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לרחימ ,רחימ דחיל ,יכינ אה רי קדא דיח ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָ
לי דאיח י"ק וא"ו ק"י ד"יו  ליחדא ,דחיל('ה) ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָ

זנע כינת לעי ,מעפרא אכינ קמאלא .ראלי ל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
מ ראלי יפק ההר, ספר ספרא בהדי ,מחה ניה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹא
ננה ידינ מעה .עלינ אלהינ אדני נע ויהי .רחמי ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹגלתא

.ננה ידינ מעה .ְֲֵֵֵֵַָָעלינ

תריהר ימז ,ליט"א ייבת ראי ,ניאה ניהר ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ה' מי לאבינ ראלי ני אחינ את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהמקרבי
דה ההל ל ברת הה, הק את נאר ,יחי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעליכ
ר רא אתכ ויבר עמי אל עליכ ה' סי ,הְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָה

.אמ ,ֵֶָָלכ

צאאנחנה הה ראוה לדה ה קיד ימצ מיחלי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
מהרה יחד צנוק" :תלבר נזה ,הה דה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמה
מהרה צדקינ יחמ ביאת ,"לארצנ האר תנפ עְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמאר

.אמ ימינְֵֵָָ

וקמנאדה החיינ ר ,אהלל יר ת פי, מאד ה' ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ער בעהה עה ז ההר ס ל הה מל ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹוהגיענ
מי הדלה המחה את לתאר לייכ אנ אי ,'ה רְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
באי פימתא רפי מלאכי מעלה ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהמליא
יראל ע ל בח לפניו מריוא ,אה רי לקדא סימקְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
אמר מי ירא ל ,מבס הרה אמירת ראלב חיְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מריוג לאל חד מרא י עיאר הרז היקני ל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאת

אנ .ריה ביני איע"א)ר ל"ב ד)דייה אי ל ְְִִִִִִִֶַַַָָ
זהר: יקני את ועכ מדל:ואמר החברי וכל מע רי ק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הא אה נתמ ררהתע ק ,ביאיה ל ל ר ,אמה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָרעה
ואי ,מ מאירי כביוה הבנה ,מה מ ביאיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָבכל

ל נז, עלי ית היא ,תא תח ק ... ,אחר מד רא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלה
,ית ב היית הוא , העלי לה ,מיסת מעלה נזיְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָה
'ת אא, ,חכמה י' ,נההעלי הא ב' ,י''ת הית. תא ל נְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
עה כל הוא דיקנו... היית ואה מעלה, ל ית  ,פארתְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
עכ"ל. ,לה את תלרא נכנס היית ,צהר היית י בכל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָועה

אנולפני לפני להנס יכל מהימנא רעיא ה אמ איר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
עה. בכל רגע בכל עת ְְְֵֶַָָָָָבכל

הד,מה הזהר ה אמת רת לנ ונת אמת רתות אמת ְְֱֱֱֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לה והאלה ,רחמי מתא קי דא לנ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמבטיח

?דה הרז ְַַַַָָוקא

רק אא תלמ הכינה להציא למה עזר מי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאין
דה הזהר ְֵַַַָלמדי

מחציהבה נקראי דה הרהז דלימ סקיהע י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ל את ימז דה הרז מדי א וכל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָחקלא,

האלה את מקרבי ,תא ילימ להעאא ה ורק . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הרז תב מ הדה, הכינה תני סקיעיתרא) ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ב') דע איה.כ"ח אתקרי ואד מית לא מה א בגי :בגיני ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
וכ ."נג לה אא עזר מצא לא לאד" תראה גלתא מרְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֻא
איק עזר" מצא לא לאד" י מרא אמצעיתא דאְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹעמ

כתיב הא הדא לתא, מ יכינ('ב תמ)ראו וכה ה פו" ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
"אי אי יא ,מ קניד איה מה מצא. לא" י מר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

."נג ְְֵֶֶעזר

:רא],אד נקרא והא מת, לא המ תולכל נאמר בגלל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
וכ .נג  אא ,"עזר מצא לא לאד" ,נהְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחר
כינה ציא ,"עזר מצא לא לאד" האמצעי, עד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנאמר


רז"לא. א)אמרו א, יומא כאלו(ירושלמי בימיו, המקדש בית נבנה שלא דור כל

בימיו ביתנחרב נבנה שלא בזה חלק לנו יש שצריך, מה עושים לא אנו ואם ,
בית שיבנה כדי לעשות צריך מה לחקור עלינו כן ואם ,בימינו המקדש

מקדשנו.

לחורבן גרם וזה הקדוש, זוהר ללמוד בחר שלא הוא הראשון אדם חטא
המקדשות שני

החיים בעץ להתעסק בחר שלא על היה הראשון אדם הנסתרחטא חכמת (דהיינו

הקדוש) הקדוש,והזוהר בזוהר כמבואר(כ"זכ"ו זצ"ל(בראשית ויטאל חיים ורבי
(בראשית בפרשת הזוהר פי על ההקדמות לשער מביאו(בהקדמה מברסלב נתן ורבי (בהלכות,

ערלה) והלכות ידים הוא:נטילת הדעת עץ ידי שעל בגאווה האדם את פיתה הנחש
העולם כל על ולשלוט ,כביכול עמו ולהתחרות ,כאלקים להיות אדםיכול .

