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ִניֵסי ַהזֹוַהר
דרשה והתעוררות לחיזוק לימוד הזוהר הקדוש

מכ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
בבית המדרש וכולל בנשיאות הגה"צ הרב משה נחשוני שליט"א 

רב הראשי בעיר ראשון לציון

ג' תמוז שנת תשע"ג לפ"ק

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 כיר.'ה  אי ה ְְִִֵַָ

ה ית רת, ורב היבה,  רא המקל ה יק הדל  אה ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֻ
מה הרב לצ רא הראי הרב ולל דרְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹה
י יבת  ראי ,ניאה ניהר ל ברת יט"א, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָנחני 
ההל וכל הה , הד ל  ה את נאר יהר מז י  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיט"א 

הה . ד ה מק  פתא ה ה דְְְִֶֶֶַַַַַַָָה

צאאנ הי ה ל ה  ,ימצ ה מיחליה  ה מ, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ
את מהרה , ה עזרת לתיביא  יחה מ ביאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

.אמ ימינ מהרה ְְְִִֵֵֵֵָָָצדקנ

 נא י ב זי "ע רתלמדינהר"י ְְְְִִֵֵַָָָָ

 תחי,בה ט להיר  רצה  אני ז בהזנת אכסניה, כבד ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָ
המקל ה יק אה הרא י  הרב הד ל, יהר ְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֻלמזה
את  לפרס נפלאי כח ת העל יט"א, נח ני מה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרב
מדר בית הנהיג  נפלאי ריע ,ד ה הר"י ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָרת
ב"ה דל  לצר  סדר  רי ע ללמד ,ק יצא  האר כל ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָָאר
ה דל הכי  הבר ה  י ר דה ה הר ספר  הר "י רת  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאת
על ג ה זהר  מדיל ל צר  להחזיק לע  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמה
זכת  לתאר ואי י ראל, ע ל ועל ,ליתה ל ועל העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָל

א חזיקיל הר"יהדל לל ה הה , החב ה ע ר ת  ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.ַָמ

אוזה וי ב א  לבד הר"י  רק הר"י , ל הלל רק לא  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
אזלאי,ה הכלל אברה רי  הצה"ק תב  מ לילה , ל ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

גלאנטי אברה רי  הח ה"זיע"אוהצה "ק "א ר ספר קכ"ג, ד) ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָ
ע"ב) .רת מדינ ל  נא י ב זי"ע  לנ:הר"י וזה  , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

אנ זמ ל ,ינינמ ר "י פטר אחר  ה עד אפיל"ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מל מער  מע רי  א "אתעטר" הארא, דברי סקיְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻע

עכל "ק. ,"גוו ויב ,רא ְְְְֵַַַָָֹעטרתיו

הד ,וידע זהר תב ה דמה  זהר למד א רק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וזה  ,מ קרב א  ה מגג ג מלחמת צלְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָי
להע לחמת אמר, יח  החפ ה לי ית   להע ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמלחמת
אנחנ א מרת זאת הליית, מלחמה נגד צחק  היה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהנה

דלה  זאת לאה בי זכריה קר תב מ, ויחזקאל י"ד , (י"ג, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

כ"ח) נח,ויעיה  מ י ח  לבלי  נזה ההר לד זכת ורק , ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
."בחנ לרגעי" אמר מ ,הרגעי ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָלי ר

זהר וכה  הה ה לל לימד ,נפ מסירת על ג דל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
 לאביה י ראל ל   ל מקרבי זה ידי  על ד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה
 מאיה וכל  העדרי ק י מ , לבע  אר ,מְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

לב י ראל ל   רריתע בזה  ,תי מ.מי לאבינ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

כ מורי כל בגלות אנחנו למה הגדול הסוד את נגלה כא ורבותי !
זכינו לא עוד ולמה צרות, הרבה כ כל ע ,שני הרבה

להיגאל?

התורהועתה של ההיסטוריה  את לכ לבאר  בע"ה נתחיל
הקדושה :

דברימשה  בספר אומר ז)רבנו פסוק  לב על(פרק  ימת ְְָֹ"זכר 
" ל ויאמר זקני דוי אבי אל ודר  ר נת ינ. ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

:ש עול "וברש "י ימות שהכעיסו"זכור בראשוני עשה  מה 
ודור"לפניו, דור  שנות אוקינוס"בינו מי  עליה שהצי אנוש דור 

שנות  בינו שעבר, על לבבכ נתת לא ד"א .ששטפ המבול ודור
ימות  לכ ולהנחיל ,לכ להיטיב  בידו שיש להבא  להכיר ודור דור

הבא. והעול אבי "המשיח  אבות ,"שאל שנקראו הנביאי אלו  
י ראל". רכב אבי  "אבי  באליהו שנאמר אלו"זקני "כמו  ְִִִֵֶֶָָָ

.החכמי" ל הראשונות."ויאמרו 

כ "ו כ "ז)הקדושבזוהר זצ"ל(בראשית  ויטאל  חיי לשערורבי (בהקדמה 

בראשית) בפרשת הזוהר פי על  מביאוההקדמות מברסלב  נת ורבי  ,
ערלה) והלכות ידי נטילת  "(בהלכות בגאווה : האד את פיתה הנחש 

עמו  ולהתחרות ,כאלקי להיות יכול  הוא  הדעת  ע ידי שעל
העול כל  על  ולשלוט הדעת ,כביכול,  מע לקח הראשו אד .
החיצוניות, החכמות כל  החיישורש  בע להתעסק בחר ולא 

,יתבר הש את דרכה ולהשיג  הקבלה, חכמת הקדושה , התורה
היו ועד מאז החטאי כל שורש  שלוהוא הרע ללשו שהאמי

הארור , כל הנחש  הלאה  ועד  ומאז הקדוש, זוהר ללמוד  רצה ולא 
להחטיא שגרמו רב  הערב יצאו  ומש ורע, מטוב מעורב העול

ישראל". בני את

זצ"לובאריכות ויטאל חיי רבי  האלקי  מורינו לשערביאר (בהקדמה

בראשית) בפרשת  הזוהר פי על  אד,ההקדמות שחטא
שנמנעו  ובגלל הקדוש, זוהר ללמוד  בחר שלא  הוא  הראשו
המקדשות שני  חורב גר הקדוש וזוהר הקבלה חכמת מללמוד

הקדוש . זוהר ללמוד בתשובה ישראל בני שישובו עד
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החיים בעץ  להתעסק בחר שלא  היה  הראשון  אדם חטא
הקדוש ) הזוהר (דהיינו

הזהוזה  [במאמר] אחר  במקו נתבאר הנה זי "ע: המרח "ו לשו
בחר  שלא הוא, ורע טוב הדעת  בע הראשו אד עו כי 
היסוד, פג בא  ומש הקבלה . חכמת שהיא החיי בע להתעסק
קי באו  כ ואחר .וסדו הפלגה ודור המבול דור צמחו זה  ידי  ועל
ואז  הבורא. את להכיר ולא האדמה בעבודת להתעסק ובחרו והבל
ששכחו עד והמזלות הכוכבי את  לעבוד שהחלו אנוש דור ק
בחרו  קי של זרעו  .האר מ שמו  ונשכח  יתבר הש את
 הש את  ושכחו ובנינה, פיתוחה האדמה, בעבודת להתעסק 
מ שנמחקו  גר וזה ,האר ותשחת המותרות, אחר ורדפו יתבר
התיבה, את ובנה נח ק אז תרנ"ו, בשנת  הגדול במבול  העול
אנשי קמו כ אחר .בעבור התפלל ולא  דורו  את  הוכיח לא  אבל
גדול מגדל ובנו  והמלאכות השררה אחר רדפו  כ וכמו  הפלגה, דור

,העול על מש האלקי,לשלוט הכרת בענייני להתעסק במקו
בחכמת  ובחרו ה', נגד  יתברומרדו הש נגד  להלח הקבלה

רה סתרי  הקדוש  בזוהר ע''ב)כמבואר ע''ד  ד בראשית פרשת  .(ח"א ְִֵָ
עיי "ש . באריכות, מסביר נח פרשת הקדוש   ובאלשי

והחל אז  ,המאמיני ראש  אבינו אברה ,עול של  עמודו  ק
אמונה  הע את ללמד והחל ,הראשו אד חטא  את לתק
לבניו  תורתו את ומסר יצירה, ספר  וחיבר  ,יתבר  הש את להכיר 

אחריו, רז"א)וזרעו גימטריה ספרא,(יצחק  חיבר  אבינו ויעקב
יעקב וירד  הצדיק.  ליוס תורתו את העביר אבינו יעקב דצניעותא .

בקליפות שירד הניצוצות את לברר אדמצרימה , חטא  (מחמת 

(הראשו.

"בני כתוב: בשלח  ובפרשת  ,ממצרי יצאו  רבישראל ערב וג
את כלעלה שורש  וה רבינו . משה ידי  על שהתקבלו ,"

במדבר. שהיו  החטאי

תורה  סתרי ללמוד  רצו שלא היה  רב  הערב (הזוהר חטא

הקדוש )

רב,וממשי הערב עו עצמו וזהו  זצ"ל ויטאל חיי רבי 
רבנו למשה ונשמעה"האומרי עמנו  אתה בע "דבר

ו ורע, טוב אלהי "הדעת  עמנו ידבר תורה ."אל  בסתרי  נמות פ

בקיצור  ימות האמת בחכמת שמתעסק שמי האומרים כל
טועים!  שנים

ש כסברת המוציאי זה  בזמנינו, אשר תורה בני  קצת הטועי
מי שכל ואומרי ,עול חיי האמת, חכמת על רע

ח "ו, שני בקצרות ימות בה  שכתבשמתעסק  רמ "ו  סימ יו"ד  "ש עיי)

להשתבש) התחילו האנשי כי ימ"ש , השבתאי של  .בזמנו 

 זי"ע :וממשי המרח"ו 

תורה בגלל סתרי בה כתוב שהיה הלוחות, נשתברו רב הערב
ורע. טוב הדעת  ע מצד לה ונתנו  ,החיי ע ולכמצד

מסטרא לה ונתנו ,החיי דע מסטרא הראשונות הלוחות נשברו 
עכ "ל. דמטרוניתא, שפחה משנה, ורע, טוב הדעת  דע

המלאחר ודוד ,המשכ את בנו ישראל , לאר ישראל בני עלו כ
חכמת התורה נשמת את שכחו הימי וברבות קבלה, למד

זצ"ל)הקבלה, החת "ס וכמ "ש בתורה, ברכו  שני .(לא  חורב את  גר וזה
המקדש: ושני ,בתי ראשו בית דחורב איבודא ומהרח"ו[וגר (זוה "ק 

(ש.[

 לבבל מש בבלי)הוגלו תלמוד  הוגלו (והחל  ואז ומדי, פרס  ומש
יוחאי  בר  שמעו רבי של  אורו להתנוצ החל ומאז . לאדו
השכינה  את  לתק הקדוש  הזוהר  את ללמד והחל ע"ה הקדוש 

.הימי באחרית ישראל לע גאולה  ולהביא

נסתתר :ספר הקדוש ,הזוהר הזוהר  נתגלה הימי ברבות ואז
אותו . ללמוד והחלו 

גדולי בהתחלה כבר  אבל  ולהפיצו, וללמדו לפרסמו  מתנגדי קמו
רבה  ומצוה שאפשר, פסקו  ההוא הדור של ישראל
הגלות אריכות וכל  הגאולה. תבוא  זה  ובזכות הקדוש הזוהר ללמוד

הקדוש , וזוהר קבלה  ללמוד רוצי שלא מפני האחרוהיא [וגלות 
הזוהר]. אור המהרח "ו, ,הרבי בעוונותינו אנו אשר והארו המר

אור רבי לספרו ז"ל "יעב החסיד המחבר בהקדמת  "יעב יוס
בגלל היה ש שנעשה מה  וכל ספרד, גלות על כותב: ,החיי

הקדוש . וזוהר  הקבלה  חכמת את למדו שלא 

הקדוש ,אז האר "י רבינו של אורו תורת זרח את ללמד ְֵַוהחל 
הקדוש . הזוהר  את ופירש  אמיתות הקבלה

בטומאה אחר בקבלה לעסוק והחלו ימ"ש "הש כת באו כ
 הזמ גדולי  וקמו  הקדוש, מהזוהר  דברי ועיוותו גדולה ,

.40 גיל עד  זוהר  ללמוד שאסור  וגדרו שברכוההוא שעשו נוראות (וידוע

במני ואכלו  חלב, על  אסורי מתיר ,אסורי המתיר ה ' אתה ברו ומלכות בש

אותו) החרימו* בירושלי די והבית  וכו ', באב  בתשעה המערבי  .בכותל 

זי"ע,אחר הרמח"ל בא הקבלהכ את לאחרי ללמד והחל
הידועה ". הרמח "ל "עצת הנקרא  גדול תיקו ועשה  והזוהר

זי "ע,אחר הקדוש הבעש "ט  בא   לימוד כ את ברבי לפרס החל
הקדוש, הבעש "טהזוהר דר עיקר  מחותניוזהו שכתב כמו  ,

אמשטרדם הראשון, הדפוס [צילום הקנאות תורת מספר העתקה 
יעקב לר' תשל"א ] ירושלים , מקור , הוצאות  ע "י  מחדש  נדפס  תקי"ב 

סודו ומתי צבי שבתי נגד וכתבים  מאמרים קבוצת והוא  .עמדין 
קודם  צבי ששבתי  האיך  שבירושלים , הגדול  מבי"ד  עדות גביית

מישראל. לעשרה  כליות חלב האכיל דתו שהמיר 

תלתא  במותב  תוב"ב : בירושלים עדות  קבלת וז"ל : 45 בדף  הנ"ל  בספר
משה מוהר "ר  הכולל החכם  לקדמנא  ואתא  הוינא , כחדא  דינא  בי 

בלה"ק: עדות...וז"ל בתורת  והעיד  ספרדי איש חביב 

צבי  ששבתי  וחברון , בירושלים  ת"ח  בין  הדבר  שמפורסם  מעיד  אני
צוה גם  מישראל, לעשרה כליות  חלב  האכיל  דתו, שהמיר  קודם  תר "ו

פסח . אכילת כסדר  והאכילם בחו"ל  פסח להקריב  להם

ה'] אתה  [ברוך בא "ה הנוסחא: בזו חלב  אכילת  על  ברכה עשה גם
אסורים. המתיר 

זה דבר  ג"כ  שעשה  גדול  תורה בעל אחד  מאדם  זה  דבר שמעתי  וגם 
תשובה ... עשה  ואח "כ

דספרדים ור "מ אב "ד  יצחקי  אברהם  הרב הכולל מהחכם  שמעתי  עוד
מוהר"ר  הכולל  החכם הגדול  מרבו  ששמע תוב "ב , ירושלים  בעה "ק 

אומר : גלאנטי משה 

בו מאמין  הייתי  שלא  אע"פ ימש "ו, לש"צ  מבזה  הייתי לא  מתחילה 
שהיה לאחד לכאן  שכתב  ימש "ו  ש "צ של כת"י  שראיתי אחר רק 
שכתב דהיינו צבי, שבתי  אלקיכם  הויה  אני  עצמו את וחתם  בו , מאמין

ככתיבתו. הקדוש  שם 

באריכות. עוד ועיי "ש  עכ"ל, ויום . יום בכל  אותו  מחרים  אני זה  אחר

וזל"ק: ציון, מבת ויצא  עה "כ  - איכה  רבה  המדרש  דברי  נוראים  ומה 
להם אמר ממנו, פניהם  והופכים  עבירה  דבר רואין ישראל  גדולי  היו 

עכ "ל. כן, לכם עושה  ואני שעה  תבא  הקב "ה 

 מוויזני האדמו"ר  מחותני  וג מקלויזנבורג, האדמו"ר להבחל"ח 
זי"ע.

זי"ע,אחר הגר"א בא  תורת כ את שאת  ביתר ללמד והחל
רבי והצה"ק .יו כל זוהר ללמוד אנשיו  לכל וציווה הקבלה ,

הגר"א על אמר זי "ע מקאמארנא אייזיק במיוחדזי "ע,יצחק שבא 
ואמר  הסוד, על ספרי הרבה וכתב הסוד, תורת  ללמד הזה לעול

הגאולה. תבוא  ישראל  אר וישוב הקבלה לימוד בזכות שרק

אדבאותו חטא את מחדש הפלגה דור של המגולגלי החלו   זמ
התכנית יסוד את והחלו ,המשכילי של בתופעה הראשו
הזוהר  לימוד על  כזב שמועות והפיצו חדש. עולמי הסדר  של
וצמחו  העול בכל התחלחל  ארס עתה ועד ומאז  הקדוש ,

.הרפורמי

ואפילוג הקדוש , הזוהר מלימוד נמנעו הקדושות בישיבות
גדולי זיע"א החיי החפ ומר הגר "א בעל הקדוש  שראש
,בעול הישיבות בכל ספריו  ולומדי בעול הישיבות  ראשי
מזוהר וגדוש  שמלא  הלשו ושמירת  חיי  חפ הקדוש  הידוע ספרו (ובמיוחד 

כל בישיבותו  ללמוד וציווה ,יו יו בכל ספריו ולומדי , המקובלי וספר הקדוש 

מפיצי מהליטאי קצת  ודווקא ושבת, שבת בכל  הקדוש הזוהר של  השבוע פרשת 

(בקול לשמוע רוצי ולא ,ליצל רחמנא  הקדוש, הזוהר על הרע לשו.

לומדובגלל ולא זוהר ללמוד  אומר שלא  שמי בזוהר  כתוב זה
לבע נברא  א  טב ואר זוהר, לע עני רוג , ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ

ַָהלת.

לשהוכמו עיאר  הקדוש  זוהר בתיקוני  פבשכתב ד) ְְִִַָָֹ
ה ני ע''א) וחיצ יבה, והיא   יב ה א זמ תא :ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

זה ענה. ואי קל ואי י ראל, מע מריוא יחד  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלמה
כח)תב א ר (משלי מי  וכ אענה. ולא יקראנני אז ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֻ

 רוג כתב, מרה  ה על מרה וחכמה קלה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָס ק
אי מרי וא [ה אל ולא סימ [והגרא  בה ל י ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹא
עי ה את יסק הא  א ו אי בלמד, רה פט ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאא

.ג ת מא נהר תילמדמא ולא  לבע נברא  א טב ,ל א י ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
החזיר   א ל חב ה , על ות רה כתב רה תְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָא

הלת. ואר לע עני רוג ,ובה  לתה לְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹהע

עלם, ואבדן והרג בה וחרב ענ ת רמים להם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָאי 
ה יח את ְְִִֶַַַָמע בים

ה בזהר  הרח ללת, י רדת הכינה זמ ו אי  ל': יק ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
הכינה מ רה, קיתע תא על ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָנבת
 ני י ת א : ותאמר קל, נעית  ה והרח  ,יניה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹנמצאת 
אל  ררוהתע מ ק ה ב, ואטמי  העיני סתמי  ,בנחיריה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנה 
וסד  .ביניכ והיא ,ת א לדעת הל לי  לב לכ  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהכינה ,
 ידמ מי ואל נע  הי נא קרא  מ קרא, אמר  קל   ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהבר
בהמת  ה הל חציר, הר ל אקרא, מה אמרת והיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹפנה,
 י ע ,י ע החסד ל הדה, צי חס וכל חציר, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאכלת 
 יע חסד ל רה, לי  א ל ואפ .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלעצמ

י ב ולא  ל ה רח  ה ה בר י  וזר  זמ ת א .יע ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹלעצמ
מ ל ל רמי מי  לה אי  מיח, ל  חר וזהי  , לְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלע
י ה, ה רה את יע ה  א ,ל לע י ב ולא  לְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהע
מעי סק רמיוג הלה , חכמת להל ציר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹולא

יבה , ב' ונ ארת מה, י ' היא רמיהחכמה, לה אי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
היא סקת ה והר ח , לע ואבד והרג בה וחרב ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָענת

היח, חכמהרח  רח  והיא  ,ד ה רח  והיא ת אר, מ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
הוי"ה . ויראת עת רח גברה , עצה רח ְְְִִֵַַַַַָָָבינה 

עובדים הם מי  את לדעת בתשובה  לשוב צריכים ישראל בני 
הקבלה וחכמת  הקדוש הזוהר את וללמוד מלכם, הוא ומי

הגאולה תבוא  זה  ידי ועל

את המרח"ו ובקשו בתיובתא, ישראל בני  דיתובו עד ....ממשי
.אלהיה הה' מי את וידעו תורה. ברזי וליודעו  להכירו

.מלכ הוא  ומי ,כמועובדי האמת בחכמת לעסוק יזכו וכדי
שאמר  וכמו המשיח , ידי  על וימתקו" ,ע ה ' "ויורהו  הכתוב שאומר

מהימנא ברעיא  נשא ע"ב)בפרשת  קכ"ד דעתידי (ד' ובגי וז"ל
ביה יפקו הזוהר ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא  למיטע ישראל
על שליט לא והיתר איסור דאיהו  ורע דטוב ואילנא וכו' גלותא מ

[עכ"ל]. וכו ' יתיר ישראל

הראשונה אחר עול מלחמת  באה גוגכ מלחמת של   ראשו (שלב

בא,ומגוג) תרע"ט)ואז  והזהיר (בתרע"ז  הקדוש  הסול בעל
בעוד שתתפרו הנוראה השואה על  הישיבות וראשי הרבני לכל
והיה  בקולו , שמעו לא  וכמוב הקדוש, זוהר ילמדו לא   א שנה 20

.יהודי  מיליו 6 של חיי את שגדעה נוראה שואה 

החרדיתשנה עדה של צדק   די הבית קמו תר"פ  בשנת כ אחר 
,בירושלי אר ורבני  זצ"ל זוננפלד הרי "ח  של בראש

1000 הקדוש  הזוהר את  לסיי ישראל כל על וציוו הקודש ,
גאולה להביא ,לעול הבאות הקשות הגזירות  לבטל ,פעמי
 כ על וקראו וחזרו  האמיתית. לגאולה  תיקו לזה  וקראו  ,ברחמי

בתרפ"א .

