יחאי  ן ְְְְִִִֶַַָָָָָָמע ן

גן והיקים החסידים עם החבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַחבריהם

מעים. הי ְִֵֶָעדן 

רנים ספר ( ה'ה רס רק ד' העצמת ער  זלה "ה זי"ע )להרמ "ק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
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מעים. הי ְִֵֶָעדן 
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ֵסֶפר

הּו ַתח ֵאִלּיָ ת ּפָ ְסֻגּלַ



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~יח ּפ תח סגּל ת

ה אל תח  למאמר ן ְֲִִִֵֵַַָָָמי 

ר ה יקני נים בעים ה א  ריזהר  ְִִִִִִֵֵֵֶַַַֹ

יחאי ן ראית ,מען תבת ְְְִִֵֵֶַַ

מאת נאמר  הרא ן  "תח וה ן הביא, האל ְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

"ה מה .אלהק עם  , ְִִֵַָָָ

הרקיע( מאיזביצא )זהר ליינער יר חם רי דה הרב ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ



 ליים הלה פי  ְִֵַַָָָל

ז "ל)הרס ל ןוזה האל תח  האמר על ד ' :(ער ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ז"ל  ה אל ההר ה ה  מאמר לבאר ן ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

רב לל הה מאמר  האלהית, חכמה פי בגְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹ

החכמה עכ"ל.ת  , ְִַָָ



פ ה ְֵֶֶַַלז

הר ל ני ! ,נפ את לז לזת רצה אה  אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ת פ ה פה  קדם ים כל ל מר ְְְְְִִֶַַַָָָֹעצמ

אליּ ה וּ  ּפ תח יט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

ל יין הלה חכמת פי  וכל  הביא האל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָל

. ה'(ונמצאין )סד  ְְִִָָ



ה אל תח  ל ד ְִִֵַַָָֻסגת 

אול ד היאתיחת לב זכר  ה לתלמס ְְְִִִִֵֶֶַַָָֻ

קדה ניצ צי לברר  הרה והרגיל  , ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

ביל  ם מה  הם, טר ד ה א  לע ים  ל ְִִִִֶֶַַַָָטב

אפר  אי הת על אכלים היץ ְְְִִִֵֶֶַַַַַָלילת

הר. לא ר חי (ללמד  אי חתי)ן הר רת ְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֻ



תבה חזר מבטח האמרה ְְְְִֶַָָָָָֹֻל

 יםואמר דה חכמינ פר ער בין (יר למי ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

א') הלכה ה', רק  העדה, ה ביאקרן האל : ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ה כינה; לפני מיד ועמד  היה , ביאים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָדל 

ערי  את אז  תח אה  ,תפ  אמר ן  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָועל 

הרא דבקת וחת וזיו אר  להאיר  ,ְְְְְֲִִֵֵַַָֹמח

חזר   ל מבטח  ים, כל האמר וכל  , רְְְְְְִֶַַָָָָָֹֹֻית

למה . תבה ס ף ל ה'(סף )סד  ְְִֵָָָ
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אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כ  ּפ תח סגּל ת

נין  ל  ְְִָָיסד

סגתמי קל ימיע מי  אלהימל תיחת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ

יסד הביא נמצא  מ ה  אר  הפילה  קדם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

נין . אלה(ספרל ביא רה)א  ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ



לחסד  לחן ְְְֵֶֶַָָהצלחה

לחןוהיא להצלחה , ברים, לכ ה מס לת ם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

פרים. כמבאר ,' וכ ְְְְִִֶֶַָָלחסד

)נפ ז "ל)ילט חמוי  אברהם ר י להרה"ג  ְְִִֵַַַַָָָָ



נפלאת סגל ת לי "ב ְְְְִֶֶָֻמסלת 

הביא טב האל פילת ויאמר הסלתלמר... ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ונראת נפלא ת  סגלת ויאמר לי "ב ְְְְְִַָָֹ

לתן דל  יקן וה א מ"ח, יקן  ְְִִִִֵַַָהיקנים 

.מתונ ח ר ְְְִַָנפ

יראל ( והצלחה)סגלת  רכה – ח ן  ער ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ



אליּ ה וּ  ּפ תח כא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

לק לת מסלת   דרה לבית כניסתְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ
ְִַָהפילה

אצ ע(ז"ל החיד"אר נוכתב  י')מ רה סימן ,, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ייע  מרא הלא  ה נסת  לבית  כניסתְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ה הר  תני  והיא  הביא , האל תיחת ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאמר

יז.)ה ף  קיין ,(הק מה ר נן לק א ר , ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ה פה. לק לת מסלת ְְְִִֶֶֶַַַָָֻהיא



ת פ תקל ְְְִִֵֶַָָֻמסל

יעקבסר תב,העב "ץ להגה"קית ז "ל ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָֹ

ה הר  ני מפר  הפ ה קדם ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹפה

ה פה. להתקל ְְְְִִֵֶֶַַָֻמסלת



אי ה אל תח ואמירת  הזהר יד  ְֲִִִִִֵַַַַַָָלי 
פה תקל תאפר ְְְִִֵֶֶַַָ

יתקלבזכ ת הפילה לפני ה אל תיחת אמירת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ה דהפ ת היק תב  מ , ְְִִֶַַַַַָָ

א חצירא יעקב ר י ה דההמל"ן על הרד (גדי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹ



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כ  ּפ תח סגּל ת

נין  ל  ְְִָָיסד

סגתמי קל ימיע מי  אלהימל תיחת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ

יסד הביא נמצא  מ ה  אר  הפילה  קדם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

נין . אלה(ספרל ביא רה)א  ְְִִִִֵֵֵֶָָָָ



לחסד  לחן ְְְֵֶֶַָָהצלחה

לחןוהיא להצלחה , ברים, לכ ה מס לת ם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

פרים. כמבאר ,' וכ ְְְְִִֶֶַָָלחסד

)נפ ז "ל)ילט חמוי  אברהם ר י להרה"ג  ְְִִֵַַַַָָָָ



נפלאת סגל ת לי "ב ְְְְִֶֶָֻמסלת 

הביא טב האל פילת ויאמר הסלתלמר... ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ונראת נפלא ת  סגלת ויאמר לי "ב ְְְְְִַָָֹ

לתן דל  יקן וה א מ"ח, יקן  ְְִִִִֵַַָהיקנים 

.מתונ ח ר ְְְִַָנפ

יראל ( והצלחה)סגלת  רכה – ח ן  ער ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ



אליּ ה וּ  ּפ תח כא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

לק לת מסלת   דרה לבית כניסתְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ
ְִַָהפילה

אצ ע(ז"ל החיד"אר נוכתב  י')מ רה סימן ,, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ייע  מרא הלא  ה נסת  לבית  כניסתְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ה הר  תני  והיא  הביא , האל תיחת ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאמר

יז.)ה ף  קיין ,(הק מה ר נן לק א ר , ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

ה פה. לק לת מסלת ְְְִִֶֶֶַַַָָֻהיא



ת פ תקל ְְְִִֵֶַָָֻמסל

יעקבסר תב,העב "ץ להגה"קית ז "ל ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָֹ

ה הר  ני מפר  הפ ה קדם ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹפה

ה פה. להתקל ְְְְִִֵֶֶַַָֻמסלת



אי ה אל תח ואמירת  הזהר יד  ְֲִִִִִֵַַַַַָָלי 
פה תקל תאפר ְְְִִֵֶֶַַָ

יתקלבזכ ת הפילה לפני ה אל תיחת אמירת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ה דהפ ת היק תב  מ , ְְִִֶַַַַַָָ

א חצירא יעקב ר י ה דההמל"ן על הרד (גדי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹ



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כב  ּפ תח סגּל ת

סח) אי,ל הפה לפני  דה ההר  לד בלי  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

 ת פ תק ל ה'(.אפר  )סד  ְְְִִֵֶֶַָָ



עלה מני ויהיה לטבה ה ל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹיהפ

הל בכה להפ יכ ל  א פת אמר  ת  ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ

עלה מני ולהית לאלטבה ל"עין לז ת , ְְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

," ל למחה יעה  לת ז אלקים וי הר ראתה ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

עלינת , למעלת  ויז ה מתברי נ מ דע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ה'(האריז"ל. )סד  ִַַָ



נצח  לע למת לזת  יכל  אה אחת ְְְִֶֶֶַַַָָָָרגע

"עין רגע  נצח! לע למ ת  לזת יכ ל אה  אחת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ראתה", לחברלא זה  ידי ל על ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

אלי ם  לה יאמרהכר  יראל ל וכאר , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

האל בא נז ה " האל יאת"תח את  ויב ר  ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

למר האל . יה דים ער  ניתאר  תזכ ואם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַ

תי זכ דל את לער אין הפ ת , .את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֻ

ה'( )סד 



אליּ ה וּ  ּפ תח כג~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

הפה מדר היא  האל ְִִִִֵֵֶַַָָָתח

מת,מאן נפ על  ראל ר  ם ממע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חרית פת להתל  מ ד כף  יל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַאל 

כל  מה  ל חה  ללמד צרי ייקא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹאא

די  והא ,מדרגת גתה פי אחד ל  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹללמד,

וזה ה פה , קדם נל יו  ן  ם תקְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

העלינים  קדי  מיקים וראיתי מע י ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהדר
הפ ה קדם  מתנהגים היתר אחר  וזה , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ

,נפ ידיד יאמר  אלהה רה רןתח , ְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

אליעזר(עלמין ... הד ק  מהרב הזוה"ק  על ר , ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מקאמרנא ) סאפרין אליעזר ְְֱִִִִֶֶַַַַָרי 



הראים מים הפה ְְִִִִֵַַַָָָלפני 

מקאמרנאמנהגי  י"ז)ז"ל מהרי"א רא(סימן , ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

אמר ה פה  לפני הרים וי ם ְְְְִִִִֵַַַָָָָה נה

האל הרי תח ד ה מהרב רצ ן" וה "הי , ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

זיע"א.  אלימל ֱִֶֶר '





אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כב  ּפ תח סגּל ת

סח) אי,ל הפה לפני  דה ההר  לד בלי  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

 ת פ תק ל ה'(.אפר  )סד  ְְְִִֵֶֶַָָ



עלה מני ויהיה לטבה ה ל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָֹֹיהפ

הל בכה להפ יכ ל  א פת אמר  ת  ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ

עלה מני ולהית לאלטבה ל"עין לז ת , ְְְְְְֲִִִִִֵַָָֹ

," ל למחה יעה  לת ז אלקים וי הר ראתה ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

