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קצרא. זמן איימיו רב עליו עבר מי ם יכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

קסל ולזת הל לתן יכל התעררת ,הְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹב

אחיה. ע עצם, לגי והעיר לאלף יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהטן

.לב רצה רק אם ,תא מסייעין הרל ְְְִִִִֵֶַַַָָָהא

.עד עיס יקיםה תמְְְְֲִִִַַַַנ

האלה.ג. את להביא ,ירע להית אחד ל ידְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

.דדי ידי על מיעה ,בהקר ְְְִִֵַַַָָָהאלה

.והאברכים ְְִִֵַַַַהחרים

ייבהה. רח ל חים, החפץ יהדי)סק ,(וכל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

הרה. על דה הזהר ל ת, ְְִֶַַַַַַַָָָָָָילמד

בפרטו. ,מחה דה הזהר די ְְְֲִִִַַַַַָָָמעלת

.דק ְֶַָת

עתז. מיליני תרלע זכים םל ש"ח רעְְֲִִֵֶֶַַָָ

ראתה"!!! לא "עין נה, ְֲִַָָָָָֹרה

וגםח. הר"י נמת מתק דה הרז ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָהמד

תמח ויב ְְִִֵֶָזכה

ידיט. על ניםוהג ביםט כיםל תְְְֲִִִִִֵַַלז

זי"ע. ְִַָהר"י

.ימעלת ,דק ת זה"ק אחת עה ְֲֵֶַַַַַַָָָָהמד

עת 10 מדיםה אברכים 100.000 דימְְְִִִֵַַָ

.םיְ

עליהםיא. ציקים ו"מל להית יכל אחד ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָל

.מדע לםֵָָהע

שלומוה ל האל בסוד זוהר סיומי אל (פב

לפניב"ה, אלי טלן ואחד ,הם יםקד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָיראל

זהר סמי אלף בר וארן עה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹבעים

לארן רצה עבר בע אלי טלן ואחד ,דְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָה

למה ל האלף דס זהר מיס זהבאלף תבזכ , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ

הק כנית לי י באמת הלמה. לאה מהר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻנזה

אלפים זהר ריעה לארן קל ליםכ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאי

.אלינ ריתק ף להית רצה מי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻרבבת,

אלי" 'לד "מי פג)

אתענג אי ולראת לחזת מרה מחהו פל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

העלמי, הזהר למפעל מתארנים ראלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָֹאלפי

"לב 'לד "לי דגליהם על וחרתהרמח"ל ספר (ראה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

(מתריעיםוהזהר יראל, ערי על גלים הה בגל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

א להבת חצב אלי"קל 'לד מתקצים"מי , ְְְֲִִִֵֵֵַַַָ

אר ד' יראי ,ראלי פצת כל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָסביבם

מיחא, עקבתא ר רנד עדין נם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָלפליטה,

קץ ועים זי"ע, לר"י להתקרב אמת ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָהחפצים

העלם בכל ארץ, יערים להקים פעלים ְְְְִִִִִֶָָָָָָָורץ

יהדי, זיקת לם עם ,יםקד ראלי ניוהמ ,ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻ

(שנבראב מיום ,הדורות "ובכל כתב: זצ"ל המבי"ט רבינו
כי המדבר. כדור בתורה שלם דור היה לא סופו, עד העולם
זצ"ל הרמ"ע ורבינו ."המן לאוכלי אלא התורה ניתנה לא

הפסוק על ר"כתב לאלף ציווה נתן"בר יתברך שהבורא , ְִֶֶָָָ

לדור, התורה אחראת בדור אנשים כאלף שקול בו אדם !שכל
אחד כל – "הקדוש הזוהר" – הרשב"י תורת והפצת ובלימוד

"לאלף יהיה "הקטן בבחינת ונחשב שקול.
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י רההה לרגל אחריהם אהבה עבתת כיםְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָונמ

.לרגלם נר ְְֱֵֶַָָהאמת

אלוקי אור בשפע לזכות (פד

יראלב"ה ני מאחינ יריי רברבי הני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָראים

את היטב "הבלדעים קהלת מאמר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

ההיר מחם  הבל" הל קהלת אמר ֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהבלים

ם אין "הבל הה לםהע ל לדעת ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוצלל

לל את לזת הא האמי והער  "עילְְְֲִִִִֶַַָָָמ

אר פע ידיהם על ולזת תר, ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיראל

קיצ"ט)אל סנהדרין מרא .(ען ְְְֱִִֵֶַַָָ

ותפארם,ה דםה מלא ירםלה מחק מפעים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ

סטים ל אלפים וי מאת נ מהם י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאר

רה עה ל ער דעים מני – חם לחלה –ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

כל דה הרהז דל בפרט – הה לםעְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ולרבבת. ְְֲִִַָָלאלפים

להםתאר י דלה זכת איזה אחדגלכם וכל , ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

החמ :הא לזכת קת לזת ְְְֲִִִֵַַָָָֻיכל

ש"ח 505 ס ספרים 101 קנה אה  לספר קליםְְְְִִֵֶֶַַָָָ

נגד מצוה כר מחב הוי – חב! למה אר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

 .מניןהפסד יהדים 101ל קמח אה ראה א ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

,"נבראים"מיכאל ולרבבת לאלפים מלאכים וכה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ

– זה. זהרמח עה קד ת למד יהדי תזכ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ים ט לד נה לאלף וה ער אר – דְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָה

חי,חל אי הן לפיאלף מכל  מחה מדכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

נה מלין לה ס (יקיםצ מיהדי(ארחת רק וזה – ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ

דק ת דללמ עצמ על מקל וכאר ,ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָאחד

למד ולא ידע א ימיו על מצטער דה הרְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹז

התת, כל נה בעיםה ל למד איל ל ְְְִִִַַַַָָָָָָָעלה

נה מלין :להע הלכ וחב זצא יד הד)עה הר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

מליארד,ת) 3 עלה נה 70 לפ תת 54 פל ְְְִֶַַָָָָָָָ

רה. נה ןמלי 780ְִָָָו

ואחרהמז הא דיםיה מאה כיל צא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

– 378.000.000.000 עלה: לכה לוחב ְְֲֶַַָֹֹ

רה. תע מליארד נהמ בעים ְְְְִִִֵֶָָָמאת

ערואם כיל  אחר יהדים, לאלף צאיזה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

3.780.000.000.000 :להע לכה לוחב ְֲֶַַָָֹֹ

רה. תע מליארד מנים תמא בע ְְְְְִִִֵֶַָָָטרילין

נפלא םור על איזה עה, ה מה מג לנ י ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהאם

העלמת, כל אהל מרים .דוכם ְְְְִָָָָֻ

ללדעה, מנבים ,טפיםוח אים מע הילא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

,לימה לרפאה לזכת, נמת, יְְְְְִִִִֵַָָלע

איזה א ,ןרכ לתת מקם – יפה, עלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלמחה

,םל מה כריםז א ותנימזרת זהר חק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

הה עלם יח ל ותמח – .מצחיק מחיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹזהר

הא עלם זהבואי בהלט לעד תא ריז וכ . ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ימליצ מים לאכיםה וגם ,ביםרה ל ,אבְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָ

,עד יברטב עצמ זי"ע חאיי ר מען ורי ְְְְְְֲִִֵַַַַָָ

 על ל וידה תא חב מה דע י ,נ – . ְְְְֵֶַַַָ

זה מנל  גע "אם :חז"ל מאמר םלק רק ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֻצרי

רזל אם נח הא אבן אם ,דרה לבית כהְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ

,מז הרמ ל אי כחות נה מתצץ". אְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָה

.מים לאבינ ְְִִִֵֶַַַָָמתלהב

עצו חשק בה נת הקדוש הזוהר לימוד גדולת כוח פה)

םוכחעצ חק הם נתן דה הרהז לד דת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

רתם אר סף לי מכר עמד די ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָעד

עצמם מוק יראל, לל את לזת לזת דיְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

"זהב ז סף ז"– וזהב סף חב מה י  ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָ

ידי על ם מה גלתא, כינתא ל הער נגדְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

והעלם  הזרת, ליםומת הלת רפיםנ ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָזה

המ הבטיח מ הלמה, האל עצמ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻמכין

גלתא מן יקן א ספרא" – י"לר ינְְְְְִִִִֵַַָָָָר

כל רב פע יע יםהר ימז בזכת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻרחמי".

הר"י ל הדלת להבטחת ונזה (זהרהעלמת ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

קכ"ח:) :רמה ְָ

עליאמר אני מעיד :זיע"א חאיי ן מען יר ְֲִִִִֵֶַַַַָָ

[הפצת הרים את המזה ל ,וארץ מיםְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ל אין מה מעלת, ל מתעה [דה הרְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹה

הע  הרעה. מלכת את פה  לזה זכה ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָאדם

העלם ל את מעמיד  .רית להם יוע רח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָנחת

.םל המר יחרב, אְֵֵֶֶַָָֹ

לבניו.ועל נים לראת כהז הר"י: ל מבטיח זה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

לעלם זכה  הה. לםע לעירת כהז ְֲִֶֶֶַַָָָ

נכנס  .ל להרע להיק כל אחד ם אין  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהא.

רביג) ישראל גדול על סיפר הגדולים המאורות בספר 
כי הארץ עמי כל "וראו נתקיים עליו זיע"א: סלנטר ישראל
היה פניו קלסתר וזיו ותארו דמותו ממך". "ויראו וכו' ה'" שם
וכו' והיופי החן מתנת לו חלק יתברך ה' אשר עם מאד. נורא
מלך פני באור ,הטהור פניו את האירה ויראתו חכמתו זה עם
אם ,ענין באיזה מחשבתו העמיק אשר בעת וביחוד חיים.
והיה מגשמיותו, נפשו התפשט כמעט ה', ביראת או בתורה
נורא ה' כמלאך תארו היה ואז אש, כלבת בוער הטהור פניו
אפשר אי בעיניו, ראה שלא ומי אליו מגשת חרדו אשר מאד
וכצאת פניו, על שפוך היה אלקי רוח כי בזה, ציור להיות לו
על לצייר אומן, לצייר מעולם הניח לא הוא .בגבורה השמש
.ענין בשום זה אבה לא כי תבניתו, דמות צלם את הגליון פני

ספרי גם אצלו היה כי בנסתרות, גם הרבה ידע הנראה לפי
מספרי ספר איזה להשיג בנרות מחפש היה ולפעמים קבלה
שום עם בזה מאומה דבר לא בקדש כדרכו אולם קבלה.

.בזה לנו נודעו לא עקבותיו כן ועל אדם,

איש להיות צריך שהאדם הנוראים בימים בפומיה מרגלא
החיים בספר וכתבנו" מתפללים שאנו וזה לו. צריכים שרבים

כן, לא דאם גבוה, צרכי "חיים" פירש חיים", אלוקים למענך
מה שאוכל, ב"הצימעס" שקיים, המצווה שאוכל להיות יכול
לו נחשב אינו פרנסתו אז גבוה, צרכי חייו אם כן שאין

הם. גבוה צרכי חייו כי למאומה,

מרי את לפניו שפך והלה הדור, מגאוני אחד עם נפגש פעם
בד' עצמם את סוגרים המקובלים גדולי אשר על שיחו
עומד הוא והנה הקבלה. סודות מגלים ואינם אמותיהם
גמר הוא .לעומקו לרדת יודע ואיננו ב"זהר" קשה בענין
ליתן עתידים שהם המקובלים, כלפי קשות במילים שיחתו
של מהתעצמותו כנראה, נבהל, ישראל ר' .הדין את בזה
ב"זוהר" המקום את לו להראות לפניו והציע גאון אותו
ר' פירושו. למצוא יצליחו ביחד אולי בו, מתקשה שהוא
עד הענין כל את והבהיר המאמר על עין כהרף עבר ישראל
והשתוממותו תמהונו לרוב גאון אותו של עיניו שאורו

.[330 עמ' המוסר תנועת]

זצ"לד) סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי ונעשה
המוסר) אם(אור אלא לעשות אני יכול אם חשבתי לא "מעולם

לעשות, אני ז"ל)צריך סעמינצער מאיר ר' צ"הגה במכתב .(הובא

 .יד חהמ ואין – עדן ן ערי ער ניםְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָל

ל ענינים כל ל והצלחה רכה פע עליו יעיםְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמ

הא ר דה  הרת. ל סף עד לזרעְְַַַַָָָ

הם רת תרכה כל תםא מברכים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָוהר"י

ר דלה ם את קרב הא ם ,אבינ ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאברהם

מחנת לארע קרא הא ר דה  .אְְֲֵַַַַָָה

לבעים ונכנס ,תא מלים ניםעלי ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָמלאכים

זיםנ "סד")עלמת אימטר)ם הם זכה א , ְְִִִֶֶֶַָָָֹ

.ל רק מיחדים – אחר ְִֵַַָָָֻאדם

הרים:נסר ימז ל הכת מדל ראנ רס ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

בשמי הגדול הכי היחס הוא הרבי את המזכה פו)

ספרקנטרס מההק הרה על מה מחי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

זהר מבאר :ק"וזל ע"ב א"י ף למה ְְְְְִֶַַַָָֹֹֹהה

מהר(ב"ע קכ"ח תר(ף למרף עי זאה אהה ְְְִֵַַַַָָָָָָ

חבים]החייבא אנים אחר לרף צרי איז] 'וכ ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָֹ

בחא איה ודא ליה רא הא א ליה יחב ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָגין

,'וכ אחרא משבחא ייר דקב"ה יקרא ביה לקְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָדיס

היתה ריתי וכתב מען יבה יםור אהרן א ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹועל

ם ועין םלוה החים ע"א)א קכ"ט ה)דף ְְְִִֵַַַַַָָָ

חזירים היקים זכת דלים ה ם ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָהפליג

תבה. עיםְְִִָָר

אין מוזלל"ה ל רס רא ז"ל ח"מאדמו ימע ְֲִִֵֵֵֶַָ

עם ז"ל רש"י העלין עלם נפ אחת עםְְְִִֶֶַַַַָָָ

ואל זצ"ל, מדראהאיטש איציקל רי דה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָהרב

לבנ ל י מצוה זכת איזה איציקל רי ז"ל ְְְְִִִִִֵֵֶַָרש"י

מה מזלאטשב, ריםמי ידה מיכל 'ר דה ְְְִִִִֵַַַַַָָָָהרב

ה"ל, הרב נ עם העלמת כל רעיין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמע

,מל רה מד אי ה"ל, איציקל יר ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָוהיב

נ עד, ל ואמר ז"ל, י"רש ל ע נתקררה ְְְְְְִֶֶַַָָָֹולא

לא  וגם ,פיםוס עניתים עצמ את לסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹהרה

ההר אר דע ל ואמר הדה, ע ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָנתקררה

לא דוע וכמה, ניםלאבי נתן רפ צדקה, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹבגמ"ח

ל אמר ב ע ןנתקררהמע היב ועהרים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

בז עלם בה עלי עהרה וקטה נחה ה ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָ

רעיים מה הדה ע ונחה ,ל"ז רש"י ְְְְִִֶֶַַַַָָָל

מעלה ל המליא ל את.אן עד ְְֶַַַַָָָָָֹ

רמבן עיני רא לסר יכל לא זאת מעה י ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עלמת מטטת עיניו אר לאדם וא ְְְְְֲֵֶַָָָָל

יכל לתלז ימע א מה אהור מע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹעלינים

זאת. רְֵַָֹלס

לאמה אה דל זכת איזה להבין יכלים ְְְְִִִֵֵֶֶָָ

ל המליא וכל ,דה הרז ְְְִֶֶַַַַַָָָמדים

מהם, ריםמד ראלמעלהי עם ל נלים זכתם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הז ,האה מקרבין ורעת, תק זרת מיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻמל

תלרא .קרב ְְִָָ

על אלא נענשי אינ או זוכי אינ הדורות ראשי כל פז)
.זו סיבה

–תב קדה ערי פר זי"ע ויטאל חים יחלקר) ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

ז) ער לב"ז תינר אמר לחבא: ימז :האל) ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ספ"ח) קלרא אלמ להעמיד אלקנה זכה לה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָ

לבני מעלה לרגל להע היה מני ואהרן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמה

נהג נ אלמ וכן אתן, מזה ע הרה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָאדם

בת מ ז')אחריו, א' והלל(מאל אל ית וסבב ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

,ית ם י הרמתה בתת יראל את פטו 'ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָוג

מם אא מעלתיו לכל זכה לא י"בואברהם (ראית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

כתיבה') ,חרן ע רא פה י"ח)ואת י"ח (ם ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָ

היצ רא יוידע י 'וג דל לגי יהיה הי ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָואברהם

,'וג 'ה ר מרו ,'כיןוגז אינן הרת ראי וכל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

ז סה על אא נענים אינן וא. ֱִִֵֶֶַָָָָ

ליה דמיזמני אינו כמה לאתדכייא נש בר בעי כד פח)

לצריכים זה בר בפרט טב, בר ל לדעת ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ההר ינן זה, יהל להאה וכל ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָהעלם

הל, על לעבר ליםיכ חזק רצן עם אבל ,תְְֲֲִִִַַַָָָָֹֹמניע

רמהה) תר רי ההר ע"ב)בספר לסר(קכ"ח הגיל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

למקני חיביא תר ףלמר עי אהז ואמר, ז מצוה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָבח

יקרא י דיסתלק בחא איה ודא 'וכ לים אגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלי

ייר א ואסלקתא אחרא שבחא ייר הא רי ְְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָָקדא

אהרן תיב א ועל ,'וכ ב')מכלא רק מלאכי)יבה ורים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

כתיב ואיה(ם)מען, ,'וג והלם החים א היתה ריתי ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ

אחרא, נ ר הכי אסק לא מה סלקין לה ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסק

וזי והלם, החים א היתה ריתי תיב נ ר האי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָועל

ועאל אתי לעלמא יוז עלמא האי יוז ,ילבנ נין ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמחמי

תיב ועלי ידיה, דימחי מאן ולית רעי (היםתליסר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ב') וצדקתקי"ב בית וער ןה ,'וג זרע יהיה ארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹר

קיא מלא דין לירים. אר ח זרח לעד, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעמדת

ד לאברהם ברי ברכאן כל נ ר ההא לדיקנא ריְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

לא גניזין עלמין לבעין עאל ואיה 'וכ דחיביא יןנפ ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָעבד

נ ידעי הו ואלמלא אחרא. נ ר ה הזכה נא י ְְְְְֱֳִִֵֵַַָָָָָָָָָָ

אזלי הו ,בגינייה וזכאן לציקיא רמי וזכ ְְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָָָָָעלא

:'וכ יןח תר דרדיף מאן ורדפי תרייהְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָא

צרי זאי, אמר רמה רת חת ההר ספר  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ[רם

הא וזה לם, כר אתם תולקנ חבים, אנים אחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלרף

אחר, מבח יתר הא ר דה דב  תעה בחְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה

יבה "ורים אהרן, תב זה ועל מהל, יתר היא ז הְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹועל

ן תוא והלם", החים א היתה "ריתי וכתב ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמען".

.אחר אדם ן ן עלה א מה עלת, לה מתעה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאדם

והלם", החים א היתה ריתי" תב, זה אדם ן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָועל

לםלע כהוז הה לםע וזכה לבניו, נים לראת ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָוזכה

,יד מחה מי ואין ערים, ערה ל ועלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהא,

וצדקת בית וער ןה .זרע יהיה ארץ "ר בת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹועליו

דה לה אר לירים", רא ח זרח לעד ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעמדת

תרכה כל תא מבר אדם, ן תא ל לדיקן ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָמבר

עלה והא לחבים, נפת הע אר לאברהם רְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וא אחר, אדם ן הם זכה א נעלמים עלמת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלבעים

יקיםל נמ תזכ עלת ה אדם ני ידעים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהי

רדף מי ורדפים אחריהם הלכים הי עברם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָוזכים

חים]: ִַַַאחר

יונהו) לרבינו תשובה שערי בספר ג)ראה מי(שער :וז"ל ,
טוב לא דרך על המתיצבים על במחלוקת מחזיק שאינו
ועובר חטאתם, לכל מפשעיהם נענש הוא הרי ,העון ומושכי

שנאמר יז)בלאו, ,יט ונאמר(ויקרא ,חטא עליו תשא ולא :
ט) ,י הושע)תשיגם לא עמדו שם ישראל חטאת הגבעה מימי :

הדור עמד שם אם פירוש:  עולה בני על מלחמה בגבעה
כאשר הרע לבער מלחמה בגבעה אותו השיגה לא הזה
שם אם כמו: עמדו" "שם ההוא. הדור לבני מלחמה השיגה

וכן כב)עמדו. מד, רוצה(בראשית עזב. ואם  אביו את ועזב :
טוביםלומר: היו הם אכן חטאתם, היתה גבעה חטא ממין

ונאמר הרע, לבער נפשם על ועמדו נקהלו כי (שופטיםמאלה

כג) ,לאה כי ,יושביה ארור אורו ,'ה מלאך אמר מרוז אורו :
ונאמר בגבורים, 'ה לעזרת ,'ה לעזרת יז)באו א, לא(דברים :

על נפשו ימסור יתברך לשם שהוא מי וכל איש. מפני תגורו
שנאמר השם, כו)קדושת לב, אליו(שמות ויאספו אלי לה' מי :

ונאמר ,לוי בני ז)כל כה, בידו.(במדבר רמח ויקח פינחס וירא :
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י רההה לרגל אחריהם אהבה עבתת כיםְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָונמ

.לרגלם נר ְְֱֵֶַָָהאמת

אלוקי אור בשפע לזכות (פד

יראלב"ה ני מאחינ יריי רברבי הני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָראים

את היטב "הבלדעים קהלת מאמר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

ההיר מחם  הבל" הל קהלת אמר ֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהבלים

ם אין "הבל הה לםהע ל לדעת ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוצלל

לל את לזת הא האמי והער  "עילְְְֲִִִִֶַַָָָמ

אר פע ידיהם על ולזת תר, ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיראל

קיצ"ט)אל סנהדרין מרא .(ען ְְְֱִִֵֶַַָָ

ותפארם,ה דםה מלא ירםלה מחק מפעים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹ

סטים ל אלפים וי מאת נ מהם י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאר

רה עה ל ער דעים מני – חם לחלה –ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

כל דה הרהז דל בפרט – הה לםעְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ

ולרבבת. ְְֲִִַָָלאלפים

להםתאר י דלה זכת איזה אחדגלכם וכל , ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

החמ :הא לזכת קת לזת ְְְֲִִִֵַַָָָֻיכל

ש"ח 505 ס ספרים 101 קנה אה  לספר קליםְְְְִִֵֶֶַַָָָ

נגד מצוה כר מחב הוי – חב! למה אר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

 .מניןהפסד יהדים 101ל קמח אה ראה א ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹ

,"נבראים"מיכאל ולרבבת לאלפים מלאכים וכה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ

– זה. זהרמח עה קד ת למד יהדי תזכ ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

ים ט לד נה לאלף וה ער אר – דְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָה

חי,חל אי הן לפיאלף מכל  מחה מדכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

נה מלין לה ס (יקיםצ מיהדי(ארחת רק וזה – ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ

דק ת דללמ עצמ על מקל וכאר ,ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָאחד

למד ולא ידע א ימיו על מצטער דה הרְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹז

התת, כל נה בעיםה ל למד איל ל ְְְִִִַַַַָָָָָָָעלה

נה מלין :להע הלכ וחב זצא יד הד)עה הר ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

מליארד,ת) 3 עלה נה 70 לפ תת 54 פל ְְְִֶַַָָָָָָָ

רה. נה ןמלי 780ְִָָָו

ואחרהמז הא דיםיה מאה כיל צא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

– 378.000.000.000 עלה: לכה לוחב ְְֲֶַַָֹֹ

רה. תע מליארד נהמ בעים ְְְְִִִֵֶָָָמאת

ערואם כיל  אחר יהדים, לאלף צאיזה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

3.780.000.000.000 :להע לכה לוחב ְֲֶַַָָֹֹ

רה. תע מליארד מנים תמא בע ְְְְְִִִֵֶַָָָטרילין

נפלא םור על איזה עה, ה מה מג לנ י ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻהאם

העלמת, כל אהל מרים .דוכם ְְְְִָָָָֻ

ללדעה, מנבים ,טפיםוח אים מע הילא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ

,לימה לרפאה לזכת, נמת, יְְְְְִִִִֵַָָלע

איזה א ,ןרכ לתת מקם – יפה, עלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלמחה

,םל מה כריםז א ותנימזרת זהר חק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

הה עלם יח ל ותמח – .מצחיק מחיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹזהר

הא עלם זהבואי בהלט לעד תא ריז וכ . ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ימליצ מים לאכיםה וגם ,ביםרה ל ,אבְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָ

,עד יברטב עצמ זי"ע חאיי ר מען ורי ְְְְְְֲִִֵַַַַָָ

 על ל וידה תא חב מה דע י ,נ – . ְְְְֵֶַַַָ

זה מנל  גע "אם :חז"ל מאמר םלק רק ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֻצרי

רזל אם נח הא אבן אם ,דרה לבית כהְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ

,מז הרמ ל אי כחות נה מתצץ". אְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָה

.מים לאבינ ְְִִִֵֶַַַָָמתלהב

עצו חשק בה נת הקדוש הזוהר לימוד גדולת כוח פה)

םוכחעצ חק הם נתן דה הרהז לד דת ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

רתם אר סף לי מכר עמד די ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָעד

עצמם מוק יראל, לל את לזת לזת דיְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

"זהב ז סף ז"– וזהב סף חב מה י  ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָ

ידי על ם מה גלתא, כינתא ל הער נגדְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

והעלם  הזרת, ליםומת הלת רפיםנ ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָזה

המ הבטיח מ הלמה, האל עצמ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻמכין

גלתא מן יקן א ספרא" – י"לר ינְְְְְִִִִֵַַָָָָר

כל רב פע יע יםהר ימז בזכת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻרחמי".