הבבלי.בשנת היומי   הד נוסד תרפ "ד

העולמי בשנת הזוהר מרכז זוננפלד  הרי"ח בראשות נוסד תרצ "א
של  היומי  הד את יעבור  ולא  חוק ישראל לכל  ותיקנו
ולא הקודש הזוהר לימוד את שהפסיקו בגלל ואז הקדוש. הזוהר

זצ"ל , אשלג האר"י בקול השואהשמעו פרצה אריז"ל  נשמת (שהיה

ומגוג].הנוראה) גוג  מלחמת של שני  [שלב 

הארוריבשנת הנאצי ישראל לאר  ג שבאו ידוע תש"ג
הזוהר ימ"ש, של הראשו הכר כשיצא :הסול בעל אמר

 הכר שיצא ובזכות מפלה, ימ"ש  לרשע יהיה הסול ביאור ע
הצליח ולא מפלה, לו היה  ,הסול פירוש  ע זוהר  של הראשו

הקודש .  לאר להיכנס 

וגדולי ומאז החרדית העדה של צדק די הבית ישראל , גדולי יצאו 
,הספרדי של  בר המקובלי לכל  גדולי קורא'ס בקול

בוזים(פכ"ט)ובאדר "נ שהם  מפני  זמנם בלא  ת "ח  מתים  מה  מפני וז"ל:
שמים , ויראת  תורה  דברי  על כנחש  ונוטרים  נוקמים שאינם  בעצמם 

עכ "ל.

זצ"ל סופר חיים מוהר "ר  הגדול  הלוחם  מ"ש  אעתיק  הדברים : ולסיום
וז"ל: ע"ב , ו, דף חיים שערי הבהיר  בספרו

יפקוד וכי חי, לכל מועד  עת בבוא  התוכחה  מיום ואוי  הדין מיום  אוי 

כתוב: וימצא  שיחופש אדם פעולות ועל אנוש מעשי  על  ד '

על עבר  זה  אלקים  ירא  נדה , על עבר זה  חסיד  שבת, חלל זה  צדיק 
אנשי כל וישתוממו א "א , על עבר זה  קדוש ושעטנז , וטריפה  נבילה 
הי' הלא  בסערה : ד ' ויענהו  פעלו , תמים  הצור הלא  וישאלו  אמונה 
ולא  אותו זכרת לא  מדוע רשע. אלמוני פלוני  באיש  למחות  בכחך 

עכ "ל. וכו ' אשמו עליו פקדת
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החיים בעץ  להתעסק בחר שלא  היה  הראשון  אדם חטא
הקדוש ) הזוהר (דהיינו

הזהוזה  [במאמר] אחר  במקו נתבאר הנה זי "ע: המרח "ו לשו
בחר  שלא הוא, ורע טוב הדעת  בע הראשו אד עו כי 
היסוד, פג בא  ומש הקבלה . חכמת שהיא החיי בע להתעסק
קי באו  כ ואחר .וסדו הפלגה ודור המבול דור צמחו זה  ידי  ועל
ואז  הבורא. את להכיר ולא האדמה בעבודת להתעסק ובחרו והבל
ששכחו עד והמזלות הכוכבי את  לעבוד שהחלו אנוש דור ק
בחרו  קי של זרעו  .האר מ שמו  ונשכח  יתבר הש את
 הש את  ושכחו ובנינה, פיתוחה האדמה, בעבודת להתעסק 
מ שנמחקו  גר וזה ,האר ותשחת המותרות, אחר ורדפו יתבר
התיבה, את ובנה נח ק אז תרנ"ו, בשנת  הגדול במבול  העול
אנשי קמו כ אחר .בעבור התפלל ולא  דורו  את  הוכיח לא  אבל
גדול מגדל ובנו  והמלאכות השררה אחר רדפו  כ וכמו  הפלגה, דור

,העול על מש האלקי,לשלוט הכרת בענייני להתעסק במקו
בחכמת  ובחרו ה', נגד  יתברומרדו הש נגד  להלח הקבלה

רה סתרי  הקדוש  בזוהר ע''ב)כמבואר ע''ד  ד בראשית פרשת  .(ח"א ְִֵָ
עיי "ש . באריכות, מסביר נח פרשת הקדוש   ובאלשי

והחל אז  ,המאמיני ראש  אבינו אברה ,עול של  עמודו  ק
אמונה  הע את ללמד והחל ,הראשו אד חטא  את לתק
לבניו  תורתו את ומסר יצירה, ספר  וחיבר  ,יתבר  הש את להכיר 

אחריו, רז"א)וזרעו גימטריה ספרא,(יצחק  חיבר  אבינו ויעקב
יעקב וירד  הצדיק.  ליוס תורתו את העביר אבינו יעקב דצניעותא .

בקליפות שירד הניצוצות את לברר אדמצרימה , חטא  (מחמת 

(הראשו.

"בני כתוב: בשלח  ובפרשת  ,ממצרי יצאו  רבישראל ערב וג
את כלעלה שורש  וה רבינו . משה ידי  על שהתקבלו ,"

במדבר. שהיו  החטאי

תורה  סתרי ללמוד  רצו שלא היה  רב  הערב (הזוהר חטא

הקדוש )

רב,וממשי הערב עו עצמו וזהו  זצ"ל ויטאל חיי רבי 
רבנו למשה ונשמעה"האומרי עמנו  אתה בע "דבר

ו ורע, טוב אלהי "הדעת  עמנו ידבר תורה ."אל  בסתרי  נמות פ

בקיצור  ימות האמת בחכמת שמתעסק שמי האומרים כל
טועים!  שנים

ש כסברת המוציאי זה  בזמנינו, אשר תורה בני  קצת הטועי
מי שכל ואומרי ,עול חיי האמת, חכמת על רע

ח "ו, שני בקצרות ימות בה  שכתבשמתעסק  רמ "ו  סימ יו"ד  "ש עיי)

להשתבש) התחילו האנשי כי ימ"ש , השבתאי של  .בזמנו 

 זי"ע :וממשי המרח"ו 

תורה בגלל סתרי בה כתוב שהיה הלוחות, נשתברו רב הערב
ורע. טוב הדעת  ע מצד לה ונתנו  ,החיי ע ולכמצד

מסטרא לה ונתנו ,החיי דע מסטרא הראשונות הלוחות נשברו 
עכ "ל. דמטרוניתא, שפחה משנה, ורע, טוב הדעת  דע

המלאחר ודוד ,המשכ את בנו ישראל , לאר ישראל בני עלו כ
חכמת התורה נשמת את שכחו הימי וברבות קבלה, למד

זצ"ל)הקבלה, החת "ס וכמ "ש בתורה, ברכו  שני .(לא  חורב את  גר וזה
המקדש: ושני ,בתי ראשו בית דחורב איבודא ומהרח"ו[וגר (זוה "ק 

(ש.[

 לבבל מש בבלי)הוגלו תלמוד  הוגלו (והחל  ואז ומדי, פרס  ומש
יוחאי  בר  שמעו רבי של  אורו להתנוצ החל ומאז . לאדו
השכינה  את  לתק הקדוש  הזוהר  את ללמד והחל ע"ה הקדוש 

.הימי באחרית ישראל לע גאולה  ולהביא

נסתתר :ספר הקדוש ,הזוהר הזוהר  נתגלה הימי ברבות ואז
אותו . ללמוד והחלו 

גדולי בהתחלה כבר  אבל  ולהפיצו, וללמדו לפרסמו  מתנגדי קמו
רבה  ומצוה שאפשר, פסקו  ההוא הדור של ישראל
הגלות אריכות וכל  הגאולה. תבוא  זה  ובזכות הקדוש הזוהר ללמוד

הקדוש , וזוהר קבלה  ללמוד רוצי שלא מפני האחרוהיא [וגלות 
הזוהר]. אור המהרח "ו, ,הרבי בעוונותינו אנו אשר והארו המר

אור רבי לספרו ז"ל "יעב החסיד המחבר בהקדמת  "יעב יוס
בגלל היה ש שנעשה מה  וכל ספרד, גלות על כותב: ,החיי

הקדוש . וזוהר  הקבלה  חכמת את למדו שלא 

הקדוש ,אז האר "י רבינו של אורו תורת זרח את ללמד ְֵַוהחל 
הקדוש . הזוהר  את ופירש  אמיתות הקבלה

בטומאה אחר בקבלה לעסוק והחלו ימ"ש "הש כת באו כ
 הזמ גדולי  וקמו  הקדוש, מהזוהר  דברי ועיוותו גדולה ,

.40 גיל עד  זוהר  ללמוד שאסור  וגדרו שברכוההוא שעשו נוראות (וידוע

במני ואכלו  חלב, על  אסורי מתיר ,אסורי המתיר ה ' אתה ברו ומלכות בש

אותו) החרימו* בירושלי די והבית  וכו ', באב  בתשעה המערבי  .בכותל 

זי"ע,אחר הרמח"ל בא הקבלהכ את לאחרי ללמד והחל
הידועה ". הרמח "ל "עצת הנקרא  גדול תיקו ועשה  והזוהר

זי "ע,אחר הקדוש הבעש "ט  בא   לימוד כ את ברבי לפרס החל
הקדוש, הבעש "טהזוהר דר עיקר  מחותניוזהו שכתב כמו  ,

אמשטרדם הראשון, הדפוס [צילום הקנאות תורת מספר העתקה 
יעקב לר' תשל"א ] ירושלים , מקור , הוצאות  ע "י  מחדש  נדפס  תקי"ב 

סודו ומתי צבי שבתי נגד וכתבים  מאמרים קבוצת והוא  .עמדין 
קודם  צבי ששבתי  האיך  שבירושלים , הגדול  מבי"ד  עדות גביית

מישראל. לעשרה  כליות חלב האכיל דתו שהמיר 

תלתא  במותב  תוב"ב : בירושלים עדות  קבלת וז"ל : 45 בדף  הנ"ל  בספר
משה מוהר "ר  הכולל החכם  לקדמנא  ואתא  הוינא , כחדא  דינא  בי 

בלה"ק: עדות...וז"ל בתורת  והעיד  ספרדי איש חביב 

צבי  ששבתי  וחברון , בירושלים  ת"ח  בין  הדבר  שמפורסם  מעיד  אני
צוה גם  מישראל, לעשרה כליות  חלב  האכיל  דתו, שהמיר  קודם  תר "ו

פסח . אכילת כסדר  והאכילם בחו"ל  פסח להקריב  להם

ה'] אתה  [ברוך בא "ה הנוסחא: בזו חלב  אכילת  על  ברכה עשה גם
אסורים. המתיר 

זה דבר  ג"כ  שעשה  גדול  תורה בעל אחד  מאדם  זה  דבר שמעתי  וגם 
תשובה ... עשה  ואח "כ

דספרדים ור "מ אב "ד  יצחקי  אברהם  הרב הכולל מהחכם  שמעתי  עוד
מוהר"ר  הכולל  החכם הגדול  מרבו  ששמע תוב "ב , ירושלים  בעה "ק 

אומר : גלאנטי משה 

בו מאמין  הייתי  שלא  אע"פ ימש "ו, לש"צ  מבזה  הייתי לא  מתחילה 
שהיה לאחד לכאן  שכתב  ימש "ו  ש "צ של כת"י  שראיתי אחר רק 
שכתב דהיינו צבי, שבתי  אלקיכם  הויה  אני  עצמו את וחתם  בו , מאמין

ככתיבתו. הקדוש  שם 

באריכות. עוד ועיי "ש  עכ"ל, ויום . יום בכל  אותו  מחרים  אני זה  אחר

וזל"ק: ציון, מבת ויצא  עה "כ  - איכה  רבה  המדרש  דברי  נוראים  ומה 
להם אמר ממנו, פניהם  והופכים  עבירה  דבר רואין ישראל  גדולי  היו 

עכ "ל. כן, לכם עושה  ואני שעה  תבא  הקב "ה 

 מוויזני האדמו"ר  מחותני  וג מקלויזנבורג, האדמו"ר להבחל"ח 
זי"ע.

זי"ע,אחר הגר"א בא  תורת כ את שאת  ביתר ללמד והחל
רבי והצה"ק .יו כל זוהר ללמוד אנשיו  לכל וציווה הקבלה ,

הגר"א על אמר זי "ע מקאמארנא אייזיק במיוחדזי "ע,יצחק שבא 
ואמר  הסוד, על ספרי הרבה וכתב הסוד, תורת  ללמד הזה לעול

הגאולה. תבוא  ישראל  אר וישוב הקבלה לימוד בזכות שרק

אדבאותו חטא את מחדש הפלגה דור של המגולגלי החלו   זמ
התכנית יסוד את והחלו ,המשכילי של בתופעה הראשו
הזוהר  לימוד על  כזב שמועות והפיצו חדש. עולמי הסדר  של
וצמחו  העול בכל התחלחל  ארס עתה ועד ומאז  הקדוש ,

.הרפורמי

ואפילוג הקדוש , הזוהר מלימוד נמנעו הקדושות בישיבות
גדולי זיע"א החיי החפ ומר הגר "א בעל הקדוש  שראש
,בעול הישיבות בכל ספריו  ולומדי בעול הישיבות  ראשי
מזוהר וגדוש  שמלא  הלשו ושמירת  חיי  חפ הקדוש  הידוע ספרו (ובמיוחד 

כל בישיבותו  ללמוד וציווה ,יו יו בכל ספריו ולומדי , המקובלי וספר הקדוש 

מפיצי מהליטאי קצת  ודווקא ושבת, שבת בכל  הקדוש הזוהר של  השבוע פרשת 

(בקול לשמוע רוצי ולא ,ליצל רחמנא  הקדוש, הזוהר על הרע לשו.

לומדובגלל ולא זוהר ללמוד  אומר שלא  שמי בזוהר  כתוב זה
לבע נברא  א  טב ואר זוהר, לע עני רוג , ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ

ַָהלת.

לשהוכמו עיאר  הקדוש  זוהר בתיקוני  פבשכתב ד) ְְִִַָָֹ
ה ני ע''א) וחיצ יבה, והיא   יב ה א זמ תא :ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

זה ענה. ואי קל ואי י ראל, מע מריוא יחד  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלמה
כח)תב א ר (משלי מי  וכ אענה. ולא יקראנני אז ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֻ

 רוג כתב, מרה  ה על מרה וחכמה קלה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָס ק
אי מרי וא [ה אל ולא סימ [והגרא  בה ל י ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹא
עי ה את יסק הא  א ו אי בלמד, רה פט ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָאא

.ג ת מא נהר תילמדמא ולא  לבע נברא  א טב ,ל א י ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
החזיר   א ל חב ה , על ות רה כתב רה תְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָא

הלת. ואר לע עני רוג ,ובה  לתה לְְְִֵֶַָָָָָָֹֹֹהע

עלם, ואבדן והרג בה וחרב ענ ת רמים להם ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָאי 
ה יח את ְְִִֶַַַָמע בים

ה בזהר  הרח ללת, י רדת הכינה זמ ו אי  ל': יק ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
הכינה מ רה, קיתע תא על ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָנבת
 ני י ת א : ותאמר קל, נעית  ה והרח  ,יניה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹנמצאת 
אל  ררוהתע מ ק ה ב, ואטמי  העיני סתמי  ,בנחיריה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָנה 
וסד  .ביניכ והיא ,ת א לדעת הל לי  לב לכ  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהכינה ,
 ידמ מי ואל נע  הי נא קרא  מ קרא, אמר  קל   ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהבר
בהמת  ה הל חציר, הר ל אקרא, מה אמרת והיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹפנה,
 י ע ,י ע החסד ל הדה, צי חס וכל חציר, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאכלת 
 יע חסד ל רה, לי  א ל ואפ .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלעצמ

י ב ולא  ל ה רח  ה ה בר י  וזר  זמ ת א .יע ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹלעצמ
מ ל ל רמי מי  לה אי  מיח, ל  חר וזהי  , לְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלע
י ה, ה רה את יע ה  א ,ל לע י ב ולא  לְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהע
מעי סק רמיוג הלה , חכמת להל ציר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹולא

יבה , ב' ונ ארת מה, י ' היא רמיהחכמה, לה אי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
היא סקת ה והר ח , לע ואבד והרג בה וחרב ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָענת

היח, חכמהרח  רח  והיא  ,ד ה רח  והיא ת אר, מ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
הוי"ה . ויראת עת רח גברה , עצה רח ְְְִִֵַַַַַָָָבינה 

עובדים הם מי  את לדעת בתשובה  לשוב צריכים ישראל בני 
הקבלה וחכמת  הקדוש הזוהר את וללמוד מלכם, הוא ומי

הגאולה תבוא  זה  ידי ועל

את המרח"ו ובקשו בתיובתא, ישראל בני  דיתובו עד ....ממשי
.אלהיה הה' מי את וידעו תורה. ברזי וליודעו  להכירו

.מלכ הוא  ומי ,כמועובדי האמת בחכמת לעסוק יזכו וכדי
שאמר  וכמו המשיח , ידי  על וימתקו" ,ע ה ' "ויורהו  הכתוב שאומר

מהימנא ברעיא  נשא ע"ב)בפרשת  קכ"ד דעתידי (ד' ובגי וז"ל
ביה יפקו הזוהר ספר האי דאיהו דחיי  מאילנא  למיטע ישראל
על שליט לא והיתר איסור דאיהו  ורע דטוב ואילנא וכו' גלותא מ

[עכ"ל]. וכו ' יתיר ישראל

הראשונה אחר עול מלחמת  באה גוגכ מלחמת של   ראשו (שלב

בא,ומגוג) תרע"ט)ואז  והזהיר (בתרע"ז  הקדוש  הסול בעל
בעוד שתתפרו הנוראה השואה על  הישיבות וראשי הרבני לכל
והיה  בקולו , שמעו לא  וכמוב הקדוש, זוהר ילמדו לא   א שנה 20

.יהודי  מיליו 6 של חיי את שגדעה נוראה שואה 

החרדיתשנה עדה של צדק   די הבית קמו תר"פ  בשנת כ אחר 
,בירושלי אר ורבני  זצ"ל זוננפלד הרי "ח  של בראש

1000 הקדוש  הזוהר את  לסיי ישראל כל על וציוו הקודש ,
גאולה להביא ,לעול הבאות הקשות הגזירות  לבטל ,פעמי
 כ על וקראו וחזרו  האמיתית. לגאולה  תיקו לזה  וקראו  ,ברחמי

בתרפ"א .

הבבלי.בשנת היומי   הד נוסד תרפ "ד

העולמי בשנת הזוהר מרכז זוננפלד  הרי"ח בראשות נוסד תרצ "א
של  היומי  הד את יעבור  ולא  חוק ישראל לכל  ותיקנו
ולא הקודש הזוהר לימוד את שהפסיקו בגלל ואז הקדוש. הזוהר

זצ"ל , אשלג האר"י בקול השואהשמעו פרצה אריז"ל  נשמת (שהיה

ומגוג].הנוראה) גוג  מלחמת של שני  [שלב 

הארוריבשנת הנאצי ישראל לאר  ג שבאו ידוע תש"ג
הזוהר ימ"ש, של הראשו הכר כשיצא :הסול בעל אמר

 הכר שיצא ובזכות מפלה, ימ"ש  לרשע יהיה הסול ביאור ע
הצליח ולא מפלה, לו היה  ,הסול פירוש  ע זוהר  של הראשו

הקודש .  לאר להיכנס 

וגדולי ומאז החרדית העדה של צדק די הבית ישראל , גדולי יצאו 
,הספרדי של  בר המקובלי לכל  גדולי קורא'ס בקול

בוזים(פכ"ט)ובאדר "נ שהם  מפני  זמנם בלא  ת "ח  מתים  מה  מפני וז"ל:
שמים , ויראת  תורה  דברי  על כנחש  ונוטרים  נוקמים שאינם  בעצמם 

עכ "ל.