עלינת , למעלת  ויז ה מתברי נ מ דע ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ה'(האריז"ל. )סד  ִַַָ



נצח  לע למת לזת  יכל  אה אחת ְְְִֶֶֶַַַָָָָרגע

"עין רגע  נצח! לע למ ת  לזת יכ ל אה  אחת ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ראתה", לחברלא זה  ידי ל על ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

אלי ם  לה יאמרהכר  יראל ל וכאר , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

האל בא נז ה " האל יאת"תח את  ויב ר  ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

למר האל . יה דים ער  ניתאר  תזכ ואם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַ

תי זכ דל את לער אין הפ ת , .את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַֻ

ה'( )סד 



אליּ ה וּ  ּפ תח כג~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

הפה מדר היא  האל ְִִִִֵֵֶַַָָָתח

מת,מאן נפ על  ראל ר  ם ממע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חרית פת להתל  מ ד כף  יל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַאל 

כל  מה  ל חה  ללמד צרי ייקא ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹאא

די  והא ,מדרגת גתה פי אחד ל  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹללמד,

וזה ה פה , קדם נל יו  ן  ם תקְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

העלינים  קדי  מיקים וראיתי מע י ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהדר
הפ ה קדם  מתנהגים היתר אחר  וזה , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ

,נפ ידיד יאמר  אלהה רה רןתח , ְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

אליעזר(עלמין ... הד ק  מהרב הזוה"ק  על ר , ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

מקאמרנא ) סאפרין אליעזר ְְֱִִִִֶֶַַַַָרי 



הראים מים הפה ְְִִִִֵַַַָָָלפני 

מקאמרנאמנהגי  י"ז)ז"ל מהרי"א רא(סימן , ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

אמר ה פה  לפני הרים וי ם ְְְְִִִִֵַַַָָָָה נה

האל הרי תח ד ה מהרב רצ ן" וה "הי , ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

זיע"א.  אלימל ֱִֶֶר '





אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כד ּפ תח סגּל ת

אמירת עת לפה  ממק ְְְְֲִִִִַַַָָָֹלקע

מחתעת ,מק יה חצת, ן  אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹ

ין לאה, ן גמר אחר עד רחל , ְִִִֵֵֵֶַַַָָֹן 

בית אמר  ה א  ין ,בית א מר ְְֵֵֵֵֵֶֶה א

אמר  וקדם לבהנסת, זכ ר האל ,תיחת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ללמד. ר צה  העיקרי ממק יב ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹאז 



חצ ת ן אמירת אחר ְְֲֲִִַַַָלל מדה

 זהנר ברי י  על  חצ ת, ן  אמירת  סדר  ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

לאה , ן  ל  הזמרים ואחר ז "ל ... ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהאר"י

למר לבהנהג זכר האל ביל תיחת , ְְְִִִִִֵַַַַָָָ

לאה , לתן  מל רה  עסק לסמ ריְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ה "א לם הא ,מל רה  ס ד הא ְְִֵֶֶָָָם 

זכר  האל תיחת אחר תב, מצאתי ְְִִִֵַַַַָָָָָָדע,

ה תב  י חאי, ר  מען  ר י מאמר יאמר ְְֲִִַַַַַַָָֹל ב,

דה רס"ה)הר  ף פק די סה, ף נח אמר (רת , ְֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

כד  לעילא, צלתין  ידאי ארימית מען ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָר י

חלקה ן זאה עד ,'וכ לעילא  ע אה ְְְְְִֵַַַָָָָָרע תא 

אליּ ה וּ  ּפ תח כה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

וכא ר  אתי, בעלמא  ין עלמא ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָציקא

מץ . פרת לקן זה ְְְִֵֶֶַַָָָֹאכב

חי (  אי י"א )ן את ו לח  רת  ראנה נה ְִִִֶַַַַָָָָָ



רנן   י ק יאמר  אמירת ְֲִִַַַַַָָָָֹאחר

ל מר מנהג  ירלים, דה עיר החסידים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹ

מני  לאה , ן אחר למא יהא   יְְְִִִֵֵֵַַַָָָק

מנהג אבל  הקרא , אחר היש אמרים  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהם

ל מר  בעירנל זכ ר  ה אל אחר תיחת  ְִִִֵֵַַַַַָָ

זה ואין  ראל, על  יק אמרים  ואז  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהקרא ,

.מנהג יעה  אחד וכל  ְְְְֲִֵֶֶַָָָָקידא,

חי (  אי י "ד)ן את ולח רה רא נה נה ְִִִֶַַַָָָָָָ



ה על יאמרנה  וכמה הי  ְְְִֶֶַַַַַַָָֹזמן

עתוהה ההל  אים מזן   עירנ ה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

בע לעמד  די ה ה, לבית  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָמנחה

אדם ני  וי הח ה , עת ם  ברכים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻרכ ת

מצאין ם באים ה נסת, בית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָתלין 



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כד ּפ תח סגּל ת

אמירת עת לפה  ממק ְְְְֲִִִִַַַָָָֹלקע

מחתעת ,מק יה חצת, ן  אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹ

ין לאה, ן גמר אחר עד רחל , ְִִִֵֵֵֶַַַָָֹן 

בית אמר  ה א  ין ,בית א מר ְְֵֵֵֵֵֶֶה א

אמר  וקדם לבהנסת, זכ ר האל ,תיחת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ללמד. ר צה  העיקרי ממק יב ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹאז 



חצ ת ן אמירת אחר ְְֲֲִִַַַָלל מדה

 זהנר ברי י  על  חצ ת, ן  אמירת  סדר  ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

לאה , ן  ל  הזמרים ואחר ז "ל ... ְְֲִִִִֵֶַַַָָָהאר"י

למר לבהנהג זכר האל ביל תיחת , ְְְִִִִִֵַַַַָָָ

לאה , לתן  מל רה  עסק לסמ ריְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ה "א לם הא ,מל רה  ס ד הא ְְִֵֶֶָָָם 

זכר  האל תיחת אחר תב, מצאתי ְְִִִֵַַַַָָָָָָדע,

ה תב  י חאי, ר  מען  ר י מאמר יאמר ְְֲִִַַַַַַָָֹל ב,

דה רס"ה)הר  ף פק די סה, ף נח אמר (רת , ְֵַַַַַַַַָָָָֹֹ

כד  לעילא, צלתין  ידאי ארימית מען ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָר י

חלקה ן זאה עד ,'וכ לעילא  ע אה ְְְְְִֵַַַָָָָָרע תא 

אליּ ה וּ  ּפ תח כה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

וכא ר  אתי, בעלמא  ין עלמא ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָציקא

מץ . פרת לקן זה ְְְִֵֶֶַַָָָֹאכב

חי (  אי י"א )ן את ו לח  רת  ראנה נה ְִִִֶַַַַָָָָָ



רנן   י ק יאמר  אמירת ְֲִִַַַַַָָָָֹאחר

ל מר מנהג  ירלים, דה עיר החסידים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹ

מני  לאה , ן אחר למא יהא   יְְְִִִֵֵֵַַַָָָק

מנהג אבל  הקרא , אחר היש אמרים  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָהם

ל מר  בעירנל זכ ר  ה אל אחר תיחת  ְִִִֵֵַַַַַָָ

זה ואין  ראל, על  יק אמרים  ואז  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהקרא ,

.מנהג יעה  אחד וכל  ְְְְֲִֵֶֶַָָָָקידא,

חי (  אי י "ד)ן את ולח רה רא נה נה ְִִִֶַַַָָָָָָ



ה על יאמרנה  וכמה הי  ְְְִֶֶַַַַַַָָֹזמן

עתוהה ההל  אים מזן   עירנ ה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

בע לעמד  די ה ה, לבית  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָמנחה

אדם ני  וי הח ה , עת ם  ברכים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻרכ ת

מצאין ם באים ה נסת, בית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָתלין 



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כו ּפ תח סגּל ת

פילת מתלין הה  לבית  א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָההל

מכרח להתרחק, מקם י ולא ם , ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֻהעמידה

ולא יעמ ד ואם , מ להם סמ צ ם בְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ליב, כרח אחרת  ס ה א ליהרא , ח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיב

לח ללמד נה  י זה  אלהה ה תיחת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לב יהיהזכר ולא ה , על מזמרים איזה   א , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ודמם. חי (יב  אי יתר (ן רת ראנה נה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ



ילה ראלק ְְְַַָָָֻמר

והעםאין ח ל, ל יל ת מקרא לקרא ְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

עה , חינת והילה  עה ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָדהמקרא

תב  כמ הדינין, לערר ואין ינין, ה א ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹוה ל

ז"ל, [" מהרח] נןרע ואתח ן, ר ת הצת (ער  ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

איזהם) רק לקר ת ידע  אם נראה מיה ... ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

 א לבמקמן, זכר ה אל תיחת , ְְִִֵֵֶַַָָָ

ויחזר  אתם יקרא מנ קדים , ארית ְְְְְְִִִִִַַָָָֹסרים

מקרא. מקרא עדיף וזה  עמים, ה ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹאתם

חי (  אי ז ')ן הלכה די ר ת ֲִִֵֶַַָָָָ



אליּ ה וּ  ּפ תח כז~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

ה קדם מרְְִֵַָלא

קדם יב ויאמר ק מעת, מה  על  במ ְְִִֵֵֵַַַַָָֹֻ

לב זכ ר  האל רי תיחת קם עד , ְִִִֵַַַַָָ

"ונח ס ק יאמר  אחר  ,' וכ ויתחד ן ְְְְְְִִַַַַַָָֹֹמע ן

ועמד  עמים ... ערה  ים ה '" עיני חן  ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמצא 

.חי (לק  אי נבים)ן רת  ְִִִֵֶַַַָָָ



ד ק ת מצאי מל מלה  סע דת  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאמירת

ה בחר ואר ל ד איזה  לכם לה דיע אלם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

הה ה לחן, על   לנהג  לע דה  ְְְְִִֵַַַַָָָֹֻו

ם למר ונכן  ראי חסידים מי  מענְְֲִִִִִֶַַָָָ

זה א זבחים, ל  מקמן   איזה רק וגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהטרת,

