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 ְּדָרָׁשה מכ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א בעיה"ק ירושלים ת"ו ב"איצטדיון טדי"
 ָּפָרַׁשת ֵעֶקב ְּבַרְאשּות ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ָמָרן ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון, ְנִׂשיא מֹוֶעֶצת ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה,
 ָהַרב ֹעַבְדָיה יֹוֵסף ַׁשִליָט"א, ּוְבִהְּתַאְספּות ָהַרָּבִנים ַהְּגאֹוִנים, ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ְׁשִליָט"א,

ם ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשֵּתים ֶאֶלף ִאיׁש ְּבַמֲעַמד ִקּדּוׁש ַהּׁשֵ

הּקדֹוׁש הּזהר לּמּוד לחּזּוק דרׁשה
ה' בּ ׁש ם הבּ אים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ ר וּ כים

התּ וֹ רה, חכמי מ וֹ עצת  נשׂ יא לציּ וֹ ן, הראׁש וֹ ן מרן הגּ ד וֹ ל הגּ א וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ רׁש וּ ת 
יׁש יבוֹ ת  ראׁש י הגּ אוֹ נים, הר בּ נים  וּ ברׁש וּ ת  ׁש ליט"א, יוֹ סף  עבדיה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָהרב
הקּ דוֹ ׁש  הקּ הל וכל  הזּ ה, הגּ ד וֹ ל קבּ וּ ץ את ׁש אר גּ נוּ  הר בּ ים וּ מזכּ י  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליט"א,

◌ֶ◌ַהזּ ה.

אידי ׁש , שׂ פת  היא ׁש לּ י  אם ׁש השׂ פת  קטנּ ה, הקדּ מה  אגּ יד דּ ברי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
התר גּ לתּ י  אנׁש ים, עם קצת דּ בּ רתּ י מה רק העברית , שׂ פה למדתּ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא
הלּ ב  מן היּ וֹ צאים ׁש דּ ברים ידוּ ע  אבל  לי, קׁש ה קצת כּ ן ועל  להשׂ פה, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְקצת 
ׁש לּ י, הלּ ב  את  יבין הוֹ מעים ׁש לּ ב מק וּ ה אני  כּ ן ועל  הלּ ב, אל  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנסים

הני. את  אחד נבין ה ם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ בעזרת 

הזּ ה, הקּ בּ וּ ץ מן ה יּ וֹ צא הגּ דוֹ ל  הם ׁש מקידוּ ש וּ מצפּ ים מיחלים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנוּ 
בב "א. צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת גּ ל יּ וֹ ת  הקּ בּ וּ ץ  את בּ מהרה הם בּ עזרת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָיביא

האלּ ה  המּ ׁש פּ טים את  תּ ׁש מעוּ ן עקב "והיה הבוּ ע , בּ פרׁש ת  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ ת וּ ב
שמחה  לשון והיה א וֹ תם", וע שׂ יתם בעליונים אוּ ׁש מר תּ ם שמחה , ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

הרשב"י  תורת  לימוד  בפרסום .בותחתונים

הצדיק  הגאון הרבים למזכה טובה להכיר רוצה אני  זו בהזדמנות 
בזיכוי  המיוחד לצדיק  וכן שליט"א, שמואלי יששכר  בניהו הרב  המקובל 
ראובן  פנחס רבי הרשב"י , ותורת הקּ דוֹ ׁש , הזוֹ הר בהדפסת  ובפרט ◌ָ◌ַ◌ַהרבים
את  ישראל  כל  וילמדו ישמעו למען נפשם ומסירות פועלם על  שליט"א,
הקדוש  זוהר  לימוד בו שאין יהודי  בית  יהיה שלא הקדוש, הזוהר  ,גלימוד

ישראל  של לבם המקרב "הידברות" הקדוש  לארגון נפלאה תודה וכן
אשר  שותים, ממנו הצמאים וכל  כולו, ובעולם בארץ שבשמים, לאביהם
התומכים  לכל  הקדוש  זוהר  לחלק קדושה  משימה עצמם על  לקחו

לשוב  ישראל כל  יתעוררו ובזה שבשמים.דוהמשתתפים, לאבינו


ר יא. היק אה  מיפ אליהמרלא עקב מרכי "והיה הסק על זצ"ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ה' את  עבד  א מחה, ל אא והיה אי ,"והר ברכ ואהב ... מעְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
עבד וכיו ,טי ה ל  את מע לדרה יע אז  ביראה , ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָבמחה
.אמ ה רה רת  ל  מויתק והר ברכ ואהב אז מחה , ה' ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאת

הרבב. ה קל היק אה מ אלי באר י כר ניה יבתי  רא ליט"א ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
א , הרחמי מת הא הוי"ה את ת  והיה ,לייר ,ל נהר לי ק ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֻה
מע מיחא, עקבתא ה עקב זמ הרחמי מ ת ילהמ רצְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
רחמי יממ  דה ההר לימד ידי על .מע רת,  ת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָא תת

לכל יראל.וי עת ל ְְִִִֵַָ
ונעג. דה זהר   אי א לית  נכנס א ניקדמ יקימ ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹוידע

אלימל. ֱִֶֶ
רשכבה"ג קיא  ברא האי על מבעלזאמסר מהר"א   מא מרי] זיעועי"א , ְֲִִַַַַַָָָָָָָֻ

אב  מנח כ"א הראה,(תשי"ז)הלא מהלחמה  י נ ני ל לאחר  ,[ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ד ה ההר  ספר להביא צה   לדירת נסה טר הדה   לאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָועלה 

להבחל "ח ) רי (ממחותני הגה"ק האדמ"ר  מר מ"ק מספינקאוקא מאיר  סי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
.(ירלי )זיעוכי "א מד   דה ז הר י ו אי   אצל מני , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

דלד. על   אמרי הדרה אחרי בע" "אר  האבת  עיר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָבהיתי
תצעיר אר  י ר וסר מי א  יהדי לפני א ד ה הזהר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלימד 
מבד  אר תהדמ ונפל רב, מהערב הע לב לדאב ייבה , רה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻלמד

דבר . מר לא ,גתה פי וכרת  ְְְִַַַַָָָָָָֹת
וכ .מד לל חק  ונכנס , ה יר ע ההר  ספר  ליד א אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻי

 י א ת,מידי  בביה ל והפרעת לעג למרת  יד מסר למד מי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
מה  ?עה הא , גתז עליו  צעקה  הר "י, רת לכבד  ה   ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָוכאר

ה?  בל אה   ל ְִֵֶַָָָָקרה

לא  די  דל את והסיר  הסט ריה , למד רק אני ל אכת מה  ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאמר 
. ל ְִַַפריע

נכנס  מ לאחר כ ,דה ה הר ל   עד מי י מידי יהמ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכ
וה הצו ת , ל לק והתחיל אמית , לת בה ד לה מאד התערר ת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָֹ
רי  ל  ח גד ל ה  איר אמ הר "י. תרת הב ק ר יהדי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹה א

.לה עליו יחאי ר מעְִַַָָָָ

רתי  ואת עזב א תי הלואי : יד ה חז"ל ברי  להמלי אפר זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָועל 
קד כדברי תרה, הנז האר  וזה – למטב  מחזיר  האר ,מרְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
עליו  הר "י תרת  טמ  יקיל הנ ז  האר זי"ע, יכר ה ני ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָל

.לַָה

ינס א ח אי ר ע  יהיה א ואפ  נח בת  מ ה א ההר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹספר

נח, בת   מ הא ההר ספר קרא זה חר היה י  ולא  הרה מיני הי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
הא   להבה   ניסת ידי על א א   וה חת   יני ה תלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻק

, להתק הה  חר אר ס ד אל יקיה נסי  ...רמהח סגת  וכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻ
הרזל  את האבת  האב איבת אב י ה אהבת   קח ע סק  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָד 
 ח  אי רע יהיה א ואפ , נ ות מתונ חור  נפ להצלת  אליו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוינס

י נס  ה')א סימ א ' ער יקר, .(א ר ִִִֵַַָָָָ
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רחמי גלתא מ קי א ְְְְֲִִִֵַָָָָספרא
לרׁש בּ "י  רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש הבטיח כּ מוֹ  ה ׁש למה, לגּ אלּ ה עצמוֹ  מכין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהע וֹ לם
ׁש פע יׁש פּ ע  הר בּ ים מז כּ י  וּ בזכ וּ ת  בּ רחמי". גלוּ תא מן י פּ קוּ ן דּ א "בּ ספרא –ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