זצ"ל סופר חיים מוהר "ר  הגדול  הלוחם  מ"ש  אעתיק  הדברים : ולסיום
וז"ל: ע"ב , ו, דף חיים שערי הבהיר  בספרו

יפקוד וכי חי, לכל מועד  עת בבוא  התוכחה  מיום ואוי  הדין מיום  אוי 

כתוב: וימצא  שיחופש אדם פעולות ועל אנוש מעשי  על  ד '

על עבר  זה  אלקים  ירא  נדה , על עבר זה  חסיד  שבת, חלל זה  צדיק 
אנשי כל וישתוממו א "א , על עבר זה  קדוש ושעטנז , וטריפה  נבילה 
הי' הלא  בסערה : ד ' ויענהו  פעלו , תמים  הצור הלא  וישאלו  אמונה 
ולא  אותו זכרת לא  מדוע רשע. אלמוני פלוני  באיש  למחות  בכחך 

עכ "ל. וכו ' אשמו עליו פקדת
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הקדוש , הזוהר של  היומי  ד פני כל על של לימוד לקבוע ישראל,
ותרצ "א . תרפ"א  שנת תקנת את לחדש 

ע"ג,בשנת ע"ב, ס "ח, ס"ד , ס"ב, תשס"א, קולתשמ"א , יצאו
.חדשי קורא 'ס

שעליה עכשיו ומגוג גוג  מלחמת של והסופי השלישי שלב מגיע
יג)נאמר וכו'(זכריה   האר בכל קי"א)"והיה סנהדרי ועיי)

כזוהר  יזהירו והמשכילי ,רבי ויתלבנו ויתבררו  ו "ויצטרפו
ינצלו)הרקיע, הקדוש זוהר שלומדי .(אלו 

הקודשועתה  זוהר של  אחד  ד א כי  ,מעמ דורש  ה' מה ישראל
(ביו דקה  .(שלוקח

עוסקימי כמלאכי יהיו הגאולה בזמ אומר: המרח "ו אלי! לה '
דאצילות. התורה עוסקי בחכמת  עליו כמלאכי  יהיו  אז  כי 

מלובשת  "מטטרו בתורת ולא דאצילות, התורה  בחכמת
הזוהר בספר  אמרו עוד .גשמיי וספורי ששית)במלבושי תקו)

בדרא דיל חבורא  מהאי לתתא יתפרנסו נשא  בני  וכמה  וז"ל:
."באר דרור וקראת ובגיניה  יומיא  בסו בתראה

כוחנספר גודל להבי קצת שתוכלו קטני  סיפורי כמה לכ
הקדוש . הזוהר ספרי ידי  על הרשב"י

כלו,אחד שומר לא  חילוני אני  :הלשו בזה אלי , טלפ אביב  מתל
הייתי וכו',  תפילי לא שבת  לא  הכיפורי יו לא פסח  לא 
תיקו קטנה חוברת וקיבלתי  באגד, אביב בתל אוטובוס בתחנת
 ע יהודי  להיות הול אני  מהיו אותי !!! תפסת וצועק, מ"ח,

עכ "ל. המצוות , כל שמירת

שומר הרב שלא אח  לו  יש  שלו שחבר  לי  סיפר י מבת  גבריאל
 פע זה את שקרא לאחר מ"ח  התיקו את ממנו  וקיבל ,כלו
ומצוות. תורה שומר להיות  הול אני  מהיו שלו לאח  אומר אחת ,

שמעת!עכשיו  לא שבוודאי  גדולות סודות  לכ נספר

הרשב"יהסיפור עם שלמד  באנון יוחנן  עם

לוהסיפור שהגידו ומה  שראה ומה פטירה, שטר קליני , מוות ע
.בשמי

:כה יוסי  ר' מאיר ,הגבאי  בית חולי בבית עכשיו נמצאי אנו 
והאדמו "ר  ,באנו יוחנ הרב את לבקר ,2000 מרדיו שבאנו

(מהאלמי). אותו לבקר נפש  במסירות בא

נשמע?האדמו"ר: מה  ,עליכ שלו

:יוחנ ניתוח,רבי היו לי  היה ניתוח , אחרי  אני
  לי היה שני 10 ולפני 

אתי? יהיה  מה רבינו  פריקה ... והיתה  נפלתי ושלשו ניתוח

ברעננההאדמו"ר: חודשי כמה לפני אצל הייתי  אני  תשמע ,
,באנו  יוחנ הרב וצעקתי : שהייתי  ראשונה פע ,לוינשטי בבית
אתה דרשה , של  שעות  2 לאחר מהרדיו, בא  עכשיו  אני  לרדיו . בוא 

(יוחנ)על חיי" הרדיו  את הקמת  אתה אני, לא הרדיו  את הקמת
.של עבודה זה הזהר" פי 

:יוחנ הוא!!!רבי זה שמי]אני ? כלפי באצבע .[הראה 

,הש  ברו אני ה'. שליח  הרשב"י , של שליח אתה ,נכו האדמו"ר ,
לא דרשות.אתה כאלה  נתתי  היו דרשות, לתת הלאה ממשי

הרבני כל  ,האדמור"י כל ,ל לתאר אמרתי,יכול ואני  רב, וערב 
ימחקו שכול אומר שהזוהר ,המתי לתחיית  יקומו שלא

ימחק! זוהר, לומד שלא מי  ,מהעול

:יוחנ אמת.רבי

הקדוש .האדמו "ר: הזוהר  אומר כ  הבא עול ולא הזה, עול לא 

:יוחנ אמת.רבי אמת,

יכול.האדמו"ר: לא אחד א הרשב "י, נגד להלח אפשר אי 

:יוחנ אמת.רבי אמת,

והרבהאדמו"ר: כנסת, בבית מתפללי את א אמרתי , אז
זוהר... ללמוד אומר לא שלכ

:יוחנ רב .רבי ערב זה 

מהעול.האדמו"ר: וימחקו

:יוחנ פררבי הרב ,מהעול ימחק הוא הוא(זצ"ל)לא, אמר
קליפה .

בזוהר.האדמו"ר: כתוב זה עמלק, קליפת

:יוחנ כלו.רבי לו  אי

מ"ג .האדמו"ר: תיקו הקדוש  הזוהר  לס"א הול הכל כלו לו אי
נברא . מאשר נברא שלא טוב יותר לו ... אוי הזוהר: אומר מה

:יוחנ אמו .רבי במעי  שיתהפ

אומר האדמו"ר: לא  והרב  הכנסת, בבית  שמתפלל שמי אמרתי אז
רב . ערב זה  עמלק קליפת זה ,מש תברחו אז  זוהר  ללמוד
כ ג הוא זוהר , ללמוד אומר שלא שמי  אומר, שהגר"א ומצאתי

זה? את זוכר אתה שלומד... אפילו  רב ערב

:יוחנ בטח .נכורבי ,

ולכהאדמו"ר: חידוש , זה אצלי  עכשיו, זה  את מצאתי  רק אני 
זוהר. ללמוד לאחרי להגיד  צרי זוהר, שלומד  אחד שכל אמרתי 

:יוחנ רב .רבי ערב זה  אומר: היה הרשב "י

כתוב .אדמו"ר: כ

:יוחנ העול.רבי נברא בשבילי  רשב"י , זה 

הנביא .האדמו"ר: אליהו  רבינו ממשה זה הרשב"י , ,כ

:יוחנ העול.רבי נברא בשבילו  רשב "י, זה

לשמי האדמו"ר: שהגיע לי  אמר כבודו כבודו, את לשאול רציתי 
תשובה . בעל היית ,כלו ידעת שלא  ובכית הרשב "י, לישיבת

בצבא? איפה ? ?נכו צנח היית

:יוחנ הגבול.רבי במשמר  שוטר הייתי 

היה .האדמו"ר: ומה  נו

:יוחנ התרגשות.רבי לי  גור אתה מתרגש ... אני

הזוהר האדמו"ר: על שיעורי עכשיו  להגיד הול אתה תדאג , אל
את  להתחיל בא  ואתה בריא, אות עושה  הרשב"י  גמרנו, הקדוש ..
בא אתה הבא בשבוע לרדיו, אתי לבוא  צרי אתה ,השיעורי

.(4.24)לרדיו 

באנון יוחנן  הרב של החלום תיאור

:יוחנ מעלה)רבי של  מאד,(בישיבה  עצוב עצוב, רשב"י את  ראיתי 
מה? רבינו אותו, שאלתי

לי  הנכונה?אמר הדר מה ושאלתי: הנכונה. בדר  הול לא  ישראל ע (רשב"י):

לי כס,(רשב"י)אמר , ממו של ירושה ירושה, לכ השארתי  אני  :
בה . משתמשי לא  ואת וזהב,

עקיבא רבי  על  הקפיד הגדול אליעזר ורבי עליו , הקפיד עקיבא רבי
של במסרקות  אות יסרקו טוב,  חיי תגמור  שלא בחיי לו : ואמר

ברזל.

למה?
מפי? תורה  לשמוע, באת לא .למה 

שומע. אני  אבל לו: אמר

הניתוח אחרי זריקות  וקיבל [והיות לדבר, התחיל באנון יוחנן רבי
שהיבנתי מה  וזה  בקיצור] ודיבר המוח  את להחזיק יכל  ולא  הקשה 
תורת אצלו  למד  שלא  בגלל היה  עקיבא  רבי על הקפידא  שכל ממנו ,
הסוד , פי על  היו הגדול אליעזר  רבי של תורתו דברי  כל  כי הסוד ,
מזאלשין אליהו בנימין רבי להגה "צ מצוה" "שירי בספר כדאיתא 

המצוה") "שירי  גימטריה  תרס"ו בשנת  פיעטרקוב  אליעזר (בדפוס רבי  צוואת  על 
בנו, להורקנוס ט"ז )הגדול פרק מוסר שבט בספר  עונש(המובא קיבל  כן  ועל ,

וללמד הסוד תורת כל את לקבל  יכול  היה  עקיבא  שרבי כזה , חמור
לספר  בהוספותיו  מדינוב מהרצ"א  הגה "ק  כתב  וכן  ישראל . בני את
כמו הקדושה  ניצוצי בירור כוח  לנו ואין  וזת"ד: טוב , ועשה  מרע  סור
אלעזר  ורבי  הרשב "י שגם  האריז"ל, בשם  ומובא  הזוה "ק, לימוד  כוח 
הקיסר  מפני שברח  לזה  והראיה  מלוכה , הרוגי  עשרה  בכלל היו בנו
צריכים והיו  להמערה , בנו  אלעזר ורבי  הוא  והלך  להורגו, שרצה 
עקיבא  רבי  כמו  להריגה  נפשם במסירות התיקון לעשות  ובנו הרשב "י
אשר  השדה  מן וחרולים  והקמשונים  הסיגים ולהעביר רשב "י , של רבו

ה '. לבררברכו  וטובה  משובחת  דרך למצוא יכול  "אני  הרשב"י  ואמר
מהעולמות השפע  ולהורדת הקליפות מתוך הקדושה ניצוצי 
מסירות מאשר חזקה יותר  הרבה התחתונים , לעולמות  העליונים 

השם  קידוש  על להריגה  גופנית עקיבא ],נפש רבי רבו על [של  וזאת 
שאטרח הקדושה לתורה ביותר  הגדולה  בתכלית נפש  מסירת ידי
עוה "ז , ותענוגי  מהבלי  פרישות עם  התורה לימוד על  מאוד מאוד

האפשר ככל  התורה סודות  הבריאהואגלה תכלית  לכולם ואפרש  ,
א כולה , בגנזי שנכנס כבן העליון  המלך בגנזי אורותביו ואכנס ואגלה  ,

העולם , מן  הגדול  החושך אבריח  הזה  הגדול האור ידי  ועל העליונים ,
הקדושה מן  והדינים הקליפות כל נפשוואבטל  מסירת ידי ועל ."

התורה , הקליפותלסודות להכניע זכה  התורה סודות גילוי ידי על וכן 
וחירות שלום חיים  לעולם  להמשיך גזירות הכוח...ולבטל כל כי 

של דור  האחרון  הזה לדור  דוקא אותו צריך  הזה המשיח ,הגדול  ביאת
מדינוב) עקיבא (מהרצ"א רבי אם  כי  לומדים, אנחנו  הזה  [מהסיפור - .

בעשרה מלהיות להינצל יכול היה  התורה , סודות  אצלו לומד  היה 
רבי לו  שאמר  מה  וזה  ע "ה , יוחאי בר שמעון  רבי  כמו מלכות , הרוגי
על מליהרג  גבוה  יותר הסוד  תורת  לימוד כי  וכו ', אני  תמה  אליעזר
אלא  הוא  רק לא  ימותו, ולא  שיחיו  הוא  הסוד תורת כל  כי  ה ', קידוש

הקדוש: בזוהר שכתב כמו ישראל, כל את ומציל  אמרמכפר עוֹ ד 
מן יתפּ רקוּ ן  ה זּ הר ספר  בּ האי  ׁש מע וֹ ן : לרבּ י  לברכה  זכרוֹ נ וֹ  אליּ ה וּ 
ר בּ ינ וּ  מׁש ה לׁש וֹ ן  קכ "ד: בּ דף  ע וֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא כּ ד  גּ ל וּ תא
 דּ יל ח בּ וּ רא בּ האי הרקיע  כּ זהר  יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים ׁש מעוֹ ן . לר בּ י

– נּס יוֹ ן  צרי א  בּ אילּ ין  ה זּ הר ספר  בּ ספר דּ איה וּ  ה לּ וֹ מד כּ י  לוֹ מר : רצה  
מאילנא  למטעם  עתידין דּ י שׂ ראל  וּ בגין מׁש יח  חבלי יסבּ ל א  ה זּ הר 
רבי אמר כן ועל בּ רחמי. מגּ לוּ תא  בּ י הּ  יפקוּ ן ה זּ הר ספר ה וּ א  דּ א  דח יּ י

באנון  תורתיוחנן כי להשמיע! צריך  לשמוע , מספיק לא  זה לו: אמר
את הכינו למען  האחרון בדור הרבים את  וללמד  להתגלות נועדה הסוד

שלימה . והגאולה  משיח  של  תורתו לקראת העולם
בסנהדרין  סח.)[ראה  וז"ל :(דף  ר ', נכנסו אליעזר ר' כשחלה  והתניא 

בטרקלין יושבין  והן  שלו, בקינוף יושב הוא  לבקרו, וחביריו עקיבא 
גער  תפליו, לחלוץ בנו הורקנוס ונכנס היה , שבת ערב  היום ואותו שלו,
אני כמדומה  לחביריו [בנו ] להן אמר בנזיפה , ויצא  אליעזר] [רבי  בו 
אמו ודעת דעתו אליעזר] [רבי להן  אמר נטרפה , אבא  של שדעתו
כיון שבות, באיסור ועוסקין סקילה  איסור  מניחין  היאך  נטרפה ,
ד' מרחוק  לפניו  וישבו נכנסו  עליו , מיושבת שדעתו  חכמים שראו 

הוא  שמותי אליעזר רבי [כי  נט)אמות, מציעא למה(בבא  להן  אמר ,[
לא  למה  עכשיו  ועד  להן אמר באנו, תורה  ללמוד  לו אמרו  באתם ,

אם אני תמיה  להן אמר פנאי, לנו היה  לא  לו  אמרו  ימותו באתם ,

מהו  שלי עקיבא רבי לו אמר עצמן, ימות ],מיתת מיתה  באיזה  [כלומר
אמר לבו, על  והניחן  זרועותיו שתי  נטל  משלהן , קשה שלך  לו אמר
תורה הרבה  שנגללין , תורה  ספרי כשתי  שהן  זרועותיי  שתי לכם אוי
חסרתי  ולא למדתי , תורה הרבה  לימדתי, תורה והרבה  למדתי,
ולא  לימדתי תורה הרבה הים, מן  המלקק ככלב  אפילו מרבותי

בשפופרת , כמכחול  אלא  תלמידי שונהחסרוני שאני אלא  עוד  ולא 
דבר  בהן ששואלני אדם היה ולא  עזה , בבהרת  הלכות מאות  שלש
שלשת לה ואמרי הלכות , מאות שלש  שונה  שאני  אלא  עוד  ולא  מעולם ,
מעולם , דבר בהן שואלני  אדם  היה  ולא  קשואין בנטיעת  הלכות אלפים 
אמר  בדרך, היינו  מהלכין  והוא  אני אחת פעם  יוסף, בן  מעקיבא  חוץ
השדה כל נתמלאה  אחד  דבר  אמרתי  קשואין, בנטיעת  למדני  רבי  לי
דבר  אמרתי עקירתן, למדני  נטיעתן, למדתני  רבי לי  אמר קשואין ,
והקמיע והאמוס הכדור לו אמרו אחד , למקום כולן  נתקבצו אחד 
וטהרתן טמאין , הן  להן  אמר מהו , קטנה  ומשקולת  המרגליות וצרור

טהור, הוא  להן אמר  מהו , האמוס גבי  שעל מנעל שהן, ויצאהבמה 
בטהרה , הותר נשמתו הנדר , הותר ואמר רגליו על יהושע רבי עמד 

מכה היה  ללוד קיסרי  מן עקיבא  רבי  בו פגע  שבת למוצאי  הנדר ,
ואמר  בשורה  עליו  פתח  לארץ, שותת שדמו עד ב-יב)בבשרו  ב (מלכים

שולחני לי ואין  לי, יש מעות הרבה  ופרשיו, ישראל רכב  אבי  אבי
סברה , ולא  אליעזר  מרבי גמרה  גמרה , אליעזר  מרבי אלמא  להרצותן,
תנן והאנן הכי, עביד  היכי  ניהליה , ואסברה  יהושע , מרבי  גמרה  הדר

מר דאמר שאני להתלמד חייב  מעשה  יח-ט)העושה  תלמד(דברים  לא
ולהורות . להבין  למד  אתה  אבל למד אתה  אי לעשות  לעשות

והא וברש "י קשואין:שם : דלקיטת מילתא  לה. גמר  יהושע  מר ' .ר''ע 
בסוכהקינוףבתמיה : כדאמרי ' עליהם  פרוסה  וכילה  עמודים  ארבעה  .

י.) תפיליו :(דף הוא ,לחלוץ תפילין זמן לאו שבת דקסבר  אביו של .
הרבים: לרשות בהן  יצא  שמא  להניחן נטרפהואסור  אבא  של  .שדעתו

תפיליו: חולץ היה  מיושבת  דעתו היתה  שאילו  למות  הוא  איסורוקרוב 
איסור סקילה אלא  שאינו בדבר  ועוסקין  חמין והטמנת הנר הדלקת .

לרשות יצא  ואפילו  מלאכה  איסור כאן  אין  בשבת  תפילין  דמניח  שבות 
בחול: לו הוא  ותכשיטין  הוא  מלבוש  דרך דהא  ארבעהרבים ברחוק

מציעא אמות בבבא  עכנאי  של תנורו במחלוקת שברכוהו  הנדוי מפני  .
נט :) מהו :(דף  מיתתו:שלו תהא  במה  משלהן. קשה  שלבךשלך מפני .

הרבה : תורה  למד  היית שמשתני ואילו  כאולם  אליעזר נטל פתוח  רבי .
זרועותיו: כךשנגלליןשתי מכוסה , והכתב תורה  ספר כשגוללין  .

כשאמות  שבלבי תורה  ותתכסה  ולמדו תתעלם שמשוני שלא לפי
הים :ממני  מן המלקק  ככלב  מרבותי חסרתי  חכמתםולא  לפי .

מעט אלא  חכמה  מהם ולקבל לחסרם  עולה  למודי אין גדולה שהיתה 
הים , מן המלקק  מחכמתי ככלב קבלו ולא חסרוני לא תלמידי וכן 

בשפופרת המכחול  שמחסר  כמו אפי' מהם חכמתי יתרון את  לחסר
אחד חסרתי :בטבול  שהיוולא ממה  מחכמתם  חסרתים  לא  כלומר  .

שלא  לפי ממני הם  גדולים עתה  וגם ממני יותר גדולים  מתחילה 
מהם: מעט אם כי מחכמתם  כחולשפופרתלמדתי  בה  שנותנין קנה  .

בכחול ומטבלו בתוכו  מכחול  שתוחבין כסף  של  או עץ של קיסם 
עזהומוציאו: נגעים:בבהרת מראות  בהלכות קשואים . .בנטיעת 

קשואים: השדה  כל נתמלא  ידיהם  שעל כשפים  מיני לו הלכות אמרו 
וכו' והאימוס  צמר הכדור מתוכו ומלאה  עור  מחופה  פלוט''ה  כדור  .

וממולא  מנעל, כעין היה  עור של שלהם  אימוס וכן  בדוחק, איל של 
הרצענין שעושין  כמו המנעלים  עושין  היו ובו תפור  ופיו שער מתוכו 

עץ: של בדפוס בצואר הקמיעשלנו  ותלאהו מתוכו וממולא  עור  של  .
קטנהלנוי: אותהמשקולת ומחפין מעופרת שעושין אונקיא  כעין .