ע דה ולא הם ל עדה  רק ה א  ְְְִֶַַַַַָָֹהד 

הילה ... עדהל דק ת במצאי ְְְֵֶֶַַַַָָָָ

לב זכ ר האל תיחת ללמד נ הגים ְְְֲִִִִִִֵַַָָֹרביעית 

ויתחד ן מען רי קם עד נים  ְְְְְִִִִִִַַַַַָהז ר

ואל  ל ם זה והיה  יפה . מנהג  וה א  ,'וכ ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָמין 



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כו ּפ תח סגּל ת

פילת מתלין הה  לבית  א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָההל

מכרח להתרחק, מקם י ולא ם , ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹֻהעמידה

ולא יעמ ד ואם , מ להם סמ צ ם בְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ליב, כרח אחרת  ס ה א ליהרא , ח ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻיב

לח ללמד נה  י זה  אלהה ה תיחת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

לב יהיהזכר ולא ה , על מזמרים איזה   א , ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ודמם. חי (יב  אי יתר (ן רת ראנה נה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָ



ילה ראלק ְְְַַָָָֻמר

והעםאין ח ל, ל יל ת מקרא לקרא ְְְִִֵֵֶַַַַָֹ

עה , חינת והילה  עה ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָדהמקרא

תב  כמ הדינין, לערר ואין ינין, ה א ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹוה ל

ז"ל, [" מהרח] נןרע ואתח ן, ר ת הצת (ער  ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָ

איזהם) רק לקר ת ידע  אם נראה מיה ... ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָ

 א לבמקמן, זכר ה אל תיחת , ְְִִֵֵֶַַָָָ

ויחזר  אתם יקרא מנ קדים , ארית ְְְְְְִִִִִַַָָָֹסרים

מקרא. מקרא עדיף וזה  עמים, ה ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹאתם

חי (  אי ז ')ן הלכה די ר ת ֲִִֵֶַַָָָָ



אליּ ה וּ  ּפ תח כז~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

ה קדם מרְְִֵַָלא

קדם יב ויאמר ק מעת, מה  על  במ ְְִִֵֵֵַַַַָָֹֻ

לב זכ ר  האל רי תיחת קם עד , ְִִִֵַַַַָָ

"ונח ס ק יאמר  אחר  ,' וכ ויתחד ן ְְְְְְִִַַַַַָָֹֹמע ן

ועמד  עמים ... ערה  ים ה '" עיני חן  ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמצא 

.חי (לק  אי נבים)ן רת  ְִִִֵֶַַַָָָ



ד ק ת מצאי מל מלה  סע דת  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָאמירת

ה בחר ואר ל ד איזה  לכם לה דיע אלם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

הה ה לחן, על   לנהג  לע דה  ְְְְִִֵַַַַָָָֹֻו

ם למר ונכן  ראי חסידים מי  מענְְֲִִִִִֶַַָָָ

זה א זבחים, ל  מקמן   איזה רק וגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהטרת,

ע דה ולא הם ל עדה  רק ה א  ְְְִֶַַַַַָָֹהד 

הילה ... עדהל דק ת במצאי ְְְֵֶֶַַַַָָָָ

לב זכ ר האל תיחת ללמד נ הגים ְְְֲִִִִִִֵַַָָֹרביעית 

ויתחד ן מען רי קם עד נים  ְְְְְִִִִִִַַַַַָהז ר

ואל  ל ם זה והיה  יפה . מנהג  וה א  ,'וכ ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָמין 



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כח ּפ תח סגּל ת

יחזקאל  ה טן ברי ה לי. יעזר  צבאת ה' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹי

." נר ֲִֵַחלי

למ)"ת תע"ו)רה סימן חי  אי הן לבעל ְְִִִֵַַַַָָָ



קד ת מצאי  אמירת ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹסדר

 מנהגלאבי אדני  רא י לחי עטרת נזכר ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָֹ

[אבי הא חיהע לם אי ל מר ה ן ,[ ֲִִֵַַַַָָָ

לב זכ ר  האל מאהתיחת אמר  ק דם ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

רביעית סעדה  היינ] ה זרים עמים  ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹל ים

ע ה נ הגים אנחנ וכן ,[ קד ת מצאי –ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

נודר נעים. מה טב  מה   ע בר  ,ביתנְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

עמים ,  'וכ לחי ה  ואמר ם  ס ק ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹלכ ל 

קצות. ה  חי (נגד  אי ו צא )ן רת  נה נה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ



מלא המל ה סעדת  ת ם  תא ְְְְֶַַַַַַָָל מר

קדםוכן אמרים לכן  זה , עין  ם תב עד  ְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

היא א מהימנתא, סע דתא אתקינ ְְְְְִִִִֵַָָָָָנטילה

טים ואמרים  מיחא , מל א  דוד  ְְְְְְְִִִִִַָָָָסע דתא

אליּ ה וּ  ּפ תח כט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

ה ע דה , ת הל ם עליו  ל ה לדוד ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהכים

,ז סעדה מ רה  ועסק  לד  ביל על ם ְְְִִִִֵֶַַָָ

ע ד לב  זכר האל תיחת  למר מנהגנ ְְִִִֵֵֵַַַָָָן

,ז סע דה ת טב העם  המבר ה א  י וגם ְְְְִֵַַַַַַָ

ימינ מהרה  בא  וד ן  מיח מלכת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

חי (אמן .  אי ו צא )ן נה נה ְִִֵֵֵֶַַָָָָ



דק ת מצאי מרלא לנפ מאד ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻמסל
מילה בברית –ְִִִָ

ז"ל וכתב מרי ,"להמהרחההב אחר א מר היה ְְְִֵַַַַַַַָָָָָָ

עד  ל מר הגים מ האלהים  ל ְְְֱֲִִִֶֶַַָֹוי ן

יקרא ו ב ז"ל  ה אל צרפי ק"ך  ואחר ְְְִִֵֵֵַַָָָָָאן ...

האל ה באתיחת  ' וכ ואמר האל תח , ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

התקנין אל ספר  מאד מסלת סגלת  היא אר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֻ

סא אצל ברית  עמד עת וגם האת עת פְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹה

האל אל ה.ל צרפי הק"ך  עם  ִִִֵֵֵֵֶָָ

המים(ספר פי"ח)חמת  ת אלגאזי למהרי"י ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ





אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~כח ּפ תח סגּל ת

יחזקאל  ה טן ברי ה לי. יעזר  צבאת ה' ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹי

." נר ֲִֵַחלי

למ)"ת תע"ו)רה סימן חי  אי הן לבעל ְְִִִֵַַַַָָָ



קד ת מצאי  אמירת ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹסדר

 מנהגלאבי אדני  רא י לחי עטרת נזכר ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָֹ

[אבי הא חיהע לם אי ל מר ה ן ,[ ֲִִֵַַַַָָָ

לב זכ ר  האל מאהתיחת אמר  ק דם ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

רביעית סעדה  היינ] ה זרים עמים  ְְְְְְִִִִִִִַַָָָֹל ים

ע ה נ הגים אנחנ וכן ,[ קד ת מצאי –ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹ

נודר נעים. מה טב  מה   ע בר  ,ביתנְְְְִִֵֵֵַַַָָָ

עמים ,  'וכ לחי ה  ואמר ם  ס ק ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹלכ ל 

קצות. ה  חי (נגד  אי ו צא )ן רת  נה נה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ



מלא המל ה סעדת  ת ם  תא ְְְְֶַַַַַַָָל מר

קדםוכן אמרים לכן  זה , עין  ם תב עד  ְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

היא א מהימנתא, סע דתא אתקינ ְְְְְִִִִֵַָָָָָנטילה

טים ואמרים  מיחא , מל א  דוד  ְְְְְְְִִִִִַָָָָסע דתא

אליּ ה וּ  ּפ תח כט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

ה ע דה , ת הל ם עליו  ל ה לדוד ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָהכים

,ז סעדה מ רה  ועסק  לד  ביל על ם ְְְִִִִֵֶַַָָ

ע ד לב  זכר האל תיחת  למר מנהגנ ְְִִִֵֵֵַַַָָָן

,ז סע דה ת טב העם  המבר ה א  י וגם ְְְְִֵַַַַַַָ

ימינ מהרה  בא  וד ן  מיח מלכת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעל

חי (אמן .  אי ו צא )ן נה נה ְִִֵֵֵֶַַָָָָ



דק ת מצאי מרלא לנפ מאד ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻמסל
מילה בברית –ְִִִָ

ז"ל וכתב מרי ,"להמהרחההב אחר א מר היה ְְְִֵַַַַַַַָָָָָָ

עד  ל מר הגים מ האלהים  ל ְְְֱֲִִִֶֶַַָֹוי ן

יקרא ו ב ז"ל  ה אל צרפי ק"ך  ואחר ְְְִִֵֵֵַַָָָָָאן ...

האל ה באתיחת  ' וכ ואמר האל תח , ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

התקנין אל ספר  מאד מסלת סגלת  היא אר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֻ

סא אצל ברית  עמד עת וגם האת עת פְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹה

האל אל ה.ל צרפי הק"ך  עם  ִִִֵֵֵֵֶָָ

המים(ספר פי"ח)חמת  ת אלגאזי למהרי"י ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ





אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ל  ּפ תח סגּל ת

בית וכן – אב תעה " האל "תח ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָלמר
רח"ל ֵָָהאבל 

"ת ע ן ודהרחבה  דודברי  ר' האן (להרב  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ל"ט ) סימן  ח "ב  ליט"א לה כיחטהרני  ארי ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָ

" לקרא ר בריו אלהוסף תח  ת עה" ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻ

מםאב רח"ל, אבל בית הין ה א וכן ה א, ְְְִִֵֵֵֶַָָ

לאמרם  ר  הם סדר  מן ם וכתב , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

 תלקר ראל  דלי   אבנהג .תעה ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָ



ה לפני  ת  חל  הנה ראְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

לםואם יאמר חה ת, ה נה רא חל  ְְְִִַַַָָָָָָֹֹ

' וכ חיל  ואת  'וכ הרת מלאכי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָעליכם

ח') את רס"ב סימן לעיל תב מ) ב י  ואחר , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

ויאמר ממקהאל ה ס קיםתיחת וא ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

ואתקינ ת ליל ההר יאמר  ואחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָֹֹזר ,