הרׁש בּ "י  ׁש ל  הגּ דוֹ ל וֹ ת להבטחוֹ ת  ונזכּ ה העוֹ למוֹ ת  בּ כל תּ רוּ מהרב (בּ זהר ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

–קכ"ח:)

ׁש כּ ל  וארץ, ׁש מים עלי  אני מעיד זיע "א: י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
למוּ טב וּ מחזירן הר בּ ים את הקּ ד וֹ ׁש ]המזכּ ה הזּ הר הפצת  ידי על נע שׂ ה [ׁש זּ ה ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌

מלכ וּ ת  את כּ וֹ פה – לזה  זוֹ כה אדם  כּ ל  אין  מה מעלוֹ ת , בּ ׁש ל ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעלּ ה
העוֹ לם  כּ ל  את  מעמיד – . ית בּ ר להם ועלּ וּ י ר וּ ח נחת עוֹ שׂ ה – ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהר ׁש עה.

ׁש לוֹ ם. וּ מר בּ ה יחרב, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֶׁש לּ א

לעׁש יר וּ ת  זוֹ כה – לבניו. בּ נים לראוֹ ת  זוֹ כה הרׁש בּ "י : ל וֹ  מבטיח זה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל 
וּ להרע להזּ יק ׁש יּ כ וֹ ל אחד ׁש וּ ם אין – הבּ א . לעוֹ לם זוֹ כה – הזּ ה. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
עליו  מ ׁש פּ יעים – בּ ידוֹ . מוֹ חה ואין – עדן גּ ן ׁש ערי  עשׂ ר לׁש נים נכנס – ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִל וֹ .

וּ לזרע וֹ  ל וֹ  ענינים בּ כל  ל וֹ  והצלחה בּ רכה –ׁש פע הדּ וֹ ר וֹ ת . כּ ל  סוֹ ף עד ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ הם   ׁש נּ ת בּ ר הבּ רכ וֹ ת  בּ כל  א וֹ תם מברכים  והר ׁש בּ "י  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהקּ ד וֹ ׁש 
 ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  – הוּ א .  ּבּ ר ו להקּ דוֹ ׁש  כּ לּ ם את קרב הוּ א ׁש גּ ם אבינ וּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
לׁש בעים  ונכנס אוֹ תוֹ , וּ מלוּ ים עלי וֹ נים מלאכים מחנוֹ ת לאר בּ ע  ק וֹ רא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהוּ א

גּ נוּ זים "סוֹ ד")עוֹ למוֹ ת  וּ מיחדים (גּ ימטריּ א – אחר  אדם ׁש וּ ם בּ הם  זוֹ כה ׁש לּ א , ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
לוֹ . ◌ַרק

הרבּ ים: מזכּ י  ׁש ל הזּ כ וּ ת מ גּ דל נוֹ רא ספּ וּ ר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ נספּ ר

מי הדל הכי חסה הא יהר את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזה
למ ׁש ה  תּ הלּ ה בּ קנטרס בּ הקדּ מה עה"ת מׁש ה ישׂ מח ע "ב)בּ ספר  י "א ,(דּ ף ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌

תּ רוּ מה בּ זהר  מבאר  קדׁש וֹ : ל ׁש וֹ ן ע "ב)וזה קכ "ח  בּ עי (דּ ף זכּ אה ההוּ א , ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
חייבא  בּ תר  הח יּ בים]וכ וּ 'הלמרדּ ף האנׁש ים אחר לרדּ ף  צרי זכּ אי, ׁש ה וּ א  [מי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יקרא  ביה דיסתּ לק ׁש בחא איהוּ  ודא  ליה בּ רא הוּ א כּ אלּ וּ  ליה דּ יחב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ גין
וכתוּ ב  מע וֹ ן הׁש יב ור בּ ים בּ אהרן דּ א ועל  וכוּ ' אחרא משבחא י תּ יר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַדקב"ה

והלוֹ ם החיּ ים א תּ וֹ  היתה ע "א)בּ ריתי  קכ"ט  בד' ׁש ם (ועיי "ש הפליגוּ  כּ מּ ה  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ תׁש וּ בה. ר ׁש עים ׁש מּ חזירים הצּ דּ יקים זכ וּ ת גּ דוֹ לים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַכּ מּ ה