בעור : לחפותה  דרכה. אין  גדולה  משקולת אבל תחסר שלא  כדי  בעור
המרגלית בהמהוצרור  בצואר אותו  ותולין בעור המרגלית  תופרין .
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הקדוש , הזוהר של  היומי  ד פני כל על של לימוד לקבוע ישראל,
ותרצ "א . תרפ"א  שנת תקנת את לחדש 

ע"ג,בשנת ע"ב, ס "ח, ס"ד , ס"ב, תשס"א, קולתשמ"א , יצאו
.חדשי קורא 'ס

שעליה עכשיו ומגוג גוג  מלחמת של והסופי השלישי שלב מגיע
יג)נאמר וכו'(זכריה   האר בכל קי"א)"והיה סנהדרי ועיי)

כזוהר  יזהירו והמשכילי ,רבי ויתלבנו ויתבררו  ו "ויצטרפו
ינצלו)הרקיע, הקדוש זוהר שלומדי .(אלו 

הקודשועתה  זוהר של  אחד  ד א כי  ,מעמ דורש  ה' מה ישראל
(ביו דקה  .(שלוקח

עוסקימי כמלאכי יהיו הגאולה בזמ אומר: המרח "ו אלי! לה '
דאצילות. התורה עוסקי בחכמת  עליו כמלאכי  יהיו  אז  כי 

מלובשת  "מטטרו בתורת ולא דאצילות, התורה  בחכמת
הזוהר בספר  אמרו עוד .גשמיי וספורי ששית)במלבושי תקו)

בדרא דיל חבורא  מהאי לתתא יתפרנסו נשא  בני  וכמה  וז"ל:
."באר דרור וקראת ובגיניה  יומיא  בסו בתראה

כוחנספר גודל להבי קצת שתוכלו קטני  סיפורי כמה לכ
הקדוש . הזוהר ספרי ידי  על הרשב"י

כלו,אחד שומר לא  חילוני אני  :הלשו בזה אלי , טלפ אביב  מתל
הייתי וכו',  תפילי לא שבת  לא  הכיפורי יו לא פסח  לא 
תיקו קטנה חוברת וקיבלתי  באגד, אביב בתל אוטובוס בתחנת
 ע יהודי  להיות הול אני  מהיו אותי !!! תפסת וצועק, מ"ח,

עכ "ל. המצוות , כל שמירת

שומר הרב שלא אח  לו  יש  שלו שחבר  לי  סיפר י מבת  גבריאל
 פע זה את שקרא לאחר מ"ח  התיקו את ממנו  וקיבל ,כלו
ומצוות. תורה שומר להיות  הול אני  מהיו שלו לאח  אומר אחת ,

שמעת!עכשיו  לא שבוודאי  גדולות סודות  לכ נספר

הרשב"יהסיפור עם שלמד  באנון יוחנן  עם

לוהסיפור שהגידו ומה  שראה ומה פטירה, שטר קליני , מוות ע
.בשמי

:כה יוסי  ר' מאיר ,הגבאי  בית חולי בבית עכשיו נמצאי אנו 
והאדמו "ר  ,באנו יוחנ הרב את לבקר ,2000 מרדיו שבאנו

(מהאלמי). אותו לבקר נפש  במסירות בא

נשמע?האדמו"ר: מה  ,עליכ שלו

:יוחנ ניתוח,רבי היו לי  היה ניתוח , אחרי  אני
  לי היה שני 10 ולפני 

אתי? יהיה  מה רבינו  פריקה ... והיתה  נפלתי ושלשו ניתוח

ברעננההאדמו"ר: חודשי כמה לפני אצל הייתי  אני  תשמע ,
,באנו  יוחנ הרב וצעקתי : שהייתי  ראשונה פע ,לוינשטי בבית
אתה דרשה , של  שעות  2 לאחר מהרדיו, בא  עכשיו  אני  לרדיו . בוא 

(יוחנ)על חיי" הרדיו  את הקמת  אתה אני, לא הרדיו  את הקמת
.של עבודה זה הזהר" פי 

:יוחנ הוא!!!רבי זה שמי]אני ? כלפי באצבע .[הראה 

,הש  ברו אני ה'. שליח  הרשב"י , של שליח אתה ,נכו האדמו"ר ,
לא דרשות.אתה כאלה  נתתי  היו דרשות, לתת הלאה ממשי

הרבני כל  ,האדמור"י כל ,ל לתאר אמרתי,יכול ואני  רב, וערב 
ימחקו שכול אומר שהזוהר ,המתי לתחיית  יקומו שלא

ימחק! זוהר, לומד שלא מי  ,מהעול

:יוחנ אמת.רבי

הקדוש .האדמו "ר: הזוהר  אומר כ  הבא עול ולא הזה, עול לא 

:יוחנ אמת.רבי אמת,

יכול.האדמו"ר: לא אחד א הרשב "י, נגד להלח אפשר אי 

:יוחנ אמת.רבי אמת,

והרבהאדמו"ר: כנסת, בבית מתפללי את א אמרתי , אז
זוהר... ללמוד אומר לא שלכ

:יוחנ רב .רבי ערב זה 

מהעול.האדמו"ר: וימחקו

:יוחנ פררבי הרב ,מהעול ימחק הוא הוא(זצ"ל)לא, אמר
קליפה .

בזוהר.האדמו"ר: כתוב זה עמלק, קליפת

:יוחנ כלו.רבי לו  אי

מ"ג .האדמו"ר: תיקו הקדוש  הזוהר  לס"א הול הכל כלו לו אי
נברא . מאשר נברא שלא טוב יותר לו ... אוי הזוהר: אומר מה

:יוחנ אמו .רבי במעי  שיתהפ

אומר האדמו"ר: לא  והרב  הכנסת, בבית  שמתפלל שמי אמרתי אז
רב . ערב זה  עמלק קליפת זה ,מש תברחו אז  זוהר  ללמוד
כ ג הוא זוהר , ללמוד אומר שלא שמי  אומר, שהגר"א ומצאתי

זה? את זוכר אתה שלומד... אפילו  רב ערב

:יוחנ בטח .נכורבי ,

ולכהאדמו"ר: חידוש , זה אצלי  עכשיו, זה  את מצאתי  רק אני 
זוהר. ללמוד לאחרי להגיד  צרי זוהר, שלומד  אחד שכל אמרתי 

:יוחנ רב .רבי ערב זה  אומר: היה הרשב "י

כתוב .אדמו"ר: כ

:יוחנ העול.רבי נברא בשבילי  רשב"י , זה 

הנביא .האדמו"ר: אליהו  רבינו ממשה זה הרשב"י , ,כ

:יוחנ העול.רבי נברא בשבילו  רשב "י, זה

לשמי האדמו"ר: שהגיע לי  אמר כבודו כבודו, את לשאול רציתי 
תשובה . בעל היית ,כלו ידעת שלא  ובכית הרשב "י, לישיבת

בצבא? איפה ? ?נכו צנח היית

:יוחנ הגבול.רבי במשמר  שוטר הייתי 

היה .האדמו"ר: ומה  נו

:יוחנ התרגשות.רבי לי  גור אתה מתרגש ... אני

הזוהר האדמו"ר: על שיעורי עכשיו  להגיד הול אתה תדאג , אל
את  להתחיל בא  ואתה בריא, אות עושה  הרשב"י  גמרנו, הקדוש ..
בא אתה הבא בשבוע לרדיו, אתי לבוא  צרי אתה ,השיעורי

.(4.24)לרדיו 

באנון יוחנן  הרב של החלום תיאור

:יוחנ מעלה)רבי של  מאד,(בישיבה  עצוב עצוב, רשב"י את  ראיתי 
מה? רבינו אותו, שאלתי

לי  הנכונה?אמר הדר מה ושאלתי: הנכונה. בדר  הול לא  ישראל ע (רשב"י):

לי כס,(רשב"י)אמר , ממו של ירושה ירושה, לכ השארתי  אני  :
בה . משתמשי לא  ואת וזהב,

עקיבא רבי  על  הקפיד הגדול אליעזר ורבי עליו , הקפיד עקיבא רבי
של במסרקות  אות יסרקו טוב,  חיי תגמור  שלא בחיי לו : ואמר

ברזל.

למה?
מפי? תורה  לשמוע, באת לא .למה 

שומע. אני  אבל לו: אמר

הניתוח אחרי זריקות  וקיבל [והיות לדבר, התחיל באנון יוחנן רבי
שהיבנתי מה  וזה  בקיצור] ודיבר המוח  את להחזיק יכל  ולא  הקשה 
תורת אצלו  למד  שלא  בגלל היה  עקיבא  רבי על הקפידא  שכל ממנו ,
הסוד , פי על  היו הגדול אליעזר  רבי של תורתו דברי  כל  כי הסוד ,
מזאלשין אליהו בנימין רבי להגה "צ מצוה" "שירי בספר כדאיתא 

המצוה") "שירי  גימטריה  תרס"ו בשנת  פיעטרקוב  אליעזר (בדפוס רבי  צוואת  על 
בנו, להורקנוס ט"ז )הגדול פרק מוסר שבט בספר  עונש(המובא קיבל  כן  ועל ,

וללמד הסוד תורת כל את לקבל  יכול  היה  עקיבא  שרבי כזה , חמור
לספר  בהוספותיו  מדינוב מהרצ"א  הגה "ק  כתב  וכן  ישראל . בני את
כמו הקדושה  ניצוצי בירור כוח  לנו ואין  וזת"ד: טוב , ועשה  מרע  סור
אלעזר  ורבי  הרשב "י שגם  האריז"ל, בשם  ומובא  הזוה "ק, לימוד  כוח 
הקיסר  מפני שברח  לזה  והראיה  מלוכה , הרוגי  עשרה  בכלל היו בנו
צריכים והיו  להמערה , בנו  אלעזר ורבי  הוא  והלך  להורגו, שרצה 
עקיבא  רבי  כמו  להריגה  נפשם במסירות התיקון לעשות  ובנו הרשב "י
אשר  השדה  מן וחרולים  והקמשונים  הסיגים ולהעביר רשב "י , של רבו

ה '. לבררברכו  וטובה  משובחת  דרך למצוא יכול  "אני  הרשב"י  ואמר
מהעולמות השפע  ולהורדת הקליפות מתוך הקדושה ניצוצי 
מסירות מאשר חזקה יותר  הרבה התחתונים , לעולמות  העליונים 

השם  קידוש  על להריגה  גופנית עקיבא ],נפש רבי רבו על [של  וזאת 
שאטרח הקדושה לתורה ביותר  הגדולה  בתכלית נפש  מסירת ידי
עוה "ז , ותענוגי  מהבלי  פרישות עם  התורה לימוד על  מאוד מאוד

האפשר ככל  התורה סודות  הבריאהואגלה תכלית  לכולם ואפרש  ,
א כולה , בגנזי שנכנס כבן העליון  המלך בגנזי אורותביו ואכנס ואגלה  ,

העולם , מן  הגדול  החושך אבריח  הזה  הגדול האור ידי  ועל העליונים ,
הקדושה מן  והדינים הקליפות כל נפשוואבטל  מסירת ידי ועל ."

התורה , הקליפותלסודות להכניע זכה  התורה סודות גילוי ידי על וכן 
וחירות שלום חיים  לעולם  להמשיך גזירות הכוח...ולבטל כל כי 

של דור  האחרון  הזה לדור  דוקא אותו צריך  הזה המשיח ,הגדול  ביאת
מדינוב) עקיבא (מהרצ"א רבי אם  כי  לומדים, אנחנו  הזה  [מהסיפור - .

בעשרה מלהיות להינצל יכול היה  התורה , סודות  אצלו לומד  היה 
רבי לו  שאמר  מה  וזה  ע "ה , יוחאי בר שמעון  רבי  כמו מלכות , הרוגי
על מליהרג  גבוה  יותר הסוד  תורת  לימוד כי  וכו ', אני  תמה  אליעזר
אלא  הוא  רק לא  ימותו, ולא  שיחיו  הוא  הסוד תורת כל  כי  ה ', קידוש

הקדוש: בזוהר שכתב כמו ישראל, כל את ומציל  אמרמכפר עוֹ ד 
מן יתפּ רקוּ ן  ה זּ הר ספר  בּ האי  ׁש מע וֹ ן : לרבּ י  לברכה  זכרוֹ נ וֹ  אליּ ה וּ 
ר בּ ינ וּ  מׁש ה לׁש וֹ ן  קכ "ד: בּ דף  ע וֹ ד בּ תראה. בּ דרא אתגּ ליא כּ ד  גּ ל וּ תא
 דּ יל ח בּ וּ רא בּ האי הרקיע  כּ זהר  יזהיר וּ  והּמ שׂ כּ ילים ׁש מעוֹ ן . לר בּ י

– נּס יוֹ ן  צרי א  בּ אילּ ין  ה זּ הר ספר  בּ ספר דּ איה וּ  ה לּ וֹ מד כּ י  לוֹ מר : רצה  
מאילנא  למטעם  עתידין דּ י שׂ ראל  וּ בגין מׁש יח  חבלי יסבּ ל א  ה זּ הר 
רבי אמר כן ועל בּ רחמי. מגּ לוּ תא  בּ י הּ  יפקוּ ן ה זּ הר ספר ה וּ א  דּ א  דח יּ י

באנון  תורתיוחנן כי להשמיע! צריך  לשמוע , מספיק לא  זה לו: אמר
את הכינו למען  האחרון בדור הרבים את  וללמד  להתגלות נועדה הסוד

שלימה . והגאולה  משיח  של  תורתו לקראת העולם
בסנהדרין  סח.)[ראה  וז"ל :(דף  ר ', נכנסו אליעזר ר' כשחלה  והתניא 

בטרקלין יושבין  והן  שלו, בקינוף יושב הוא  לבקרו, וחביריו עקיבא 
גער  תפליו, לחלוץ בנו הורקנוס ונכנס היה , שבת ערב  היום ואותו שלו,
אני כמדומה  לחביריו [בנו ] להן אמר בנזיפה , ויצא  אליעזר] [רבי  בו 
אמו ודעת דעתו אליעזר] [רבי להן  אמר נטרפה , אבא  של שדעתו
כיון שבות, באיסור ועוסקין סקילה  איסור  מניחין  היאך  נטרפה ,
ד' מרחוק  לפניו  וישבו נכנסו  עליו , מיושבת שדעתו  חכמים שראו 

הוא  שמותי אליעזר רבי [כי  נט)אמות, מציעא למה(בבא  להן  אמר ,[
לא  למה  עכשיו  ועד  להן אמר באנו, תורה  ללמוד  לו אמרו  באתם ,

אם אני תמיה  להן אמר פנאי, לנו היה  לא  לו  אמרו  ימותו באתם ,

מהו  שלי עקיבא רבי לו אמר עצמן, ימות ],מיתת מיתה  באיזה  [כלומר
אמר לבו, על  והניחן  זרועותיו שתי  נטל  משלהן , קשה שלך  לו אמר
תורה הרבה  שנגללין , תורה  ספרי כשתי  שהן  זרועותיי  שתי לכם אוי
חסרתי  ולא למדתי , תורה הרבה  לימדתי, תורה והרבה  למדתי,
ולא  לימדתי תורה הרבה הים, מן  המלקק ככלב  אפילו מרבותי

בשפופרת , כמכחול  אלא  תלמידי שונהחסרוני שאני אלא  עוד  ולא 
דבר  בהן ששואלני אדם היה ולא  עזה , בבהרת  הלכות מאות  שלש
שלשת לה ואמרי הלכות , מאות שלש  שונה  שאני  אלא  עוד  ולא  מעולם ,
מעולם , דבר בהן שואלני  אדם  היה  ולא  קשואין בנטיעת  הלכות אלפים 
אמר  בדרך, היינו  מהלכין  והוא  אני אחת פעם  יוסף, בן  מעקיבא  חוץ
השדה כל נתמלאה  אחד  דבר  אמרתי  קשואין, בנטיעת  למדני  רבי  לי
דבר  אמרתי עקירתן, למדני  נטיעתן, למדתני  רבי לי  אמר קשואין ,
והקמיע והאמוס הכדור לו אמרו אחד , למקום כולן  נתקבצו אחד 
וטהרתן טמאין , הן  להן  אמר מהו , קטנה  ומשקולת  המרגליות וצרור

טהור, הוא  להן אמר  מהו , האמוס גבי  שעל מנעל שהן, ויצאהבמה 
בטהרה , הותר נשמתו הנדר , הותר ואמר רגליו על יהושע רבי עמד 

מכה היה  ללוד קיסרי  מן עקיבא  רבי  בו פגע  שבת למוצאי  הנדר ,
ואמר  בשורה  עליו  פתח  לארץ, שותת שדמו עד ב-יב)בבשרו  ב (מלכים

שולחני לי ואין  לי, יש מעות הרבה  ופרשיו, ישראל רכב  אבי  אבי
סברה , ולא  אליעזר  מרבי גמרה  גמרה , אליעזר  מרבי אלמא  להרצותן,
תנן והאנן הכי, עביד  היכי  ניהליה , ואסברה  יהושע , מרבי  גמרה  הדר

מר דאמר שאני להתלמד חייב  מעשה  יח-ט)העושה  תלמד(דברים  לא
ולהורות . להבין  למד  אתה  אבל למד אתה  אי לעשות  לעשות

והא וברש "י קשואין:שם : דלקיטת מילתא  לה. גמר  יהושע  מר ' .ר''ע 
בסוכהקינוףבתמיה : כדאמרי ' עליהם  פרוסה  וכילה  עמודים  ארבעה  .

י.) תפיליו :(דף הוא ,לחלוץ תפילין זמן לאו שבת דקסבר  אביו של .
הרבים: לרשות בהן  יצא  שמא  להניחן נטרפהואסור  אבא  של  .שדעתו

תפיליו: חולץ היה  מיושבת  דעתו היתה  שאילו  למות  הוא  איסורוקרוב 
איסור סקילה אלא  שאינו בדבר  ועוסקין  חמין והטמנת הנר הדלקת .

לרשות יצא  ואפילו  מלאכה  איסור כאן  אין  בשבת  תפילין  דמניח  שבות 
בחול: לו הוא  ותכשיטין  הוא  מלבוש  דרך דהא  ארבעהרבים ברחוק

מציעא אמות בבבא  עכנאי  של תנורו במחלוקת שברכוהו  הנדוי מפני  .
נט :) מהו :(דף  מיתתו:שלו תהא  במה  משלהן. קשה  שלבךשלך מפני .

הרבה : תורה  למד  היית שמשתני ואילו  כאולם  אליעזר נטל פתוח  רבי .
זרועותיו: כךשנגלליןשתי מכוסה , והכתב תורה  ספר כשגוללין  .

כשאמות  שבלבי תורה  ותתכסה  ולמדו תתעלם שמשוני שלא לפי
הים :ממני  מן המלקק  ככלב  מרבותי חסרתי  חכמתםולא  לפי .

מעט אלא  חכמה  מהם ולקבל לחסרם  עולה  למודי אין גדולה שהיתה 
הים , מן המלקק  מחכמתי ככלב קבלו ולא חסרוני לא תלמידי וכן 

בשפופרת המכחול  שמחסר  כמו אפי' מהם חכמתי יתרון את  לחסר
אחד חסרתי :בטבול  שהיוולא ממה  מחכמתם  חסרתים  לא  כלומר  .

שלא  לפי ממני הם  גדולים עתה  וגם ממני יותר גדולים  מתחילה 
מהם: מעט אם כי מחכמתם  כחולשפופרתלמדתי  בה  שנותנין קנה  .

בכחול ומטבלו בתוכו  מכחול  שתוחבין כסף  של  או עץ של קיסם 
עזהומוציאו: נגעים:בבהרת מראות  בהלכות קשואים . .בנטיעת 

קשואים: השדה  כל נתמלא  ידיהם  שעל כשפים  מיני לו הלכות אמרו 
וכו' והאימוס  צמר הכדור מתוכו ומלאה  עור  מחופה  פלוט''ה  כדור  .

וממולא  מנעל, כעין היה  עור של שלהם  אימוס וכן  בדוחק, איל של 
הרצענין שעושין  כמו המנעלים  עושין  היו ובו תפור  ופיו שער מתוכו 

עץ: של בדפוס בצואר הקמיעשלנו  ותלאהו מתוכו וממולא  עור  של  .
קטנהלנוי: אותהמשקולת ומחפין מעופרת שעושין אונקיא  כעין .

בעור : לחפותה  דרכה. אין  גדולה  משקולת אבל תחסר שלא  כדי  בעור
המרגלית בהמהוצרור  בצואר אותו  ותולין בעור המרגלית  תופרין .
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להשמיע ! צרי לשמוע, מספיק לא זה לו: אמר

לאחרי.האדמו"ר:

:יוחנ החמהרבי  לאור "אוי  ואמר, עקיבא רבי  לבכות התחיל אמר,
ואור  הול אליעזר רבי החמה". אור את ויקרע, . הול אלעזר שרבי
מאורו נמו של שהאור לשמש   ל אוי  לחמה, ל אוי  כהה, החמה 

עליו . הקפיד אליעזר.. רבי  של  מתורתו  אליעזר, רבי  של

 למשו צריכי אנחנו דמשיחא, עקבתא  של הדור  אנחנו תראה,
נשמות  אדירות , נשמות  של אור רק שהוא  הזה, הגדול האור 
 את מהימנא" הרעיה "כל הזה , לעול שבאו הנשמות המדריכות ,
בתי לעצמכ תיבנו  שאת חושבי את הקדושי התנאי
ווולבו, ומכוניות  זהב? של  וקלונסאות מדרשות, ובתי היכלות?