' וכ חיםסעדתא ארח רס"ב סימן לעיל תב מ) ְְְְְִִֵֶַַָָָ

("יע.)ים הח ג ')ף תקפ"ג  סימן ח' חלק  חים ארח ְִִִֵֶַַַַַָ



אליּ ה וּ  ּפ תח לא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

ה רים ים מצאי לחנ על אתה ְְִִֵַַַָָָֻל מר

הריםרמ"א, ים מצאי מחים א כלים ְְְְִִִִֵֵַָָָ

ליל  ה ענית סעדת אכל אחר .'ְְְֲִֵֶַַַַַַֹוכ

ה לחן על  יאמר  ר , תיחתמצאי ְְִִֵַַַַָָֹֻ

הביא הב.אלל זכר ִִֵַַָָָ

הח ים( כ "ז)ף את תרכ "ד סימן ח ' חלק  ח ים  ארח  ִִִֵֶַַַַַָ



ה רים ים מצאי תא ְִִֵַַָָלמר

ר,אחר מ צאי ליל הענית סע דת אכל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹ

הלחן  על לביאמר זכ ר  ה אל .תיחת  ְְִִֵַַַַַָָָֹֻ

מהימנא רעיא ללמד ז"ל, יעב"ץ הרב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹוכתב

אמ ר. חי (רת  אי ו ל(ן רת  ֱִֵֶֶַַַַָָָָ



לי דמעת  ה רים  ים  תא ְְִִִִַַָָָֹיאמר

ילמדואחר  האל ריתיחת  זר  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ

בהר ע"ב)נים. נ"ו  ף ח :(ר ת ְִִַַַַַַָָֹ

,' וכ  לקל תח , יצחק רי  רעה ", ְְְְְְִִִַַַַָָֹ"מרבת

וכל  וחיל... רעה  מר ב ת דא קימנא ה ְְְְְְְִֵַַַַָָָֹעד



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ל  ּפ תח סגּל ת

בית וכן – אב תעה " האל "תח ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָלמר
רח"ל ֵָָהאבל 

"ת ע ן ודהרחבה  דודברי  ר' האן (להרב  ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ל"ט ) סימן  ח "ב  ליט"א לה כיחטהרני  ארי ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָ

" לקרא ר בריו אלהוסף תח  ת עה" ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻ

מםאב רח"ל, אבל בית הין ה א וכן ה א, ְְְִִֵֵֵֶַָָ

לאמרם  ר  הם סדר  מן ם וכתב , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

 תלקר ראל  דלי   אבנהג .תעה ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָ



ה לפני  ת  חל  הנה ראְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

לםואם יאמר חה ת, ה נה רא חל  ְְְִִַַַָָָָָָֹֹ

' וכ חיל  ואת  'וכ הרת מלאכי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָעליכם

ח') את רס"ב סימן לעיל תב מ) ב י  ואחר , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ

ויאמר ממקהאל ה ס קיםתיחת וא ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ

ואתקינ ת ליל ההר יאמר  ואחר ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָֹֹזר ,

' וכ חיםסעדתא ארח רס"ב סימן לעיל תב מ) ְְְְְִִֵֶַַָָָ

("יע.)ים הח ג ')ף תקפ"ג  סימן ח' חלק  חים ארח ְִִִֵֶַַַַַָ



אליּ ה וּ  ּפ תח לא~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

ה רים ים מצאי לחנ על אתה ְְִִֵַַַָָָֻל מר

הריםרמ"א, ים מצאי מחים א כלים ְְְְִִִִֵֵַָָָ

ליל  ה ענית סעדת אכל אחר .'ְְְֲִֵֶַַַַַַֹוכ

ה לחן על  יאמר  ר , תיחתמצאי ְְִִֵַַַַָָֹֻ

הביא הב.אלל זכר ִִֵַַָָָ

הח ים( כ "ז)ף את תרכ "ד סימן ח ' חלק  ח ים  ארח  ִִִֵֶַַַַַָ



ה רים ים מצאי תא ְִִֵַַָָלמר

ר,אחר מ צאי ליל הענית סע דת אכל ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֹ

הלחן  על לביאמר זכ ר  ה אל .תיחת  ְְִִֵַַַַַָָָֹֻ

מהימנא רעיא ללמד ז"ל, יעב"ץ הרב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹוכתב

אמ ר. חי (רת  אי ו ל(ן רת  ֱִֵֶֶַַַַָָָָ



לי דמעת  ה רים  ים  תא ְְִִִִַַָָָֹיאמר

ילמדואחר  האל ריתיחת  זר  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ

בהר ע"ב)נים. נ"ו  ף ח :(ר ת ְִִַַַַַַָָֹ

,' וכ  לקל תח , יצחק רי  רעה ", ְְְְְְִִִַַַַָָֹ"מרבת

וכל  וחיל... רעה  מר ב ת דא קימנא ה ְְְְְְְִֵַַַַָָָֹעד



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~לב  ּפ תח סגּל ת

יקרא הענין  תאל ויעלה  , לי דמע ת ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָ

מפיר ת זרה איזה  ל נגזרה ול ם חס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָאם

ידי על עה  לחבה, עליו ימוהס ְְְְְִִֵַַַַָָָָהחנת

הה א העלי ן מקם אר יע דל אמר  ְְֱִִֶֶֶַַַָָֻ

העלמ ת לכל  הא" אני אני י  עה  ל "רא לב ְְְֲֲִִִֵַַָָָָ

ל ויב טים, הרחמים א ר וית ְְְְֲִִִִִִַַַַָהינים

ורעת. ק ת זרת ל  ְְֵֵָָָָָמעליו

המים( פ "ה)חמת  הרים  י ם  אלגאזי  למהרי"י  ְְְִִִִִֶַַַַַַַָ



אז ללמד  רי האכילה עת  ת א ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹללמד
הסר רת  ְִַַַָם

חיההרב  אי רמה)ן רת הרה על ספר) ְְְִִֶַַַַַַָָָָָ

ואמר  :נ ל וזה  נים"תב, לפי "לחם  רמז ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ר קראים סד ברי  הלחן על ן ם למד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ה גלה לד מבד לכן "נים " חסידים , נהגים  ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָ

עת  ואפיל היץ, לילת אפיל מע ה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַואנ י

ה לחן  על  ללמד עסק, איזה בעב ר  נחזים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהם

'האל לב.'תח זכר ה ביא ִִֵַַַָָָָ



אליּ ה וּ  ּפ תח לג~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

לפני ה אל תח  רא והענא ב עת  ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָליל
ְִָָהא רא

חהמד ילמד  אלההארא  ,תיחת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

בעימה , ררה פה  תבה  ְְְְִִֵֵָָָָָָבה 

אמרים הל פי  ה רל טע ת ע ְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻוין 

יאמר  וכן ,ל קרינן  ל מר וצרי , לי ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹקרינן

ה ירסא היא  י פין, מנח לא  ְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹקרקפתא

מעדה כ נה, הארא ללמד כה מי ,וארי  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ר א הענא א ה בר, קה  ה א  רא ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָבארא

רגליו  על לעמד נקל יהיה זטא לפי ארא וה ל , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יהרא. צד יהיה וא אדם, ל  חְְֲִֶֶֶַָָָֹֹֻ

חי ( ל סיון)מ עד  חד ח ' סימן זי "ע פלאג 'י להגר"ח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ



ה אל תח  אמירת ֲִִִֵַַַָָָנ ים

חצת ,על  ן  למר  לנים ראי אין נראה , ן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

רה מיה לאה, ן  הן רחל  ן ִִִֵֵֵֵַָָָהן

קפידה , אין ה ביתנעל  הים מנהג  וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ה חר  עלת ק דם אמרת ואיןע מדים , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ

חצ ת, ן  אלהאמרת תיחת למדת אא ְְְֲִִִֵֶַָָ



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~לב  ּפ תח סגּל ת

יקרא הענין  תאל ויעלה  , לי דמע ת ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָ

מפיר ת זרה איזה  ל נגזרה ול ם חס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָאם

ידי על עה  לחבה, עליו ימוהס ְְְְְִִֵַַַַָָָָהחנת

הה א העלי ן מקם אר יע דל אמר  ְְֱִִֶֶֶַַַָָֻ

העלמ ת לכל  הא" אני אני י  עה  ל "רא לב ְְְֲֲִִִֵַַָָָָ

ל ויב טים, הרחמים א ר וית ְְְְֲִִִִִִַַַַָהינים

ורעת. ק ת זרת ל  ְְֵֵָָָָָמעליו

המים( פ "ה)חמת  הרים  י ם  אלגאזי  למהרי"י  ְְְִִִִִֶַַַַַַַָ



אז ללמד  רי האכילה עת  ת א ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹללמד
הסר רת  ְִַַַָם

חיההרב  אי רמה)ן רת הרה על ספר) ְְְִִֶַַַַַַָָָָָ

ואמר  :נ ל וזה  נים"תב, לפי "לחם  רמז ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ר קראים סד ברי  הלחן על ן ם למד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

ה גלה לד מבד לכן "נים " חסידים , נהגים  ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָ

עת  ואפיל היץ, לילת אפיל מע ה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַואנ י

ה לחן  על  ללמד עסק, איזה בעב ר  נחזים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻהם

'האל לב.'תח זכר ה ביא ִִֵַַַָָָָ



אליּ ה וּ  ּפ תח לג~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~סגּל ת 

לפני ה אל תח  רא והענא ב עת  ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָליל
ְִָָהא רא

חהמד ילמד  אלההארא  ,תיחת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

בעימה , ררה פה  תבה  ְְְְִִֵֵָָָָָָבה 

אמרים הל פי  ה רל טע ת ע ְְְְְְְִִִֵַַַָָֹֻוין 

יאמר  וכן ,ל קרינן  ל מר וצרי , לי ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹקרינן

ה ירסא היא  י פין, מנח לא  ְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹקרקפתא

מעדה כ נה, הארא ללמד כה מי ,וארי  ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ר א הענא א ה בר, קה  ה א  רא ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָבארא

רגליו  על לעמד נקל יהיה זטא לפי ארא וה ל , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יהרא. צד יהיה וא אדם, ל  חְְֲִֶֶֶַָָָֹֹֻ

חי ( ל סיון)מ עד  חד ח ' סימן זי "ע פלאג 'י להגר"ח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ



ה אל תח  אמירת ֲִִִֵַַַָָָנ ים

חצת ,על  ן  למר  לנים ראי אין נראה , ן ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

רה מיה לאה, ן  הן רחל  ן ִִִֵֵֵֵַָָָהן

קפידה , אין ה ביתנעל  הים מנהג  וכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ה חר  עלת ק דם אמרת ואיןע מדים , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ

חצ ת, ן  אלהאמרת תיחת למדת אא ְְְֲִִִֵֶַָָ



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~לד ּפ תח סגּל ת

לב וזקינתי זכ ר זה, צא ל ד קצת , ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מנה . רקי י"ח  למדת היתה  ְְְִִֵֶֶָָָתנצב"ה 

עלים("ת ט )רב סימן ירים סד  א חלק  ְְִִִֵֶַָָָ



אילנת רת  עת תא ְְִִֵַַָָלמר 

אתעת למר ענין  י האילנת פילתרת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

"ה אל "תח  לב  זכר ה סאלנד וכן , ְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

זה . למר סח ל  בהדת ְִִֶֶֶַַַַָרים



אליּ ה וּ  ּפ תח לה ~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

ֵֶספר

ýהŁ אל ćתח ְִִִֵַַָָָגימטריא₣ת

וסֹודֹות ְְִָרמזים 

– א  –

ùמעלת נפלא  חùò₣ן ýראý ýיטùה יקרים ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָיהýדים
'ýהŁאל òל'ćתח  ùגימטרŁא האדם ùהתù₣נן הŽה – ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אלŁהý'הfiflים מנין'ćתח ע₣לים òהם יýכח  – ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
òע ₣לים (540)תק "מ ענינים flה לאחד  אחד ýנבאר ,ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

תק"מ. ְְִָלענין 

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

– למþל'האחד ý ז'אמירת ידי òעל ýהיינ , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
מאמר את אלŁהýהאדם למþלćתח ז₣כה הýא ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ

לט ₣בה. עניניו  ùכל  ýְְְְִָָָָָָברכה



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~לד ּפ תח סגּל ת

לב וזקינתי זכ ר זה, צא ל ד קצת , ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מנה . רקי י"ח  למדת היתה  ְְְִִֵֶֶָָָתנצב"ה 

עלים("ת ט )רב סימן ירים סד  א חלק  ְְִִִֵֶַָָָ



אילנת רת  עת תא ְְִִֵַַָָלמר 

אתעת למר ענין  י האילנת פילתרת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

"ה אל "תח  לב  זכר ה סאלנד וכן , ְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

זה . למר סח ל  בהדת ְִִֶֶֶַַַַָרים



אליּ ה וּ  ּפ תח לה ~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

ֵֶספר

ýהŁ אל ćתח ְִִִֵַַָָָגימטריא₣ת

וסֹודֹות ְְִָרמזים 

– א  –

ùמעלת נפלא  חùò₣ן ýראý ýיטùה יקרים ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָיהýדים
'ýהŁאל òל'ćתח  ùגימטרŁא האדם ùהתù₣נן הŽה – ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

אלŁהý'הfiflים מנין'ćתח ע₣לים òהם יýכח  – ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
òע ₣לים (540)תק "מ ענינים flה לאחד  אחד ýנבאר ,ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

תק"מ. ְְִָלענין 

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

– למþל'האחד ý ז'אמירת ידי òעל ýהיינ , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ
מאמר את אלŁהýהאדם למþלćתח ז₣כה הýא ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ

לט ₣בה. עניניו  ùכל  ýְְְְִָָָָָָברכה



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~לו ּפ תח גימטריאוֹ ת

– ùכŽ₣ר'והôני מנúן לflה ûòוד 'ûוד ýהיינ , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ùן מ òיח את flòע ₣רר  הי₣ת  ùכŽ₣ר מנúן בר  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהflלך

.ýויגאלנ Łòב₣א  ûְְִִֵֶָָָוד

– הôכינה'והôליòי אמירת'נף ידי òעל , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
הôכינה, נפי חת נכנסים ýהŁ אל ćתח  ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמאמר

ל úאfiה. ְְִַָֻוז₣כים 

– רחל'והרביעי אמירת'קבר ידי òעל ćתח , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ýהŁאלýאבינ אצל  רחמים  מע ₣ררת ýנfl א רחל  ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

אמן. ýויגאלנ הòflיח כף Łòב₣א ôùòְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמים 

– ב  –

ýהŁאל 'ćתיחת òל òהúימטרŁא ýראý ע₣ד ýיטù ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָה
תתרי"ח מנין  ע₣לה – ùזה (1018)ה Žביא' úם  ýנבאר , ְְְִִֵֶַַַָָָָ

תתרי"ח . למנין òע ₣לים ענינים ְְְִִִִֶָָע ₣ד 

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

– והôני  "ýנאהב ע₣לם "אהבת – ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָהאחד
אמת". ֱֲֶַַ"זעקת

אליּ ה וּ  ּפ תח לז~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

– ג  –

ע ₣לה הŽביא' ýהŁ אל 'ćתח  òל  הúימטרŁא. ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוער
תר "ח  (608)למנין ְְִָ

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

הפfiה   ùכלל ùע ₣לם  òýיא אין   ְְִִֵֵֶַָָָָָָהאחד
₣ù ýמכניס ,òýאŁ מ האדם את מ₣ציא ₣þ ה ְְִִִֵֶַַַָָָָה čד ₣òה

ùע₣לם . ü גמתû ôאין והõמחה  ÿùח₣ן , ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻמ ûת

ýנfiò הúד ₣ל ה ח ýזה  הÿנקים מ òמיד  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוה ôני
הflקטרגים . ל את ýלה ùòית ,ýא₣יבינ את ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלנČח

 ýצדקנ מòיח   òאמירתוה ôלי òי ,ýהיינ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַ
אלŁהýמאמר  הòflיח ćתח ùיאת  את מזרזת  ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

üאמירת ידי ועל  ćùתח , לה₣פיע לúאfiה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻוג₣רמת
אמן. ýימינù ùמהרה ýצדקנ מ òיח לביאת  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָנזה
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– ùכŽ₣ר'והôני מנúן לflה ûòוד 'ûוד ýהיינ , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ùן מ òיח את flòע ₣רר  הי₣ת  ùכŽ₣ר מנúן בר  ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהflלך

.ýויגאלנ Łòב₣א  ûְְִִֵֶָָָוד

– הôכינה'והôליòי אמירת'נף ידי òעל , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
הôכינה, נפי חת נכנסים ýהŁ אל ćתח  ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמאמר

ל úאfiה. ְְִַָֻוז₣כים 

– רחל'והרביעי אמירת'קבר ידי òעל ćתח , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ýהŁאלýאבינ אצל  רחמים  מע ₣ררת ýנfl א רחל  ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

אמן. ýויגאלנ הòflיח כף Łòב₣א ôùòְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמים 

– ב  –

ýהŁאל 'ćתיחת òל òהúימטרŁא ýראý ע₣ד ýיטù ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָה
תתרי"ח מנין  ע₣לה – ùזה (1018)ה Žביא' úם  ýנבאר , ְְְִִֵֶַַַָָָָ

תתרי"ח . למנין òע ₣לים ענינים ְְְִִִִֶָָע ₣ד 

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

– והôני  "ýנאהב ע₣לם "אהבת – ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָהאחד
אמת". ֱֲֶַַ"זעקת

אליּ ה וּ  ּפ תח לז~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

– ג  –

ע ₣לה הŽביא' ýהŁ אל 'ćתח  òל  הúימטרŁא. ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוער
תר "ח  (608)למנין ְְִָ

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

הפfiה   ùכלל ùע ₣לם  òýיא אין   ְְִִֵֵֶַָָָָָָהאחד
₣ù ýמכניס ,òýאŁ מ האדם את מ₣ציא ₣þ ה ְְִִִֵֶַַַָָָָה čד ₣òה

ùע₣לם . ü גמתû ôאין והõמחה  ÿùח₣ן , ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻמ ûת

ýנfiò הúד ₣ל ה ח ýזה  הÿנקים מ òמיד  ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוה ôני
הflקטרגים . ל את ýלה ùòית ,ýא₣יבינ את ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָלנČח

 ýצדקנ מòיח   òאמירתוה ôלי òי ,ýהיינ ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַ
אלŁהýמאמר  הòflיח ćתח ùיאת  את מזרזת  ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

üאמירת ידי ועל  ćùתח , לה₣פיע לúאfiה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻוג₣רמת
אמן. ýימינù ùמהרה ýצדקנ מ òיח לביאת  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָנזה



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~לח ּפ תח גימטריאוֹ ת

– ד –

זכýר  הŽביא ýהŁ אל 'ćתח òל  הúימטרŁא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוער
למנין ע₣לה (888)לט₣ב ' ְְִֶַָ

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

ôעל  לה₣רים, מהŁלדים  נחת = נחת òל  ף  =ְִִֵֶֶַַַַַַַַָ
נחת  òל ýלכף מהŁלדים, לנחת ז₣כה  üאמירת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָידי

הענינים . ùְְִִָָָכל

Łזה üאמירתù הרגיל חŁים, ùספר ý תבנ =ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ט₣בים. חŁים ùספר ְְִִִֵֵֶַָלהתב

להינצל יóראל ý יז ü אמירתù מלכŁ₣ת, òע ýùד  =ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻ
מלכ Ł₣ת . ְְְִַֻמòיע ýùד 

ò₣פר ₣ ק₣ל  ל òמ ₣ע ונזה flאד, חזק  ò₣פר ק ₣ל  =ְְְְִִֶַָָָָֹ
הòflיח. מל òִֶֶֶַַָל

י  ùיóראל, מòה Łת fiúה ýמ Łד ùיóראל , מ òה =ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אחר₣ן ú₣אל וה ýא רא ò₣ן ú₣אל הýא ýנùר ְֲִֵֵֵֶַַֹמòה

ויחי) ćר òת ò₣דčה החŁים  א ₣ר .(ז ₣הר , ְִִַַַַַַָָָ

אליּ ה וּ  ּפ תח לט ~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

 ה

זכ₣ר  הŽביא ýהŁ אל "ćתח òל  הúימטרŁא ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוער
 5311 = ואמר" ְַַָלÿ₣ב

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

הוי"ה ùיראת אם  י ùחÿאים  �ù ל יק Žא "אל  =ְְְְִִִִִֵַַַַַָ
הŁ₣ם" יז)ל כג, ćרק .(מ òלי ְִֵֶֶַָ

ò₣דčה ז₣הר fiò₣מדי ùח ₣נים, ûירה =ְְִִֵֶַַַַָָ
יóראל על  הčד₣òה הôכינה את ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָממ òיכים 

ùח₣נים. ûירה רùית ל ₣ ְְְִִִִַַַָָוע₣óים

ל òמ וז₣כים העינים, òמירת  העינים.= ירת  ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