הר"י ל הדלת להבטחת ונזה (זהרהעלמת ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

קכ"ח:) :רמה ְָ

עליאמר אני מעיד :זיע"א חאיי ן מען יר ְֲִִִִֵֶַַַַָָ

[הפצת הרים את המזה ל ,וארץ מיםְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ל אין מה מעלת, ל מתעה [דה הרְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹה

הע  הרעה. מלכת את פה  לזה זכה ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָאדם

העלם ל את מעמיד  .רית להם יוע רח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָנחת

.םל המר יחרב, אְֵֵֶֶַָָֹ

לבניו.ועל נים לראת כהז הר"י: ל מבטיח זה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

לעלם זכה  הה. לםע לעירת כהז ְֲִֶֶֶַַָָָ

נכנס  .ל להרע להיק כל אחד ם אין  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהא.

רביג) ישראל גדול על סיפר הגדולים המאורות בספר 
כי הארץ עמי כל "וראו נתקיים עליו זיע"א: סלנטר ישראל
היה פניו קלסתר וזיו ותארו דמותו ממך". "ויראו וכו' ה'" שם
וכו' והיופי החן מתנת לו חלק יתברך ה' אשר עם מאד. נורא
מלך פני באור ,הטהור פניו את האירה ויראתו חכמתו זה עם
אם ,ענין באיזה מחשבתו העמיק אשר בעת וביחוד חיים.
והיה מגשמיותו, נפשו התפשט כמעט ה', ביראת או בתורה
נורא ה' כמלאך תארו היה ואז אש, כלבת בוער הטהור פניו
אפשר אי בעיניו, ראה שלא ומי אליו מגשת חרדו אשר מאד
וכצאת פניו, על שפוך היה אלקי רוח כי בזה, ציור להיות לו
על לצייר אומן, לצייר מעולם הניח לא הוא .בגבורה השמש
.ענין בשום זה אבה לא כי תבניתו, דמות צלם את הגליון פני

ספרי גם אצלו היה כי בנסתרות, גם הרבה ידע הנראה לפי
מספרי ספר איזה להשיג בנרות מחפש היה ולפעמים קבלה
שום עם בזה מאומה דבר לא בקדש כדרכו אולם קבלה.

.בזה לנו נודעו לא עקבותיו כן ועל אדם,

איש להיות צריך שהאדם הנוראים בימים בפומיה מרגלא
החיים בספר וכתבנו" מתפללים שאנו וזה לו. צריכים שרבים

כן, לא דאם גבוה, צרכי "חיים" פירש חיים", אלוקים למענך
מה שאוכל, ב"הצימעס" שקיים, המצווה שאוכל להיות יכול
לו נחשב אינו פרנסתו אז גבוה, צרכי חייו אם כן שאין

הם. גבוה צרכי חייו כי למאומה,

מרי את לפניו שפך והלה הדור, מגאוני אחד עם נפגש פעם
בד' עצמם את סוגרים המקובלים גדולי אשר על שיחו
עומד הוא והנה הקבלה. סודות מגלים ואינם אמותיהם
גמר הוא .לעומקו לרדת יודע ואיננו ב"זהר" קשה בענין
ליתן עתידים שהם המקובלים, כלפי קשות במילים שיחתו
של מהתעצמותו כנראה, נבהל, ישראל ר' .הדין את בזה
ב"זוהר" המקום את לו להראות לפניו והציע גאון אותו
ר' פירושו. למצוא יצליחו ביחד אולי בו, מתקשה שהוא
עד הענין כל את והבהיר המאמר על עין כהרף עבר ישראל
והשתוממותו תמהונו לרוב גאון אותו של עיניו שאורו

.[330 עמ' המוסר תנועת]

זצ"לד) סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי ונעשה
המוסר) אם(אור אלא לעשות אני יכול אם חשבתי לא "מעולם

לעשות, אני ז"ל)צריך סעמינצער מאיר ר' צ"הגה במכתב .(הובא

 .יד חהמ ואין – עדן ן ערי ער ניםְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָל

ל ענינים כל ל והצלחה רכה פע עליו יעיםְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמ

הא ר דה  הרת. ל סף עד לזרעְְַַַַָָָ

הם רת תרכה כל תםא מברכים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָוהר"י

ר דלה ם את קרב הא ם ,אבינ ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאברהם

מחנת לארע קרא הא ר דה  .אְְֲֵַַַַָָה

לבעים ונכנס ,תא מלים ניםעלי ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָמלאכים

זיםנ "סד")עלמת אימטר)ם הם זכה א , ְְִִִֶֶֶַָָָֹ

.ל רק מיחדים – אחר ְִֵַַָָָֻאדם

הרים:נסר ימז ל הכת מדל ראנ רס ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

בשמי הגדול הכי היחס הוא הרבי את המזכה פו)

ספרקנטרס מההק הרה על מה מחי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

זהר מבאר :ק"וזל ע"ב א"י ף למה ְְְְְִֶַַַָָֹֹֹהה

מהר(ב"ע קכ"ח תר(ף למרף עי זאה אהה ְְְִֵַַַַָָָָָָ

חבים]החייבא אנים אחר לרף צרי איז] 'וכ ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָֹ

בחא איה ודא ליה רא הא א ליה יחב ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָגין

,'וכ אחרא משבחא ייר דקב"ה יקרא ביה לקְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָדיס

היתה ריתי וכתב מען יבה יםור אהרן א ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹועל

ם ועין םלוה החים ע"א)א קכ"ט ה)דף ְְְִִֵַַַַַָָָ

חזירים היקים זכת דלים ה ם ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָהפליג

תבה. עיםְְִִָָר

אין מוזלל"ה ל רס רא ז"ל ח"מאדמו ימע ְֲִִֵֵֵֶַָ

עם ז"ל רש"י העלין עלם נפ אחת עםְְְִִֶֶַַַַָָָ

ואל זצ"ל, מדראהאיטש איציקל רי דה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָהרב

לבנ ל י מצוה זכת איזה איציקל רי ז"ל ְְְְִִִִִֵֵֶַָרש"י

מה מזלאטשב, ריםמי ידה מיכל 'ר דה ְְְִִִִֵַַַַַָָָָהרב

ה"ל, הרב נ עם העלמת כל רעיין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמע

,מל רה מד אי ה"ל, איציקל יר ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָוהיב

נ עד, ל ואמר ז"ל, י"רש ל ע נתקררה ְְְְְְִֶֶַַָָָֹולא

לא  וגם ,פיםוס עניתים עצמ את לסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹהרה

ההר אר דע ל ואמר הדה, ע ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָנתקררה

לא דוע וכמה, ניםלאבי נתן רפ צדקה, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹבגמ"ח

ל אמר ב ע ןנתקררהמע היב ועהרים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

בז עלם בה עלי עהרה וקטה נחה ה ְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָ

רעיים מה הדה ע ונחה ,ל"ז רש"י ְְְְִִֶֶַַַַָָָל

מעלה ל המליא ל את.אן עד ְְֶַַַַָָָָָֹ

רמבן עיני רא לסר יכל לא זאת מעה י ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עלמת מטטת עיניו אר לאדם וא ְְְְְֲֵֶַָָָָל

יכל לתלז ימע א מה אהור מע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹעלינים

זאת. רְֵַָֹלס

לאמה אה דל זכת איזה להבין יכלים ְְְְִִִֵֵֶֶָָ

ל המליא וכל ,דה הרז ְְְִֶֶַַַַַָָָמדים

מהם, ריםמד ראלמעלהי עם ל נלים זכתם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הז ,האה מקרבין ורעת, תק זרת מיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻמל

תלרא .קרב ְְִָָ

על אלא נענשי אינ או זוכי אינ הדורות ראשי כל פז)
.זו סיבה

–תב קדה ערי פר זי"ע ויטאל חים יחלקר) ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

ז) ער לב"ז תינר אמר לחבא: ימז :האל) ְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ספ"ח) קלרא אלמ להעמיד אלקנה זכה לה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָ

לבני מעלה לרגל להע היה מני ואהרן, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמה

נהג נ אלמ וכן אתן, מזה ע הרה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָאדם

בת מ ז')אחריו, א' והלל(מאל אל ית וסבב ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

,ית ם י הרמתה בתת יראל את פטו 'ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָוג

מם אא מעלתיו לכל זכה לא י"בואברהם (ראית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

כתיבה') ,חרן ע רא פה י"ח)ואת י"ח (ם ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָ

היצ רא יוידע י 'וג דל לגי יהיה הי ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָואברהם

,'וג 'ה ר מרו ,'כיןוגז אינן הרת ראי וכל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

ז סה על אא נענים אינן וא. ֱִִֵֶֶַָָָָ

ליה דמיזמני אינו כמה לאתדכייא נש בר בעי כד פח)

לצריכים זה בר בפרט טב, בר ל לדעת ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ההר ינן זה, יהל להאה וכל ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָהעלם

הל, על לעבר ליםיכ חזק רצן עם אבל ,תְְֲֲִִִַַַָָָָֹֹמניע

רמהה) תר רי ההר ע"ב)בספר לסר(קכ"ח הגיל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

למקני חיביא תר ףלמר עי אהז ואמר, ז מצוה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָבח

יקרא י דיסתלק בחא איה ודא 'וכ לים אגר ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָלי

ייר א ואסלקתא אחרא שבחא ייר הא רי ְְְְְְְֳִִִִִַַַָָָָָָָקדא

אהרן תיב א ועל ,'וכ ב')מכלא רק מלאכי)יבה ורים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

כתיב ואיה(ם)מען, ,'וג והלם החים א היתה ריתי ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָ

אחרא, נ ר הכי אסק לא מה סלקין לה ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסק

וזי והלם, החים א היתה ריתי תיב נ ר האי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָועל

ועאל אתי לעלמא יוז עלמא האי יוז ,ילבנ נין ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמחמי

תיב ועלי ידיה, דימחי מאן ולית רעי (היםתליסר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ב') וצדקתקי"ב בית וער ןה ,'וג זרע יהיה ארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹר

קיא מלא דין לירים. אר ח זרח לעד, ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעמדת

ד לאברהם ברי ברכאן כל נ ר ההא לדיקנא ריְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ

לא גניזין עלמין לבעין עאל ואיה 'וכ דחיביא יןנפ ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָעבד

נ ידעי הו ואלמלא אחרא. נ ר ה הזכה נא י ְְְְְֱֳִִֵֵַַָָָָָָָָָָ

אזלי הו ,בגינייה וזכאן לציקיא רמי וזכ ְְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָָָָָעלא

:'וכ יןח תר דרדיף מאן ורדפי תרייהְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָא

צרי זאי, אמר רמה רת חת ההר ספר  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ[רם

הא וזה לם, כר אתם תולקנ חבים, אנים אחר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלרף

אחר, מבח יתר הא ר דה דב  תעה בחְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה

יבה "ורים אהרן, תב זה ועל מהל, יתר היא ז הְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹועל

ן תוא והלם", החים א היתה "ריתי וכתב ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמען".