ת  שבשבילואת ?לעצמכ חושבי את מה ואושר? בעושר חיו 
 התנאי את כי  הזה, לעול באת את ?לעול באת זה
שרבי מה  את לתק באת ,העול את  לתק שבאת הקדושי

.לתק הצליח  לא  יוחאי בר (7.10)שמעו.

שנה אד של דינו  הרי  במערה? שנה 12 רשב"י  להיות ? יכול  אי
חודש] שנה?[י"ב 13 שרשב "י להיות יכול אי !בגהינו

באת  אלא ,של הדור את לתק באת  לא אתה רשב "י: לו  אמר
! האחרו הדור  את לתק

עכשיו ! זה  אז מתק הייתי  אז לו: אמר

הנשמות  כל שיגיעו תגיע העת הגיע. לא  העת אז לא, לו : אמר
בעת  הגופי וכל הנשמות  כל וכשיגיעו ההיא, בעת הגופי וכל
כל את חיבר רבינו שמשה  כמו לחבר תוכל אז והתחברו, ההיא
יוחאי בר שמעו רבי אתה  כ ,מצרי יוצאי  של והגופי הנשמות
האחרו הדור .האחרו הדור של והגופי הנשמות את תחבר
רבה, אדרא  זוטא , אדרה אדרא, הזהר, ספר של החיבור !ל יצטר

דצניעותא . ספרא דמשכנא, אדרה

האלה .האדמו"ר: הדברי כל הדפסנו

:יוחנ חשוב !רבי הכי  זה אליהו ? פתח מה...

אליהו .אדמו"ר: פתח לכ הבאתי 

:יוחנ זאת רבי ובעקבות ,בה תתעסקו האלה . הספרי אלו
 כול , וט ילדי ,גברי ,נשי ישראל, בע חדשה רוח תתעורר 
כי משולמת , באחדות אותו  לחבר  הקדוש , הזהר  לאור יתעוררו 
ולשו ע א אי ישראל! ע של  רק אחדות היא הזאת  האחדות
כמו ,הקדושי הוי "ה ושמות קודש שמות  ע להתמודד  שיכולי

לחבר יכול ישראל (9.26)שע.

אפשר  אי  ,למי קמח   בי החיבור שאת לאדמו"ר, פע סיפרתי
יחד, אות ותחבר  ,ומי קמח שתקח  לנתק, אפשר ואי לחבר 
..אות להפריד אפשר אי  יותר, אות להפריד יכול לא אתה

.ומי קמח  להפריד תנסה 

שטר האדמו"ר: קיבל וכבר  דרכי תאונת  לו שהיתה סיפר יוחנ
האמת. מעול חזרה בא ופתאו פטירה,

:יוחנ ומעש]..רבי סיגריה ... .[מבקש 

לשמי..האדמו"ר: שעלית אי לספר כח  ל היה ולא לי , סיפרת
רציתי אני בדיוק, היה  מה ?דרכי תאונת  ל היתה ?ל היה  מה

לשאול.

:יוחנ עברתירבי בדיוק. 40 ב הייתי  2000 שנת  לפני אסביר: אני 
לי ... היה . ימי ברגל "לשו" ניתוח

שוטר ע הייתי מהתחלה : ראש(??)נתחיל הייתי  במשטרה,
סוחרי נגד סוכני הפעלתי  ,סמי מחלקת במשטרה מחלקה 
ואז  ישראל , ע את שהרעילו  ,רעלני ה אלה  ,גדולי סמי
מאד, חזקי ודכאו חרדות  כאבי ע אחד, בוקר התעוררתי
הארות  לי  היו  ישראל" "שמע ידעתי  לא ..עול מבורא  ובקשתי 

?כבוד את מכיר אתה .קדושי

מכיר.האדמו"ר: לא 

:יוחנ ב...רבי שמופיעי בתמונות 

כ.אדמו"ר: כ ,כ אה ...

:יוחנ מתי?רבי  עד  לי : ואמרו  לילה. לילה, בחלו אלי  באו  וה
מדכאונות  הפחד, בשיא הייתי אותי . שיעזבו  שהחרדות בקשתי

.הסיגריה)ופחדי .(מכבה 

טהרותמהו לרפואה : בסדר וחכמים  אליעזר  רבי באלו  שנחלקו לפי .
פכ''נ ) אין(כלים עור שכלי  לפי  טומאה  מקבלין  אינן  אומרים  וחכמים

והני לשק  איתקש  דהא  קיבול בית  לו  יש כן  אם  אלא  טומאה  מקבל
קבול שמיה  לא  עולמית בתוכו מלוי למלאותן נעשית וקבולן  הואיל
שמיה למלאות  העשוי קיבול  דבית  טומאה  מקבל אומר אליעזר ורבי 
דמודו שלהם  חלל  ונראה  שנקרעו ובאימוס בכדור  נחלקו ועוד  קבול 
טבילה לענין  ופליגי  קיבול בית  איכא  דהא  טומאה דמקבלי רבנן 
חוצץ אינו שבתוכו מה  אומר אליעזר ור' חוצץ שבתוכו  מה  שחכ''א 
ושאלוהו בו חזר אם לידע רוצין  היו פטירתו  ובשעת הוא  כלי חד  דכולי
אפילו טמאים  להם אמר המחלוקות שני באותן אומר  אתה  מה 

מבחוץ: נוגעת  והטומאה  שהןשלמים  במה נקרעווטהרתן  אם  כלומר .
חוצץ שהמלוי לומר  עלי  וחלוקין טומאה  שמקבלין מודים  שחכמים

שהן: כמות  שמטבילן  חוצץ אינו  שהמלוי בדברי אני שעל ועומד  מנעל 
מהו  אימוס אומריןגבי חכמים  דטהרות בתוספתא  נחלקו בו שאף  .

מעל לסלקו יכול  שהדיוט אומן הצריכה  מלאכה  מחוסר ואינו  הואיל
נגמרה לא  שעדיין  מטהר ור''א  וטמא  עליו כלי  שם  כבר האימוס

הנדרמלאכתו: שברכוהו:הותר ללוד. קסרי אתבין  נושאין שהיו  .
ללוד: מקסרי בשורהמטתו  עליו סביבותפתח  שורה  עושין  שהיו  .

להספד: לי המטה  יש  מעות  להחליף:הרבה  להרצותן. שולחני לי  .ואין 
לשאול: למי  ואין לשאול לי  יש  שאלות הרבה  עבידכלומר  רביהיכי  .

קשואין: בנטיעת מעשה  שעשה הכי  הוא להתלמדאליעזר  ר''ע  בהם .
אל ר ' יעזר.דעבד 

ברכות סא:)ובמסכת  שלא (דף  הרשעה  מלכות גזרה  אחת פעם  רבנן תנו :
בבית וחבשוהו עקיבא  לרבי שתפסוהו עד  בתורה ... ישראל יעסקו
והיו היה  ק''ש זמן להריגה  עקיבא  ר' את שהוציאו  בשעה האסורים ...
מלכות עול עליו  מקבל והיה  ברזל , של במסרקות בשרו  את סורקים 
הייתי ימי כל  להם אמר כאן , עד  רבינו תלמידיו לו  אמרו  שמים 
מתי אמרתי  נשמתך, את  נוטל אפילו  נפשך  בכל זה  פסוק  על מצטער 
באחד מאריך  היה  אקיימנו, לא  לידי שבא  ועכשיו ואקיימנו , לידי  יבא 
שיצאה ר''ע  אשריך  ואמרה  קול ב 'ת יצתה  באחד  נשמתו  שיצתה  עד 
להריגה עקיבא  רבי  את  שהוציאו בשעה  שם : ברש "י  - באחד. נשמתך 

שמע קריאת ברזלזמן  של במסרקות  בשרו את סורקים  והיו היה 
כאן, עד  רבינו תלמידיו לו אמרו  שמים , מלכות  עול עליו  מקבל והיה 

נפשך : בכל  זה  פסוק על מצטער הייתי  ימי  כל להם  נוטל אמר  אפילו 
נשמתך לא את לידי שבא  ועכשיו ואקיימנו, לידי  יבא  מתי  אמרתי

קול בת יצתה  באחד נשמתו  שיצתה  עד באחד מאריך  היה  אקיימנו
השרת מלאכי אמרו באחד , נשמתך  שיצאה  עקיבא  רבי אשריך  ואמרה 
וגו' ממתים  ה ' ידך  ממתים שכרה ! וזו תורה  זו  הוא  ברוך  הקדוש  לפני 

בחיים , חלקם  להם  עקיבא אמר רבי אשריך  ואמרה  קול  בת יצתה 
הבא  העולם  לחיי מזומן  .שאתה

אני בסדר, לא  שאני  יודע אני !עול בורא :עול לבורא אמרתי
קראתי תמיד עזבתיו, לא  מעול ישראל שמע ,קיי אתה יודע

עצמי. את זוכר שאני מאז המיטה  על ישראל אחותשמע באה  ואז ]

[הראיו את  .(14:40)וקוטעת 

שני ראיון  של המשך 

ללמוד   צרי הזה שבדור בשמי לו  שאמרו  לנו  מגלה השני בראיו
 ע ומה אות ושאל ירושלמי , ותלמוד  ערו ושולח זוהר  רק
עכשיו בחו"ל, הקודמי בדורות  לעסו  כבר שגמרא לו ענו גמרא?
 לעול חזרה לרדת צרי אתה  לו ואמרו זוהר, רק ללמוד  צריכי

וכו '. ביו זוהר ד ילמוד יהודי  שכל  לפרס הזה

כהן ארלי  עם הסיפור

לציו.נספר בראשו כה משפחת ע שקרה נורא סיפור לכ

חושו דעיניי""פקיחו  בעול.כוחו וראו , מתגלה הזוהר  של

מירושלינס ישיבה לבחור  ולימוד,גדול בהפצת פועלו  שבזכות
שארע ונורא  גדול  נס  מחרידה, מתאונה ניצל  זוהר, ספרי 

"תמ "בראשית ספרי  של רבי לזיכוי הפצה מ "ח בעקבות  תיקו)

הזוהר) בירושלי.של ישיבות בבתי

כה,בחור  אלו בש להפצהישיבה, קיבל ,בירושלי הלומד
 קונטרסי חבילות אמו, באמצעות  העולמי , הזוהר  ממפעל

.""תמ "בראשית של

אלועיה"קכה בירושלי "עיניכ מרו "שאו לישיבת נסע
שליט"א . אופר שלמה רבי הרה"ג  בנשיאות

התיקוכל  את  למדו גדולה (מ "ח)הישיבה שמחה והיתה  ביחד,
ולספר. לשער  שאי הזה, בלימוד  לישיבה

 בראשל"צ,בתו לביתו כה אלו נסע בתאונההלימוד, והתנגש 
אלמוג בש בחור נהג שבו צבאי ג'יפ רכב  ע מחרידה 
משחקני כאחד משמש  שבה מגרמניה,  לאר לחופשה שבא  ,כה

 . הגדולי הרישוי הכדורגל  המספר  רק  דבר, כמעט ארע לא  לג'יפ
לשתיי,התקלקל. ונחצה לגמרי נמע ,כה  אלו של  רכבו אול

פגע! כל ללא יצא  ואלו,כה  לאלו פנה כה אלמוג הג'יפ, נהג  
שלא ב "ה ,כלו לי  לשל צרי לא "אתה  לו , ואמר הישיבה, בחור

נפגע ורק ,כלו ל לי,קרה סיפרה אלו של שאמו וכפי   הרכב .
 ברדיו . ישודר זה להדפיסהיו כס תרמה , כה אלו של  אמו

שנעשה  הגדול הנס על  יתבר לה' להודות חי" כל  "נשמת  הספר
שלה. לב

המסקנה?מה

בלימודאנו שעוסק  מי כל   הזוהר!!! של העצו כוחו את רואי
נוח! כבתיבת מוג הזוהר  ספר  של של ובהפצה הארוכה ידה

בו. שעוסק יהודי כל ומחבקת  עוטפת שומרת הזוהר

יצאשימו והבחור לחלוטי  נמע הרכב הגדול, הנס של לדיוק לב,
בכלל, נכו בפרט, שנכו כמו מידה, ובאותה פגע. כל ללא
 חרב" בבחינת עלינו שצרי הגויי בבחינת הוא  שנמע הרכב

תשברנה ". וקשתות בלב תבוא

הזוהר הבחור מכח  שנשמר ליהודי  משול פגע כל ללא שניצל
על להג הזוהר לימוד בכח  ולכ ,הרבי את וזיכה  שלמד
פצצות  הקשות הגזרות היסורי הצרות, מכל  ישראל ע כלל

.בישי מרעי ושאר האטו

תיפול"ואנו לא  ראשינו "שערת בזוהר  נעסוק רק שא רואי
אמו  ברח כעובר מוגני נהייה רחמי)ואנו  מהמילה בא  רח).

הקדושולמה  הזוהר  את והפיצו לימדו רוצו, ?מחכי עוד את
ולילה  יומ.

עתיד הל"ה תב  היה  ההר חר אמ מבאר  "ה ה :ד ה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אז  ,מי ה ס האחר הר ב א עד  'וכ נז ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלהי ת
לא אז י  מיח , יב א סקיהע בזכ ת .ניחל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָיתה
אמר  וזה , לביאת קרבה סה היה זה אר תס עה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאר
אלי זה זכת די ,'וכ "תאח אל  אי  ב ו" בגינְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ
דה הצר עד  צרימ י ראל נגאל א  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיראל,
העתידה הא ה   הילה, בד הסח  ד לק הא רְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
האל רצ וה א ,ה הדה לתספת ז עד ה אה  יהיה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻלא

" ה כה  וארי , ר תיתחל ני , רא מאמר מאמרת  (ערה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.ה רית) ְִַ

 אמיה זוהר   י ל  ללמד ונתחיל יחד כלנ[ט] ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹונתאחד
"קל ול מע  ללמד  ואפר  ,י דקה רק לקח ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹה
אחת  עה נלמד דק בת ,0722990044 טלפ ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָהזהר "
לית ,רית ה בעזרת הדה , ה כינה יקני  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלמע
תב מ ,רחמי לגאלה ונזה ורעת , קת  זרת ל  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמעלינ
ה ה ספר יאר: רחמי , גלתא  מ יפק א ספרא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהר"י ,

.רחמי הלת מ ע"ב)נצא קכ"ד  מהימנא ברעיא נא .(זהר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

 כחינ מיחד ,לנכ נתגייס א ה בר , ידינ הב, את לת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
 מח ,נ ע ילמד אב ,י קט על ליד ע להזהיר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָ

 ,ייי אי דיי אי א הרי  ,למיד ע מל ד ,ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָחניכ
וכל ,לליל לייבת רה , ללמדי  ,תערמ דלמ ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹיח ר
נ פה, קל  הד ורת הה, ד ה ד יתאחד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָיראל
רלבא הק מה  מל כ א תב  מ עלה מ ני להי ת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָונזה
הלמה הא לה את להביא לקרב  ז דר ונפעל זהר. יקני  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל

לה נחס באמרי  ,רחמי(" ק )ינחס רי דל , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
מלד  צרי" :נל וזה  זי "ע, קארי(למידי ל)אה זהר, ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הרב מה  י  .למידיל נמה  ילהמ כל ,י הח  ע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָחינת
א עד אמית ", נמה   מיח  זה לינק, י ר  כל תְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנ

.נל(עלינ  יג תזכ טב  מה על עד מק ל ה מעי ההר (ואני י  . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
כל אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמלהיב

ע "ל ,לתז  קדה נמה ל הארה הרזי)להיע חכ). ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

 לאניכ ה א ,עצמ על העיד ר"י  הבעת, לל בי קר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
.יה מ  להע ל את ְִִִֶַַָָֹֻלפטר

מרא ים  40 ז הר יק ני  ל מרים ה יקים ְְְִִִִִֵֵַַַַָֹהיהדים
ה רים ים  עד אלל  דֱִִֶַַח

התק "ל יה לי עצמ את  להכי צרי בר בא "אחד רב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ללמ ד הא  יקיה ספרי כל  בא  הדל  הכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוהבר
קימח אנ אלל. ימי פרט ,ד ה זהר לימד ְְְְְְֱִִִִֵַַַַָָָלהרת 
דיהיה ל כלל  לה ר צה ואחד אחד לכל חינְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
דח  מרא י 40 זהר יק ני ל  את  מרי יקיְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹה
יקני   ה ללמד מתחיל קל מי ,ריה י עד ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַאלל
בזכ ת ,ה אז ועה רבא, הענא  עד לימלה יכ ל ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָזהר
חי  ני מת קה, טבה לנה טבה , וחתימה כתיבה רית ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָזה
י קד יקי צ ני והצלחה, רכה פע רויחי, מזני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאריכא ,
וא , מזהירי הרקיע זהר , קימת ביט כי ,רי טהְְְְְִִִִִִִִִַַַָָ
נסת י ירמ הי כל ועיר  עיר כל  לחלק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָר צה

לחלק. כ ל ה ,חינ ה' עזרת  ל נ ללי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ
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להשמיע ! צרי לשמוע, מספיק לא זה לו: אמר

לאחרי.האדמו"ר:

:יוחנ החמהרבי  לאור "אוי  ואמר, עקיבא רבי  לבכות התחיל אמר,
ואור  הול אליעזר רבי החמה". אור את ויקרע, . הול אלעזר שרבי
מאורו נמו של שהאור לשמש   ל אוי  לחמה, ל אוי  כהה, החמה 

עליו . הקפיד אליעזר.. רבי  של  מתורתו  אליעזר, רבי  של

 למשו צריכי אנחנו דמשיחא, עקבתא  של הדור  אנחנו תראה,
נשמות  אדירות , נשמות  של אור רק שהוא  הזה, הגדול האור 
 את מהימנא" הרעיה "כל הזה , לעול שבאו הנשמות המדריכות ,
בתי לעצמכ תיבנו  שאת חושבי את הקדושי התנאי
ווולבו, ומכוניות  זהב? של  וקלונסאות מדרשות, ובתי היכלות?

ת  שבשבילואת ?לעצמכ חושבי את מה ואושר? בעושר חיו 
 התנאי את כי  הזה, לעול באת את ?לעול באת זה
שרבי מה  את לתק באת ,העול את  לתק שבאת הקדושי

.לתק הצליח  לא  יוחאי בר (7.10)שמעו.

שנה אד של דינו  הרי  במערה? שנה 12 רשב"י  להיות ? יכול  אי
חודש] שנה?[י"ב 13 שרשב "י להיות יכול אי !בגהינו

באת  אלא ,של הדור את לתק באת  לא אתה רשב "י: לו  אמר
! האחרו הדור  את לתק

עכשיו ! זה  אז מתק הייתי  אז לו: אמר

הנשמות  כל שיגיעו תגיע העת הגיע. לא  העת אז לא, לו : אמר
בעת  הגופי וכל הנשמות  כל וכשיגיעו ההיא, בעת הגופי וכל
כל את חיבר רבינו שמשה  כמו לחבר תוכל אז והתחברו, ההיא
יוחאי בר שמעו רבי אתה  כ ,מצרי יוצאי  של והגופי הנשמות
האחרו הדור .האחרו הדור של והגופי הנשמות את תחבר
רבה, אדרא  זוטא , אדרה אדרא, הזהר, ספר של החיבור !ל יצטר

דצניעותא . ספרא דמשכנא, אדרה

האלה .האדמו"ר: הדברי כל הדפסנו

:יוחנ חשוב !רבי הכי  זה אליהו ? פתח מה...

אליהו .אדמו"ר: פתח לכ הבאתי 

:יוחנ זאת רבי ובעקבות ,בה תתעסקו האלה . הספרי אלו
 כול , וט ילדי ,גברי ,נשי ישראל, בע חדשה רוח תתעורר 
כי משולמת , באחדות אותו  לחבר  הקדוש , הזהר  לאור יתעוררו 
ולשו ע א אי ישראל! ע של  רק אחדות היא הזאת  האחדות
כמו ,הקדושי הוי "ה ושמות קודש שמות  ע להתמודד  שיכולי

לחבר יכול ישראל (9.26)שע.

אפשר  אי  ,למי קמח   בי החיבור שאת לאדמו"ר, פע סיפרתי
יחד, אות ותחבר  ,ומי קמח שתקח  לנתק, אפשר ואי לחבר 
..אות להפריד אפשר אי  יותר, אות להפריד יכול לא אתה

.ומי קמח  להפריד תנסה 

שטר האדמו"ר: קיבל וכבר  דרכי תאונת  לו שהיתה סיפר יוחנ
האמת. מעול חזרה בא ופתאו פטירה,

:יוחנ ומעש]..רבי סיגריה ... .[מבקש 

לשמי..האדמו"ר: שעלית אי לספר כח  ל היה ולא לי , סיפרת
רציתי אני בדיוק, היה  מה ?דרכי תאונת  ל היתה ?ל היה  מה

לשאול.