ל óמחה Łòז ה óùמחה, ט ₣ב יהיה ט₣ב ח òב =ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
לט ₣בה. ćיתה וה ל  ט ₣ב₣ת ýלמחòב₣ת  úְְְְְֲִֵַַַָָָֹד₣לה



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~לח ּפ תח גימטריאוֹ ת

– ד –

זכýר  הŽביא ýהŁ אל 'ćתח òל  הúימטרŁא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוער
למנין ע₣לה (888)לט₣ב ' ְְִֶַָ

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

ôעל  לה₣רים, מהŁלדים  נחת = נחת òל  ף  =ְִִֵֶֶַַַַַַַַָ
נחת  òל ýלכף מהŁלדים, לנחת ז₣כה  üאמירת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָידי

הענינים . ùְְִִָָָכל

Łזה üאמירתù הרגיל חŁים, ùספר ý תבנ =ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ט₣בים. חŁים ùספר ְְִִִֵֵֶַָלהתב

להינצל יóראל ý יז ü אמירתù מלכŁ₣ת, òע ýùד  =ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֻ
מלכ Ł₣ת . ְְְִַֻמòיע ýùד 

ò₣פר ₣ ק₣ל  ל òמ ₣ע ונזה flאד, חזק  ò₣פר ק ₣ל  =ְְְְִִֶַָָָָֹ
הòflיח. מל òִֶֶֶַַָל

י  ùיóראל, מòה Łת fiúה ýמ Łד ùיóראל , מ òה =ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אחר₣ן ú₣אל וה ýא רא ò₣ן ú₣אל הýא ýנùר ְֲִֵֵֵֶַַֹמòה

ויחי) ćר òת ò₣דčה החŁים  א ₣ר .(ז ₣הר , ְִִַַַַַַָָָ

אליּ ה וּ  ּפ תח לט ~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

 ה

זכ₣ר  הŽביא ýהŁ אל "ćתח òל  הúימטרŁא ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוער
 5311 = ואמר" ְַַָלÿ₣ב

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ

הוי"ה ùיראת אם  י ùחÿאים  �ù ל יק Žא "אל  =ְְְְִִִִִֵַַַַַָ
הŁ₣ם" יז)ל כג, ćרק .(מ òלי ְִֵֶֶַָ

ò₣דčה ז₣הר fiò₣מדי ùח ₣נים, ûירה =ְְִִֵֶַַַַָָ
יóראל על  הčד₣òה הôכינה את ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָממ òיכים 

ùח₣נים. ûירה רùית ל ₣ ְְְִִִִַַַָָוע₣óים

ל òמ וז₣כים העינים, òמירת  העינים.= ירת  ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

ל óמחה Łòז ה óùמחה, ט ₣ב יהיה ט₣ב ח òב =ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
לט ₣בה. ćיתה וה ל  ט ₣ב₣ת ýלמחòב₣ת  úְְְְְֲִֵַַַָָָֹד₣לה



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~מ ּפ תח גימטריאוֹ ת

ו
נòמה, רýח, ,òנפ "ýúף, òל  הúימטרŁא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָוער

 1188 = יחידה" ְִַָָחŁה,

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ
יחýדים. ס₣ד, הלכה, úמרא, מòנה, מקרא, =ְְְֲִִִִָָָָָָ

חלקי ל fiיýflד  òלימýת ידי  ôעל ופלא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהפלא
ל  עם מהýúף ýčנ₣, את לה òלים ז₣כה  ְְִִִֵֶֶַַַָָה ₣רה

הòŽמה . ְְֵֶַָָחלקי

אתמקרא: לקùל הלי òהýא הýúף, נגד הýא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
למי  ימים, אריכ ýת  flבטיחה ה₣רה ýלזה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָהòŽמה,

רýúם. ואחד מקרא òנים  הćרòה את  úòְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ₣מר

הûם מòנה: ùחינת  òהýא  ò פŽה נגד היא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
החיýתי  הח הýא  "הòflנה" הýúף, ₣ תùòְְִִֶַַַַַַָֹ
הן לרעה, והן לט ₣בה הן האדם  את  òְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ"מ Žòה"
רק  הם הćגמים òל ýכמ ₣ ל ćסýל . והן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָלòר
òרב  הýא  ן תחטא", י òנפ" òת ýב מ₣ ,òנפùְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹ
ר₣א₣ת ýעינינ וכן הòflנה, ùהבנת  הם ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָהflחל ₣ק₣ת

ûùם. הם  רח"ל הflחל₣ת  òֲֵֶַַַָֹרב

אליּ ה וּ  ּפ תח מא~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

הfiב úמרא: ùחינת  òהýא הרýח, ùחינת  הýא ְְְִִֵֶַַַַָָָ
חŁב  אדם  ל  ýלם. האברים לכל  הûם flòְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָח fiק
למ ýד  ùהלכ₣ת  הרמ ù"ם ćòסק מ ₣ úמרא, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָללמ ₣ד 

הćרד"ס. חלקי ל  ללמ ₣ד יב₣א ýמ Žflה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ₣רה.

ה',הלכה: ט ₣ב י ýראý ý טעמ הòŽמה, ùחינת  ְְְֲֲִִַַַָָָָ
ùן òהýא ל₣ מבטח י₣ם ùכל  הלכ₣ת ה ô₣נה ְְֲֶֶֶַָָָָֻ"ל
ל₣ אין òû קflה ùית Žòחרב מŁ₣ם  הùא" ְְִִֵֵֶֶַַַָָָע₣לם
ùלבד. הלכה òל אfl₣ת  ד ' אfiא הýא  ýרù ò₣דčְְֲִֶֶַַַָָָָָלה

לקיים , מנת על  הýא הלימ ýד נòמת òעčר וה ýא ְְְְִִִֵֶַַַַַָ
את   לז האדם òל עב₣דת₣ òהעčר  מ₣ ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָה ₣רה,

לòŽמה . Łòזה די  ,₣òְְְְִֵֶֶַַָָנפ

ה₣רהס ₣ד: ל  òל  החýŁת  הýא י חŁה, ùְִִֶַַַַַָָָחינת
האריז"ל . ýבכתבי ò₣דčה ùז ₣הר òתýב ְְְְֲִִֵֶַַַָָָמ ₣

רק יח ýדים: ז₣כים להם י יחידה, ùחינת ְְִִִִִִֶַַָָ
ùכל  רù ית בה' ýדבקים עצמם, ý כזיò ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהûČיקים
עם  להתחùר ז₣כים ואז òעה, ýבכל רגע  ýבכל  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָעת 
ט₣ב  òם הùעל דגמת úמ ýר, ùאחד ýת  ְְְְִֵֶַַַַַַָֻהòי"ת 

הčדמ ₣נים. והûČיקים זיע"א  ò₣דčְְְִִִַַַַַָָָה



אליּ ה וּ ~~~~~~~~~~~~~~~~~מ ּפ תח גימטריאוֹ ת

ו
נòמה, רýח, ,òנפ "ýúף, òל  הúימטרŁא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָוער

 1188 = יחידה" ְִַָָחŁה,

ּכמנין:ּבגימטרּיא ְְְְִִִַַָ
יחýדים. ס₣ד, הלכה, úמרא, מòנה, מקרא, =ְְְֲִִִִָָָָָָ

חלקי ל fiיýflד  òלימýת ידי  ôעל ופלא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהפלא
ל  עם מהýúף ýčנ₣, את לה òלים ז₣כה  ְְִִִֵֶֶַַַָָה ₣רה

הòŽמה . ְְֵֶַָָחלקי

אתמקרא: לקùל הלי òהýא הýúף, נגד הýא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
למי  ימים, אריכ ýת  flבטיחה ה₣רה ýלזה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָהòŽמה,

רýúם. ואחד מקרא òנים  הćרòה את  úòְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ₣מר

הûם מòנה: ùחינת  òהýא  ò פŽה נגד היא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
החיýתי  הח הýא  "הòflנה" הýúף, ₣ תùòְְִִֶַַַַַַָֹ
הן לרעה, והן לט ₣בה הן האדם  את  òְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ"מ Žòה"
רק  הם הćגמים òל ýכמ ₣ ל ćסýל . והן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָלòר
òרב  הýא  ן תחטא", י òנפ" òת ýב מ₣ ,òנפùְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹ
ר₣א₣ת ýעינינ וכן הòflנה, ùהבנת  הם ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָהflחל ₣ק₣ת

ûùם. הם  רח"ל הflחל₣ת  òֲֵֶַַַָֹרב

אליּ ה וּ  ּפ תח מא~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

הfiב úמרא: ùחינת  òהýא הרýח, ùחינת  הýא ְְְִִֵֶַַַַָָָ
חŁב  אדם  ל  ýלם. האברים לכל  הûם flòְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָח fiק
למ ýד  ùהלכ₣ת  הרמ ù"ם ćòסק מ ₣ úמרא, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָללמ ₣ד 

הćרד"ס. חלקי ל  ללמ ₣ד יב₣א ýמ Žflה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ₣רה.