.אחר אדם ן ן עלה א מה עלת, לה מתעה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאדם

והלם", החים א היתה ריתי" תב, זה אדם ן ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָועל

לםלע כהוז הה לםע וזכה לבניו, נים לראת ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָוזכה

,יד מחה מי ואין ערים, ערה ל ועלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהא,

וצדקת בית וער ןה .זרע יהיה ארץ "ר בת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹועליו

דה לה אר לירים", רא ח זרח לעד ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעמדת

תרכה כל תא מבר אדם, ן תא ל לדיקן ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָמבר

עלה והא לחבים, נפת הע אר לאברהם רְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וא אחר, אדם ן הם זכה א נעלמים עלמת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלבעים

יקיםל נמ תזכ עלת ה אדם ני ידעים ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהי

רדף מי ורדפים אחריהם הלכים הי עברם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָוזכים

חים]: ִַַַאחר

יונהו) לרבינו תשובה שערי בספר ג)ראה מי(שער :וז"ל ,
טוב לא דרך על המתיצבים על במחלוקת מחזיק שאינו
ועובר חטאתם, לכל מפשעיהם נענש הוא הרי ,העון ומושכי

שנאמר יז)בלאו, ,יט ונאמר(ויקרא ,חטא עליו תשא ולא :
ט) ,י הושע)תשיגם לא עמדו שם ישראל חטאת הגבעה מימי :

הדור עמד שם אם פירוש:  עולה בני על מלחמה בגבעה
כאשר הרע לבער מלחמה בגבעה אותו השיגה לא הזה
שם אם כמו: עמדו" "שם ההוא. הדור לבני מלחמה השיגה

וכן כב)עמדו. מד, רוצה(בראשית עזב. ואם  אביו את ועזב :
טוביםלומר: היו הם אכן חטאתם, היתה גבעה חטא ממין

ונאמר הרע, לבער נפשם על ועמדו נקהלו כי (שופטיםמאלה

כג) ,לאה כי ,יושביה ארור אורו ,'ה מלאך אמר מרוז אורו :
ונאמר בגבורים, 'ה לעזרת ,'ה לעזרת יז)באו א, לא(דברים :

על נפשו ימסור יתברך לשם שהוא מי וכל איש. מפני תגורו
שנאמר השם, כו)קדושת לב, אליו(שמות ויאספו אלי לה' מי :

ונאמר ,לוי בני ז)כל כה, בידו.(במדבר רמח ויקח פינחס וירא :
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סיעא עם אמת ציםר מה לכל להיע ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָויכלים

" דה זהר תב מ ,אמנ ר עי ד ְְְִֶַַַַַַַָָָָ

אדם ן רא ,"לי דמזמנין אן ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלאתדכייא

.ל עזרים מלאכים ה הרלה ְְְִִִֵֶַַָָָרצה

דועביאה ירמיה ידי על ת"השי הבטיח (רקבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

י"ט) ט"ו,"תהיה פי מלל יקר ציא "ואם ,ְְְִִִִִֵֶָָ

אדם ציא אם  מלל" יקר ציא "ואם ר"י פרְִִִִִִֵֵַַָָָָ

 "היה "פי למטב. חזירנ רע מאדם ןְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהג

.למב ואה זרה זר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָאני

מדיליםולד הכי הרים ימז נקראים הזהר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ

לל ונמת נמתם מטהרים הם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעלם

קת זרת מל יראל עם את יליםמ ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיראל,

ועצם רב חם וודאי בגמת, רחנת ְְְְְְְִִַַַַָָָָֹורעת

נמעת. תפתם רת הע תםברְְְִִִֵֶַַָָָָ

מאיקריםיהדים לרחמי נזקקים אנ הע : ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

ערבים יליאן וחצי אחד מעט י ,ליםדְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

יהדים, מליאן ערה חמ את לחל רצים םְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

כל דה הזהר את ילמד אם טחים אנ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹולכן

אחת, נה הזהר ל ויגמר ,ת 12 רק םוי םְְְְִַַַַַַָָָָֹי

מען רי הבטיח מ מיח, מחבלי צלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואי

.תאגל מן ןקי א ספרא חאיי ְְְִִִֶֶַָָָָן

ושמ הסכיתו יושביפט) כל נצלו ניסי שבניסי אי עו
ישראל אר

סעדתאסר היתה הדר יאמר מה אן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

רינמ הקלים רא ל הרזית ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻהלא

זיע"א, ירע כימר יר דה נורורא מייסד ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹ

לם הרב ם על לם" "נהר הקלים ְְְִִֵַַַַַָָָָֻייבת

"נהר הקלים ייבת ,יבתי התקיימה  ירעְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָֻ

לם" תש"ע נת ראו תר י התאףליל ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

 הקודש מארץ הקלים יראל דלי יְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻרא

הרהגה"צ ר יממ למיד ל תראְְְְִִֶַַַָ

ליט"א. אלימ ניה רי ְְְְִִִֵַַָָָָהמקבל

תאוטילים צצת עם מלאה ניהא היע עת ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ

ויבי מפחידת אירת כמת ראיםְְְְִִִֵַַַָֻנ

נראה!!! מנה לנ ראלי ְְִִִֵֶֶַָָָָָארץ

ארץבני ביי ל לונ האניה את פס נים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

יקה זכת קרה הה ההלה ונס ,ראלְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָי

רעי מרכי יר דהבריו את מדנ זיע"א, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

75 מ חל ים דה הרהז ד ְְְִִֶַַַַָהדים

אי ןה ברי את רסמנ ם ואז אדם, ל יםח נהְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

,דה הרהז די עניין זיע"א מל אוה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָחי

נה, אלף מ ווה עה ,דק ת ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָבפרט

די תע נה למלין וווה אלף מכיל ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָבמחה

גלהה .(ט)רת ְְִֶַַַ

בלימדוערת להרת ררהתע דיםיה אלפי ְְְְְְְְְִִִֵַַַ

דק ת םזמ את לונ ,דה הרְְְְִֶֶַַַַָָָז

,הרמה מעלת את היוודעם מדיםאחריה בזכת ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

עבר לא רא רחנית, מגן מתלח זכינ ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהיקים

י מחנה כל וחנית, יםחרבדה ראל. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

לנ:כדאי הע רית הם יםנ ה להתנן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

.אהגל דיםיה ילין נתים פני רנז אְְְְְְְִִִִִֵֶָָֹֻ

צצת טילים לח הרר רה מחת יתםְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמ

.םרה יבי ְִֵַָָלכל

מנה,ב. מרית הפן ביי ל ן פני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבנה

פחד הי והקרית חיפה וכל מירן, נהריה, ,ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָצפת

ללת. הל כל מי וכל רח"ל, נפת וסנת ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹרא

נהרס.ג. מחת ה ,הי רח"ל הרגים ְְְֲִִֶֶַַָָָה

מטליםד. נפ צעים וכה גף צעים ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָה

.םה ַַעד

למדיועה זכת ורק א וגלת, ונזק מהרג לננ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

האמים הרים מזי הם ,דה .זהזהר ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לעזרוהבע לעה םדר אנית  סנת הה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

החיילים נס נפ בחרף ְְְְְִִִִֵֶֶַַַלטרריסטים,

ה עד וי הארץ, ביי את להיל די עצמם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ב"ה לימה, לרפאה פילה ריכים ליםהח יבְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

האנת, נתמ לנראלי עם זכת לוה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

דה הזהר ל המי ף מדים ְִִִִֶֶַַַַַַַָהיקים

יראל לל את .מזים ְְְִִֵֶַָָ

רוחניתצ) מג ערכת

עיתאמ מגן וערכת נפלאה עצה לנ י לכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ט נזק, ם יקרה ולא ,חייל ם יגע ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹא

החיילים לכל הדחלחק הרהז ל קנטרסים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ

מחים אנחנ] מירתם. לתםלה זהר ניְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָות

רם לנ י כרגע החיילים, לכל קלחל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָמתנבים

.[יצ"ו חיילים אלף ערים ְְְִִִִֶֶֶַַביל

הדאחי הזהר זכת דע ונרה א ורעי ְְְְִֵֶַַַַַַָָֻ

ואם יראל, עם להצלת החלים, ְְְְִִִִֵַַַַַָָלרפאת

זהר לד מתאחדים יראל עם וכל כיםז ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָהיינ

.נגאלים היינ בר הרמח"ל נת דְְְְִִִַַַַַַָָָָָה

כי קנאה, להעיר לב טהר אוהב כי אף ,ירא כל על וחובה
רבותינו ואמרו במעל, וסגנים שרים יד והנה יראה כו (ב"ר

(שנאמרה פרצה, אינה הגדולים מן שאינה פרצה כל :עזרא)

ב) ראשונה.ט, הזה במעל היתה והסגנים השרים ויד :
שם, הששי)עוד החלק  קצה למחות(באות בידו שיש מי 

לא החטאים מעשה ועל תוכחות, בפיו ואין מוחה ואינו
והנה מוכיח, לאיש להם יהיה ולא ישגיח, ולא עין ילטוש

שנאמר עמנו, מקרב הרע לבער ו)נצטוינו יג, דברים)ובערת" :
רבותינו ואמרו ."מקרבך ב)הרע נד, בידו(שבת שיש מי כי :

יש ביתו, אנשי על נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי למחות
עירו, אנשי על נתפש מוחה ואינו עירו באנשי למחות בידו
כל על נתפש מוחה ואינו העולם בכל למחות בידו יש

ונאמר לז)העולם, כו, בו(ויקרא ודרשו באחיו", איש "וכשלו :
לברכה ב)זכרונם כז, ואמרו(סנהדרין אחיו. בעון איש :(שם):

.לזה זה ערבים ישראל כל

,שם השביעי)עוד החלק  קצו מקומו(באות אנשי את הרואה 
להם אדבר אם יקשיבו לא אולי בלבו: ואומר עורף, קשה עם
עונו והנה פיו, יחשוך כן על תוכחות? אמלא ופי נכוחות
יעורו העיר רוחם אם אולי ולהזהיר, להוכיח נסה לא כי ישא,
רבותינו ואמרו משוגתם. אתם תלין ולא אולתם, משנת

לברכה א)זכרונם ,נה שכתוב(שבת מה בענין :(ד ט, יחזקאל):
וגו'", והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו "והתוית
וקיימו גמורים צדיקים שהללו פי על אף הדין: מדת אמרה
ברוך הקדוש אמר מיחו! ולא למחות להם היה התורה את
:מהם מקבלים היו לא מוחים היו שאם לפני וידוע גלוי הוא:
לא הם  גלוי לפניך אם עולם! של רבונו הדין: מדת אמרה
יתברך השם וצוה יחדלו! ואם לקולם העם ישמעו אם ידעו

כן ו)אחרי פסוק שם)הצדיקים והם תחלו", וממקדשי" :
ונאמר מיחו, שלא דבר על נענשו כי יט,המקודשים, (ויקרא

חטא".יז) עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח :

הדמה הזהר י :מריםא והר"י ינר ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

נח בת מ יצלטהא למד א ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

.יחמ ְִֵֵֶַָמחבלי

ל"דוהרמחס יל זה רק ,לנ מרא דה ְְֵֶֶַַַָָָָָָ

,תגא האחרן ר יראל עם ְְֲִֵַַַַַָָָָֻהלת

סגת כחי:דה נל וזה ,דה הזהר לד ְְְְִֶַַַַַַָָֹֹֻ

וכולנוצא) התבה, עני עשתה יוחאי בר שמעו רבי בריחת
ונינצל הזאת להתבה נברח

יחאיועד ר ןמע רי ריחת הרמח"ל: תב ְְְְִִִַַַַַַַָָ

האת להבה נברח נוכ הבה, ענין ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻעתה

תהע חאיי ר מען רי ריחת ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָונצל

ל נכלל  רא ,הרה נעה דס ,בהה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹענין

זה נחב ואז נים, זר ,מתיןנ רא ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻהים

המים סף עד יראל, לכל ללית לאלבריחה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

אמר וזה ,יציאה אא יצטר(יב נב, לא(יעיה "י : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ה' לפניכם הל י תלכן לא במנסה צא ןזְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֹבח

יראל"... אלקי ְְְֱִִֵֵֶַָֹמאפכם

קדמאן קריאת ,רייתאלא אר מדעה ְְְִִֶַַַָָָָָֹ

אתר כל י ככבים, יםהר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלמציקי

וכן הם, ליה יםהר כת הרים מזי הם ,ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואתר

בעלם דה ארץ מדר בי הנסת ית איְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלג

לקל ,ראלי החכמים לתלמידי רבע ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

יראל, ל ל םר מרה הא הלא ציק, ל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹעצת

כל ןלאר ר, רא בר לקם ,דה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהרמח"ל

להד כנה כל ראפ ואם לאלקים, להד ְְְְְְֱִִִֶֶָָָָָֹעיר

ההר ל רצף דל יראל, ניאמ מיל רים ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ולא חק ערב ועד קרמ פ"ו, ארת רז דְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹה

] יעבראחד ל י ,לער מתנבים 80  במקם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מתנבים, 40 רק י ואם בע, אחת עה ףְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָי

נפ לכל והה בר וזה בעת, עתים י ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאזי

ספק]. ְֵָֹללא

אפשר בקל אשר ויהודי יהודי לכל ונחוצה חשובה עצה צב)
ורעות, קשות גזרות מכל ישראל ע את להציל כדי ,לקיימה

ברחמי לגאולה במהרה ולזכות

ל80ל לם כנית ןלאר ליכ נסת ית ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

,עהל ח"ש 25 אחד אבר לכל בע ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאברכים

.לאבר לחד ח"ש מאה הל: ְְֵֵֶַַַַָֹֹס

אחד,וכל לאבר עה עבר רק לם צהר אחד ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

25 רק לתת אחתש"חיכל עה לזת די ְְְִֵֶַַַָָָָ

שיהודיםז) ידי דעל זי"ע: סלנטר ישראל רבי בשם ומפורסם
בפריז שיהודים פועל הרוחני הכח בתורה, כאן מתחזקים

(העולם ובכל).קודש שבת בשמירת מתחזקים

זצ"לח) סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי ונעשה
המוסר) אם(אור אלא לעשות אני יכול אם חשבתי לא "מעולם

לעשות, אני ז"ל)צריך סעמינצער מאיר ר' צ"הגה במכתב .(הובא

ובעט) מעיר נים  סת נח תבת הא ההר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹספר

העלת רת בזהר קנג:)מלכתא: ף ג חלק)ערב ןואינ , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

זמנא, ההא ה דיתקיים ,רשיעייא י)רב יב יתרר)נאל ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

מארי אינן ניתל רעים, יעוהר רים רפוי נְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָויתל

הא הא עא, אר קיא זרעא אינן ויצרפ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָמנה,

,כתיב(ט יג זכריה)יעוהר הסף, את צרף צרפים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹ

יבינ והילים רב. ערב אינון ם)רעים, אינן(נאל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

,יבינ והילים אלדנ בת מה [אר: קלה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמארי

למדי וכן רהה סדת העסקים הלה עלי הם ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָא

הן דאמר [דה ג)ההר סק ם)יזהיר והמילים ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָֹ

אקרי א, זהר ליןמ קא ןאי אין הרקיע. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹזהר

ספר הקרא הה אר עסקים הם א [אר: ההר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹספר

לאחרים המזים בואי עצמם המדים הן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָֹההר,

בת נקרא דה ההר [אר: נח תבת איה ,[למדְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

האמין מי רק נח תבת כמ הרענת מל יל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻנח

מתין יצל], הזוה"ק את וילמד אמין מי רק  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָנל,

נים מעיר, אחד לזמנין מלכתא. בעו מעיר, נים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

[אר: רקמחה. יהי ר זכת אין ולפעמים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ספר ללמד ז א [אר: ןבה ,[לכ ז ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמעים

יתקם א)ההר] תמ)ל הינ [אר: הד הן ל ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

בזוה"ק המד וכדע קיא, מאיא הלדת ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהמת

היארה [לכ יד על וזכה הר"י מתנ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמתק

הם] רא מן היארה מת את ר [אר: .הליכְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

הה פרה ל האר וזה [אר: א. ספרא ארה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָודא

דילך סה על וכלא [יד על אללה רא לראת זְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מתל אה לפי חמ תמ הא והל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ[אר:

חכמים]. למידי ל ְְֲִִִֵֶַָָנמת

נברח נוכ הבה, ענין עתה חאיי ר מען יר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻריחת

יחאי ר מען רי ריחת ונמצא צלונ האת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהבה

נכלל  אר ההר, נעה דס הבה, ענין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעתה

זה נחב ואז נים, רז נמתין, אר הים לְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

יצטר לא מיםה ףס עד ,ראלי לכל ללית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבריחה

אמר וזה יציאה, יב)אא ,נב עיהן(יזבח לא "י : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

פכםמא 'ה לפניכם הל י תלכן לא במנסה צאְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ

..."ראלי ְֱִֵֵָֹאלקי

צלוי אחרא, הטרא מן רח דה הר תק מי לְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

אחריו נאר ההר ספר י ,והאמת מיח ר"י)מחבלי אחרי) ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

אחרא, הטרא מן רח נקרא  תק מי ל ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזי"ע,

ל יצטר א המים)עד מה(אחרית דיעוא יציאה, אא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הלה הא י הא, לד עלת י והאמת זה, נמצא עלתְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

מיח. ְִֵֵֶַָמחבלי

ה,י) הדה ספתלת ז עד היה לא העתידה האְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻה

מאן מבאר "הה :דה הל"ה ברי . הכה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוארי

הר בא עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹחר

תבזכ לחנים. יתה אז המים, סף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהאחרן

אר תס עה הארץ לא אז י ,יחמ יבא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהעסקים

ס היה זהםבו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ם יראל, אלי זה תזכ די ,'וכ "תאח אל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻאי

הא ר דה הצר עד מצרים יראל נגאל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻא

לא העתידה האה ן ,ילהה בדם הסח דם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻלקם

האל רצן והא ,ה הדה לתספת ז עד האה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהיה

" הכה וארי ,רניית ,ןרא מאמר מאמרת (ערה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הרית) תחל. ְִַ

אא יראל, מעם זרת לבל עצה מצא לא זי"ע ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהרמח"ל

"ההר כח הפסק, ללא רצף "דה "ההר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹלד

כן, מ רחמים. האה לקרב זרת ל ללב "דְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָֻה

ליםמס רחמים, האה קרב ל פלאהה עלהל סףנְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

תק תזר ל לבל דה ההר ספר והריאה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהד

.ליצלן רחמנא צרה ל נימ צרה מהח ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָולהית

ועה  לזכת ל ויהיה האת העצה את יח רתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹבד

אני י ום, אחרי הה הבר את יראל חכמי ליכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאל

מקם, מקם כל זה בר קבע הייתי חילי נתיר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאלמלא

י ,תלזכ ל ויהיה אתה העצה את יח רתכם בד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

תלע יכל ממק אחד וכל יראל, לכל לטבה מה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאין

לל". הא קה בר לא ְִֶָָָָֹי

מכמי כל עצם קי היה אר זי"ע, הרמח"ל דל לנ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָמי

את אא יראל מעם זרת לבל עצה מצא ולא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהרה

כח הפסק, ללא רצף ההר ספר לד ,ה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהעצה

תזר ל לבל דה ההר ספר ל העלינה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהדה

רחמים. האה הזהר)לקרב תרמא – הרמח"ל .(ארת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻ
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סיעא עם אמת ציםר מה לכל להיע ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָויכלים

" דה זהר תב מ ,אמנ ר עי ד ְְְִֶַַַַַַַָָָָ

אדם ן רא ,"לי דמזמנין אן ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלאתדכייא

.ל עזרים מלאכים ה הרלה ְְְִִִֵֶַַָָָרצה

דועביאה ירמיה ידי על ת"השי הבטיח (רקבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

י"ט) ט"ו,"תהיה פי מלל יקר ציא "ואם ,ְְְִִִִִֵֶָָ

אדם ציא אם  מלל" יקר ציא "ואם ר"י פרְִִִִִִֵֵַַָָָָ

 "היה "פי למטב. חזירנ רע מאדם ןְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהג

.למב ואה זרה זר ְְְְֲִֵֵֶַַָָָאני

מדיליםולד הכי הרים ימז נקראים הזהר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ

לל ונמת נמתם מטהרים הם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעלם

קת זרת מל יראל עם את יליםמ ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָיראל,

ועצם רב חם וודאי בגמת, רחנת ְְְְְְְִִַַַַָָָָֹורעת

נמעת. תפתם רת הע תםברְְְִִִֵֶַַָָָָ

מאיקריםיהדים לרחמי נזקקים אנ הע : ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ

ערבים יליאן וחצי אחד מעט י ,ליםדְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

יהדים, מליאן ערה חמ את לחל רצים םְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

כל דה הזהר את ילמד אם טחים אנ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹולכן

אחת, נה הזהר ל ויגמר ,ת 12 רק םוי םְְְְִַַַַַַָָָָֹי

מען רי הבטיח מ מיח, מחבלי צלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואי

.תאגל מן ןקי א ספרא חאיי ְְְִִִֶֶַָָָָן

ושמ הסכיתו יושביפט) כל נצלו ניסי שבניסי אי עו
ישראל אר

סעדתאסר היתה הדר יאמר מה אן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

רינמ הקלים רא ל הרזית ְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻהלא

זיע"א, ירע כימר יר דה נורורא מייסד ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֹ

לם הרב ם על לם" "נהר הקלים ְְְִִֵַַַַַָָָָֻייבת

"נהר הקלים ייבת ,יבתי התקיימה  ירעְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָֻ

לם" תש"ע נת ראו תר י התאףליל ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

 הקודש מארץ הקלים יראל דלי יְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻרא

הרהגה"צ ר יממ למיד ל תראְְְְִִֶַַַָ

ליט"א. אלימ ניה רי ְְְְִִִֵַַָָָָהמקבל

תאוטילים צצת עם מלאה ניהא היע עת ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָ

ויבי מפחידת אירת כמת ראיםְְְְִִִֵַַַָֻנ

נראה!!! מנה לנ ראלי ְְִִִֵֶֶַָָָָָארץ

ארץבני ביי ל לונ האניה את פס נים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

יקה זכת קרה הה ההלה ונס ,ראלְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָי

רעי מרכי יר דהבריו את מדנ זיע"א, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

75 מ חל ים דה הרהז ד ְְְִִֶַַַַָהדים

אי ןה ברי את רסמנ ם ואז אדם, ל יםח נהְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

,דה הרהז די עניין זיע"א מל אוה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָחי

נה, אלף מ ווה עה ,דק ת ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָבפרט

די תע נה למלין וווה אלף מכיל ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָבמחה

גלהה .(ט)רת ְְִֶַַַ

בלימדוערת להרת ררהתע דיםיה אלפי ְְְְְְְְְִִִֵַַַ

דק ת םזמ את לונ ,דה הרְְְְִֶֶַַַַָָָז

,הרמה מעלת את היוודעם מדיםאחריה בזכת ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

עבר לא רא רחנית, מגן מתלח זכינ ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהיקים

י מחנה כל וחנית, יםחרבדה ראל. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

לנ:כדאי הע רית הם יםנ ה להתנן ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

.אהגל דיםיה ילין נתים פני רנז אְְְְְְְִִִִִֵֶָָֹֻ

צצת טילים לח הרר רה מחת יתםְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמ

.םרה יבי ְִֵַָָלכל

מנה,ב. מרית הפן ביי ל ן פני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבנה

פחד הי והקרית חיפה וכל מירן, נהריה, ,ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָצפת

ללת. הל כל מי וכל רח"ל, נפת וסנת ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹרא

נהרס.ג. מחת ה ,הי רח"ל הרגים ְְְֲִִֶֶַַָָָה

מטליםד. נפ צעים וכה גף צעים ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָה

.םה ַַעד

למדיועה זכת ורק א וגלת, ונזק מהרג לננ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

האמים הרים מזי הם ,דה .זהזהר ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לעזרוהבע לעה םדר אנית  סנת הה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָ

החיילים נס נפ בחרף ְְְְְִִִִֵֶֶַַַלטרריסטים,

ה עד וי הארץ, ביי את להיל די עצמם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ב"ה לימה, לרפאה פילה ריכים ליםהח יבְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

האנת, נתמ לנראלי עם זכת לוה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

דה הזהר ל המי ף מדים ְִִִִֶֶַַַַַַַָהיקים

יראל לל את .מזים ְְְִִֵֶַָָ

רוחניתצ) מג ערכת

עיתאמ מגן וערכת נפלאה עצה לנ י לכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ט נזק, ם יקרה ולא ,חייל ם יגע ְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹא

החיילים לכל הדחלחק הרהז ל קנטרסים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ

מחים אנחנ] מירתם. לתםלה זהר ניְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָות

רם לנ י כרגע החיילים, לכל קלחל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָמתנבים

.[יצ"ו חיילים אלף ערים ְְְִִִִֶֶֶַַביל

הדאחי הזהר זכת דע ונרה א ורעי ְְְְִֵֶַַַַַַָָֻ

ואם יראל, עם להצלת החלים, ְְְְִִִִֵַַַַַָָלרפאת

זהר לד מתאחדים יראל עם וכל כיםז ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָהיינ

.נגאלים היינ בר הרמח"ל נת דְְְְִִִַַַַַַָָָָָה

כי קנאה, להעיר לב טהר אוהב כי אף ,ירא כל על וחובה
רבותינו ואמרו במעל, וסגנים שרים יד והנה יראה כו (ב"ר

(שנאמרה פרצה, אינה הגדולים מן שאינה פרצה כל :עזרא)

ב) ראשונה.ט, הזה במעל היתה והסגנים השרים ויד :
שם, הששי)עוד החלק  קצה למחות(באות בידו שיש מי 

לא החטאים מעשה ועל תוכחות, בפיו ואין מוחה ואינו
והנה מוכיח, לאיש להם יהיה ולא ישגיח, ולא עין ילטוש