:יוחנ עברתירבי בדיוק. 40 ב הייתי  2000 שנת  לפני אסביר: אני 
לי ... היה . ימי ברגל "לשו" ניתוח

שוטר ע הייתי מהתחלה : ראש(??)נתחיל הייתי  במשטרה,
סוחרי נגד סוכני הפעלתי  ,סמי מחלקת במשטרה מחלקה 
ואז  ישראל , ע את שהרעילו  ,רעלני ה אלה  ,גדולי סמי
מאד, חזקי ודכאו חרדות  כאבי ע אחד, בוקר התעוררתי
הארות  לי  היו  ישראל" "שמע ידעתי  לא ..עול מבורא  ובקשתי 

?כבוד את מכיר אתה .קדושי

מכיר.האדמו"ר: לא 

:יוחנ ב...רבי שמופיעי בתמונות 

כ.אדמו"ר: כ ,כ אה ...

:יוחנ מתי?רבי  עד  לי : ואמרו  לילה. לילה, בחלו אלי  באו  וה
מדכאונות  הפחד, בשיא הייתי אותי . שיעזבו  שהחרדות בקשתי

.הסיגריה)ופחדי .(מכבה 

טהרותמהו לרפואה : בסדר וחכמים  אליעזר  רבי באלו  שנחלקו לפי .
פכ''נ ) אין(כלים עור שכלי  לפי  טומאה  מקבלין  אינן  אומרים  וחכמים

והני לשק  איתקש  דהא  קיבול בית  לו  יש כן  אם  אלא  טומאה  מקבל
קבול שמיה  לא  עולמית בתוכו מלוי למלאותן נעשית וקבולן  הואיל
שמיה למלאות  העשוי קיבול  דבית  טומאה  מקבל אומר אליעזר ורבי 
דמודו שלהם  חלל  ונראה  שנקרעו ובאימוס בכדור  נחלקו ועוד  קבול 
טבילה לענין  ופליגי  קיבול בית  איכא  דהא  טומאה דמקבלי רבנן 
חוצץ אינו שבתוכו מה  אומר אליעזר ור' חוצץ שבתוכו  מה  שחכ''א 
ושאלוהו בו חזר אם לידע רוצין  היו פטירתו  ובשעת הוא  כלי חד  דכולי
אפילו טמאים  להם אמר המחלוקות שני באותן אומר  אתה  מה 

מבחוץ: נוגעת  והטומאה  שהןשלמים  במה נקרעווטהרתן  אם  כלומר .
חוצץ שהמלוי לומר  עלי  וחלוקין טומאה  שמקבלין מודים  שחכמים

שהן: כמות  שמטבילן  חוצץ אינו  שהמלוי בדברי אני שעל ועומד  מנעל 
מהו  אימוס אומריןגבי חכמים  דטהרות בתוספתא  נחלקו בו שאף  .

מעל לסלקו יכול  שהדיוט אומן הצריכה  מלאכה  מחוסר ואינו  הואיל
נגמרה לא  שעדיין  מטהר ור''א  וטמא  עליו כלי  שם  כבר האימוס

הנדרמלאכתו: שברכוהו:הותר ללוד. קסרי אתבין  נושאין שהיו  .
ללוד: מקסרי בשורהמטתו  עליו סביבותפתח  שורה  עושין  שהיו  .

להספד: לי המטה  יש  מעות  להחליף:הרבה  להרצותן. שולחני לי  .ואין 
לשאול: למי  ואין לשאול לי  יש  שאלות הרבה  עבידכלומר  רביהיכי  .

קשואין: בנטיעת מעשה  שעשה הכי  הוא להתלמדאליעזר  ר''ע  בהם .
אל ר ' יעזר.דעבד 

ברכות סא:)ובמסכת  שלא (דף  הרשעה  מלכות גזרה  אחת פעם  רבנן תנו :
בבית וחבשוהו עקיבא  לרבי שתפסוהו עד  בתורה ... ישראל יעסקו
והיו היה  ק''ש זמן להריגה  עקיבא  ר' את שהוציאו  בשעה האסורים ...
מלכות עול עליו  מקבל והיה  ברזל , של במסרקות בשרו  את סורקים 
הייתי ימי כל  להם אמר כאן , עד  רבינו תלמידיו לו  אמרו  שמים 
מתי אמרתי  נשמתך, את  נוטל אפילו  נפשך  בכל זה  פסוק  על מצטער 
באחד מאריך  היה  אקיימנו, לא  לידי שבא  ועכשיו ואקיימנו , לידי  יבא 
שיצאה ר''ע  אשריך  ואמרה  קול ב 'ת יצתה  באחד  נשמתו  שיצתה  עד 
להריגה עקיבא  רבי  את  שהוציאו בשעה  שם : ברש "י  - באחד. נשמתך 

שמע קריאת ברזלזמן  של במסרקות  בשרו את סורקים  והיו היה 
כאן, עד  רבינו תלמידיו לו אמרו  שמים , מלכות  עול עליו  מקבל והיה 

נפשך : בכל  זה  פסוק על מצטער הייתי  ימי  כל להם  נוטל אמר  אפילו 
נשמתך לא את לידי שבא  ועכשיו ואקיימנו, לידי  יבא  מתי  אמרתי

קול בת יצתה  באחד נשמתו  שיצתה  עד באחד מאריך  היה  אקיימנו
השרת מלאכי אמרו באחד , נשמתך  שיצאה  עקיבא  רבי אשריך  ואמרה 
וגו' ממתים  ה ' ידך  ממתים שכרה ! וזו תורה  זו  הוא  ברוך  הקדוש  לפני 

בחיים , חלקם  להם  עקיבא אמר רבי אשריך  ואמרה  קול  בת יצתה 
הבא  העולם  לחיי מזומן  .שאתה

אני בסדר, לא  שאני  יודע אני !עול בורא :עול לבורא אמרתי
קראתי תמיד עזבתיו, לא  מעול ישראל שמע ,קיי אתה יודע

עצמי. את זוכר שאני מאז המיטה  על ישראל אחותשמע באה  ואז ]

[הראיו את  .(14:40)וקוטעת 

שני ראיון  של המשך 

ללמוד   צרי הזה שבדור בשמי לו  שאמרו  לנו  מגלה השני בראיו
 ע ומה אות ושאל ירושלמי , ותלמוד  ערו ושולח זוהר  רק
עכשיו בחו"ל, הקודמי בדורות  לעסו  כבר שגמרא לו ענו גמרא?
 לעול חזרה לרדת צרי אתה  לו ואמרו זוהר, רק ללמוד  צריכי

וכו '. ביו זוהר ד ילמוד יהודי  שכל  לפרס הזה

כהן ארלי  עם הסיפור

לציו.נספר בראשו כה משפחת ע שקרה נורא סיפור לכ

חושו דעיניי""פקיחו  בעול.כוחו וראו , מתגלה הזוהר  של

מירושלינס ישיבה לבחור  ולימוד,גדול בהפצת פועלו  שבזכות
שארע ונורא  גדול  נס  מחרידה, מתאונה ניצל  זוהר, ספרי 

"תמ "בראשית ספרי  של רבי לזיכוי הפצה מ "ח בעקבות  תיקו)

הזוהר) בירושלי.של ישיבות בבתי

כה,בחור  אלו בש להפצהישיבה, קיבל ,בירושלי הלומד
 קונטרסי חבילות אמו, באמצעות  העולמי , הזוהר  ממפעל

.""תמ "בראשית של

אלועיה"קכה בירושלי "עיניכ מרו "שאו לישיבת נסע
שליט"א . אופר שלמה רבי הרה"ג  בנשיאות

התיקוכל  את  למדו גדולה (מ "ח)הישיבה שמחה והיתה  ביחד,
ולספר. לשער  שאי הזה, בלימוד  לישיבה

 בראשל"צ,בתו לביתו כה אלו נסע בתאונההלימוד, והתנגש 
אלמוג בש בחור נהג שבו צבאי ג'יפ רכב  ע מחרידה 
משחקני כאחד משמש  שבה מגרמניה,  לאר לחופשה שבא  ,כה

 . הגדולי הרישוי הכדורגל  המספר  רק  דבר, כמעט ארע לא  לג'יפ
לשתיי,התקלקל. ונחצה לגמרי נמע ,כה  אלו של  רכבו אול

פגע! כל ללא יצא  ואלו,כה  לאלו פנה כה אלמוג הג'יפ, נהג  
שלא ב "ה ,כלו לי  לשל צרי לא "אתה  לו , ואמר הישיבה, בחור

נפגע ורק ,כלו ל לי,קרה סיפרה אלו של שאמו וכפי   הרכב .
 ברדיו . ישודר זה להדפיסהיו כס תרמה , כה אלו של  אמו

שנעשה  הגדול הנס על  יתבר לה' להודות חי" כל  "נשמת  הספר
שלה. לב

המסקנה?מה

בלימודאנו שעוסק  מי כל   הזוהר!!! של העצו כוחו את רואי
נוח! כבתיבת מוג הזוהר  ספר  של של ובהפצה הארוכה ידה

בו. שעוסק יהודי כל ומחבקת  עוטפת שומרת הזוהר

יצאשימו והבחור לחלוטי  נמע הרכב הגדול, הנס של לדיוק לב,
בכלל, נכו בפרט, שנכו כמו מידה, ובאותה פגע. כל ללא
 חרב" בבחינת עלינו שצרי הגויי בבחינת הוא  שנמע הרכב

תשברנה ". וקשתות בלב תבוא

הזוהר הבחור מכח  שנשמר ליהודי  משול פגע כל ללא שניצל
על להג הזוהר לימוד בכח  ולכ ,הרבי את וזיכה  שלמד
פצצות  הקשות הגזרות היסורי הצרות, מכל  ישראל ע כלל

.בישי מרעי ושאר האטו

תיפול"ואנו לא  ראשינו "שערת בזוהר  נעסוק רק שא רואי
אמו  ברח כעובר מוגני נהייה רחמי)ואנו  מהמילה בא  רח).

הקדושולמה  הזוהר  את והפיצו לימדו רוצו, ?מחכי עוד את
ולילה  יומ.

עתיד הל"ה תב  היה  ההר חר אמ מבאר  "ה ה :ד ה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אז  ,מי ה ס האחר הר ב א עד  'וכ נז ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלהי ת
לא אז י  מיח , יב א סקיהע בזכ ת .ניחל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָיתה
אמר  וזה , לביאת קרבה סה היה זה אר תס עה  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהאר
אלי זה זכת די ,'וכ "תאח אל  אי  ב ו" בגינְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ
דה הצר עד  צרימ י ראל נגאל א  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיראל,
העתידה הא ה   הילה, בד הסח  ד לק הא רְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
האל רצ וה א ,ה הדה לתספת ז עד ה אה  יהיה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻלא

" ה כה  וארי , ר תיתחל ני , רא מאמר מאמרת  (ערה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

.ה רית) ְִַ

 אמיה זוהר   י ל  ללמד ונתחיל יחד כלנ[ט] ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹונתאחד
"קל ול מע  ללמד  ואפר  ,י דקה רק לקח ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹה
אחת  עה נלמד דק בת ,0722990044 טלפ ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָהזהר "
לית ,רית ה בעזרת הדה , ה כינה יקני  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלמע
תב מ ,רחמי לגאלה ונזה ורעת , קת  זרת ל  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמעלינ
ה ה ספר יאר: רחמי , גלתא  מ יפק א ספרא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהר"י ,

.רחמי הלת מ ע"ב)נצא קכ"ד  מהימנא ברעיא נא .(זהר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

 כחינ מיחד ,לנכ נתגייס א ה בר , ידינ הב, את לת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
 מח ,נ ע ילמד אב ,י קט על ליד ע להזהיר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָ

 ,ייי אי דיי אי א הרי  ,למיד ע מל ד ,ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָחניכ
וכל ,לליל לייבת רה , ללמדי  ,תערמ דלמ ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹיח ר
נ פה, קל  הד ורת הה, ד ה ד יתאחד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָיראל
רלבא הק מה  מל כ א תב  מ עלה מ ני להי ת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָונזה
הלמה הא לה את להביא לקרב  ז דר ונפעל זהר. יקני  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעל

לה נחס באמרי  ,רחמי(" ק )ינחס רי דל , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
מלד  צרי" :נל וזה  זי "ע, קארי(למידי ל)אה זהר, ללמד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הרב מה  י  .למידיל נמה  ילהמ כל ,י הח  ע ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָחינת
א עד אמית ", נמה   מיח  זה לינק, י ר  כל תְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנ

.נל(עלינ  יג תזכ טב  מה על עד מק ל ה מעי ההר (ואני י  . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
כל אפ מראל, אי ל ל המה את מאיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמלהיב

ע "ל ,לתז  קדה נמה ל הארה הרזי)להיע חכ). ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

 לאניכ ה א ,עצמ על העיד ר"י  הבעת, לל בי קר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ
.יה מ  להע ל את ְִִִֶַַָָֹֻלפטר

מרא ים  40 ז הר יק ני  ל מרים ה יקים ְְְִִִִִֵֵַַַַָֹהיהדים
ה רים ים  עד אלל  דֱִִֶַַח

התק "ל יה לי עצמ את  להכי צרי בר בא "אחד רב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ללמ ד הא  יקיה ספרי כל  בא  הדל  הכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָוהבר
קימח אנ אלל. ימי פרט ,ד ה זהר לימד ְְְְְְֱִִִִֵַַַַָָָלהרת 
דיהיה ל כלל  לה ר צה ואחד אחד לכל חינְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
דח  מרא י 40 זהר יק ני ל  את  מרי יקיְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹה
יקני   ה ללמד מתחיל קל מי ,ריה י עד ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַאלל
בזכ ת ,ה אז ועה רבא, הענא  עד לימלה יכ ל ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָזהר
חי  ני מת קה, טבה לנה טבה , וחתימה כתיבה רית ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָזה
י קד יקי צ ני והצלחה, רכה פע רויחי, מזני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאריכא ,
וא , מזהירי הרקיע זהר , קימת ביט כי ,רי טהְְְְְִִִִִִִִִַַַָָ
נסת י ירמ הי כל ועיר  עיר כל  לחלק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָר צה

לחלק. כ ל ה ,חינ ה' עזרת  ל נ ללי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ
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י מי תבה, ח זר כ עה חצי רק ד ה ז הר מד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
המה  את להדליק  רק  צריכי ,יהח ל האמת  את ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָראה
את מקל קצת רק  זה מד מי ,יקד יראל  ל  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי
בת ח מה בי  המה מסיק בר וזה הרא נה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהריקה

.למ עְָ

רא עטרתיו מל מער מען רי  א  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"אתעטר"

אפילאנ זמ ל ,ינינמ ר"י  פטר אחר ה עד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מער  מע ר י א  "אתעטר" הארא, דברי סקיְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻע

עכל"ק ,גוו וי ב , רא עטרתיו  מל,לאיאז אברה רי (הצה"ק ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג החה" "א ר זיע"א, גלאנטי אברה רי .הצה "ק  ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָ

,א.עלינ יג תזכ יחאי, ר מע לרי  ר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָהתח

הסק דה  הגאיהח (סקי"ב יחב,(קנ"ה  ההר  ל ד ְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹ
ה לה. הללד י עוכתב לנ :לא  וזה לא, אי  ואפיל" ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ד ה לפני חב ה א  הרה, גיא ת  ו גה  קאמר, מאי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָידע
הא, ר" זכרנ ודגלדכתיב: חכמינ פר אהבה ", עלי  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

לנ."ודג"לברכה, א עד אהבה", עלי  ְְְֲִִַַַָָָָָ

עלמת נה עלמא גירסא דה ה הר ְְְְִִֶַַַָָָָָֹלד

קד,כבר זגלר עינינ,מהר"ש  מאר  ,עלינ יג תזכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָ
מל "על עלה ,"הא  אחת עה  ד ה ה הר לד ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הט לד ל נה לער סק והבא ,יהח קנ"הכ סימ) ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הסקי"ב) ל וזה  ," מל מ "ג)"סא ):ד ה ההר לד י  ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
 להבי ללמד יזה א   וכל עלמת, נה עלמא  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹגירסא 
מה  אחת, עה למעלה    יעה אחד, מאמר   ר ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאפ
לע  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻא
ביה לה ני מראי ויהיה מלא , היכלא  מני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהא

רקיעא . מלכתא  ְְְִִִַָָָראנה

ק לה ללמד  חכם למיד  על ח ב דל  ְְִִִַַַַָָָָָָֹה 

 'ל  תבת( מל לנ:(ה א  וזה על , חב דל ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מדיל אינ א דל ה  וענ ק לה. ללמד חכ ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹלמיד
, ליצל רחמנא  ה אה בימע ה י לתא,  אר רוג ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻק לה,
חד לד יעה  א  מה  ה לה, לד אחת עה יע ה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹי

ה אה. לקרב  ח ד ל י  הרה, פ טי  ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻימי

נה אלף ל מד ,ד ק ת   ד ה זהר עה  ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהל מד
חל ים ְְָט 

ההעלה ,תינ ר הבמברי והריח , מל עלינ,א יג תזכ , ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
נה   אל למד ,דק ת ד ה זהר  עה ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהל מד

ח ל . י הדט זהר עת  ללמד יזה א זה, לפי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
[וכל הריאה ימי  אלפי הית  ל לת כה הרי  ,דק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָת

על ל  ח  על סבנ .[יד על מתעה  לתהע רח א ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
יקימחה)צה מצוה)לדהבאר,(ער מחה (וכל ה עה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

במחה   דק ת למד יהדי  א ר נמצא ,אל פ ל  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָער
 מלי ל לער אחת עה  עלה  "דה "ההר  הרשב"י ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרת

החל)נה, ימי ט (לד ואיתא . נת ר י ו')אבת מ נה ג' :(רק  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

אל הרוח , עת רה למד א אמר... י סי ר י י מעאל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרי
החק, עת ל צער ב אחד בר  לאד ל ב לפי  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

רוח  )מאה מאה,(ע פ ל הל ריי למד אר   על , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
נה  מלי מאה וה ת עה  דה זהר לד הל ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹס

רה!!! נה  28.000 כ אחת  נה ההר רה!!! ל ד וחב צא  ְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
הא ר דה את מח  אה נה כל ת, דְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָה

ה '". ח  נא יגל "ועה ה סק את  מקְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

לאניהני רה ל מר זני עה ,רית לה' להד ת  רצה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ
הא, ר  דה מי  רה ל מע כ , אל יקיְִִִִִֵֶַַַָָָָָצ
פי  זה, זכה אחד  ל  לא  אר  סיני , הר  על עמד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹורגליה

. דה ההר ברי את  כ ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹראה

סיני ט רא קיימי הו ְְְֲִִֵַַָָאינ ן

הא!!!רתי!  בר דברי למע רצה הא  ,לכא א מי  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
:דה ה הר קרא  ועליו , דה זהר  ללמד וא הב ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹה',

סיני". ט רא קיימי  הו  ת "אינפר בהר  שכתוב כמו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
 העלת(קנ"ב  ),אהע מל א  עבדי ימי ח :ה החכמי] ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

,[ העלי מל ל   סיני ,עבדי טרא  קיימ אינתא] ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ
סיני], הר על עמדראע איהי  נמתא, א א מס לי לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

וכו ' מ אריתא הרה כא נמת אא  לימס אינ] ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
גפי  וג רי ס דעי למר  ,מ הרה ל ער  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהיא
כל   לכ רי והנת ה רה רזי ה נימת,  י ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהרה

מצוה], העיק :מצוה אמר  ,צ [ונכב .נל א עד ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
הר  על  עמד לא  ה רה, סדת מדיל  אינ תא ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹממע,

נמתאסיני  נמתא  לאס לא  זמיני אתי, לזמנא .[ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָ
מה א ריתא. נלהת להסל עתידי  ה לבא, [לעתיד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ר דה עתיד ,תיה ח ת אחר י ה רה, ל המה  ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָל
 מ אפר  אי מה ,נעלמי ס ד ת  חד ה רה  לדר ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהא 

[.תמה לידע מ ב )הה מת ק  רמה .(ה אר ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

הם ן  מרחק , ועמד העם עם  נע אר המת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָאתן 
האמת לחכמת  מרח ק ועמדים סים עה ם ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָעים 

י וכר ה יק א ה האלקי הקל הרב תה תב (יא דהיהדה ְְְְְֱִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

תיא) יעה  יגמ ה  תזכ הר"י  אר לברכה, ציק זכר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
וזרז  [ עלינ יג  תזכ עדס אברה לר י חל] הת ה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעלינ
וזה הדת. האדר ת על הרקח יי ספר את ידיס  בְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לקראת  י ראל  צא תחה  י נת בא ר לי ונראה :נְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָל
 הע "ורא נאמר :  ואחר ההר תח ית בימתי הי ְְְְְְֱֱִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהאלקי
האת  ה דלה   הא אכל  ,יראי הי י מרחק", עמדו נעְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻו

.תכינה וימה לקראת מחי י  הי הע מקצת והיה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
תימ  א  אפיל מרחק לעמד  הרא מ קמ לזז רצ ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹולא 

,רמ ז ה הר תב  מה הא ראועליה ט קיימ  אי" ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
סיני  טרא  עמד אא מרחק ועמד נע ולא  למר  ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹסיני",
המת ת וא האמת. לחכמת כיז  ה לכ ,  ס ועד  ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחה
סי עה  יע ה  מרחק, ועמד הע ע נע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאר 
הדלה   הא  אכל   ראת מ האמת , לחכמת מרחק מדי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוע

ַֹהאת.

