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חלק 2

àאמת בהäŁלת מõעיל הרåה ְֱִִִֶֶַַָֹלäëד

àאצàעבספר רמ"ח)מõרה קטע ח' סימן)äêא àימים הàויר וז"ל: כתוב , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ
äתהêים. ותäñנים זהר äבלäëד àצדקה אלäל] ְְְְְֱִִִִִִֵַָָֹ[ימי

àŁעõלם תõהחכמ éל éלäלים הäñôנים àְְְִִִֵֶֶַַָָָָספר

הר"ןבספר קכ"ח)łיחõת סימן מàרסלב נחמן äינàכתוב(ר , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

áדלäת בחŁà ïעמים ëéה מאד הפליג ְְְְְִִִֶַַַָָֹוז"ל:
áם תרõיà õà לעסק רגיל והיה זהר. הäñôני תְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹֹֻקד

ואמר, אלäל. àימי êŁא äêאפ נהה כלàספרàŁ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
.'äוכ àŁעõלם תõהחכמ לé ליםäלé ְְְִִִֶַַָָָָהäñôנים

הר"ןבספר ח')łיחõת סימן מàרסלב נחמן äינàוז"ל:(ר כתוב היה, הרåה àלäëד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
להבין. çŁזéה עד הרàה õàְְְִִֵֶֶֶַַָכה

éהäñôנים õéער אין üא ,ראõונ Łõקד ְְְִִֵֶַַַַָָֹהåהר

מàרסלבבספר נחמן äינàר מõהר"ן אחת(שנ"ט)חçי ïעם וז"ל: כתוב, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָ
והäñôנים. הåהר ספר Łוין, הéל העõלם אצל ,ãמתמיé ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאמר
הåהר ספר àין ועצäם áדõל קäêח Łי àŁאמת ,היה בריוâמ ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוהäëבן

הäñôנים, ספר äבין Łõדñהראõונ Łõקד הäא הרåה פרíŁ ïי על אף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
.ניםäñôה ספר לŁ וסõדõת קדת נגד üער äŁם õל אין ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֻמאד

הם נעם לראõת ליםõיכ õיד ְְִִֵַַַָֹעל

אהרןבספר àעמר)(àית éתיבל"ג כתוב: ,,"ãõאל אחזה ראŁי"מłàר"י ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
õחאי.י'ןà'מעõןà'Łיר'õôרתמ'ôבõת ְִִִֵֶַַַ

מהŁנä רäח Łפìה üéזëŁ אלäל, Łחדà äñôנים אמירת מעלת áְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹדל

אפריםבספר י"ז)מæה קטן סעיף תקפ"א לõמרכתוב:(סימן נהיגי מעłה אנŁי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
יõם אחר עד לäאל Łחד ŁראëŁ יõם ארàעים מאõתם יõם כלàְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

,הרåה äñôני Łõדñה מíפר ïâים איזה הíפרäïéרים éל לגמר äמכäנים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
זהר הäñôני לäëד על מאד äהלהיבŁ íàפרים ועçן הäïéרים. יõם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹעד

מקõם מéל מבין, õאינŁ ואף .äêא יõם הñדàŁõארàעים הåהר Łל הõŁêן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
לŁìמה. מאד לáמס ניםäñôְְְְִִַַָָָֹֻוה

אפריםàספר הæלמ הæëה כ"ג)קצה קטן סעיף תקפ"א דמוסיף:(סימןäëל éי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הáאêה לקרב õתêסגä והŁìמה, הäáף מטהר äêא יםŁõדñה çàְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻֻמים

אמן. äימינà מהרהàְְִֵֵֵָָָ

נתןàספר רàי הרב äרינõלמ הלכõת לäñטי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
– לברכה צâיק זכר הלכהמàרסלב הנה Łרא (הלכõת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

וז"ל:ו) האמçôים, הáדõלים יקיםâðיחהŁמ חינתà, ְְֲִִִִִִִִַַַַַָָ
לŁ הõíד יõדעים הם ,בהäŁôה üרâ ëŁְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָכניסין

ïנים ע' עליו êáה ŁרàŁ"י סתäם מאמר àהםàראŁית לעסק õìŁהגין ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
.Łõדñה הäñôנים ספר אäהŁ äŁôבה ימי רתłוע àאלäל הçמים äêאàְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ים,ניסלהכçôהאמ הáדõלים הâðיקים אם éי יõדע אין äŁôבה, Łל üרâ ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
מŁיח, חינתà אäה יôאמ צâיק éל Łלéי הõíד יõדע אäה ְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ

יןïאנ Łבעים עליו êáה יõחאי àר Łמעõן Łרàי סתäם מאמר àְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָראŁית
ספר Łהäא äŁôבה ימי ועłרת לäאלà מיםçה äêאà àהם לעסק õìŁְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהגין

,Łõדñה ניםäñôחינתהà ידי על הäא הçמים äêאà בהäŁôה üרâ éל éי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
סתäם. מאמר àְֲִֵַָָראŁית

לומדיםואפשר שלא äêאŁ בזוה"ק כתוב כי הקדושים, דבריו ֵֶלבאר
הבא לעולם חלק שום להם ואין רב, מהערב הם הסוד תורת
רואים זה ובגלל הש"ס], כל פעמים 10 שילמדו [אפילו העליון, עדן בגן
על מעוררים ולא רוצים שלא רב מהערב ומדבר מעורר שהזוה"ק
כותבים ויטאל חיים ורבי והזוה"ק רב. מהערב שהם הסוד, תורת לימוד
מעורר הזוה"ק פעמים 172 ולערך האחרון, קצה עד מאלו שיתרחקו
בעש"ט תלמיד הדור שצדיקי מקומות 130 ולערך רב, הערב על

מהם. שיתרחקו רב הערב נגד כן גם עוררו ועוד, ותלמידיהם

זי"ע.אספר מסאטמאר אדמו"ר מרן מכ"ק נפלא סיפור

ליקוטיכשהייתי זצ"ל, רבינו מספרי כמה לידי הגיע שנה 17 בן בחור
ולהתפלל ללמוד והתחלתי ועוד, תפילות, ליקוטי מהר"ן

שמים. ביראת גדולה עליה ממש והרגשתי אלו, בספרים

באהחלטתי יתעוררו. בחורים שעוד כדי ברבים, הספרים את שאלמד
הקדוש שרבינו יודע אתה לי ואמר שיעור המגיד אלי
ללמוד ואסור בשבילנו, לא הם האלו שהספרים אמר מסאטמאר
מים באר ושמש, מאור אלימלך, נועם לך די לא ולמה אלו, בספרים

חיים?

ואמרתיתיכף זי"ע, מסאטמאר אדמו"ר מרן ק"לכ נכנסתי
ליקוטי ספר לידי ובא חסידות, ספרי בכמה לומד שאני לו
דקות 1015 לערך יום כל ללמוד והתחלתי מוהר"ן
ללמוד כדאי האם ,גדולה התעוררות ממש והרגשתי

מברסלב? ספרים כמה ובעוד ,הזה בספר

ספרירבינו כל כבר למדתי שנים 16 בן שבהיותי לי, ענה הקדוש
,שלו בספרים ורואים תלמידיברסלב, מכל יותר וגילה ראה שהוא

רב הערב על האחרון בדור שיהיה מה טוב שם טובבעל דבר כן על ,
.ספריו שתלמד

הראשוכך אותו אלי ובא מוהר"ן, ליקוטי בספר ללמוד שהמשכתי היה
ספריו? ללמוד שאסור אמר שהרבי לך אמרתי הלא לי, ואמר ישיבה
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שאלתעניתי אני ,סליחה ,לילו שטוב לי ואמר הקדוש, רבינו את י
.האלו הספרים ללמוד

הצדיקיםהיוצא הם הזוה"ק ללימוד שמעורר שמי מהזוה"ק לנו
מעוררים שלא ואלו ,צדקינו משיח נשמת שבהם האמיתיים,

רב מהערב הקדושאהם בזהר שכתוב כמו מהם. להתרחק וצריך ,ַֹ
את ננðח Łõדñה הåהר לäëד ידי Łעל ע"א: קכ"ד âף נłא ïְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹרŁת
זה על כבר [וכתבתי ואכמ"ל, ,מעאלŁוי אדõם ,Łנח éלב, רב, ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָהערב

ספרים]. 17 לערך

åהרעוד äñôàני כמבואר הקדושים, דבריו לומר ג:)אפשר"נ ףâ)ידי על ְְִֵֵַַַֹ
,ראלłי Łל נח ôבת ולהיõת להגן חé õל ŁçŁ יקâðהà קàâתìŁְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

Łהבטיח Łõדñה הרàŁ"י מה:)הäא âף ירמיה(סéה רàי אמר הçחזק ואמר : ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
יןâה מן õêé העõלם éל את לפטר אני יכõל יõחאי àן Łמעõן רàי ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמäם

.'äוכ ,הôע עד ìŁבראתי ְְִִִֵֶַָָמõçם

יłראל את äמצערים יםçôהאמ המחàלים הם: רב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהערב

נ"ג:)åהרäñôàäני âאינäןéתäב:(âף רב, ערב äאיה áדõל גâ(äאיהâ רב(נ"א ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ואיהי ,בלõח äאיה חàלה, מלאכי לéמ רב אêא בלõח מאן ,בלõְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהח
ית äוחביל ראלłי äחאב ןõדבה חçיבא, ליליתâ àנין רב ערב ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָחàלה,

äבגין ,ראלłלי âגה ואינäן בגלäתא, äעלייה רב אינäן ,ריתà אתà äרייהłàְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ
äאמר אâ(ה יא וגëà).'õדàר הâגה את äזכרנ ְְְְִֶַַַָָָָָָ

הïסäקà]אäר: א')מבאר ב' ôחת(יõנה Łהם רב הערב על רõמז áדõל âג , ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לכל Łרא Łהäא בלõהח רב קראìה מ"ם, ü"מíה לŁ õôלŁְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹממ
,ãêŁ àנים נקראים רב והערב חàלה, נקראת õגäז äבת חàלה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָמלאכי
äêוא àריתם, תõא äחיתŁוה äוחבל עגלà יłראל àני äחטא ידם Łְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָעל
והם להם, äמעŁ מïני áàלäת ראלłי על ראŁים äłנע רב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהערב
הéתäב Łאמר וזה אõתם, צעריםëŁ ערðà ליłראל תõאגâ ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמביאים

ה) יא âאגה].(ëàדàר מõŁêן  "גהâה את äזכרנ" ְְְְִִֵַַַָָָָָָ

בתראהäבזמנא äבגלäתא סáיאין, äייהìמ קטיל מëצרים ראלłי äדנפק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ
äאיה ודא לõן, לקטלא הäא üäרà Łõדñה יח)עתיד ז והâגה(Łמõת ְְְְְִִַַָָָָָָָָ

מתה. àיאõר ְֲֵֶַָאŁר

מןåבä]äתë הרŁעים הם  הíיגים äנהרג מëצרים, יłראל äצאçŁ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עתיד הŁëיח, àיאת קדם האחרõן áàלäת וכן ,üŁח תéמàְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
זמן äהåŁ רב, הערב Łהם הרŁעים éל את להרõג הäא üäרà Łõדñְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָה

.רäרàבהäתéŁ יח)וזה ,ז תõמŁ)תäמô Łאז  "מתה çàאõר רŁא גהâוה" , ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
âגה]. קראתìŁ ïלõנית הñלïה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָותתæàל



וימעאל:א. םאד ,נח לב, רב, הערב את ננח דה ההר דל ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל

ע"א) קכ"ד ף אנ רת :(זהר ַַַָָָֹ

כל לי, זרע אה אנ ,דיןפ עי חאפ קם ,האל מהימנא: רעיא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

אהרן בן ההן. אהרן ן אלעזר ן נחס קדמיתא, אמר על הא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹסטרא.