שנאמר עמנו, מקרב הרע לבער ו)נצטוינו יג, דברים)ובערת" :
רבותינו ואמרו ."מקרבך ב)הרע נד, בידו(שבת שיש מי כי :

יש ביתו, אנשי על נתפש מוחה ואינו ביתו באנשי למחות
עירו, אנשי על נתפש מוחה ואינו עירו באנשי למחות בידו
כל על נתפש מוחה ואינו העולם בכל למחות בידו יש

ונאמר לז)העולם, כו, בו(ויקרא ודרשו באחיו", איש "וכשלו :
לברכה ב)זכרונם כז, ואמרו(סנהדרין אחיו. בעון איש :(שם):

.לזה זה ערבים ישראל כל

,שם השביעי)עוד החלק  קצו מקומו(באות אנשי את הרואה 
להם אדבר אם יקשיבו לא אולי בלבו: ואומר עורף, קשה עם
עונו והנה פיו, יחשוך כן על תוכחות? אמלא ופי נכוחות
יעורו העיר רוחם אם אולי ולהזהיר, להוכיח נסה לא כי ישא,
רבותינו ואמרו משוגתם. אתם תלין ולא אולתם, משנת

לברכה א)זכרונם ,נה שכתוב(שבת מה בענין :(ד ט, יחזקאל):
וגו'", והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות על תו "והתוית
וקיימו גמורים צדיקים שהללו פי על אף הדין: מדת אמרה
ברוך הקדוש אמר מיחו! ולא למחות להם היה התורה את
:מהם מקבלים היו לא מוחים היו שאם לפני וידוע גלוי הוא:
לא הם  גלוי לפניך אם עולם! של רבונו הדין: מדת אמרה
יתברך השם וצוה יחדלו! ואם לקולם העם ישמעו אם ידעו

כן ו)אחרי פסוק שם)הצדיקים והם תחלו", וממקדשי" :
ונאמר מיחו, שלא דבר על נענשו כי יט,המקודשים, (ויקרא

חטא".יז) עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח :

הדמה הזהר י :מריםא והר"י ינר ְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

נח בת מ יצלטהא למד א ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

.יחמ ְִֵֵֶַָמחבלי

ל"דוהרמחס יל זה רק ,לנ מרא דה ְְֵֶֶַַַָָָָָָ

,תגא האחרן ר יראל עם ְְֲִֵַַַַַָָָָֻהלת

סגת כחי:דה נל וזה ,דה הזהר לד ְְְְִֶַַַַַַָָֹֹֻ

וכולנוצא) התבה, עני עשתה יוחאי בר שמעו רבי בריחת
ונינצל הזאת להתבה נברח

יחאיועד ר ןמע רי ריחת הרמח"ל: תב ְְְְִִִַַַַַַַָָ

האת להבה נברח נוכ הבה, ענין ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻעתה

תהע חאיי ר מען רי ריחת ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָונצל

ל נכלל  רא ,הרה נעה דס ,בהה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹענין

זה נחב ואז נים, זר ,מתיןנ רא ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָֻהים

המים סף עד יראל, לכל ללית לאלבריחה ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

אמר וזה ,יציאה אא יצטר(יב נב, לא(יעיה "י : ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ה' לפניכם הל י תלכן לא במנסה צא ןזְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹֹבח

יראל"... אלקי ְְְֱִִֵֵֶַָֹמאפכם

קדמאן קריאת ,רייתאלא אר מדעה ְְְִִֶַַַָָָָָֹ

אתר כל י ככבים, יםהר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָלמציקי

וכן הם, ליה יםהר כת הרים מזי הם ,ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואתר

בעלם דה ארץ מדר בי הנסת ית איְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלג

לקל ,ראלי החכמים לתלמידי רבע ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

יראל, ל ל םר מרה הא הלא ציק, ל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹעצת

כל ןלאר ר, רא בר לקם ,דה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָהרמח"ל

להד כנה כל ראפ ואם לאלקים, להד ְְְְְְֱִִִֶֶָָָָָֹעיר

ההר ל רצף דל יראל, ניאמ מיל רים ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ולא חק ערב ועד קרמ פ"ו, ארת רז דְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹה

] יעבראחד ל י ,לער מתנבים 80  במקם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מתנבים, 40 רק י ואם בע, אחת עה ףְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָי

נפ לכל והה בר וזה בעת, עתים י ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאזי

ספק]. ְֵָֹללא

אפשר בקל אשר ויהודי יהודי לכל ונחוצה חשובה עצה צב)
ורעות, קשות גזרות מכל ישראל ע את להציל כדי ,לקיימה

ברחמי לגאולה במהרה ולזכות

ל80ל לם כנית ןלאר ליכ נסת ית ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

,עהל ח"ש 25 אחד אבר לכל בע ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָאברכים

.לאבר לחד ח"ש מאה הל: ְְֵֵֶַַַַָֹֹס

אחד,וכל לאבר עה עבר רק לם צהר אחד ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

25 רק לתת אחתש"חיכל עה לזת די ְְְִֵֶַַַָָָָ

שיהודיםז) ידי דעל זי"ע: סלנטר ישראל רבי בשם ומפורסם
בפריז שיהודים פועל הרוחני הכח בתורה, כאן מתחזקים

(העולם ובכל).קודש שבת בשמירת מתחזקים

זצ"לח) סאלאנטער ישראל רבי הצדיק הגאון כדברי ונעשה
המוסר) אם(אור אלא לעשות אני יכול אם חשבתי לא "מעולם

לעשות, אני ז"ל)צריך סעמינצער מאיר ר' צ"הגה במכתב .(הובא

ובעט) מעיר נים  סת נח תבת הא ההר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹספר

העלת רת בזהר קנג:)מלכתא: ף ג חלק)ערב ןואינ , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

זמנא, ההא ה דיתקיים ,רשיעייא י)רב יב יתרר)נאל ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

מארי אינן ניתל רעים, יעוהר רים רפוי נְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָויתל

הא הא עא, אר קיא זרעא אינן ויצרפ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָמנה,

,כתיב(ט יג זכריה)יעוהר הסף, את צרף צרפים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָֹ

יבינ והילים רב. ערב אינון ם)רעים, אינן(נאל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

,יבינ והילים אלדנ בת מה [אר: קלה, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמארי

למדי וכן רהה סדת העסקים הלה עלי הם ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָא

הן דאמר [דה ג)ההר סק ם)יזהיר והמילים ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָֹ

אקרי א, זהר ליןמ קא ןאי אין הרקיע. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹזהר

ספר הקרא הה אר עסקים הם א [אר: ההר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹספר

לאחרים המזים בואי עצמם המדים הן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָֹההר,

בת נקרא דה ההר [אר: נח תבת איה ,[למדְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

האמין מי רק נח תבת כמ הרענת מל יל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻנח

מתין יצל], הזוה"ק את וילמד אמין מי רק  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָנל,

נים מעיר, אחד לזמנין מלכתא. בעו מעיר, נים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

[אר: רקמחה. יהי ר זכת אין ולפעמים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ספר ללמד ז א [אר: ןבה ,[לכ ז ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמעים

יתקם א)ההר] תמ)ל הינ [אר: הד הן ל ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

בזוה"ק המד וכדע קיא, מאיא הלדת ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהמת

היארה [לכ יד על וזכה הר"י מתנ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמתק

הם] רא מן היארה מת את ר [אר: .הליכְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ

הה פרה ל האר וזה [אר: א. ספרא ארה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָודא

דילך סה על וכלא [יד על אללה רא לראת זְְְְִִִִֵֶַַָָָ

מתל אה לפי חמ תמ הא והל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ[אר:

חכמים]. למידי ל ְְֲִִִֵֶַָָנמת

נברח נוכ הבה, ענין עתה חאיי ר מען יר ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻריחת

יחאי ר מען רי ריחת ונמצא צלונ האת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהבה

נכלל  אר ההר, נעה דס הבה, ענין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעתה

זה נחב ואז נים, רז נמתין, אר הים לְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

יצטר לא מיםה ףס עד ,ראלי לכל ללית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבריחה

אמר וזה יציאה, יב)אא ,נב עיהן(יזבח לא "י : ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

פכםמא 'ה לפניכם הל י תלכן לא במנסה צאְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ

..."ראלי ְֱִֵֵָֹאלקי

צלוי אחרא, הטרא מן רח דה הר תק מי לְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

אחריו נאר ההר ספר י ,והאמת מיח ר"י)מחבלי אחרי) ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

אחרא, הטרא מן רח נקרא  תק מי ל ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזי"ע,

ל יצטר א המים)עד מה(אחרית דיעוא יציאה, אא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

הלה הא י הא, לד עלת י והאמת זה, נמצא עלתְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

מיח. ְִֵֵֶַָמחבלי

ה,י) הדה ספתלת ז עד היה לא העתידה האְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻה

מאן מבאר "הה :דה הל"ה ברי . הכה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוארי

הר בא עד 'וכ נז להית עתיד היה ההר ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹחר

תבזכ לחנים. יתה אז המים, סף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהאחרן

אר תס עה הארץ לא אז י ,יחמ יבא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהעסקים

ס היה זהםבו" בגינ אמר וזה ,לביאת קרבה ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ם יראל, אלי זה תזכ די ,'וכ "תאח אל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻאי

הא ר דה הצר עד מצרים יראל נגאל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻא

לא העתידה האה ן ,ילהה בדם הסח דם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻלקם

האל רצן והא ,ה הדה לתספת ז עד האה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻיהיה

" הכה וארי ,רניית ,ןרא מאמר מאמרת (ערה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

הרית) תחל. ְִַ

אא יראל, מעם זרת לבל עצה מצא לא זי"ע ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהרמח"ל

"ההר כח הפסק, ללא רצף "דה "ההר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֹלד

כן, מ רחמים. האה לקרב זרת ל ללב "דְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָֻה

ליםמס רחמים, האה קרב ל פלאהה עלהל סףנְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

תק תזר ל לבל דה ההר ספר והריאה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהד

.ליצלן רחמנא צרה ל נימ צרה מהח ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָולהית

ועה  לזכת ל ויהיה האת העצה את יח רתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹבד

אני י ום, אחרי הה הבר את יראל חכמי ליכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאל

מקם, מקם כל זה בר קבע הייתי חילי נתיר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאלמלא

י ,תלזכ ל ויהיה אתה העצה את יח רתכם בד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

תלע יכל ממק אחד וכל יראל, לכל לטבה מה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאין

לל". הא קה בר לא ְִֶָָָָֹי

מכמי כל עצם קי היה אר זי"ע, הרמח"ל דל לנ ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָמי

את אא יראל מעם זרת לבל עצה מצא ולא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהרה

כח הפסק, ללא רצף ההר ספר לד ,ה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהעצה

תזר ל לבל דה ההר ספר ל העלינה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהדה

רחמים. האה הזהר)לקרב תרמא – הרמח"ל .(ארת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻ
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,נפ לכל השווה כני וזהי ,דה הרז ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָל

בר חלק ללק ירצה א אחד יצא לא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוודאי

לדה.הה ֶַַָ

זהרוגם למד תיבי ריח לארן הרצים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

לזה לזת תבמהיר קת ליםיכ דה, ְְְְִִִִֶַַָָ

וכל ,די לעה ח"ש 10 רחל מ ידי ְְְְְִֵֶַַַָָָָעל

חלקים לחמ האת העה את קלח יכל ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹחר

לסם םי 70 ל זה וכ עם כל ת 12כ םיְְְְְִֵֶַַַַָָָ

הרש"י ,נה עמים 5 הל ס הזה"ק ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹאת

הגן גלזיו רה ועלה להצלחה עליו ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָימליץ

האמי מתנ רמידי.יא על כה והרנס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נה 3500(לר מאלף חיו,(חת למע אהר , ְְֵֶֶֶַָָָָָָֻ

מיד וזכה עניניו כל רמת עסקיו כל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמצליח

ני ועל עליו מגן טב ממליץ דה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהרש"י

רת יד עת 354 ל זכת ל וי .יתְְִֵֵֶַָ

נה, 282 וה חל ימי 282 ב' עלה רא ,י"ְְֲִֵֶֶַָָָָָהר

ת ימי 72ו  נה. 282.000 אלף: לפ ְְְִֵֶֶַָָָָָבמחה

מחהב ,נה אלף 72 וה: אלף לפ טבים ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָוימים

מלין ים בעים 72.000.000 וה: אלף, ְְְִִִִֶֶֶַָָפל

רה. לחסדמנייןנה הם"ויזה ל אל "חסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ג) נב רק מד).הילים אחד רחמ למק אה זה ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

כל אחת ים.עה ְַַָָָ

בדיוק ברוחניות הנפש חשבו תעשו :צועק זי"ע חיי החפ צג)
במסחר. שעושי כמו

לםהאם קל רע חכן כנית ל ($2.50)י, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