ה',הלכה: ט ₣ב י ýראý ý טעמ הòŽמה, ùחינת  ְְְֲֲִִַַַָָָָ
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ד תב  הÿ₣ב הרי"ח ûברי לקיים צריכים ן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָעל 
ý"המהרח òùם  ýתבýנה ûעת ל ùספר₣  ריČò ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

ל₣מר  ה "ה, לòם  ćירýש ,ü מò ל ₣רה  ללמ₣ד ְְְְִִֵֵַָָָָאדם 
òćט, òהם: ה₣רה , חלקי  חמôה ל ללמ₣ד ריČòְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

עכת"ד . ה ž₣ד, ýפנימýŁת ס ₣ד, ,òרû ְְִִֶֶַָרמז,

י₣חאי, ùן òמע₣ן ר ùי ò₣דčה ýינùר ְְִִֵֶַַַַָזכýת 
יגן ùיóראל, להפיצן מא₣ר₣תיו לקùץ ýרחנÿòְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ה ôם  Łòערה רצ₣ן ויהי ùהן, הýflfiד לח þק ýעדנùְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ýלי₣צרנ לעבד ýלבבנ לטהר ונזה  טהרה, רýח ýְְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹעלינ
ýלנ òŁòלח עד ,ýמאדנ ýבכל  ýנòנפ ýבכל  ý חנ ùְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹכל 

אמן. ýימינù ùמהרה ýחנûנ ויקùץ ýיחנòְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָמ

,ל ýבאý ýצùנק יóראל עם הòflיח, מל ùýְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָב₣א
יתù₣נן הþאת ùעת óýמחים, óóים העם ýְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹפליטת
ואחד  אחד ל  יבחן  הÿה₣ר₣ת ùעיניו הòflיח ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

ùאצùע₣, ויראה יד₣ ירים לפתע מעóיו, ýלם לפי  ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ
flùחזה, ý יטùוי ùפליאה עיניהם  ýמיעירימò י אז  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ויאמר  ק₣ל ₣ את הòflיח עלמל אצùע  ùהפנ₣ת ₣ , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹ
מסýיים: ùגאfiת יהýדי חלק òי ל� ה úעי! "ùזכýת� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ

למעןהעם!" ćòעל  ויהýדי  יהýדי ל  על  יראה   . ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ

אליּ ה וּ  ּפ תח מג~~~~~~~~~~~~~~~~גימטריאוֹ ת 

הþ₣כים  מן להי₣ת Žòזה הלואי  ùְְְִִִִִֶֶַַַָיאת₣.
ýעלינ יעיד  ýבעצמ₣ ùכב₣ד₣ òהòflיח ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהflאôרים ,
ýנ יקרים, יהýדים ן, על  הúעי". "ùזכýת� –ְְְְְְִִִִִֵַַָ

òמ לòם  למעןfiיýflד  flדק₣תיכם ýהקריב ים , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
לגרם  ,ýלי₣צרנ רýח נחת  לע ó₣ת  הčד₣òה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹהôכינה

,ýנòנפ א₣ר לפýûת את לקùל יחד אחד ýלנý ונל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
אמן. ýימינù ùמהרה  ה òflיח  מל כאחד ćני ýנfiוכ ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ûרא "זאה הרùò"י נבýאת  ý נù òיקýיים ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָנזה
ûר ₣ר" "ýקראתם  ýבסג ýלת ₣ "üיù אתגליא  ûְְְְְְְְִֵֶַַָָהאי
יב₣א ùי₣פי₣ מל ýיחנòמ ûוד ùן ,ýעינינ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָותחזנה
חי  אל זאת  óùýכר ,ýאלקינ והדר ù"עז" ýְְְְְֱִִֵֵֵַַָָָֹֹֹויגאלנ
ב₣ד  יúלה ,ýמגינינ ýרנý צ ה' רýח עליו ונחה ,ýְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחלקינ
,ý נòנפ ותגל  ,ý נù ל יóמח ואז ,ýעלינ ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָמלכýת�

רצ₣ן. יהי ן  אמן ,ýינ מל ùְְִִֵֵֵַַָָי ýòעת 
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מפעל הזוהר העולמי – נחל לכיש 24/8 בית שמש/ 0548-436784
כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

"ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד... 
ַוֲחֹתם ַהֵּסֶפר ַעד ֵעת ֵקץ ְיֹׁשְטטּו ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעת" )דניאל פרק י"ב ג'-ד'(.
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0527150849 חולון: 

0527 134512/0526-961396  

052-6430804 יציץ: 

02-6255789/0504-114066 ירושלים: 

0527-15509  
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ניתן להזמין את התיקון מ"ח, ועוד, להפצה בחינם במוקדים הבאים:



קכהִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתיקּון מ"ח

ִׂשְמַחת ָהַרְׁשִּב"י ִעם לֹוְמֵדי ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
ַהִקים  ְלַמַען  ַּבִּגּבֹוִרים,  ה'  ְלֶעְזַרת  ּבֹואּו  ְיָקִרים:  ְיהּוִדים 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֵמַעְפָרא, ְוִלְזּכֹות ֶׁשָהַרְׁשִּב"י ַהָּקדֹוׁש ָידּור  ַהּׁשְ

ֵּביֵנינּו.
ֶׁשל  ֳעָתִקים  ִמיְליֹוֵני  ְלַהְדִּפיס  ִּבְדִחיפּות  רֹוִצים  ָאנּו 
ְוִלְזּכֹות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהְמעּוְנָין  ָּבעֹוֶמר,  ְלַל"ג  מ"ח  ִּתּקּון 
זּוָלֵתְך.  ֱאֹלִקים  ָרֲאָתה  ֹלא  "ַעִין  ֲעצּומֹות   ִלְזֻכּיֹות 

ֶטל:119156-7250. ְלִזיּכּוי ָהַרִּבים ְוַלֲחלּוָקּה ְּבִחָּנם.
ַּבָּקַׁשת ַהּתֹוֵרם: ֶׁשִּיְלְמדּו ְלָכל ַהָּפחֹות ַּפַעם ַאַחת ְּבִמירֹון 
ֶאת  ִלְלֹמד  ּוִמְתַּבֵּקׁש   - ְזָיָע"א.  יֹוָחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבִצּיֹון 
ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִּבְמקֹומֹו[.  ֶאָחד  ]ָּכל  ָּבעֹוֶמר  ְּבַל"ג  ַהִּתּקּון 
ַהֲחִצי  ָּכל  ֶׁשל  ְוַהְּזֻכּיֹות  ָכר  ַהּׂשָ ֶאת  ְמַקֵּבל  ֵמַהּלֹוְמִדים 
ִלּמּוד  ְזַמן  ְועֹוד(.  )שד"ח,  ָּבעֹוֶמר  ְּבַל"ג  ַהִּתּקּון  לֹוְמֵדי  ִמְליֹון 

ַהִּתּקּון ִעם ַהֵּבאּור הּוא 5 ַּדּקֹות.
ָׁשָנה  ִמְליֹון  ֵמָאה   = ְּבַׁשָּבת  זֹוַהר  ָׁשָעה  ִליּמּוד  ְזכֹור! 
ּתֹוַרת ַהִּנְגֶלה, ִאם ֵּכן ִליּמּוד 5 ַּדּקֹות זֹוַהר ְּבַׁשָּבת = ֵמָאה 
אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא  ַהִּנְגֶלה  ּתֹוַרת  ֳחָדִׁשים  ִמְליֹון 
ָהַרִּבים  ְמַזֵּכי  ֵהם   1000 ָּכפּול  ְועֹוד  ָנָתן(,  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים, 

)מד"ר שיה"ש  ַנְפָּתִלי  ָׂשֵרי  ְוִנְקָרִאים  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַהּסֹוֲעִדים ֶאת 
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פרשה ח' פסקה טז, זוהר ח"ב דף קכ.(, ּוְבִמְנַין עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק 

ַוֵּיֵצא(, ּוְבִמירֹון עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף )תיקו"ז, הה"ש(, ְוַהֹּכל ָּכפּול ֲחִצי 

ִמְליֹון לֹוְמֵדי ַהִּתּקּון, יֹוֵצא - 50,000,000,000,000,000,000, 
ִלּמּוד  ּתֹוָרה  ֳחָדִׁשים  ְקַווְדִריְליֹון   50 ]ְּבִמִּלים[  ֶׁשהּוא 
ְקַווְדִריְליֹון   05 ִּכי  יֹוֵצא  כ"י(  ְּתרּוָמה  )פ'  ַהְּבאַמ"ַח  ּוְלִפי  ְּפַׁשט, 
ְלָכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְכִּפיל   000,000,000,000,000,000,05
ְקַווְדִריְליֹון   05 ָּכפּול  ְּכלֹוַמר,  ֵמַהּלֹוְמִדים,  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
הס"ח  ּוְלִפי   ,5.2  E+93  =  .000,000,000,000,000,000,05
 = ָּבעֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש  ְיהּוִדים  ִמְליֹון  ְּכֶנֶגד 51  ִמְליֹון,  ָּכפּול 51  עֹוד 

E57.3+64, ֶּבֳחָדִׁשים.
ֶאת  ָלנּו  ֶׁשֹּיאְמרּו  ָהִראׁשֹוִנים  ה  ֲחִמּׁשָ יֹוֵדַע?  ִמי  ה  ֲחִמּׁשָ
ם ַלִּמְסָּפר ַהֶּזה, ְיַקְּבלּו ַמָּתנֹות ְסָפִרים ַעל ַהּזֹוַהר ְּבׁשֹוִוי  ַהּׁשֵ

063 ₪. ]ַהֶהְסֵּבר ַעל ַהֶחְׁשּבֹון ַהַּנ"ל ְרֵאה ְּבכַֹח ַהזֹוַהר ח"ג[.
ֶׁשּלֹו  ַהִהּלּוָלא  ּוְביֹום  )ִאְּדָרא(  ַׁשָּבת,  ִנְקָרא  ָהַרְׁשִּב"י  ְזכֹור! 
ִנְמֵצאת ִנְׁשָמתֹו ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּבֹואּו ֻּכָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה ְרצֹונֹו, 
ְזכּות,  ָעֵלינּו  ַיְמִליץ  ְוָהַרְׁשִּב"י ע"ה  )ִּגיִטין סז(.  ְוִנְלַמד ּתֹוָרתֹו, 

ְוָּכְך ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלֵתינּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ְקִריָאה ְקדֹוָׁשה ְלַאֵחינּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַּבָּגלּות,  ַהִּנְמֵצאת  ַהְּקדֹוָׁשה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַעל  חּוסּו  ָאָּנא 
ְוַהְקִדיׁשּו ַּדָּקה ַאַחת ַאֲחֵרי ָּכל ְּתִפָּלה, ְוִלְּמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש 
]זֹוַהר ָחק ְלִיְׂשָרֵאל ַהּיֹוִמי )ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאְצֵלנּו ַּבֲחֵמׁש ְּכָרִכים ִעם ָלׁשֹון 
ַהֹקוֶדש([, ְּבִצּבּור, ְוַאַחר ָּכְך ֹּתאְמרּו ַקִּדיׁש ַעל ִיְׂשָרֵאל, ְלִזיּכּוי 
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ָחׁשּוב  ַעָּתה,  ַהֶּזה  ַהּמּוָעט  ַהִּלּמּוד  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות  ָּכל 
ַמִים יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ָּכל ֵאיֵלי ְנָביֹות ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש  ַּבּׁשָ