ילי, אח איה יז)ואי ילד.(מלי לרה אח ְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

טעמי לבאר עניתס עי תח קם הביא הלאל אמר ינר מה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ[אר:

.[י אח נקרא ואה צד, כל לי עזר אה י ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהצות

ייעל הא רי קדא ארייתא, מחלין אין ד ,ראלי א גוונא ...ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

ל"ב ייהדר ,ןלה עדא חת ,מעאלי בני עו בני גלתא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלן

,הבה ןוכבח סףה ףצר רפוי נויתל ררית בהן ן, דנוא ,"ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָונח

דכתיב, הא יג)הדא ההב,(זכריה את בחן בחנים הסף את צרף יםצרפ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

,ה יםיתק א)עד עיהי).יניל לג נים חטאיכם יהי אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הרה, לח ןעו אז הרה את מחלים הם יראל זה עין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ[אר:

וימעאל, עו ני ל בעד תגל אתם יכניס הא ר דְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָה

ויצטרפ ניתל םו ,נח וימעאל לב, עו ,ונח לב ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָדרגתם

.[האה עד ְְִֵַַָָֻיראל

אמר, גיני ורע, טב טו)ואילנא הים)מת אל לו עץ ה' רהו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ער עם יראל הו גין .'וג הים קמורע,ו טב אילנא הו ה רב, ב ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

בזמנא מאלא. מטרא מר, יוח .ימינא מטרא קמת יח א, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָועל

מיא רע. מטרא ה הו אי הוי ,ראללי לן מחטיאין הו רב ערבְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

דכתיב, הא הדא מא, מר עץ ההא מרירין, ה טו)אתהדרא ויבא)מת ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

הם. מרים י מרה מים לת יכל ולא ְְְִִִִִֵַָָָָָָָֹמרתה

יכל ולא מרה נאמר העת עץ ביל ורע, טב עתה ועץ ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ[אר:

ראלי הי לפי ,'וג עץ ה' רהו הם, מרים י מרה מים תְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָל

לברר צרי היה לכן יראל, את מחטיאים רעים, הם רב ערב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמערבים

מהרע, הב הרעאת מד ם הי יראל את מחטיאים רב ערב במן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻ

.[מרים הי הים ְִִֵַַָָָולכן

מיין אין ,על חת סטת אי סטה, נסינא גוונא איה מר, עץ ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָוהאי

סטת לא ואי ,יריכ ונפלה בטנ בתהו בהן מרירין, אתהדר ל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָָָָאקין

הים. קוימ הכא אף ר. ואלידת זרע, ונזרעה ונתה תיב, ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָמה

ל הין מ היה הים, לת נר מה ליה הר ועץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ[אר:

תלהי חזר תא קה הים אתם ,על חת סטתה אם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהטה,

סטתה לא ואם ,"ירכ ונפלה בטנ "וצבתה התב התקם ידם ועל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָֹמרים,

את דק הים מרה אן ם קדים, נים ליד תב אז אי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָחת

לעיל ההר מאמר אלעזר יר אר מ .ריםטה ם ונמצא ,ראלְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻי

ע"ב]. קכ"ד ַף

,דכתיב הא הדא תרייתא, פרקנא ראללי לן לנאה יתעביד א, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָָגוונא

יב) אלנ).נאנסי וקיימין טב, מטרא אין רים, רפוי נויתל ררית ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָ

הן יםויתק ,רע מטרא אין רעים יעיג)והר יראל(יחזקאל אדמת ואל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לן. וקטיל יבא ְִָָֹֹלא

:רא]האה לפני ראלי את לנת הא ר דה יעה זה עין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ד ידיהאחרנה, על המאת, המת מן הדת המת את לברר י ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הן הרת ל ה' האמינים והיקים והרת, הלת על עליהם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹכיד

יתר רית הם קוית מאתםמ ויטהר ניתל לטבה, והן נסינת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻרק

תפה, תבה ולאאת ויאבד דוי יראל מלל יצא והרעים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

םויתק הרע, ד א רעים" יעוהר" תב מה וזה ,בה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָירא

יחזקאל הסק ט)הם יבא"(יג, לא יראל אדמת לבא"ואל יז ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

.[תםא הרגת העים וארץ ,ראלי ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָלארץ

חדש
 יצא לאור דף תיקון מ"ג

מחולק חינם ע"י  מפעל הזוהר העולמי