ספר  נים, ע ן  ינ ק עם למדים הי לי, מע עי ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָל
ויקנים ְִִַַֹה הר

מקאמארנא :אמר דה מ למד הרב רחי טי הרה  י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
, ינח ה אר  ההר, וספר  האר"י מר ל י רזיע ול ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

קדי הי בר, וה ינת הרע אר  מיחא  עקבת  לי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמע
חסיד ת ע ל ל ז"ל , האר"י וכתבי ההר ספר ללמד ימיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹל

רעת... זרת  ל לימב והי טב,  העל  מר עיל  ול ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
בר, הינת ה ה הרע  ר  לי ,  מע  ינק  ע  מדיל  הי ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ק דמת יראת והיה , ולהג ת  נייקו ההר  ספר , ני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע
.ויתק ְְְְִֵַָָלחכמת

ב')זהרוכתב  עד  כ "ח ואד) רא ית  מית לא מה א בגי : ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
לא לאד תראה, גלתא אמר  בגיני . איה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹאתקרי
י אמר אמצעיתא עמדא וכ .נג לה אא  עזר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצא 

כתיב הא  הדא לתא, מ יכינ איק עזר מצא לא לאדְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ב') דקני)מ ת איה מה  ". אי אי י  ורא וכה ה פו" ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

."נג עזר מצא  "לא   י אמר ,ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹמ

לת [אר: נאמר  בגלל ,אד נקרא וה א מת, לא מה ולכ ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
נאמר   וכ .נג  אא  עזר, מצא לא  לאד ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהאחרנה,
זה מהלת. כינה ציא עזר, מצא  לא לאד האמצעי , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹעד

ב')תב הא(מ ת  מה ." אי אי י  ורא וכה  ה פו" ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
.[נג עזר מצא לא  אמר ,מ תדמְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

דה הלמ עזר   הי חכמי למידי מצא לא הא, ר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לפ ,נג  ה  א בי נח  אא  אינגלת, י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

הרה  ס ד ת סקיְְִַָע

מל:באר מק, לבאר יחאי ר מע ר י  יממ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ועל  גלת, הכינה  מ זזה אינ ינ ר מה ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחינה
למידי  מצא לא  הא, ר דה האחר נה, גלת נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
ה  א  בינח  א א  גלת, למה עזר  הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻחכמי
הכינה. לת לסע הרה , סדת סקיע אינ לפי , נגְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ר דה מצא  לא  ר ,נג עזר מצא  לא לאד , ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹונאמר

הלת. מ כינת את להציא ,יאנ לזעיר  עזר  מי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהא 

א ל טב ה רה , סד ת הם  אמת, רת  למד  א ֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמי
ְִָנברא

ה ד,המקל  ה יק אחציראהאלקי , יעקב  יניקרצ זכר , ְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
הא להע לחי  לברכה קפ"ה)וקד   לה נזי ספר) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

 יחאאמר ר מע הד,ר י רתי  למד  א  מי ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אד אי זה בלא נברא , א  ל טב הרה, סד ת  ה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאמת,

דתועב ,ואהבת ויראת , ר ית  תאלה וידע תה . יה דה ,הרב ְְְְְְְֱֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ
 אמר , עלינ יג תויטאל זכ י ח תברי ,עלינ  יג ת זכ ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הצות: ער  ל תחת  אחד מצוה ח ר הרי , עה לא וא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ה צ כל  קלה  דלה היא רה, תלל למד וצרי ות , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ה זר. הפרד "ס ל חינת ד ' טרח  ועד עד .נל א עד ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ
אר  הלויה  עת ע ד ,עלינ יג ת זכ תה  יהדה  הרב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

.ירח ה גלל, הה ללע חזר בר  כ י עליו, כיְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מפה עסק, רת ל  ... ה הר ספר עסק  אינ ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמי
טעת  והא  ,פל והארה  חים עסק   ל ואין  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻולחץ ,
להית ם, מאנ י להית  א א רה  עסק  ואינ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוראת,
ח ים  ל ואין  ה רת, על לה רר ה ר דל   ורא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹרב

ח ים חלק  ְִֵֶַַֹולא

ה המקאמארנאה דהרב ר הרכה ": "היכל  ספר תב ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
מר וכתבי  ניות ההר ספר עסק אינ מי  ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהאחר
בתלמד  במ נה מקרא  ללה ,פל מ יח ה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאר"י 

,סקיפ,ולח מפה הא  עסק, רת ל נאמנה ידע ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
וראת, טעת  והא ,פל והארה יח עסק ל  ואי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻד אג,
דל   ורא רב להית , מאנ י להית אא  רה עסק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹואינ
יח חלק ולא  יח ל  ואי ה רת, על להרר .ה ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ל לרת לג יתער מא נ לית :חד זהר ת ני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹכדכתיב
כה ה, בעל  אריתא וליליא י מא  כל צוחי ,על ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָע
ל הב  עתרא   ל הב הב, הב אמרי כלבי  וצוחי ,יְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָק

י יג לא  בואי  לכינא. לסלקא יל  מא ולית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹיקרא ,
ויטאל יח הרב מר וכתבי  ההר, לד ידי על אא י ח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹארחת

.נל  א עד א רלבד , – י"ט  ז ', עקב  רת  קאמארנה  ה רכה (היכל  ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

י') רק .ההר ֶֶַַ

החיכתב י"ב)ה דהא ר כ"ו חתי רה(רת לד רק  , ְְִִַַַַַַַָָָָָָֹֻ
נאמר, מל רה ועל מהצר, מיל מ מגינאל רה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.מצלא ְַָ

החי" בספר  כ"ה)"נפ רק  ד ' ידי(ער על רק אריכת , תב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
.להע  לק זכה מל הרה  רה עסק לנ ואי ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ד ה ה הר מד  יתר  מהר),לה א ר ע). ְִִִֵֵַַַַַַָָֹֹ

נח,מה בת מ הא  ד ה ההר  י  ,מרי א והר"י נר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ
אמר  דה והרמח "ל מיח , מחבלי  צלי  למד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוא
,תגא האחר ר י ראל ע הלת ס ד ל י  זה רק ,ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלנ
רי ריחת :דה נל וזה ,ד ה ה הר לד סג ת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֹֹֻכח
האת  לבה נברח נוכ ה בה, עני עתה י חאי  ר  מעְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻ

ְִֵָונצל.

י ראלה ב אר( ל  לבע)עי וכל נקרע, הב  אגה, מערר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
רחמנא וה לל ת , ה רטת  הרת מדל ותדמע, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹל
ית  חרב  מ" לברכה, נזכר חכמינ מאמר  וידע .לְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָל
עמד  הב  וכל  "מחבר מרה ללת  י ל  אי ,קְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻה
 בעי י עמדת אחת  "כבה לל רחמנא נראה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָסנה

"ת)זאבי א בעי ל הל(רמז וד למאמר ענ ה בר כמדה . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻ
החרבת , מצחצח ת והאת וגו'. "י ג  רג "לה ל ה ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָֻעליו
ל"ס תה לקת  ,מי  אבינ על א א ,ע לה מי  על לנ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואי

נק"   י ק "מ )לראי  רק  יה) למיר  אמר כמ (יבמ ת, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

א') עד  ג .ע"ח ל קנ זה  נק ,  י אחר' בר  ְְִֵֶֶֶַַָָָ

מן יל רציפ ת, דה ה הר ללמד  הרמח "ל, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָֹנת
ה א ה מביא  ְְִֵַַָָֻֻה רענ ת,

אמל רה  "לד  יעצה אחת עצה  לנ  י הרה ולד , ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ל להיע רענת , ל לעצר  כח אר  מחה , דְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹֹֻה

בגמת, רחנ ת יג ה רכת תזכ הרמח "ל נת וכדע, ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ
מביא הרענת, מ יל רציפת, דה ההר ללמד  ,ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻעלינ

לנ")הא ה  מג רת" ספר ה בא  וכ ה ', רק ההר אר ספר ע). ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הדמרי ההר ספר את מיהמס ל ידע! להוי  ורתי! ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
חדא" "ניתא ה ד(בחינת  הג(ז הר  אל" בחינת ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

"רי ה לטי  ל  עליו ד')(ירלי  ד ', ירי מד הוע לי  עליה . ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הבר ת  על לטי וה "ריה לטי  "ל י ראל, לל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹהלת

.אמ ימינ מהרה האה  אה מד ,ת א קיממְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ

 מרמרא היה עלינ יג  תזכ יח עיני החפ מאיר ספר (הבא  ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

(הה אברה רי נכ  ו ' ר העי יראל ס ת י  : ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
,י הר זיי  למדרגת  להיע הא, רית ה ' רצ וק ביְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָה

.לע ה' ב ד למע  האד ל תרהתמ מת ח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָבזה 

ניועל ל את לזת הא, מי אבינ  רצ י  לדעת! האד ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
,י הר זכת ידי  ועל מצו תיה , וק הדה, ה רה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָל ד
לברכה נזכר חכמינ אמר מ מא , לס ע א  האד ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָזכה

 ה ּס וֹ ד לׁש מהּ היא ּת וֹ רת א')ּת וֹ רה  פּ רק  יצחק  ה ּמ גּ יד(א וֹ ר ׁש אמר וּ כמוֹ  , 
בּ הּ   ּלב אפ ּת ח  ה קּ בּ לה , בּ חכמת עּת ים  ּת ק בּ ע "אם י וֹ סף : ה בּ ית למרן

נׁש " בּ ר יתה וֹ ן  ידע  דּ לא  סתימין רזין בּ א)דּ תדבּ יק  פּ רׁש ת מיׁש רים  -(מגּ יד . 

בּ רזי מסּת כּ לין  דּ לא  עיינין  וּ סתימין לבּ א  א ּט ימין  דּ א נּ וּ ן  לעלמא  ווי

כ"ח.)דא וֹ רייתא . דּ ף  א' חלק ולא (זהר  י בּ ׁש ה , לא וֹ רייתא  דּ עבדין  אינוּ ן - 
דּ חכמה נביע וֹ  דּ אסּת לּ ק דּ גרמין  דּ ק בּ לה , בּ חכמה  לא ׁש ּת דלא  בּ עאן 
וחרבּ א  ענ יּ וּ תא  דּ גרמין  לוֹ ן וי יבי ׁש ה , ב ' וא ׁש ּת ארת מינהּ , י' דּ איהי 

בּ עלמא  וא בּ דן והרג  ל')וּ ביזה  ּת קּ וּ ן  זוֹ הר .(ּת קּ וּ ני 
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י מי תבה, ח זר כ עה חצי רק ד ה ז הר מד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
המה  את להדליק  רק  צריכי ,יהח ל האמת  את ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָראה
את מקל קצת רק  זה מד מי ,יקד יראל  ל  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי
בת ח מה בי  המה מסיק בר וזה הרא נה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהריקה

.למ עְָ

רא עטרתיו מל מער מען רי  א  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"אתעטר"

אפילאנ זמ ל ,ינינמ ר"י  פטר אחר ה עד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
מער  מע ר י א  "אתעטר" הארא, דברי סקיְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻע

עכל"ק ,גוו וי ב , רא עטרתיו  מל,לאיאז אברה רי (הצה"ק ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ע"ב) קכ"ג החה" "א ר זיע"א, גלאנטי אברה רי .הצה "ק  ְְְְִִַַַַַַַַָָָָָָָ

,א.עלינ יג תזכ יחאי, ר מע לרי  ר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָהתח

הסק דה  הגאיהח (סקי"ב יחב,(קנ"ה  ההר  ל ד ְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹ
ה לה. הללד י עוכתב לנ :לא  וזה לא, אי  ואפיל" ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ד ה לפני חב ה א  הרה, גיא ת  ו גה  קאמר, מאי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָידע
הא, ר" זכרנ ודגלדכתיב: חכמינ פר אהבה ", עלי  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

לנ."ודג"לברכה, א עד אהבה", עלי  ְְְֲִִַַַָָָָָ

עלמת נה עלמא גירסא דה ה הר ְְְְִִֶַַַָָָָָֹלד

קד,כבר זגלר עינינ,מהר"ש  מאר  ,עלינ יג תזכ ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָ
מל "על עלה ,"הא  אחת עה  ד ה ה הר לד ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הט לד ל נה לער סק והבא ,יהח קנ"הכ סימ) ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הסקי"ב) ל וזה  ," מל מ "ג)"סא ):ד ה ההר לד י  ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
 להבי ללמד יזה א   וכל עלמת, נה עלמא  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹגירסא 
מה  אחת, עה למעלה    יעה אחד, מאמר   ר ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאפ
לע  הא ל מבטח מימה, נה הט לד יעה  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻא
ביה לה ני מראי ויהיה מלא , היכלא  מני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהא

רקיעא . מלכתא  ְְְִִִַָָָראנה

ק לה ללמד  חכם למיד  על ח ב דל  ְְִִִַַַַָָָָָָֹה 

 'ל  תבת( מל לנ:(ה א  וזה על , חב דל ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מדיל אינ א דל ה  וענ ק לה. ללמד חכ ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹלמיד
, ליצל רחמנא  ה אה בימע ה י לתא,  אר רוג ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻק לה,
חד לד יעה  א  מה  ה לה, לד אחת עה יע ה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹי

ה אה. לקרב  ח ד ל י  הרה, פ טי  ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻימי

נה אלף ל מד ,ד ק ת   ד ה זהר עה  ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהל מד
חל ים ְְָט 

ההעלה ,תינ ר הבמברי והריח , מל עלינ,א יג תזכ , ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
נה   אל למד ,דק ת ד ה זהר  עה ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהל מד

ח ל . י הדט זהר עת  ללמד יזה א זה, לפי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
[וכל הריאה ימי  אלפי הית  ל לת כה הרי  ,דק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָת

על ל  ח  על סבנ .[יד על מתעה  לתהע רח א ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
יקימחה)צה מצוה)לדהבאר,(ער מחה (וכל ה עה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

במחה   דק ת למד יהדי  א ר נמצא ,אל פ ל  ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָער
 מלי ל לער אחת עה  עלה  "דה "ההר  הרשב"י ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרת

החל)נה, ימי ט (לד ואיתא . נת ר י ו')אבת מ נה ג' :(רק  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

אל הרוח , עת רה למד א אמר... י סי ר י י מעאל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרי
החק, עת ל צער ב אחד בר  לאד ל ב לפי  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

רוח  )מאה מאה,(ע פ ל הל ריי למד אר   על , ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
נה  מלי מאה וה ת עה  דה זהר לד הל ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹס

רה!!! נה  28.000 כ אחת  נה ההר רה!!! ל ד וחב צא  ְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹֹ
הא ר דה את מח  אה נה כל ת, דְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָה

ה '". ח  נא יגל "ועה ה סק את  מקְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

לאניהני רה ל מר זני עה ,רית לה' להד ת  רצה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ
הא, ר  דה מי  רה ל מע כ , אל יקיְִִִִִֵֶַַַָָָָָצ
פי  זה, זכה אחד  ל  לא  אר  סיני , הר  על עמד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹורגליה

. דה ההר ברי את  כ ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹראה

סיני ט רא קיימי הו ְְְֲִִֵַַָָאינ ן

הא!!!רתי!  בר דברי למע רצה הא  ,לכא א מי  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
:דה ה הר קרא  ועליו , דה זהר  ללמד וא הב ְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹה',

סיני". ט רא קיימי  הו  ת "אינפר בהר  שכתוב כמו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ
 העלת(קנ"ב  ),אהע מל א  עבדי ימי ח :ה החכמי] ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

,[ העלי מל ל   סיני ,עבדי טרא  קיימ אינתא] ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ
סיני], הר על עמדראע איהי  נמתא, א א מס לי לא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

וכו ' מ אריתא הרה כא נמת אא  לימס אינ] ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
גפי  וג רי ס דעי למר  ,מ הרה ל ער  ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהיא
כל   לכ רי והנת ה רה רזי ה נימת,  י ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהרה

מצוה], העיק :מצוה אמר  ,צ [ונכב .נל א עד ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
הר  על  עמד לא  ה רה, סדת מדיל  אינ תא ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹממע,

נמתאסיני  נמתא  לאס לא  זמיני אתי, לזמנא .[ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָ
מה א ריתא. נלהת להסל עתידי  ה לבא, [לעתיד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ר דה עתיד ,תיה ח ת אחר י ה רה, ל המה  ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָל
 מ אפר  אי מה ,נעלמי ס ד ת  חד ה רה  לדר ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהא 

[.תמה לידע מ ב )הה מת ק  רמה .(ה אר ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

הם ן  מרחק , ועמד העם עם  נע אר המת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָאתן 
האמת לחכמת  מרח ק ועמדים סים עה ם ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָעים 

י וכר ה יק א ה האלקי הקל הרב תה תב (יא דהיהדה ְְְְְֱִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

תיא) יעה  יגמ ה  תזכ הר"י  אר לברכה, ציק זכר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
וזרז  [ עלינ יג  תזכ עדס אברה לר י חל] הת ה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעלינ
וזה הדת. האדר ת על הרקח יי ספר את ידיס  בְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לקראת  י ראל  צא תחה  י נת בא ר לי ונראה :נְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָל
 הע "ורא נאמר :  ואחר ההר תח ית בימתי הי ְְְְְְֱֱִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹהאלקי
האת  ה דלה   הא אכל  ,יראי הי י מרחק", עמדו נעְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻו

.תכינה וימה לקראת מחי י  הי הע מקצת והיה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
תימ  א  אפיל מרחק לעמד  הרא מ קמ לזז רצ ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹולא 

,רמ ז ה הר תב  מה הא ראועליה ט קיימ  אי" ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ
סיני  טרא  עמד אא מרחק ועמד נע ולא  למר  ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹסיני",
המת ת וא האמת. לחכמת כיז  ה לכ ,  ס ועד  ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָמחה
סי עה  יע ה  מרחק, ועמד הע ע נע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאר 
הדלה   הא  אכל   ראת מ האמת , לחכמת מרחק מדי ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוע

ַֹהאת.