ָהָיה ַקָּים )ַּתְלִמיֵדי ָהֲאִריַז"ל(.
ַעל ֵּכן ָּכל ַאְדמֹו"ר, ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ַרב ִעיר, ַרב ְׁשכּוָנה, ַרב 
ֵּביַהֶמ"ד, ַמִּגיד ִׁשעּור ֶׁשל ַּדף ַהּיֹוִמי, ְמַלֵּמד ִּתינֹוקֹות ֶׁשל 
ֵּבית ַרָּבן ְטהֹוִרים, ִיַּקח ְּבֶחְׁשּבֹון ֵאיֶזה ַנַחת רּוַח הּוא ָיכֹול 
ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ּוְלַהִּציל  ַלַהָּקָּב"ה,  ַלֲעׂשֹות 
ְוָכְך, ָּכל ַעם  ְּבָלְּמדֹו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ַּדָּקה ַאַחת ִעם ַהִּצּבּור, 
ְּכמֹו  ּוָמגֹוג,  ּגֹוג  ִמִּמְלֶחֶמת  ְוִיָּנְצלּו  נַֹח,  ְּבֵתַבת  ִיָּכְנסּו  ִיְׂשָרֵאל 
ועי"ע  ְזָי"ע,  ְוָהַרְמַח"ל  ִוויָטאל,  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהזֹוַה"ק,  ֶׁשָּכַתב 

אֹור ַהּזֹוַהר.
ְזכֹור! ַּדָּקה ַאַחת ִלּמּוד זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש )ְּבחֹול( ְּבִצּבּור הּוא 
ה ָיִמים, ּוְבִמְנַין ָּכפּול ֶאֶלף )זֹוַה"ק ַוֵּיֵצא( = 0006 ָיִמים  ְּכמֹו ִׁשּׁשָ
ָיִמים,   000,006  = ֵמָאה  ָּכפּול  ּוְבַצַער  ַהְּפַׁשט,  ּתֹוַרת  ִלּמּוד 
ַהְּפַׁשט.  ֶׁשל ּתֹוַרת  ָיִמים  ִמְליֹון   006  =  0001 ָּכפּול  ּוְבִׂשְמָחה 
ּוְבַׁשָּבת עֹוד ָּכפּול ֶאֶלף, = 006 ִמיְלַיאְרד ָיִמים ּתֹוַרת ַהְּפַׁשט. 
ֶזה  ְוִאם  ָנָתן(.  ְדר'  ָאבֹות  ַצִּדיִקים,  אֹוְרחֹות  ַהּטֹוב,  ָהֵרי"ַח  ֶמֶלְך,  )ִּכֵּסא 

ִּבירּוָׁשַלִים עֹוד ָּכפּול 10 )ָּבָּבא ָסאִלי( יֹוֵצא 000,000,000,000,6 
ַּבֹּכֶתל  ֶזה  ְוִאם  ַהְּפַׁשט.  ּתֹוַרת  ָיִמים  ְטִריְלַיאְרד  ֵׁשׁש   =

ַהַּמֲעָרִבי עֹוד ָּכפּול 1000 )זֹוַהר ַוֵּיֵצא, תיקו"ז(. 
ְזכֹור! ַהְמַאְרֵּגן ֶׁשִּיְלְמדּו ַּדָּקה ַאַחת ְמַקֵּבל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם 
ִיְתֹּפס  ְּבָקְדָקדֹו  ֹמַח  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ַהְיהּוִדים.  ָּכל  ּוְכֶנֶגד 
ֻּכָּלם.  ְּכֶנֶגד  ָׂשָכר  ִויַקֵּבל  ַהִּמְנָין  ְלַאְרֵּגן  ָהִראׁשֹון  ִלְהיֹות 
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ַאֲחֵרי  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ֶׁשל  ַאַחת  ְּבַדָּקה  ִּכי  ַּדְעְּתָך,  ֶּתן 
ַהְּתִפָּלה, ַאָּתה זֹוֶכה ְלעֹוָלמֹות ֶנַצח, "ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים 

זּוָלְתָך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו".

פלא יועץ אות דפוס: רבה טובת הדפוס בעולם, אשר על ידה 
חוצה.  מעינותיה  ויפוצו  תורה  יגדיל 
והנה מאחר שבדרך כלל קצרה יד החכמים מלהדפיס ספריהם, 
ראוי לעשירים עם אלקי אברהם לפתוח ידיהם אליהם בעין יפה, 
ובזה יחלקו עם החכם בשכרו, כמו שנאמר 'כי בצל החכמה בצל 
הכסף'. והכל לפי מעלת הספר ולפי מה שהוא נצרך לרבים ולפי 
התועלת שנמשכת ממנו לעבודת השם יתברך. ]ואם מדפיסים 
ספרי זוהר הקדוש שדקה אחת לימוד זוהר הקדוש שווה כנגד כל 
הספרים והלומדים בכל העולם )שלא לומדים זוהר( - תתאר לך 
ואין  כמעט  בדבר,  וכשתתבונן  להגיע[  יכול  אתה  זכות  לאיזה 
מצוה מעולה שניתנת לעשייה בכסף, כמו מצוה זו, כי כל הוצאה 
של מצוה היא לזמן קצוב, מתחיל במצוה וגומרה, אבל זה הנותן 
לצורך הדפוס - צדקתו עומדת לעד לדור דורים, והוא מזכה את 
הרבים וזכות הרבים תלוי בו, וילך לפניו ולאחריו צדקו, אשריו 
חיי  לו  קנה  תורה  דברי  לו  קנה  טוב  שם  קנה  חלקו,  טוב  מה 

העולם הבא, וגם בחיי העולם הזה יזכה שיתרבו נכסיו.

"אחי ורעי, תדפיסו ספרי הזוהר הקדוש, ותחי 
נפשכם, ששון ושמחה תשיגו בעולם הזה, 
ותזכו לשבת בישיבת הרשב"י לעולם הבא".





שכר ועונש ה' חלקים
במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
במחיר  הספרים  רכישת  תקדים,  חסר 
כגון  רחוקים,  לקרב  לארגונים  מסובסד, 
יד לאחים, שובו בנים  הידברות, ערכים 
ועוד, וכן למזכי הרבים המתנדבים לקרב 

ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:
119156-7250

קחו עמכם דברים ושובו אל ה'
לא ידח ממנו נדח

פרשיות בראשית-ויחי
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חלק א'

הזדמנות מיוחדת!
מתנה לאפיקומן  לבר מצוה  לחתונה  לביטוח חיים

הזדמנות לרכישת סדרה חדשה של ספרי תורת הזוהר.
כל הזוהר בלשון הקודש, בלשון צחה השווה לכל נפש 

מחולק ל-18 כרכים ומסודר לפי פרשיות השבוע

מהדורה מהודרת באותיות גדולות מאירות עיניים
P הכמות מצומצמת
P .המחיר זול במיוחד אם מזמינים עכשיו
P .הוזלה משמעותית לכמויות
P 026500828 :להזמנות
P תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו
P הביטוח היחיד להינצל מפצצת אטום - לימוד הזוהר הקדוש
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ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם
ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ַיַחד ׁשִ

ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְרצּוִפים ֵמֶעֶרב ל"ג ָּבעֹוֶמר ]י"ח ִאָּיר - כ' ִאָּיר[
ִּתּקּון  ַלֲאִמיַרת  ְּבִמירֹון  ָהַרְׁשִּב"י  ְלִצּיֹון  עֹוִלים  ִאיׁש  כ-500.000 
ְיהּוִדים  ִמְליֹון   15 ]ְלָכל  ְּפָעִמים   15 ְלָאְמָרם  הרשב"י,  ֶׁשל  מ"ח 
ַהְּפזּוִרים ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם[, ְוֹיאְמרּו ְּכִאיׁש ֶאָחד ְּבֵלב ֶאָחד ְּכֵדי "ֶׁשֹּלא 
ְׁשֵלָמה  ִלְתׁשּוָבה  ִיְזֶּכה  הּוא  ַּבֲאֶׁשר  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ִנָּדח",  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח 
ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ֶאת  ָנִביא  ְוָכְך  ְּבַאֲהָבה,  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ּוְלַקֵּבל 
ֵלָמה ְלֹלא ַצַער ּוַמְכאֹוב, ְלֹלא ִיּסּוִרים,  ִּבְמֵהָרה, ְוִתְהֶיה ַהְּגאּוָלה ַהּׁשְ
ִיְפקּון  "ְּבָדא  ִהְבִטיַח  ְׁשָהַרְשִּׁב"י  ְּכִפי  ָהעֹוָלם,  ֵמֻאּמֹות  ַּפַחד  ְּבִלי 

ִמָּגלּוָתא ְּבַרֲחֵמי".

ְּבָכל יֹום ֲאַחֶּכה לֹו, ַוֲעַדִין ַהָּמִׁשיַח ֹלא ִהִּגיַע, ַמּדּוַע?
ם ָׁשֵלם ְוֵאין ַהִּכֵּסא ָׁשֵלם, הקב"ה  "ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָי-ּה"" – ֵאין ַהּׁשֵ
ְמַחֶּכה ִלְׁשֵלמּות ָהעֹוָלם, ְּכֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, 
יד(,  יד,  ב'  )שמואל  ִנָּדח"  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  "ְלִבְלִּתי  ֵלָמה,  ַהּׁשְ ַהְּגאּוָלה  ָּתבֹוא 

ֵאין הקב"ה רֹוֶצה ְלַהִּדיַח ֲאִפילּו ֹלא ְיהּוִדי ֶאָחד ִמְכַלל ִיְׂשָרֵאל.

ְּכֶׁשַהָּמִׁשיַח ַיִּגיַע, ַיִּגיַע ָהֶרַגע, ּבֹו ֻּכָּלם ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך 
ה  ִּתְתַגֶּל ת  )ישעיהו יא, ט( ָהֱאֶמ ֵּדָעה ֶאת ה'",  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  "ִּכי  ְׁשמֹו, 
ְלֵעין ָּכל, ַהַהְסָּתָרה ְוַהֹחֶׁשְך ֵיָעְלמּו, "ְוֹנַגּה ָּכאֹור ִּתְהֶיה", )חבקוק ג, ד( 
ִלְבֹחר  ִנַּתן  ִיְהֶיה  ִּתָּגֵמר, ֹלא  ַהָחְפִׁשית  ַהְּבִחיָרה  ֲאָבל  ָּתִאיר,  ָהֱאֶמת 
ַּבּטֹוב, ִיְהֶיה ִמַּדי ְמֻאָחר ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה.  ִאם ְיהּוִדי ֶאָחד ִיָּדֶחה, ַצַער 

ִכיָנה ִיְהֶיה ְלֵאין ָערּוְך, ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. ַהּׁשְ