החיצוניות, החכמות כל שורש הדעת, מעץ לקח להתעסקהראשון בחר ולא
יתברך, השם את דרכה ולהשיג הקבלה, חכמת הקדושה, התורה החיים בעץ

היום ועד מאז החטאים כל שורש הנחשוהוא של הרע ללשון שהאמין
מעורבהארור, העולם כל הלאה ועד ומאז הקדוש, זוהר ללמוד רצה ולא

ישראל. בני את להחטיא שגרמו רב הערב יצאו ומשם ,ורע מטובובאריכות
זצ"ל ויטאל חיים רבי האלקי מורינו בפרשתביאר הזוהר פי על ההקדמות לשער (בהקדמה

(בראשיתובגלל הקדוש, זוהר ללמוד בחר שלא הוא הראשון אדם שחטא
עד המקדשות שני חורבן גרם הקדוש וזוהר הקבלה חכמת מללמוד שנמנעו
הוא הגלות אריכות כל כי הקדוש. זוהר ללמוד בתשובה ישראל בני שישובו
מדריך שלא דרך ומורה רב, ישיבה ראש וכל כידוע. הראשון אדם חטא לתיקון

המקדש. בית את החריב כאלו ביום זוהר דף ללמוד אנשיו את
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בת זה ב')מהלת. אי)."מת אי י ורא וכה ה פו" ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
באר .["נג עזר מצא "לא  אמר ,מ תדמ אה המְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ל החינה ,לבאר חאיי ר מע רי יממ :מל מקְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
גלת נאמר זה ועל ,תגל כינהה מ זזה אינ ינר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה
עזר הי חכמי למידי מצא לא אה ר דה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאחרנה,
אינ לפי ,נג ה א בינח  אא ,תגל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻלמה
לאד , ונאמר .כינהה לת עלס הרה, תדס סקיְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָע
עזר מי אה ר דה מצא לא ר ,נג עזר מצא ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלא

,יאנ לזעיר.תלה מ כינת את להציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

הלכיועד מלכי מל עתט" נקרא דה הרז איר אנ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
זהר בת מ הא", ר דצג)ה  'ג מי:(חלק ְִֵֶֶַַַַָָָ

מיני מל להצל לה עתט ונח נכב דה הר למדְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
להחת ולפני לפני להנס רצה מי אז .ללע האת תרענְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ
דלימ ידי על לזת יכל הא, ר דה לה עתט בהְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָלט
מגת אמר מ תרכה לכל זה זה ידי ועל ,דה הרְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה
נאה חצר עמדת הלה ראס את לה תכרא "ויהי :רְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאס
קרבו יד רא ההב רביט את לאסר לה טו עיניו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָח
הלה ראס  מה לה ל אמרו ,רביטה רא וע רְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹאס

ה חצי עד ת ל"מה תוי תג)לכב ה רק .(אסר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

"רע"אסו" הד רת גענ רק מי הד, לתרת מרז ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ
,דה הרז י ת י ולמד הרביט" ראְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
מה הלה ראס  "מה ל אמר לוה ,לה עיני ח אְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָנ
אמר תרי דל סימ וא ,"ל תוי הלכת חצי עד תְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

לה ב)ל"י ט' רק )מה הלה... רלאס לה "ואמר ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מה אפיל לק ,"ותע עד ת מה ל תוי אלתְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
רק ולא הזהר. ח את רא ,לאל מה על ידע ולא ,צרי הְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
מ לליתה האלה א אא הר ללה רטיתה ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָהאלה

הדתב הרית)הל"ה תחל ני ,רא מאמר תמאמר רהע): ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

עד 'וכ זנ תלהי עתיד היה הרה חר אמ מבאר הה"ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
בזכת .ניחל יתה אז ,מיה ס האחר רה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָבא
זה רא תס עה האר לא אז י ,יחמ איב סקיְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהע
אל אי בו" בגינ אמר וזה ,לביאת בהקר הס ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיה

,'וכ "תאחנגאל א  יראל, אלי זה תזכ די ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ
סחה ד לק הא ר דה הצר עד צרימ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻיראל
לספת ז עד יהיה לא העתידה האה  הילה, בדְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ה הדה" הכה וארי ,רית האל רצ והא ,סח זבח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
כשנאמר ל זה הדה ספת הא רנד נְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

"]ואמר.דה הרז [" ְֲֶַַַַָ

בראמר מה לבל ענסהעמ יב)הביא יא ח' "(רק הה: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רעב לא אר רעב והלחי קיאל 'ה נא אי ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֻימי

י עד מ ונע ,'ה ברי את למע א י יל צמא ולא חל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
 ."ימצא ולא 'ה בר את לב טטי מזרח ועד פמְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ימב יר האר תקצו ל זאת איר אנ תמציאְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹ
זהר ספרי לב ה', בר את לב רימתק פקסי לחיְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

.'ה בר את עמל וגדל לה אה ,נטרסיְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָק

הדמברי מ"ג)הזהר תיקו)ארהרמבז דללמ רצה א מי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
,יתירה לנמה תלז יכל ולא ,ובה לתה לע ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹֹמחזיר

,דה זהר דללמ חב דק ת זהרבפרט מד מי ורק ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
רחמנא נמנע, וא ,הקד ותספת יתירה מהנ ספתלת זכה אְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָה
פסיד התי מי ,מלמעלה תברכ נממ חכמת מפסיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָליצל

 הא. לבע הה לע חיו להתאחדאת ה יראי מחנה על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הר"יהכינהלכבד ברי ויתק ,דה זהר ללד ללמד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

לה אמעליו ימינ מהרה גלתא מ יפק דא ועל  . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ
ללמד יהח איל ואחז במחה תאחד ראלי ל צְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָהתק
ילמד רוכא רחמי", תאגל מ יפק א ספרא" דה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהזהר

הדה הרה כח האה אב כ רה  בויעסק. ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
נאבזהר רת מהימנא ב)רעיא קכד, )בגיניה ,אמר ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

ע ואי ינח דד 'ה" יתק תיהבזכ ,"אר רר קראת"ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
נכר". ֵֵָאל

ים" בכל זהר "ללמד מהגר"א רב" ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ"מעה

א" ספר תב מה רארב המהגר"א"מעעלינ ג תזכ ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ס') סעי בת)דללמ עת, 'ג כ הפה אחר ללמד : ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

" ,ימדר תדא ימקרא בכל זהר ספרללמד וכ .עכ"ל ," ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
מסלאנט זנדל סי רי תלדיד תבי הביא עלינ ג תזכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

רייקי"א)מק למידיה(עד מר תמהנהג תב  , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ל לידהי'מולאז והגר"ח וכלזי"ע,הגר"א נכנה מה ל ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

רימ תיהר את בה רא מנהג וכל בהראה, דיני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהכרעה
בת ו ,ה הגיונ יע,"הרז י בכל עיי"ש."ללמד ְְְְֲִִִֵַָָָָ