ספר  נים, ע ן  ינ ק עם למדים הי לי, מע עי ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָל
ויקנים ְִִַַֹה הר

מקאמארנא :אמר דה מ למד הרב רחי טי הרה  י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
, ינח ה אר  ההר, וספר  האר"י מר ל י רזיע ול ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

קדי הי בר, וה ינת הרע אר  מיחא  עקבת  לי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמע
חסיד ת ע ל ל ז"ל , האר"י וכתבי ההר ספר ללמד ימיה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹל

רעת... זרת  ל לימב והי טב,  העל  מר עיל  ול ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
בר, הינת ה ה הרע  ר  לי ,  מע  ינק  ע  מדיל  הי ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ק דמת יראת והיה , ולהג ת  נייקו ההר  ספר , ני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע
.ויתק ְְְְִֵַָָלחכמת

ב')זהרוכתב  עד  כ "ח ואד) רא ית  מית לא מה א בגי : ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ
לא לאד תראה, גלתא אמר  בגיני . איה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹאתקרי
י אמר אמצעיתא עמדא וכ .נג לה אא  עזר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצא 

כתיב הא  הדא לתא, מ יכינ איק עזר מצא לא לאדְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ב') דקני)מ ת איה מה  ". אי אי י  ורא וכה ה פו" ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ

."נג עזר מצא  "לא   י אמר ,ְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹמ

לת [אר: נאמר  בגלל ,אד נקרא וה א מת, לא מה ולכ ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
נאמר   וכ .נג  אא  עזר, מצא לא  לאד ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻהאחרנה,
זה מהלת. כינה ציא עזר, מצא  לא לאד האמצעי , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹעד

ב')תב הא(מ ת  מה ." אי אי י  ורא וכה  ה פו" ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
.[נג עזר מצא לא  אמר ,מ תדמְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

דה הלמ עזר   הי חכמי למידי מצא לא הא, ר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לפ ,נג  ה  א בי נח  אא  אינגלת, י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

הרה  ס ד ת סקיְְִַָע

מל:באר מק, לבאר יחאי ר מע ר י  יממ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ועל  גלת, הכינה  מ זזה אינ ינ ר מה ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחינה
למידי  מצא לא  הא, ר דה האחר נה, גלת נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
ה  א  בינח  א א  גלת, למה עזר  הי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻחכמי
הכינה. לת לסע הרה , סדת סקיע אינ לפי , נגְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ר דה מצא  לא  ר ,נג עזר מצא  לא לאד , ְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹונאמר

הלת. מ כינת את להציא ,יאנ לזעיר  עזר  מי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהא 

א ל טב ה רה , סד ת הם  אמת, רת  למד  א ֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמי
ְִָנברא

ה ד,המקל  ה יק אחציראהאלקי , יעקב  יניקרצ זכר , ְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻ
הא להע לחי  לברכה קפ"ה)וקד   לה נזי ספר) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

 יחאאמר ר מע הד,ר י רתי  למד  א  מי ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אד אי זה בלא נברא , א  ל טב הרה, סד ת  ה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאמת,

דתועב ,ואהבת ויראת , ר ית  תאלה וידע תה . יה דה ,הרב ְְְְְְְֱֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֹ
 אמר , עלינ יג תויטאל זכ י ח תברי ,עלינ  יג ת זכ ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

הצות: ער  ל תחת  אחד מצוה ח ר הרי , עה לא וא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ה צ כל  קלה  דלה היא רה, תלל למד וצרי ות , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ה זר. הפרד "ס ל חינת ד ' טרח  ועד עד .נל א עד ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ
אר  הלויה  עת ע ד ,עלינ יג ת זכ תה  יהדה  הרב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

.ירח ה גלל, הה ללע חזר בר  כ י עליו, כיְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

מפה עסק, רת ל  ... ה הר ספר עסק  אינ ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמי
טעת  והא  ,פל והארה  חים עסק   ל ואין  ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻולחץ ,
להית ם, מאנ י להית  א א רה  עסק  ואינ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוראת,
ח ים  ל ואין  ה רת, על לה רר ה ר דל   ורא ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹרב

ח ים חלק  ְִֵֶַַֹולא

ה המקאמארנאה דהרב ר הרכה ": "היכל  ספר תב ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ
מר וכתבי  ניות ההר ספר עסק אינ מי  ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהאחר
בתלמד  במ נה מקרא  ללה ,פל מ יח ה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאר"י 

,סקיפ,ולח מפה הא  עסק, רת ל נאמנה ידע ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
וראת, טעת  והא ,פל והארה יח עסק ל  ואי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻד אג,
דל   ורא רב להית , מאנ י להית אא  רה עסק ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹואינ
יח חלק ולא  יח ל  ואי ה רת, על להרר .ה ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ל לרת לג יתער מא נ לית :חד זהר ת ני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹכדכתיב
כה ה, בעל  אריתא וליליא י מא  כל צוחי ,על ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָע
ל הב  עתרא   ל הב הב, הב אמרי כלבי  וצוחי ,יְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָק

י יג לא  בואי  לכינא. לסלקא יל  מא ולית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹיקרא ,
ויטאל יח הרב מר וכתבי  ההר, לד ידי על אא י ח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹארחת

.נל  א עד א רלבד , – י"ט  ז ', עקב  רת  קאמארנה  ה רכה (היכל  ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

י') רק .ההר ֶֶַַ

החיכתב י"ב)ה דהא ר כ"ו חתי רה(רת לד רק  , ְְִִַַַַַַַָָָָָָֹֻ
נאמר, מל רה ועל מהצר, מיל מ מגינאל רה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.מצלא ְַָ

החי" בספר  כ"ה)"נפ רק  ד ' ידי(ער על רק אריכת , תב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
.להע  לק זכה מל הרה  רה עסק לנ ואי ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ד ה ה הר מד  יתר  מהר),לה א ר ע). ְִִִֵֵַַַַַַָָֹֹ

נח,מה בת מ הא  ד ה ההר  י  ,מרי א והר"י נר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ
אמר  דה והרמח "ל מיח , מחבלי  צלי  למד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוא
,תגא האחר ר י ראל ע הלת ס ד ל י  זה רק ,ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻלנ
רי ריחת :דה נל וזה ,ד ה ה הר לד סג ת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָֹֹֻכח
האת  לבה נברח נוכ ה בה, עני עתה י חאי  ר  מעְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֻ

ְִֵָונצל.

י ראלה ב אר( ל  לבע)עי וכל נקרע, הב  אגה, מערר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
רחמנא וה לל ת , ה רטת  הרת מדל ותדמע, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹל
ית  חרב  מ" לברכה, נזכר חכמינ מאמר  וידע .לְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָל
עמד  הב  וכל  "מחבר מרה ללת  י ל  אי ,קְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻה
 בעי י עמדת אחת  "כבה לל רחמנא נראה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָסנה

"ת)זאבי א בעי ל הל(רמז וד למאמר ענ ה בר כמדה . ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻ
החרבת , מצחצח ת והאת וגו'. "י ג  רג "לה ל ה ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָֻעליו
ל"ס תה לקת  ,מי  אבינ על א א ,ע לה מי  על לנ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹואי

נק"   י ק "מ )לראי  רק  יה) למיר  אמר כמ (יבמ ת, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

א') עד  ג .ע"ח ל קנ זה  נק ,  י אחר' בר  ְְִֵֶֶֶַַָָָ

מן יל רציפ ת, דה ה הר ללמד  הרמח "ל, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָֹנת
ה א ה מביא  ְְִֵַַָָֻֻה רענ ת,

אמל רה  "לד  יעצה אחת עצה  לנ  י הרה ולד , ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ל להיע רענת , ל לעצר  כח אר  מחה , דְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹֹֻה

בגמת, רחנ ת יג ה רכת תזכ הרמח "ל נת וכדע, ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ
מביא הרענת, מ יל רציפת, דה ההר ללמד  ,ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻעלינ

לנ")הא ה  מג רת" ספר ה בא  וכ ה ', רק ההר אר ספר ע). ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

הדמרי ההר ספר את מיהמס ל ידע! להוי  ורתי! ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
חדא" "ניתא ה ד(בחינת  הג(ז הר  אל" בחינת ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

"רי ה לטי  ל  עליו ד')(ירלי  ד ', ירי מד הוע לי  עליה . ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הבר ת  על לטי וה "ריה לטי  "ל י ראל, לל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹהלת

.אמ ימינ מהרה האה  אה מד ,ת א קיממְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ

 מרמרא היה עלינ יג  תזכ יח עיני החפ מאיר ספר (הבא  ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

(הה אברה רי נכ  ו ' ר העי יראל ס ת י  : ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
,י הר זיי  למדרגת  להיע הא, רית ה ' רצ וק ביְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָה

.לע ה' ב ד למע  האד ל תרהתמ מת ח ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָבזה 

ניועל ל את לזת הא, מי אבינ  רצ י  לדעת! האד ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
,י הר זכת ידי  ועל מצו תיה , וק הדה, ה רה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָל ד
לברכה נזכר חכמינ אמר מ מא , לס ע א  האד ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָזכה

 ה ּס וֹ ד לׁש מהּ היא ּת וֹ רת א')ּת וֹ רה  פּ רק  יצחק  ה ּמ גּ יד(א וֹ ר ׁש אמר וּ כמוֹ  , 
בּ הּ   ּלב אפ ּת ח  ה קּ בּ לה , בּ חכמת עּת ים  ּת ק בּ ע "אם י וֹ סף : ה בּ ית למרן

נׁש " בּ ר יתה וֹ ן  ידע  דּ לא  סתימין רזין בּ א)דּ תדבּ יק  פּ רׁש ת מיׁש רים  -(מגּ יד . 

בּ רזי מסּת כּ לין  דּ לא  עיינין  וּ סתימין לבּ א  א ּט ימין  דּ א נּ וּ ן  לעלמא  ווי

כ"ח.)דא וֹ רייתא . דּ ף  א' חלק ולא (זהר  י בּ ׁש ה , לא וֹ רייתא  דּ עבדין  אינוּ ן - 
דּ חכמה נביע וֹ  דּ אסּת לּ ק דּ גרמין  דּ ק בּ לה , בּ חכמה  לא ׁש ּת דלא  בּ עאן 
וחרבּ א  ענ יּ וּ תא  דּ גרמין  לוֹ ן וי יבי ׁש ה , ב ' וא ׁש ּת ארת מינהּ , י' דּ איהי 

בּ עלמא  וא בּ דן והרג  ל')וּ ביזה  ּת קּ וּ ן  זוֹ הר .(ּת קּ וּ ני 
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י"ח) מ נה ה ' רק יד(אבת על א חטא  אי יהר את הזה "ל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
.יהקד בריו  א עד ," לי  יהר ְְְִִַַַָָָָָזכת

יהדי מרי ל ונפעל , ,נ ונתאחד  א !יקרי אחי ור תי! ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
 דר ה ית כל  לאר ,י כל דה זהר ילמד ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָויה די,
ספרי  מק כל יחק  אחד וכל , דה זהר למד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכ לל ,
,ננעל "ציר "ערי ועה , , דה ההר  ללד  ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹהתעררת
לקל  אפר י  , רית ה  רצ את מחה מימק  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכ
 א זהר, ני   וה התערר ת, ספרי ה ,פריה את חינְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
בית העלמי ה הר מפעל ארג ,אצלנ  וכ הדה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹייבה 

.מֶֶ

והחלעל  , רי ה ' לעזרת  א ,מב אנכי אחי את  , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
בעת ר ח, אמ בי מתנ צריכי אני , ר  ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַֹֹיאמר 
,סיט הא כל ,דה ההר על  ספרי לח ק  ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻקדה,
הר  חלק  יהיה יהדי כל די העבדה, מקמת  בכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹבר בת ,
ל י ה' את  עה   האר "מלאה הס ק תק עד  , דְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָה

."י ְִַמכ

ת,אנח ה ל את לאחד הל , לאד נבמח ליחד  צריכי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
ד ה ה הר לד  ידי על  רק י  יראל, לל ל את ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלאחד
ליה  הא ה  סגת כל הר ת, ד לי יקיה ל כדברי  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻנאל ,

ד ה ההר  זלתלד ולא   וקא  ,,רנד בפרט . ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹ
 ה רב , והערב ההפלגה , ודר הל ר נמת ללע רדְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

להע את טה הל נ"ה ,עצמ  כ"א   זהר ת ני (דאיתא  ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

( צמא ותרוה    ע ,"ב מ "מת ק  וכ הגר"א, בבאר לעת א ', מכרחי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
לסעד לתמכה  הדה הכינה למע נפ כממסירת , ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

ל ה עליו ינר "ואמה  ואמר יראל  לל על  עצמ סר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
נא " מחני   אי( זהר תני וע) קריאת , קרא יהדי  ל  י בכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

י עמי י(מע עמי ארע לברכה  נזכר האר "י מסר (לדעת ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
,י ית מית ת ארע עצמ על מקל אהבה , מ למע ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַָעצמ
דה  אה אמר כמ אמת,  ת לה כיח   צרי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָבו אי 
רית ה את ממלי אד ,עלינ יג תזכ סלנטר יראל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָרי
ל על מ ,להע ר חת ארע על ,והאר רקיעי בעה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָעל
הער. ה רית ה ' את   להמלי כח  עצמ על ורק , ל לְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהע

י ראלעל וכל  רה , ונתק האה, למע ונתמסר א ! ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֻ
 ריא , עה אה וא ,י כל ד ה זהר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָילמד
דאיתא נ אל, כ בואי  הא , ללע ל וטב הה, לעְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

נא ר ת מהימנא רעיא ב')זהר קכ "ד ,  ) קראת" בגיניה : ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
נכר". אל  ע ואי  ינח דד "ה ' יתקיי בזכתיה ,"אר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָר ר
האי רא  "ז אה הר"י  נבאת נ תק נזה, אחד נְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻוכ

ר ר". קראת" לתבס , י ְְְְְִִֵֶַָָָאתגליא

כבדויהי היח ,רי א ה כי ה מ להי ת  זה רצ ְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
,יקרי דייה ,  על העי ". ת זכ" עלינ יעיד בעצמְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ
ה דה, הכינה למע תיכמ  יהק ,מי ל לד  נְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
זהר   י כל  דול , ננפ לפדת לגר ,צרנ לי רח  נחת ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָֹלעת
ה יח . מל ני א ר את לקל יחד, אחד נ נל  וכ ,דְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻה

.אמ ימינ מהרה ,"רחמי לצ  ב עינינ ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ"ותחזינה 

.תכ "ט יעקב  דּ ברי בּ ספר ה וּ בא  ה לּ ׁש ם  מבּ על הערה 
 ה קּ ד וֹ ׁש ה זּ הר זעקת ב')וקוֹ ל וע ּמ וּ ד  א' ע ּמ וּ ד כ"ח חוֹ דרת(בּ ראׁש ית 

מן א הים ה ' "ויּ צר ואמר . פּ תח  ע וֹ ד  ה נּ ׁש מוֹ ת: וּ מע וֹ ררת לבבוֹ ת
דּ א נּ וּ ן לעלמא  ווי  ה מים ". עוֹ ף כּ ל ואת הדה  ח יּ ת כּ ל האדמה 
ידעין. ולא  דא וֹ רייתא  בּ רזי מסּת כּ לין דּ לא  עיינין  וּ סתימין לבּ א  א ּט ימין 
דּ א נּ וּ ן בּ א לּ ין ואפיל וּ  הארץ. ע ּמ י א נּ וּ ן ה מים  וע וֹ ף  ה דה  ח יּ ת דּ ו דּ אי

בּ הוֹ ן עזר א ׁש ּת כח  לא  ח יּ ה  למׁש ה(בּ גלוּ תא)נפ ׁש  ולא  בּ גלוּ תא  ל ׁש כינ ּת א  
מנּ הּ . זז לא  ׁש כינּת א  דּ גלת  זמנא  דּ בכל עּמ הּ . דּ איהוּ 

כּ ל האדמה  מן א הים  ה ' "ויּ צר ואמר , ׁש מעוֹ ן ר בּ י פּ תח  ע וֹ ד  [בּ א וּ ר :
וּ סת וּ מי לב  אט וּ מי  ׁש הם לעוֹ לם  א וֹ י  ה מים ". עוֹ ף  כּ ל  ואת  ה דה  ח יּ ת 
ה דה ח יּ ת ׁש וּ דּ אי יוֹ דעים . ו א  ה ּת וֹ רה  בּ סוֹ דוֹ ת מס ּת כּ לים  ׁש א  עינים 
נמצא  א  ח יּ ה , נפׁש  ׁש הם  בּ א לּ וּ , ואפ לּ וּ  הארץ, עּמ י הם  ה מים  וע וֹ ף 
ׁש גּ לתה זמן ׁש בּ כל ע ּמ הּ , ׁש ה וּ א  למׁש ה  וא  בּ גּ לוּ ת, לכינה  עזר בּ הם 

מּמ נּ ה ]. זז  א  ׁש כינה ,

ׁש א  לעוֹ לם  ווי א וֹ מר  יוֹ חאי  בּ ר ׁש מע וֹ ן  ר בּ י ׁש כּ אן , מל בּ מקדּ ׁש  וּ באר
עוֹ זרים א  הארצוֹ ת  ׁש ע ּמ י וּ בודּ אי  ה ּת וֹ רה , ס וֹ ד וֹ ת  ללמד  מתבּ וֹ ננים 
קדוֹ ׁש ה נׁש מה  להם  ׁש יּ ׁש  חכמים  ה ּת למידי אפילוּ  א לּ א  בּ גּ לוּ ת , לכינה 
נמצא  א  זאת כּ ל עם  וּ מצווֹ ת, בּ ּת וֹ רה  וע וֹ סקים ח יּ ה , נפׁש  ה נּ קראת 
למׁש ה וכן  בּ גּ לוּ ת, לכינה  לעזר ה ּט וֹ בים , מעשׂ יהם  ידי  על  וס יּ וּ ע עזר

מׁש הרבּ נ זז א  ה כינה  ׁש גּ לתה פּ עם  ׁש כּ ל כּ יּ דוּ ע בּ גּ ל וּ ת. ע ּמ הּ  ה נּ מצא  וּ  
ׁש אינם לפי ה וּ א  ה כינה  לתקּ וּ ן  מסיּ עים  ׁש אינם וה ּט עם  מּמ נּ ה ,
לוֹ מד ׁש אדם ה ּת וֹ רה  סוֹ דוֹ ת ידי ׁש על כּ יּ ד וּ ע  ה ּת וֹ רה , בּ סוֹ דוֹ ת עוֹ סקים 

בּ גּ לוּ ת. לכינה  גּ דוֹ ל ּת קּ וּ ן ע וֹ שׂ ה 

אמר  וּ במׁש ה . בּ ישׂ ראל דאדם  ע וֹ בדא  יהיב מאן  והא  אלעזר , ר בּ י  אמר
א וֹ ליפת  לא  וכי  הכי אמר ּת  ואנּת  בּ רי מו )לי הּ  מרא ׁש ית(יׁש עיהוּ  "מגּ יד 

ו דּ אי. ה וּ א  הכי ליהּ  אמר אחרית ."

וּ במׁש ה ? בּ י שׂ ראל  אדם  ׁש ל  מעשׂ ה  נתן מי והרי אלעזר , רבּ י  אמר  [בּ א וּ ר :

למד ּת  א  וכי  ? ּכ אמר ּת  וא ּת ה  בּ ני, לוֹ : מו )אמר מרא ׁש ית(יׁש עיהוּ  "מגּ יד 
ודּ אי ]. ה וּ א   ּכ ל וֹ , אמר אחרית?!"

בּ גלוּ תא  א ּת מר וּ בגיניהּ  איה וּ . אתקרי ואדם  מית לא  מׁש ה  דּ א  וּ בגין 
דּ אמצעיתא  עמוּ דא  וכן  כּ נג דּ וֹ . כּ לה וֹ  א לּ א  עזר מצא  א  וּ לאדם  בּ תראה 
ה וּ א  הדא  גּ ל וּ תא  מן ׁש כינּת י הּ  דּ א פּ יק  עזר מצא  א  וּ לאדם  בּ יהּ  א ּת מר

ב)דּ כתיב בּ דיּ וֹ קני הּ (ׁש מוֹ ת איה וּ  וּ מׁש ה  אי ׁש ." אין כּ י  ויּ רא  וכה  כּ ה  "ויּ פן  
כּ נגדו. עזר מצא  א  בּ יהּ  דּ א ּת מר  מּמ ׁש 

בּ גּ ל וּ ת נאמר וּ בגלל וֹ  אדם, נקרא  וה וּ א  מת, א  מׁש ה  ולכן  [בּ א וּ ר :
בּ עּמ וּ ד נאמר וכן כּ נג דּ וֹ . כּ לּ ם  א לּ א  עזר, מצא  א  וּ לאדם  האחרוֹ נה 
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מה גּ לוּ ת . ׁש כינה  ׁש יּ וֹ ציא  עזר מצא  א  וּ לאדם  האמצעי

ב) מּמ ׁש ,(ׁש מוֹ ת בּ דמוּ תוֹ  ה וּ א  וּ מׁש ה  איׁש ". אין כּ י  ויּ רא  וכה  כּ ה  "ו יּ פן 
כּ נג דּ וֹ "]. עזר מצא  "א  בּ וֹ  ׁש נּ אמר 

ׁש ל ׁש ה בּ חינה  לבאר י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י וּ ממׁש י : מל בּ מק דּ ׁש  וּ באר
האחרוֹ נה בּ גּ ל וּ ת נאמר זה  ועל בּ גּ לוּ ת, ה כינה  מן זזה  אינהּ  רבּ נ וּ  מׁש ה
בּ גּ לוּ ת, למׁש ה  עזר ׁש יּ היוּ  חכמים  ּת למידי מצא  א  הוּ א   ּבּ ר ו ׁש ה קּ ד וֹ ׁש 
בּ ס וֹ ד וֹ ת עוֹ סקים ׁש אינם לפי  כּ נג דּ וֹ , הם  כּ א לּ וּ  נח ׁש בים כּ לּ ם א לּ א 
כּ נגדּ וֹ  עזר  מצא  א  וּ לאדם  בּ וֹ  ונאמר  ה כינה . לת קּ וּ ן לסיּ ע ה ּת וֹ רה 
את לה וֹ ציא  אנפּ ין לזעיר ׁש יּ עזר מי  ה וּ א   ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  מצא  א  פּ רוּ ׁש 

ה גּ לוּ ת. מן  ׁש כינתוֹ 

א בּ א  - א הים  ה ' האדם". על ּת רדּ מה  א הים ה ' "ו יּ פּ ל זמנא  בּ הה וּ א 
בּ י הּ  דּ א ּת מר גּ ל וּ תא  דּ א  ּת רדּ מה  ט"ו )וא ּמ א . על(בּ ראׁש ית נפלה  "ותר דּ מה  

גּ לוּ תא . א לּ א  ׁש ינה  לית  ויּ יׁש ן. מׁש ה  על  ליהּ  ארמי  אברם ".

- א הים ה ' האדם ". על ּת ר דּ מה  א הים  ה ' "ו יּ פּ ל זמן  בּ א וֹ ת וֹ  [בּ א וּ ר :
בּ הּ  ׁש נּ אמר ה גּ לוּ ת , ז וֹ  - ּת רדּ מה  וא ּמ א . ט"ו )א בּ א  "ותרדּ מה(בּ רא ׁש ית 

וּ באר  גּ לוּ ת]. א לּ א  ׁש נה  אין  ויּ י ׁש ן . מׁש ה על ה פּ יל וֹ  אברם". על  נפלה 
ידי על נגרם ה גּ ל וּ ת ׁש ע קּ ר לפי ׁש נה  נקראת ׁש ה גּ לוּ ת מל בּ מק דּ ׁש 

הּמ וֹ חין  ׁש ם)הסּת לּ קוּ ת מדּ בׁש  מתוֹ ק .(וע יּ ן  