אין רה, ל עת נימילי לערת זכה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָאה

ל העלם כל כזה בראין הה הענג וכל . ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה דברי ,לתאר תכל לא ,הה עלם דגמתביא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

ג')יעיה ד"ס רק)עין האזינ לא מע לא "מעלם ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ל למחה היע לתז אלהים ראתה בר"ייבלא ." ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ע"א) צ"ט (סנהדרין ראתה לא ברעיןל קץ .אין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

אתיראל לח ותתארגנ רתח קדים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

הדה הלתהכינה מר תלהעל ְְְִִַַַַַָָָָ

החב גדל על ררע יםקד יקיםצ ה רְְֲִִִִֶֶַַַַָא

חצת יקן עםיגלמר פכ בר מעת הוכ ְְְְֲִַַַָָָָ

להד עצה לנ י וכאן הכינה, לת על ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָיראל

יכינ קב"ה ליחד הכינה את לח מהְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועצ

הרמח"ל. נת עלמים ְְְִִַַַַַַָָֻגאת

67ואם םי 354ל קהמח המי הזהר לפי ילמד ְְְְְִִִִַַַַָֹֻ

את מס עמים ה חן יע לים, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָים

מאת, רי ,אלפים ריל להדיע .דה הרהז לְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

יראל עם ל את לאחד ערת, ריו חמים ריְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ימו. ים ימ סמים לעת ,דה הרהז דלְְֲִִִִֵַַַַָ

לויהי לבל נזה הה הדל הן ידי על רצן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

תק מגןידזרת לחמת ונזה יראל, עם מעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

.הרמח"ל הבטחת ,ו"ח קה הזרה מני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָאמית

יעקוב תולעת תיראי אל (צד

אמר:הביא עיהי(טיד מא לעת)רק יראי אל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

וגאל ה' נאם יעזר אני ראלי מתי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַָֹֹֻיעקב

על חד חרץ למרג ימ הה יראל: ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָקד

 גבעת ותדק הרים ד יםיפת :ץ ְְִִִִַָָָָָֹֹ

יעקב בית בטיא דחלן לא אר: נתןי םבתרְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹ

פריקכן ה' אמר סעדכן מימרי יראל, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָזרעיתא

לעת יראי אל אר: וברד"ק יראל: ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָקיא

דנויל לעת, גלת יםח הם לפי  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹיעקב

ל למר לתלעת, יראל לנמ זלה לעת מה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

את מה הר והיא ה, אא הארזים את מה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאינ

רעי מים פה, חם ל ראלי  ,הְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹה

אמר הם ונמלים ארזים חזקים הם ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעלם

.ןבנ ְֶֶַָארז

שלו?יא) השדכן יהיה שהרשב"י רוצה לא מי

(ברכותיב לד:)ובגמרא אבא(דף בר חייא רבי אמר וז"ל: ,
למשיא אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר
ולמהנה חכם, לתלמיד פרקמטיא ולעושה חכם, לתלמיד בתו
לא עין ,עצמן חכמים תלמידי אבל מנכסיו, חכם תלמיד
בר חייא רבי ואמר לו, למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה
לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא

זולתך. אלהים ראתה לא עין הבא לעולם אבל המשיח,

רבהיג) אליהו א)ראה סימן  ח"או)ראשית האריך עוד וז"ל: ,
חצות קימת מצות בגודל מוסר ספרי ושאר ושל"ה חכמה
דקאים מאן כתבו עוד שם. עיין המבטלו ובעונש לילה

.פה שבעל בתורה יעסוק למיגרס בחצות

מעלינו,יד) הדינים כל להמתיק נוכל הזוהר לימוד ידי על
יתומים הרבה כך כל לנו יהיה שלא ישראל, עם ומעל
של קל בלימוד יכולים אנחנו ואם אסונות, ושאר ,ואלמנות

ביום דקות דקות)12 12 יום כל יום 354 ל המחולק בזוהר)לבטל
יכול ביום, דקות 12 של זמן אין [ואם הקשות, הגזירות כל
12 רק שלוקח זוהר" תיקוני" היומי דף הפחות לכל ללמוד
?והנורא הגדול הדין ליום נענה מה עשינו, ולא ביום] דקות

למי הגדול בעונש זצ"ל, חיים מהחפץ נורא סיפור ראה
רח"ל. ואלמנות יתומים שציער

מראדין מאיר ישראל רבי והצדיק חייםהגאון החפץ (בעל

(משפטים פרשת התורה" על חיים חפץ" פעםבספרו סיפר: זצ"ל
בעיירתנו הבא: המעשה את ומקורבים תלמידים לחבורת
של בבעלותו שהיתה שכורה, בדירה ענייה אלמנה התגוררה
האלמנה היתה הקשה מצבה מפאת רוח, וגס נוקשה אדם
העלובה, דירתה עבור שכירות דמי בתשלום מתעכבת

עם לרחוב שישליכנה הבית בעל עליה איים מכך וכתוצאה
אדם, אותו של לבו על לדבר ניסו המקום שכני .לה אשר כל
וידחה הכרחי קוים כדי לה שאין מרודה אלמנה על שיחוס
כל אולם דירה. כשכר לו המגיעים התשלומים מועדי

אטומות. אזנים על נפלו הפצרותיהם

שבה – גדול שלג עם קר חורף יום זה היה – אחד בוקר
חפציה מעט ושבר! שוד והנה ביתה, אל השוק מן האלמנה
מעל הגג בהסרת עסקו פועלים וכמה ברחוב, מוטלים היו
את והכניסו באו ושכנים זעקה, קול האישה הקימה .דירתה
ולא נע לא הבית בעל אולם הבתים, אחד לפרוזדור חפציה

כלל. לו נוגע אינו הענין כל כאילו זע,

רבים אתימים בלבי שמרתי – חיים" החפץ" המשיך –
הדהדו ובאזני בוקר, באותו שחזיתי הזוועה, מראה
גגקורת בלא שנותרה המסכנה, האלמנה של זעקותהשבר
דיין הוא, ברוך שהקדוש הלב, בכל האמנתי אולם .לראשה
אלמנה אותה של עלבונה את היום בבוא יתבע ,האלמנות
,אחדות שנים משחלפו זאת עם האכזר. הבית מבעל מרודה
את שואל הייתי ,ובשלווה בשלום לחיות המשיך אדם ואותו
של האכזרי המעשה בשמים נרשם לא האמנם ?עצמי
כל" בפירוש: כתבה התורה והרי הרחוב? אל מסכנה השלכת
אשמע שמוע ...אותו תענה ענה אם תענון. לא ויתום אלמנה

אותו"... והרגתי אפי וחרה כ"אכ"ג)צעקתו והנה(שמות .
מדירתה, האלמנה גירוש מיום בדיוק שנים עשר חלפועברו
ביתבעל לאותו נשך שוטה שכלב בעיירתנו הקול ועבר
משונה מיתה מת והאיש מרובים, ימים עברו ולא אכזר,

רח"ל. נוראים, יסורים מתוך

!!!האסונות כל את נמנע הקדוש הזוהר לימוד ידי ועל

פיהם אא יראל ל חם אין - יעקב קל הל
הראנה! הה את ולתת האיב, את חלנ איר, ח ידנ

הראנה! הה את תניםנ דה הזהר מדיל
צללת, ידי על לאירן נה" "מה להחזיר נניםמת הבא

הראנה" "הה את ן אירן ז היה העבה, עם לימה בר אמרת זאת
[ח"ו], ליראל רעינית צצה רח"ל)- נפ ןמילי תלג לעל ה ערמ באוה). 

הב! עם הלימה בר הדינה
הה! הב עם לימיםמ א אנחנ

נאיהם! הה היהדים לטי רא !אה ונהפ
הראנה" "הה את ןנ אנחנ

עמד א ואי" דה זהר ללד ..."לה מדינת כל עריהם ההדים נקהל"
:"יםהע ל על חם נפל י ב)לפניהם ט רק ראס). 

,עמים מסר ואפיל דה הזהר ספר ל את לסם מי ים מי יכלים אנחנ
ברחמים. חסד האה את נקרב האסן את נמנע וכ

דה הר זי"ע לר"י םלה עליו נר מה אמר קכ"ד)וכ ף נא תר)האי" , 
זכת הברים: [אר רחמי". תאל מן י ןיפק ההר ספר איה יל ראח

צרת אל רחמים תלה מן יראל ני יצא ,דה ההר ספר , החר
מיח!] חבלי צער לא וירים

זאת? לים יכלים האם - אפרי? זה יצד
ואחד! אחד לכל מתאימה קה תכנית - ואפר! אפר ,אכן

!יכלנ א אמר א - !ידענ א יד א
אלי! לה' מי - !לנ אה קד בוח הבר, ידינ

קבע אפן סביבתכם מדים אנים 354 על להיע ידכם י אם א: אפן
מיה זהר סדר י על ללמד יחד] מדר י ה א ייבה, ,דרה ית ןג]

לנה. ימים 354 ל קמח
ל את לסם להתחיל אפר ת, מ-12 יתר א לקח לאחד, ים 6-7 לד

לבד! ת 12- אחת, בת דה הזהר ספר
 י אם ב: ןאפןג] עקב אפן סביבתכם מדים יםאנ 177 על יעלה ידכם 

קמח המי זהר סדר י על ללמד יחד] מדר י ה א ייבה, ,דרה ית
לנה. ימים ל-354

ספר ל את לסם להתחיל אפר ת, מ-24 יתר א קחל ,ים 12-14 לד
לבד! ת ב-24 ,אחת בת דה הזהר

[גן עקב אפן סביבתכם מדים יםאנ 89 על יעלה ידכם י אם ג: אפן
קמח המי זהר סדר י על ללמד יחד] מדר י ה א ייבה, ,דרה ית

לנה. ימים ל-354
ספר ל את לסם להתחיל אפר ת, מ-48 יתר א קחל ,ים 24-28 לד

לבד! ת ב-48 אחת, בת דה הזהר
אנים. ל-45 ה' ואפן ד' אפן י וכן

זרת מל ילנלה הר"י את לנ לחו לה רפאה לנ הקים ה"ה
ורעת. קת

הרא! מהל להצל זקק יראל עם מרמתכם, ינים רע
"דה "הזהר אה – נח בת ידי על רק אפר וזאת -

!יכלנ א יד אל - !ידענ א יד אל

צרהזהרה דל ידי על ואת, ידע הרע ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

מתל לםהע מן נדחה אה דְְִִִֵַַָָָָה

הא ן על . האחרנה הלחמה וזהי ,נלטְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הפ והבל, טת ל מחבת להחיר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָמתאץ

.מ ֱֶַָָהאמת

על!נהס זהירת, ןדאמר הצר! רת לל לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הרע יצר נתןי רי אמר נחמני ר אלמ ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָרי

הא, לעלם עליו מעיד הה לםע לאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָמסית

 גע אם ימעאל רי דבי א ויצל: הע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמה

...'וכ ,דרה לבית כהמ זה נב:)מנל ף הס). ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ
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,נפ לכל השווה כני וזהי ,דה הרז ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָל

בר חלק ללק ירצה א אחד יצא לא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוודאי

לדה.הה ֶַַָ

זהרוגם למד תיבי ריח לארן הרצים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

לזה לזת תבמהיר קת ליםיכ דה, ְְְְִִִִֶַַָָ

וכל ,די לעה ח"ש 10 רחל מ ידי ְְְְְִֵֶַַַָָָָעל

חלקים לחמ האת העה את קלח יכל ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹחר

לסם םי 70 ל זה וכ עם כל ת 12כ םיְְְְְִֵֶַַַַָָָ

הרש"י ,נה עמים 5 הל ס הזה"ק ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹאת

הגן גלזיו רה ועלה להצלחה עליו ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָימליץ

האמי מתנ רמידי.יא על כה והרנס ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נה 3500(לר מאלף חיו,(חת למע אהר , ְְֵֶֶֶַָָָָָָֻ

מיד וזכה עניניו כל רמת עסקיו כל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמצליח

ני ועל עליו מגן טב ממליץ דה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהרש"י

רת יד עת 354 ל זכת ל וי .יתְְִֵֵֶַָ

נה, 282 וה חל ימי 282 ב' עלה רא ,י"ְְֲִֵֶֶַָָָָָהר

ת ימי 72ו  נה. 282.000 אלף: לפ ְְְִֵֶֶַָָָָָבמחה

מחהב ,נה אלף 72 וה: אלף לפ טבים ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָוימים

מלין ים בעים 72.000.000 וה: אלף, ְְְִִִִֶֶֶַָָפל

רה. לחסדמנייןנה הם"ויזה ל אל "חסד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ג) נב רק מד).הילים אחד רחמ למק אה זה ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