רה,אמרי ברי ה יסימד ניהעל ל דרה, ע ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
 תבי אינ א,יהר מזי אינ ה דה הרז  ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

יהר מזיקי ה יאא לה? "ה, תבי לא הראלז ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
,הרה ל מה את קחיל ה ?יע ה מה אז ,"דהי ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מ"ג, יק ,ח"מ יק ,אליה תח ,הרז להיד: צריכי תְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
ולכ ,ה הרא את לימבל ניעל קחיול ,עבה תרְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ל נגד רא לזהר,גהעלניתבי ה  יהיה לא על וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ


שב. בדבריהם, מקומות בכמה מבואר עוד ליקוטים: – תורה אור עיקרבספר

בזכ הוא משיח התורהביאת בתראות דבבא קמא בפרק שאמרו כמו א), (ח,

שרים" מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי גם" דכתיב, מאי
י) ח, כלהו(הושע "עתה ,תנו אי ,נאמר ארמי בלשון הזה פסוק כל ותניא ,

,דכתיב מאי שם ואמרו ושרים". מלך ממשא "יחלו מהם, מעט ואם אקבצם",
בידיך" קדושיו כל עמים חובב ג)"אף לג, מחבב(דברים שאתה בשעה אפלו ,

כו', הם בידיך שלהם קדושים כל תורה,עמים, על עליו הנותן כל שאמרו וכמו
מלכות על ממנו ה)כו'מעבירים משנה יג פרק כו',,(אבות יעקב של שקולו בזמן כי

עשו ידי הידים טז)כו'אין סה, פרשה רבא בראשית)חלק ובפרק ,(ב תלמידיו(צח שאלו
בתורה יעסוק ,משיח של מחבלו וינצל אדם יעשה מה אלעזר, רבי את
הקדוש הזוהר בלימוד הרבים את המזכה וכל עכ"ל. כו', חסדים ובגמילות
כל את ומציל ומקיים נעלה הכי באופן חסדים ובגמילות בתורה עוסק נקרא

הרשב"י לנשמת ומתקשר כולו, צדיקהעולם הקדוש הגאון שכתב וכמו זי"ע,
דרזין, מרא המלוב"ן, הקדשים קדש ונעלם, טמיר אור עולם רבינוויסוד מרן

אבוחצירא טוביעקב דורש בספרו זיע"א, ע"ב)זצוק"ל לשונו:(עמוד גדולהוזה
הצדיקים מכל יותר העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי וכמוזכות .עכ"ל ,

,חז"ל ע"ב)שאמרו מ"ה דף שמעון(סוכה רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר .
עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול יוחאי בן
ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה
רבי אמר חזקיה ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו בן יותם
הן אלף אם מועטין והן עלייה בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה

הן. ובני אני הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן ובני אני
.ג

שליט"א מהאלמין האדמו"ר פסק
שגוזל כיון  בגניזה! מקומו  זוהר לדברי פינה בו שאין עלון כל

הקדוש הזוהר בדברי לעסוק הציבור מזמן
!'אורך' בא כי התעוררו התעוררו אנא,

את תשליכו אל הקדוש! הזוהר – שבכתר היהלום את לכם מעניקים
הכירו  חצץ. כאבני – האמיתי היהלוםלמוד רגע כל של העצום בערך

והגמרא שהתלמוד ידוע  .טוב שכולו אור מגדל לכם מצפה ובשמים ,זוהר
התורה פנימיות עליה? תהא מה והאמת היסוד לתורת חיצוני כמעטה הם
ובמקום מים, כוס הנוטל כאחד הוא בלבד בחיצוניות העיסוק  ?וסודותיה

מ מב אני ,לגניזה לזרק צרי ,דהיטלפנלמי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ל/:עה ידלה ,הע את רהעא ?יד 4 עה ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

לכל לח ואני ,דה הרלז מיעד היה ,(ערכי)אחד,ניהעל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
ל ,דה הרה ל הרה ברי ל את ,ריה ל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ההר את תפרס תדיס רק ,ח ללק לייכ לה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהטקסט,

.דיתהלי לע מלחמת לפני אנ. ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

לכלאז ידלה זה, את לפרס ליכ ,אמ אחד ל א קר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
1000ל בר אמרנ ,ניעל הע מי יר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
לבעל רתק הע את צאי איפה ,נ קיְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמח
ע א א ,לגניזה הע את רקנ ידוי ,הע ל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהית

לייכ א אז סדר, ,על הרז לחל(להפי),ניהעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ
רב הערב ע חלה צריכי ל לטיהה,דוככה תב ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

,"הרהמקד עת צרי רב, הערב ע חלה אי,כדי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נלח לא י מרא והגר"א קדה, תע לי חלה רְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאפ
ל מרתא זאת רב, וערב עמלק קליפת  הא רב, הערב ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹע
ללמד תא להביא ליכ רק אה יהדי ל רלק צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיהדי

.דה הרַַָז

רתי" למד"ְִִָ

אמרתיבמ ל"ע"א)חז צז  ע"ב ...(צו רי: אמרחנייר מ ְֲִִִִַַַַָָָָָ
מעה דבר מריא חכ למיד ל יחאי:  מעְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
חכמי למידי א בר... תבב פתתיו  הה לע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמיו

תיהפת הה לע יהמ מעה דבר מריא יותבב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יחאי  מע רי ?הה האמר על הא מי לכ תאר .ברְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מתי נ ני ,תב רת מדיל אנ ידי ועל ,לה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו

רתי" ס"ז)"למד י)מחזיר הא זה ידי ועל רח, נחת ל יוע , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
:עצמ על אמר מ גדל, וכח ,עדנ מתל רח נחת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלנ

דה הר וכמבאר .יה מ להע ל את לפטר ג'יכלני חלק) ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

קל"ח.) ד:דה ליר אמר ד... אא מתק להע ואי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הרי ,מע אמר לא לאר ,יביק אמר לא מיל ,מעְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

העלמת. קימי ִֵָָָאנ

הר,חזינה ספר דה ל ח ועצ דל ה עד אה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
סילה ,דה מלאכת עי ידי את קלח אא לנ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאי

עז וחגר מתני צא הדה, דתעב וחזק וכח אמ ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹלה
ח לפרס ,חאיי ר מע יר ל רא את להפי יְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהמ
להרת חיל לעת סיפוה אפר, מה כל עלס לעְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

דלק מעפרא.חילי אכינ לאקמא ואריתא הא רי א ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
מהרה הלימה הלגא יחד נ ,ז נה הז ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻוהלוואי

.אמ ימינ:ואמ אמ ללע ה' ימל :ואמ אמ ללע 'ה ר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָ

נוהאה ויירא אר ברא האי דרה ית רב את לבר ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
דה ההר למע לוה רח על ליט"א יקְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָה
ההר ל ל רע הבעה ס תזכ איבו .דמא לבב ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָבכל
ני מראי תלהי נזה ,ה להדה ה סעדת ,יר דְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה

דתעמ לאכל הונז ,תלכ נהרא ביה לרהה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
בזמ עגלא היה צדקנ מיח דב תהת ויתוה רְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה

.אמ ואמר ְְִִֵָָקריב

ידעמרי נא לה כה י לכ דע ורתי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רת מדינל נא יב עלינ ג תזכ מהר"י ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

יר דה לקה אזלאיתב אברהעלינ יג תזכ ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ
ל זקנ אאמ"הרבהחיד בלהמק  ,לאנטיאברהתזכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ספר ,עלינ ג"ההח רא""ה כנאעלדמ ע"ב)"ארא קכ"ג ), ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

:קד ל וזהפטר אחר ,ה עד יאפיל"רל ,ינינמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
מער מע רי א  "אתעטר" הארא, דברי סקיע אנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻזמ

,גוו ויב ,רא עטרתיו מל.ק"עכליב רא בואי ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.ת הותע תפ לתק הר"י תזכ לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוית

אירי"הר ריז אחד ל הר"י, ל לטיה את א ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.נא ְִִָָנמצא

ההאני א להקי מאד דאי גדל, דבר ררלע רצה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
"לאברה רזכ" הר"יהדה ליללל עב ל , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

,דה הרז תע ל רצ וילמד ,מדיל 10 פיתא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹי
מ הקדמנת, ני יראל תצתפ הגינ הי מְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹ
לח בת מ ,ראלי ערי ההר בר את יעְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
,טלני רהע תחה לכל להית צריכי עיר כל ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָער

הפרעה. לי רה סקיוע מלאכה טליְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ


אך ,המים את מחזיקה הכוס ,בלבד הכוס עם מתעסק המים את לשתות
תהום, פני על כשחושך והבלבול המבול דור ,בדורינו  העיקר. היא אין
נלמד ?יום ילד מה יודע ומי ,פינה בכל אורבות ובגשמיות ברוחניות סכנות

המים פני על מרחפת אלוקים ורוח ונחיש זוהר

אותנו, להציל ,הקדוש הזוהר הנח", "תיבת את לנו שלח הרשב"י
במים להטביענו החפצים כל מעל להעלותינו נשמתינו, את לרומם
כהבטחת !ברחמים הגלות מן נצא הזוהר בזכות רק כי  .הזידונים

."ּברחמי מּגלּותא יפקּון ּדא "ּבספרא מהימנא הרעיא
הקדוש זוהר של פינה ונחדיר  ,בעלוננו הקדוש לזוהר פינה שנכניס ובכך
מאירים. החמה כאור שבעתיים ויהא זוהרים בנינים לאלפי נזכה  ,בלבנו

 ולעודד זוהר להפיץ ,וללמד ללמוד הדבר! ובידינו !קצר הזמן עלון בכל
ברינה. יבוא שמשיח ונזכה פינה, לזוהר נקדיש

.החמה,ד ובאור הקדוש בזוהר הרבניםכתוב רוב יהיו המשיח ביאת לפני כי
רח"ל, רב מהערב ישראל בביאורומנהיגי כתבתי בשלח בפרשת והנה 

פסוק על הקדוש בזוהר איתא דהנה דר, מדר בעמלק לה' מלחמה הכתוב
ס"ז)זה בכל(דף ודרא דרא בכל ,יהודה ר' אמר ,דר מדר בעמלק 'לה מלחמה

בריך וקודשא בישא, זרעא מההוא בהו דלית דר לך לית לעלמא, דאתיין דרין
הארץ, מן חטאים יתמו כתיב ועלייהו אמר יצחק רבי קרבא, בהו אגח הוא

הקדוש בזוהר איתא עוד  .קכ:)עיי"ש דף דנתנסך(ח"ב יין אינון רב דערב
שבכל לעבירות משומדים ואפיקורסים מינים משומדים ומנהון ,לעכו"ם

כולה. התורה
החמה אור הקדוש ובספר(ק"הרמ בשם נשא הארץ(פ' גויי הם רב הערב ,וז"ל כתב

ושם .החיצונים ע"ב)נשמת ק"כ דף משפטים הקדוש זוהר בעמלק,(על 'לה מלחמה וז"ל
בהם, נתערב עמלק וזרע באלו, אלו נתערבו שכולם בישא, ערבוביא שהם
מהרסיך ישראל פריצי שהם מכולם נחשבים שהם ישראל רשעי ויש

יששכר ובבני  וכו'. יצאו ממך אדר)ומחריביך חודש הערבכתב,(מאמרי כתות
משורש המה הן אפיקורסים, מוסרים מינים ,יושבים הם בקרבנו אשר רב
בדורות תראה כאשר דע"ת, גימטריא ר"ב ער"ב אחרא דסטרא הדעת עמלק
חמס כלי דקיימין אותן וגם האפיקורסות, נתרבה הרבים בעוונותינו אשר הללו

טובים לא בחוקים רעות בעצות ,מעליהם עורם את לפשוט ישראל, וד"ל,על
נשא. פרשת יוסף יעקב תולדות הקדוש בספר ועיין ע"כ.