כל אחת ים.עה ְַַָָָ

בדיוק ברוחניות הנפש חשבו תעשו :צועק זי"ע חיי החפ צג)
במסחר. שעושי כמו

לםהאם קל רע חכן כנית ל ($2.50)י, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

אין רה, ל עת נימילי לערת זכה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָאה

ל העלם כל כזה בראין הה הענג וכל . ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ה דברי ,לתאר תכל לא ,הה עלם דגמתביא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

ג')יעיה ד"ס רק)עין האזינ לא מע לא "מעלם ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ל למחה היע לתז אלהים ראתה בר"ייבלא ." ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ע"א) צ"ט (סנהדרין ראתה לא ברעיןל קץ .אין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

אתיראל לח ותתארגנ רתח קדים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

הדה הלתהכינה מר תלהעל ְְְִִַַַַַָָָָ

החב גדל על ררע יםקד יקיםצ ה רְְֲִִִִֶֶַַַַָא

חצת יקן עםיגלמר פכ בר מעת הוכ ְְְְֲִַַַָָָָ

להד עצה לנ י וכאן הכינה, לת על ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָיראל

יכינ קב"ה ליחד הכינה את לח מהְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועצ

הרמח"ל. נת עלמים ְְְִִַַַַַַָָֻגאת

67ואם םי 354ל קהמח המי הזהר לפי ילמד ְְְְְִִִִַַַַָֹֻ

את מס עמים ה חן יע לים, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָים

מאת, רי ,אלפים ריל להדיע .דה הרהז לְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

יראל עם ל את לאחד ערת, ריו חמים ריְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ימו. ים ימ סמים לעת ,דה הרהז דלְְֲִִִִֵַַַַָ

לויהי לבל נזה הה הדל הן ידי על רצן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

תק מגןידזרת לחמת ונזה יראל, עם מעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

.הרמח"ל הבטחת ,ו"ח קה הזרה מני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָאמית

יעקוב תולעת תיראי אל (צד

אמר:הביא עיהי(טיד מא לעת)רק יראי אל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

וגאל ה' נאם יעזר אני ראלי מתי ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַָֹֹֻיעקב

על חד חרץ למרג ימ הה יראל: ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָקד

 גבעת ותדק הרים ד יםיפת :ץ ְְִִִִַָָָָָֹֹ

יעקב בית בטיא דחלן לא אר: נתןי םבתרְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹ

פריקכן ה' אמר סעדכן מימרי יראל, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָזרעיתא

לעת יראי אל אר: וברד"ק יראל: ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָקיא

דנויל לעת, גלת יםח הם לפי  ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹיעקב

ל למר לתלעת, יראל לנמ זלה לעת מה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

את מה הר והיא ה, אא הארזים את מה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאינ

רעי מים פה, חם ל ראלי  ,הְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹה

אמר הם ונמלים ארזים חזקים הם ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהעלם

.ןבנ ְֶֶַָארז

שלו?יא) השדכן יהיה שהרשב"י רוצה לא מי

(ברכותיב לד:)ובגמרא אבא(דף בר חייא רבי אמר וז"ל: ,
למשיא אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר
ולמהנה חכם, לתלמיד פרקמטיא ולעושה חכם, לתלמיד בתו
לא עין ,עצמן חכמים תלמידי אבל מנכסיו, חכם תלמיד
בר חייא רבי ואמר לו, למחכה יעשה זולתך אלקים ראתה
לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא

זולתך. אלהים ראתה לא עין הבא לעולם אבל המשיח,

רבהיג) אליהו א)ראה סימן  ח"או)ראשית האריך עוד וז"ל: ,
חצות קימת מצות בגודל מוסר ספרי ושאר ושל"ה חכמה
דקאים מאן כתבו עוד שם. עיין המבטלו ובעונש לילה

.פה שבעל בתורה יעסוק למיגרס בחצות

מעלינו,יד) הדינים כל להמתיק נוכל הזוהר לימוד ידי על
יתומים הרבה כך כל לנו יהיה שלא ישראל, עם ומעל
של קל בלימוד יכולים אנחנו ואם אסונות, ושאר ,ואלמנות

ביום דקות דקות)12 12 יום כל יום 354 ל המחולק בזוהר)לבטל
יכול ביום, דקות 12 של זמן אין [ואם הקשות, הגזירות כל
12 רק שלוקח זוהר" תיקוני" היומי דף הפחות לכל ללמוד
?והנורא הגדול הדין ליום נענה מה עשינו, ולא ביום] דקות

למי הגדול בעונש זצ"ל, חיים מהחפץ נורא סיפור ראה
רח"ל. ואלמנות יתומים שציער

מראדין מאיר ישראל רבי והצדיק חייםהגאון החפץ (בעל

(משפטים פרשת התורה" על חיים חפץ" פעםבספרו סיפר: זצ"ל
בעיירתנו הבא: המעשה את ומקורבים תלמידים לחבורת
של בבעלותו שהיתה שכורה, בדירה ענייה אלמנה התגוררה
האלמנה היתה הקשה מצבה מפאת רוח, וגס נוקשה אדם
העלובה, דירתה עבור שכירות דמי בתשלום מתעכבת

עם לרחוב שישליכנה הבית בעל עליה איים מכך וכתוצאה
אדם, אותו של לבו על לדבר ניסו המקום שכני .לה אשר כל
וידחה הכרחי קוים כדי לה שאין מרודה אלמנה על שיחוס
כל אולם דירה. כשכר לו המגיעים התשלומים מועדי

אטומות. אזנים על נפלו הפצרותיהם

שבה – גדול שלג עם קר חורף יום זה היה – אחד בוקר
חפציה מעט ושבר! שוד והנה ביתה, אל השוק מן האלמנה
מעל הגג בהסרת עסקו פועלים וכמה ברחוב, מוטלים היו
את והכניסו באו ושכנים זעקה, קול האישה הקימה .דירתה
ולא נע לא הבית בעל אולם הבתים, אחד לפרוזדור חפציה

כלל. לו נוגע אינו הענין כל כאילו זע,

רבים אתימים בלבי שמרתי – חיים" החפץ" המשיך –
הדהדו ובאזני בוקר, באותו שחזיתי הזוועה, מראה
גגקורת בלא שנותרה המסכנה, האלמנה של זעקותהשבר
דיין הוא, ברוך שהקדוש הלב, בכל האמנתי אולם .לראשה
אלמנה אותה של עלבונה את היום בבוא יתבע ,האלמנות
,אחדות שנים משחלפו זאת עם האכזר. הבית מבעל מרודה
את שואל הייתי ,ובשלווה בשלום לחיות המשיך אדם ואותו
של האכזרי המעשה בשמים נרשם לא האמנם ?עצמי
כל" בפירוש: כתבה התורה והרי הרחוב? אל מסכנה השלכת
אשמע שמוע ...אותו תענה ענה אם תענון. לא ויתום אלמנה

אותו"... והרגתי אפי וחרה כ"אכ"ג)צעקתו והנה(שמות .
מדירתה, האלמנה גירוש מיום בדיוק שנים עשר חלפועברו
ביתבעל לאותו נשך שוטה שכלב בעיירתנו הקול ועבר
משונה מיתה מת והאיש מרובים, ימים עברו ולא אכזר,

רח"ל. נוראים, יסורים מתוך

!!!האסונות כל את נמנע הקדוש הזוהר לימוד ידי ועל

פיהם אא יראל ל חם אין - יעקב קל הל
הראנה! הה את ולתת האיב, את חלנ איר, ח ידנ

הראנה! הה את תניםנ דה הזהר מדיל
צללת, ידי על לאירן נה" "מה להחזיר נניםמת הבא

הראנה" "הה את ן אירן ז היה העבה, עם לימה בר אמרת זאת
[ח"ו], ליראל רעינית צצה רח"ל)- נפ ןמילי תלג לעל ה ערמ באוה). 

הב! עם הלימה בר הדינה
הה! הב עם לימיםמ א אנחנ

נאיהם! הה היהדים לטי רא !אה ונהפ
הראנה" "הה את ןנ אנחנ

עמד א ואי" דה זהר ללד ..."לה מדינת כל עריהם ההדים נקהל"
:"יםהע ל על חם נפל י ב)לפניהם ט רק ראס). 

,עמים מסר ואפיל דה הזהר ספר ל את לסם מי ים מי יכלים אנחנ
ברחמים. חסד האה את נקרב האסן את נמנע וכ

דה הר זי"ע לר"י םלה עליו נר מה אמר קכ"ד)וכ ף נא תר)האי" , 
זכת הברים: [אר רחמי". תאל מן י ןיפק ההר ספר איה יל ראח

צרת אל רחמים תלה מן יראל ני יצא ,דה ההר ספר , החר
מיח!] חבלי צער לא וירים

זאת? לים יכלים האם - אפרי? זה יצד
ואחד! אחד לכל מתאימה קה תכנית - ואפר! אפר ,אכן

!יכלנ א אמר א - !ידענ א יד א
אלי! לה' מי - !לנ אה קד בוח הבר, ידינ

קבע אפן סביבתכם מדים אנים 354 על להיע ידכם י אם א: אפן
מיה זהר סדר י על ללמד יחד] מדר י ה א ייבה, ,דרה ית ןג]

לנה. ימים 354 ל קמח
ל את לסם להתחיל אפר ת, מ-12 יתר א לקח לאחד, ים 6-7 לד

לבד! ת 12- אחת, בת דה הזהר ספר
 י אם ב: ןאפןג] עקב אפן סביבתכם מדים יםאנ 177 על יעלה ידכם 

קמח המי זהר סדר י על ללמד יחד] מדר י ה א ייבה, ,דרה ית
לנה. ימים ל-354

ספר ל את לסם להתחיל אפר ת, מ-24 יתר א קחל ,ים 12-14 לד
לבד! ת ב-24 ,אחת בת דה הזהר

[גן עקב אפן סביבתכם מדים יםאנ 89 על יעלה ידכם י אם ג: אפן
קמח המי זהר סדר י על ללמד יחד] מדר י ה א ייבה, ,דרה ית

לנה. ימים ל-354
ספר ל את לסם להתחיל אפר ת, מ-48 יתר א קחל ,ים 24-28 לד

לבד! ת ב-48 אחת, בת דה הזהר
אנים. ל-45 ה' ואפן ד' אפן י וכן

זרת מל ילנלה הר"י את לנ לחו לה רפאה לנ הקים ה"ה
ורעת. קת

הרא! מהל להצל זקק יראל עם מרמתכם, ינים רע
"דה "הזהר אה – נח בת ידי על רק אפר וזאת -

!יכלנ א יד אל - !ידענ א יד אל

צרהזהרה דל ידי על ואת, ידע הרע ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

מתל לםהע מן נדחה אה דְְִִִֵַַָָָָה

הא ן על . האחרנה הלחמה וזהי ,נלטְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

הפ והבל, טת ל מחבת להחיר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָמתאץ

.מ ֱֶַָָהאמת

על!נהס זהירת, ןדאמר הצר! רת לל לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הרע יצר נתןי רי אמר נחמני ר אלמ ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָרי

הא, לעלם עליו מעיד הה לםע לאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָמסית

 גע אם ימעאל רי דבי א ויצל: הע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמה

...'וכ ,דרה לבית כהמ זה נב:)מנל ף הס). ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ
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התב:בזכתכם נ טזיח)יתקם פ' ט רק (מת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

עזר גדל ופחד אימתה עליהם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ"ל

קנית: ז עם יעבר עד ה' ע יעבר עד אבן מְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹי

על בל מכן נחלת הר עמות באמְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

:ידי ננ יאדנ דמ 'לעלם(יח)ה ימל ה' ְְְֲֲִִֶָָָָֹֹֹ

.בב"א ,"ֶָועד

שכר ועונש ה' חלקים
תקדים,  חסר  במבצע  יוצא  העולמי  הזוהר  מפעל 
רכישת הספרים במחיר מסובסד, לארגונים לקרב 
שובו  לאחים,  יד  ערכים,  הידברות,  כגון  רחוקים, 
לקרב  המתנדבים  הרבים  למזכי  וכן  ועוד,  בנים 

ולרבות הלומדים.

המעוניין יתקשר לטלפון:

0527-651911

˜חו עמכם ˜חו עמכם ˜חו עמכם 
„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!

˜חו עמכם 
„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!

˜חו עמכם ˜חו עמכם ˜חו עמכם 
„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!

˜חו עמכם 
„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!

˜חו עמכם 
„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!

˜חו עמכם ˜חו עמכם ˜חו עמכם 
„ברים ו˘ובו ‡ל ‰'!

˜חו עמכם 

ל‡ י„ח ממנו נ„חל‡ י„ח ממנו נ„חל‡ י„ח ממנו נ„ח