בראשית פרשת חי קי"ג)ובזוהר הראשים(דף עם הדור רוב ועתה וז"ל, כתב
ויקהל לפרשת בהשמטות חיים דברי ובספר  .כ"ע רב, מערב הם שלהם
הדברי וז"ל כו', רב מהערב הרבנים רוב יהיו המשיח ביאת דלפני וז"ל, כתב
דעבדי חסדים כל רב הערב אך קדושים בעצמן ישראל כי שם: חיים
שבדור בתים והבעלי והחסידים שהרבנים בעליל כנראה עבדו, לגרמייהו
וכל הציבור על לשרור ורוצים רב מערב רובן הרבים בעוונותינו המה
עובדים אם רק להתחבר אין ולכן ,וממון כבוד לקבל לגרמייהו רק מעשיהם
עוד. עיי"ש ע"כ לעצמם, תועלת שום לקבל לא לד' נפשם שמוסרים באמת

,רב הערב של הם בתים ובעלי הרבנים דרוב נוראים, דברים זה מכל ונמצא
נלחמים שאין די לא הרבים ובעוונותינו גדולה, במלחמה נגדם ללחום וצריכים
ופלטרין בנינים להם ובונים ,אתם קשר להם יש אנשים הרבה אלא ,נגדם
וגדולה, ויקר כבוד שם להם ויש רב, כסף ממון להם ונותנים ,גדולים
להם אפשר ואי עלינו לא בעניות יושבים לה' המקושרים האמיתיים והצדיקים

שמים. וליראת לתורה פעלים להרבות כראוי, שמים לצרכי ולעשות לפעול



דרכי הרשב"י  - ב  אור הזוהר 279 ◇ 3אלול תשע"ג

בת זה ב')מהלת. אי)."מת אי י ורא וכה ה פו" ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
באר .["נג עזר מצא "לא  אמר ,מ תדמ אה המְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ל החינה ,לבאר חאיי ר מע רי יממ :מל מקְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
גלת נאמר זה ועל ,תגל כינהה מ זזה אינ ינר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה
עזר הי חכמי למידי מצא לא אה ר דה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאחרנה,
אינ לפי ,נג ה א בינח  אא ,תגל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻלמה
לאד , ונאמר .כינהה לת עלס הרה, תדס סקיְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָע
עזר מי אה ר דה מצא לא ר ,נג עזר מצא ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלא

,יאנ לזעיר.תלה מ כינת את להציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָ

הלכיועד מלכי מל עתט" נקרא דה הרז איר אנ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
זהר בת מ הא", ר דצג)ה  'ג מי:(חלק ְִֵֶֶַַַַָָָ

מיני מל להצל לה עתט ונח נכב דה הר למדְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
להחת ולפני לפני להנס רצה מי אז .ללע האת תרענְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻ
דלימ ידי על לזת יכל הא, ר דה לה עתט בהְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָלט
מגת אמר מ תרכה לכל זה זה ידי ועל ,דה הרְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָה
נאה חצר עמדת הלה ראס את לה תכרא "ויהי :רְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹאס
קרבו יד רא ההב רביט את לאסר לה טו עיניו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָח
הלה ראס  מה לה ל אמרו ,רביטה רא וע רְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹאס

ה חצי עד ת ל"מה תוי תג)לכב ה רק .(אסר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

"רע"אסו" הד רת גענ רק מי הד, לתרת מרז ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ
,דה הרז י ת י ולמד הרביט" ראְְְְְִֵֵַַַַַָֹ
מה הלה ראס  "מה ל אמר לוה ,לה עיני ח אְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָנ
אמר תרי דל סימ וא ,"ל תוי הלכת חצי עד תְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

לה ב)ל"י ט' רק )מה הלה... רלאס לה "ואמר ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מה אפיל לק ,"ותע עד ת מה ל תוי אלתְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
רק ולא הזהר. ח את רא ,לאל מה על ידע ולא ,צרי הְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
מ לליתה האלה א אא הר ללה רטיתה ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָהאלה

הדתב הרית)הל"ה תחל ני ,רא מאמר תמאמר רהע): ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

עד 'וכ זנ תלהי עתיד היה הרה חר אמ מבאר הה"ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
בזכת .ניחל יתה אז ,מיה ס האחר רה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָבא
זה רא תס עה האר לא אז י ,יחמ איב סקיְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהע
אל אי בו" בגינ אמר וזה ,לביאת בהקר הס ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיה

,'וכ "תאחנגאל א  יראל, אלי זה תזכ די ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ
סחה ד לק הא ר דה הצר עד צרימ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻיראל
לספת ז עד יהיה לא העתידה האה  הילה, בדְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ה הדה" הכה וארי ,רית האל רצ והא ,סח זבח ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
כשנאמר ל זה הדה ספת הא רנד נְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

"]ואמר.דה הרז [" ְֲֶַַַַָ

בראמר מה לבל ענסהעמ יב)הביא יא ח' "(רק הה: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רעב לא אר רעב והלחי קיאל 'ה נא אי ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֻימי

י עד מ ונע ,'ה ברי את למע א י יל צמא ולא חל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
 ."ימצא ולא 'ה בר את לב טטי מזרח ועד פמְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ימב יר האר תקצו ל זאת איר אנ תמציאְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹ
זהר ספרי לב ה', בר את לב רימתק פקסי לחיְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

.'ה בר את עמל וגדל לה אה ,נטרסיְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָק

הדמברי מ"ג)הזהר תיקו)ארהרמבז דללמ רצה א מי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
,יתירה לנמה תלז יכל ולא ,ובה לתה לע ְְְְְְִִִֵַָָָָָָֹֹֹמחזיר

,דה זהר דללמ חב דק ת זהרבפרט מד מי ורק ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
רחמנא נמנע, וא ,הקד ותספת יתירה מהנ ספתלת זכה אְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָה
פסיד התי מי ,מלמעלה תברכ נממ חכמת מפסיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָליצל

 הא. לבע הה לע חיו להתאחדאת ה יראי מחנה על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הר"יהכינהלכבד ברי ויתק ,דה זהר ללד ללמד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

לה אמעליו ימינ מהרה גלתא מ יפק דא ועל  . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ
ללמד יהח איל ואחז במחה תאחד ראלי ל צְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָהתק
ילמד רוכא רחמי", תאגל מ יפק א ספרא" דה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהזהר

הדה הרה כח האה אב כ רה  בויעסק. ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
נאבזהר רת מהימנא ב)רעיא קכד, )בגיניה ,אמר ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

ע ואי ינח דד 'ה" יתק תיהבזכ ,"אר רר קראת"ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
נכר". ֵֵָאל

ים" בכל זהר "ללמד מהגר"א רב" ְְְֲִֵֶַַַַָָֹ"מעה

א" ספר תב מה רארב המהגר"א"מעעלינ ג תזכ ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ס') סעי בת)דללמ עת, 'ג כ הפה אחר ללמד : ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

" ,ימדר תדא ימקרא בכל זהר ספרללמד וכ .עכ"ל ," ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
מסלאנט זנדל סי רי תלדיד תבי הביא עלינ ג תזכ ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

רייקי"א)מק למידיה(עד מר תמהנהג תב  , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ל לידהי'מולאז והגר"ח וכלזי"ע,הגר"א נכנה מה ל ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

רימ תיהר את בה רא מנהג וכל בהראה, דיני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהכרעה
בת ו ,ה הגיונ יע,"הרז י בכל עיי"ש."ללמד ְְְְֲִִִֵַָָָָ

רה,אמרי ברי ה יסימד ניהעל ל דרה, ע ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
 תבי אינ א,יהר מזי אינ ה דה הרז  ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

יהר מזיקי ה יאא לה? "ה, תבי לא הראלז ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
,הרה ל מה את קחיל ה ?יע ה מה אז ,"דהי ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

מ"ג, יק ,ח"מ יק ,אליה תח ,הרז להיד: צריכי תְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
ולכ ,ה הרא את לימבל ניעל קחיול ,עבה תרְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ל נגד רא לזהר,גהעלניתבי ה  יהיה לא על וכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ


שב. בדבריהם, מקומות בכמה מבואר עוד ליקוטים: – תורה אור עיקרבספר

בזכ הוא משיח התורהביאת בתראות דבבא קמא בפרק שאמרו כמו א), (ח,

שרים" מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי גם" דכתיב, מאי
י) ח, כלהו(הושע "עתה ,תנו אי ,נאמר ארמי בלשון הזה פסוק כל ותניא ,

,דכתיב מאי שם ואמרו ושרים". מלך ממשא "יחלו מהם, מעט ואם אקבצם",
בידיך" קדושיו כל עמים חובב ג)"אף לג, מחבב(דברים שאתה בשעה אפלו ,

כו', הם בידיך שלהם קדושים כל תורה,עמים, על עליו הנותן כל שאמרו וכמו
מלכות על ממנו ה)כו'מעבירים משנה יג פרק כו',,(אבות יעקב של שקולו בזמן כי

עשו ידי הידים טז)כו'אין סה, פרשה רבא בראשית)חלק ובפרק ,(ב תלמידיו(צח שאלו
בתורה יעסוק ,משיח של מחבלו וינצל אדם יעשה מה אלעזר, רבי את
הקדוש הזוהר בלימוד הרבים את המזכה וכל עכ"ל. כו', חסדים ובגמילות
כל את ומציל ומקיים נעלה הכי באופן חסדים ובגמילות בתורה עוסק נקרא

הרשב"י לנשמת ומתקשר כולו, צדיקהעולם הקדוש הגאון שכתב וכמו זי"ע,
דרזין, מרא המלוב"ן, הקדשים קדש ונעלם, טמיר אור עולם רבינוויסוד מרן

אבוחצירא טוביעקב דורש בספרו זיע"א, ע"ב)זצוק"ל לשונו:(עמוד גדולהוזה
הצדיקים מכל יותר העליון בעולם יוחאי בר שמעון רבי וכמוזכות .עכ"ל ,

,חז"ל ע"ב)שאמרו מ"ה דף שמעון(סוכה רבי משום ירמיה רבי אמר חזקיה ואמר .
עד שנבראתי מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול יוחאי בן
ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה
רבי אמר חזקיה ואמר סופו עד העולם שנברא מיום עמנו עוזיהו בן יותם
הן אלף אם מועטין והן עלייה בני ראיתי יוחאי בן שמעון רבי משום ירמיה

הן. ובני אני הן שנים אם מהן ובני אני הם מאה אם מהן ובני אני
.ג

שליט"א מהאלמין האדמו"ר פסק
שגוזל כיון  בגניזה! מקומו  זוהר לדברי פינה בו שאין עלון כל

הקדוש הזוהר בדברי לעסוק הציבור מזמן
!'אורך' בא כי התעוררו התעוררו אנא,

את תשליכו אל הקדוש! הזוהר – שבכתר היהלום את לכם מעניקים
הכירו  חצץ. כאבני – האמיתי היהלוםלמוד רגע כל של העצום בערך

והגמרא שהתלמוד ידוע  .טוב שכולו אור מגדל לכם מצפה ובשמים ,זוהר
התורה פנימיות עליה? תהא מה והאמת היסוד לתורת חיצוני כמעטה הם
ובמקום מים, כוס הנוטל כאחד הוא בלבד בחיצוניות העיסוק  ?וסודותיה

מ מב אני ,לגניזה לזרק צרי ,דהיטלפנלמי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ל/:עה ידלה ,הע את רהעא ?יד 4 עה ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

לכל לח ואני ,דה הרלז מיעד היה ,(ערכי)אחד,ניהעל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ
ל ,דה הרה ל הרה ברי ל את ,ריה ל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ההר את תפרס תדיס רק ,ח ללק לייכ לה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹהטקסט,

.דיתהלי לע מלחמת לפני אנ. ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

לכלאז ידלה זה, את לפרס ליכ ,אמ אחד ל א קר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
1000ל בר אמרנ ,ניעל הע מי יר ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
לבעל רתק הע את צאי איפה ,נ קיְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמח
ע א א ,לגניזה הע את רקנ ידוי ,הע ל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהית

לייכ א אז סדר, ,על הרז לחל(להפי),ניהעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ
רב הערב ע חלה צריכי ל לטיהה,דוככה תב ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

,"הרהמקד עת צרי רב, הערב ע חלה אי,כדי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נלח לא י מרא והגר"א קדה, תע לי חלה רְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאפ
ל מרתא זאת רב, וערב עמלק קליפת  הא רב, הערב ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹע
ללמד תא להביא ליכ רק אה יהדי ל רלק צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיהדי

.דה הרַַָז

רתי" למד"ְִִָ

אמרתיבמ ל"ע"א)חז צז  ע"ב ...(צו רי: אמרחנייר מ ְֲִִִִַַַַָָָָָ
מעה דבר מריא חכ למיד ל יחאי:  מעְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
חכמי למידי א בר... תבב פתתיו  הה לע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמיו

תיהפת הה לע יהמ מעה דבר מריא יותבב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יחאי  מע רי ?הה האמר על הא מי לכ תאר .ברְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מתי נ ני ,תב רת מדיל אנ ידי ועל ,לה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָעליו

רתי" ס"ז)"למד י)מחזיר הא זה ידי ועל רח, נחת ל יוע , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
:עצמ על אמר מ גדל, וכח ,עדנ מתל רח נחת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹלנ

דה הר וכמבאר .יה מ להע ל את לפטר ג'יכלני חלק) ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

קל"ח.) ד:דה ליר אמר ד... אא מתק להע ואי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
הרי ,מע אמר לא לאר ,יביק אמר לא מיל ,מעְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

העלמת. קימי ִֵָָָאנ

הר,חזינה ספר דה ל ח ועצ דל ה עד אה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
סילה ,דה מלאכת עי ידי את קלח אא לנ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאי

עז וחגר מתני צא הדה, דתעב וחזק וכח אמ ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹלה
ח לפרס ,חאיי ר מע יר ל רא את להפי יְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלהמ
להרת חיל לעת סיפוה אפר, מה כל עלס לעְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

דלק מעפרא.חילי אכינ לאקמא ואריתא הא רי א ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ
מהרה הלימה הלגא יחד נ ,ז נה הז ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻוהלוואי

.אמ ימינ:ואמ אמ ללע ה' ימל :ואמ אמ ללע 'ה ר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָ

נוהאה ויירא אר ברא האי דרה ית רב את לבר ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
דה ההר למע לוה רח על ליט"א יקְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָה
ההר ל ל רע הבעה ס תזכ איבו .דמא לבב ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָבכל
ני מראי תלהי נזה ,ה להדה ה סעדת ,יר דְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה

דתעמ לאכל הונז ,תלכ נהרא ביה לרהה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָ
בזמ עגלא היה צדקנ מיח דב תהת ויתוה רְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה

.אמ ואמר ְְִִֵָָקריב

ידעמרי נא לה כה י לכ דע ורתי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
רת מדינל נא יב עלינ ג תזכ מהר"י ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

יר דה לקה אזלאיתב אברהעלינ יג תזכ ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ
ל זקנ אאמ"הרבהחיד בלהמק  ,לאנטיאברהתזכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ספר ,עלינ ג"ההח רא""ה כנאעלדמ ע"ב)"ארא קכ"ג ), ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

:קד ל וזהפטר אחר ,ה עד יאפיל"רל ,ינינמ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
מער מע רי א  "אתעטר" הארא, דברי סקיע אנ ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻזמ

,גוו ויב ,רא עטרתיו מל.ק"עכליב רא בואי ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
.ת הותע תפ לתק הר"י תזכ לְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוית

אירי"הר ריז אחד ל הר"י, ל לטיה את א ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
.נא ְִִָָנמצא

ההאני א להקי מאד דאי גדל, דבר ררלע רצה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
"לאברה רזכ" הר"יהדה ליללל עב ל , ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

,דה הרז תע ל רצ וילמד ,מדיל 10 פיתא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹי
מ הקדמנת, ני יראל תצתפ הגינ הי מְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹ
לח בת מ ,ראלי ערי ההר בר את יעְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
,טלני רהע תחה לכל להית צריכי עיר כל ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָער

הפרעה. לי רה סקיוע מלאכה טליְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ


אך ,המים את מחזיקה הכוס ,בלבד הכוס עם מתעסק המים את לשתות
תהום, פני על כשחושך והבלבול המבול דור ,בדורינו  העיקר. היא אין
נלמד ?יום ילד מה יודע ומי ,פינה בכל אורבות ובגשמיות ברוחניות סכנות

המים פני על מרחפת אלוקים ורוח ונחיש זוהר

אותנו, להציל ,הקדוש הזוהר הנח", "תיבת את לנו שלח הרשב"י
במים להטביענו החפצים כל מעל להעלותינו נשמתינו, את לרומם
כהבטחת !ברחמים הגלות מן נצא הזוהר בזכות רק כי  .הזידונים

."ּברחמי מּגלּותא יפקּון ּדא "ּבספרא מהימנא הרעיא
הקדוש זוהר של פינה ונחדיר  ,בעלוננו הקדוש לזוהר פינה שנכניס ובכך
מאירים. החמה כאור שבעתיים ויהא זוהרים בנינים לאלפי נזכה  ,בלבנו

 ולעודד זוהר להפיץ ,וללמד ללמוד הדבר! ובידינו !קצר הזמן עלון בכל
ברינה. יבוא שמשיח ונזכה פינה, לזוהר נקדיש

.החמה,ד ובאור הקדוש בזוהר הרבניםכתוב רוב יהיו המשיח ביאת לפני כי
רח"ל, רב מהערב ישראל בביאורומנהיגי כתבתי בשלח בפרשת והנה 

פסוק על הקדוש בזוהר איתא דהנה דר, מדר בעמלק לה' מלחמה הכתוב
ס"ז)זה בכל(דף ודרא דרא בכל ,יהודה ר' אמר ,דר מדר בעמלק 'לה מלחמה

בריך וקודשא בישא, זרעא מההוא בהו דלית דר לך לית לעלמא, דאתיין דרין
הארץ, מן חטאים יתמו כתיב ועלייהו אמר יצחק רבי קרבא, בהו אגח הוא

הקדוש בזוהר איתא עוד  .קכ:)עיי"ש דף דנתנסך(ח"ב יין אינון רב דערב
שבכל לעבירות משומדים ואפיקורסים מינים משומדים ומנהון ,לעכו"ם

כולה. התורה
החמה אור הקדוש ובספר(ק"הרמ בשם נשא הארץ(פ' גויי הם רב הערב ,וז"ל כתב

ושם .החיצונים ע"ב)נשמת ק"כ דף משפטים הקדוש זוהר בעמלק,(על 'לה מלחמה וז"ל
בהם, נתערב עמלק וזרע באלו, אלו נתערבו שכולם בישא, ערבוביא שהם
מהרסיך ישראל פריצי שהם מכולם נחשבים שהם ישראל רשעי ויש

יששכר ובבני  וכו'. יצאו ממך אדר)ומחריביך חודש הערבכתב,(מאמרי כתות
משורש המה הן אפיקורסים, מוסרים מינים ,יושבים הם בקרבנו אשר רב
בדורות תראה כאשר דע"ת, גימטריא ר"ב ער"ב אחרא דסטרא הדעת עמלק
חמס כלי דקיימין אותן וגם האפיקורסות, נתרבה הרבים בעוונותינו אשר הללו

טובים לא בחוקים רעות בעצות ,מעליהם עורם את לפשוט ישראל, וד"ל,על
נשא. פרשת יוסף יעקב תולדות הקדוש בספר ועיין ע"כ.

בראשית פרשת חי קי"ג)ובזוהר הראשים(דף עם הדור רוב ועתה וז"ל, כתב
ויקהל לפרשת בהשמטות חיים דברי ובספר  .כ"ע רב, מערב הם שלהם
הדברי וז"ל כו', רב מהערב הרבנים רוב יהיו המשיח ביאת דלפני וז"ל, כתב
דעבדי חסדים כל רב הערב אך קדושים בעצמן ישראל כי שם: חיים
שבדור בתים והבעלי והחסידים שהרבנים בעליל כנראה עבדו, לגרמייהו
וכל הציבור על לשרור ורוצים רב מערב רובן הרבים בעוונותינו המה
עובדים אם רק להתחבר אין ולכן ,וממון כבוד לקבל לגרמייהו רק מעשיהם
עוד. עיי"ש ע"כ לעצמם, תועלת שום לקבל לא לד' נפשם שמוסרים באמת

,רב הערב של הם בתים ובעלי הרבנים דרוב נוראים, דברים זה מכל ונמצא
נלחמים שאין די לא הרבים ובעוונותינו גדולה, במלחמה נגדם ללחום וצריכים
ופלטרין בנינים להם ובונים ,אתם קשר להם יש אנשים הרבה אלא ,נגדם
וגדולה, ויקר כבוד שם להם ויש רב, כסף ממון להם ונותנים ,גדולים
להם אפשר ואי עלינו לא בעניות יושבים לה' המקושרים האמיתיים והצדיקים

שמים. וליראת לתורה פעלים להרבות כראוי, שמים לצרכי ולעשות לפעול
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אמרתוכל את עת, לל עב ל ש"ח 100 יקל מדל ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ש"ח. 400 למיד ל יעלה ְְֲִֶֶַַָֹלחד

ולעשתידע הצוה את להחמי לא תצוה מנאי אחד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מי ל רמה ימבק אנחנ לכ מד, כ זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאת

למ לתר לכ,לאברכי ל יצטר ה הדה הרה ע ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
.מ מד כ זה את לאר כלְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָו

מ200.000אני תרי חבת ה' ר אני גדל, סד לכ אגה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָ
אבל ,ניח ירה ה' ר לי ואי ,"וגמחי נקיל ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָש"ח
הרא ה ירצה א אהיה ניעלי ירה לי תלהי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָדי
ת בה ניתהר ל מתנ לטבת ש"ח 400 לתת צטרְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
אלעד הר"י לל ל הה הדל למבצע ע"ה, אליה יח יְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָר

.לאברה רזכ הקדה ְְְְְִַַַָָָָהה

היעת,וכל לכל להצלחה דהלימ תתח יזר יתר אחד ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
היעת, לכל יחאי בר מע רי תזכ ה עזרת הְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָויז
אסר,  דהיה ל עלי, לית הלימד לפני מב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואני
יאל לאחת לאל דח הה בחד רית ה עזרת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹאזה

אב תא 'ה נעבימאת תלחז חי ימי ל יהוה בית ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹ
,היכל רלב בת"ב"י"יהוה 'מע'רת'ראי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

מחאיי' דללה ז נהעלי קדה יראל ע ל את תלז ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
 על ,לב לה' יל ריטה יקד ורק א ויהי רב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָהערב
ע ל , להע בכל המי  נימלי ונפי ונתאחד אְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
ל את וימר יג הה והבר .החיי ע אחזו יז ראלְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹי

להצלהדהההה ,ראלי לל ל ע יחד "לאברה רזכ" ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

רכה פע לכ ויהיה ,תורע קת תזר מל מרלהְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
מיטב. ימי וכל ְְְְִֵֵַָָָָוהצלחה

מי?אלי לה ְִֵֵַַ

כיר?רא מצטר מי  לה' היואחריו:דק ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

מעלי:דב ֲִֶַַֹ

תצריכיח עדה אי חז"ל אמר מ הקד עדה ועכ ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ֲֵָָמערה.

מי?י"הר ל  דע ְִִֶַָָֻ

מפסיד.כבר לי מע אד אי ,אה ר דה הבטיח ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

תימהר ל  יח הדלה הכי הכנסה ז  הצאה לא ז ְְֲִִַַַַַַַָָָָָָֹ
עה יתה עלהמ תרי לעצמ עה עה אדְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
מעני לגד יתר עני ל ואי הית על ע עה העני העני ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָע
הדל הכי ירלע תא הע הוע ,הרז מדל לא דעתְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

נאמר ועלי ,דה זהר יט(למד טו יקר(ירמה ציא וא" ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
"תהיה פי ְְִִִֵֶמלל

הגבר"י אד ציא א  "ללמ קר ציא וא" : ְְִִִִִִֵַָָָָָָ
גזר אני  "היה "פי למטב. חזיר ער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמאד

.למב ואתה ְְְְֵַָָָָזרה

בריל מימק דה הרז מדיול יבימק חברי ראלי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
יפקחילקיא א ספרא" :אמר ע"ה נר המ מי ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

רחמי" גלתא קכ"ד)מ אנ מהימנא אמ.(רעיא ימינ מהרה , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
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