נפגּ ׁש וּ  אחת  ׁש פּ עם אי מוזלל "ה ל וֹ  ספּ ר  אׁש ר ז"ל מאדמו"ח ׁש מעתּ י  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵכּ ן
וׁש אל  מדראהאבּ יטש  איציקל  ר ' הקּ דוֹ ׁש  הרב עם ז "ל  רש "י העליוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
מיכל  ר' הקּ דוֹ ׁש  הרב  לבנוֹ  ל וֹ  יׁש  וּ מצוה זכ וּ ת  איזה איציקל ר ' ז"ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִרש "י 

בּ נ וֹ המּ גּ  עם העוֹ למ וֹ ת  בּ כל ׁש מּ רעי ׁש ין ׁש וֹ מע  מה מזלאטשוֹ ב, מיׁש רים יד  ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ולא  ל ׁש מהּ , תּ וֹ רה ׁש לּ וֹ מד  אי הנּ "ל , איציקל ר בּ י ל וֹ  והׁש יב ה נּ "ל , ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָהרב

עצמוֹ  את  לסגּ ף הר בּ ה ׁש בּ נ וֹ  ע וֹ ד , ל וֹ  ואמר ז"ל , רש "י ׁש ל  דּ עתּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנתקררה
ע וֹ ד  ל וֹ  ואמר  הקּ דוֹ ׁש ה, דּ עתּ וֹ  נתקררה לא בּ הּ  וגם  וסגּ וּ פים, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ תּ עניתים
נתקררה  לא ועוֹ ד וכ דּ וֹ מה, לאבי וֹ נים נתן וּ פ זּ ר  וּ צדקה, בגמ"ח הרבּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
בּ עוֹ לם, תּ ׁש וּ בה בּ עלי הר בּ ה ועשׂ ה מע וֹ ן הׁש יב ׁש רבּ ים ל וֹ  אמר  ׁש וּ ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַדּ עתּ וֹ 
מה  ה קּ דוֹ ׁש ה דּ עתּ וֹ  ונחה ז"ל , רש "י  ׁש ל  דּ עתּ וֹ  וׁש קטה נחה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בזה 

עכ "ל. מעלה ׁש ל  הפּ מליא כּ ל אתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש מּ רעי ׁש ים

אׁש ר  לאדם  וא ל וֹ  בּ שׂ ר  עיני  אׁש ר לס פּ ר  י וּ כל  לא כּ זאת מע שׂ ה כּ י ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָמ וּ בן
לזוּ לתוֹ  י מע ׁש לּ א מה ורוֹ אה ׁש וֹ מע עלי וֹ נים בּ ע וֹ למ וֹ ת מׁש וֹ טטוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵעיניו

כּ זאת. לספּ ר ֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַי וּ כל 

הקּ דוֹ ׁש , זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מדים לאלּ וּ  הוּ א גּ דוֹ ל  זכ וּ ת איזה להבין יכ וֹ לים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמ זּ ה
ישׂ ראל  עם כּ ל  נ צּ וֹ לים ׁש בּ זכ וּ תם  מהם, מדבּ רים מעלה ׁש ל  הפּ מליא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל 
בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה בּ רחמים, הגּ אלּ ה וּ מקרבין ורעוֹ ת , קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת  מיני  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ ל 

◌ָ◌ְ◌ִלראוֹ תהּ .

יהר מזה כר ְְִֵֶַַַָגדל
תּ נחוּ מא בּ מדרׁש  חז"ל  א)אמר וּ  פּ רק כּ ׁש היה (בּ ראׁש ית  אבּ הוּ  בּ ר ' מע שׂ ה : ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

התחיל  אפרסמ וֹ ן, נהרי  עשׂ רה ׁש ל ׁש  הקבּ "ה ל וֹ  הראה הע וֹ לם מן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסתּ לּ ק
ר בּ ינ וּ , לוֹ , אמר וּ  התּ וֹ רה, עוֹ סקי  אׁש ריכם  לתלמידיו, מיתה בּ ׁש עת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַל וֹ מר
בּ שׂ כר  הקבּ "ה לי נתן אפרסמ וֹ ן נהרי  עשׂ רה ׁש ל ׁש  להם אמר  ראית, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶמה
וכ וּ '. כּ לּ יתי , כּ חי והבל  לתהוּ  יגעתּ י  לריק אמר תּ י  ואני ל וֹ מר התחיל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָתּ וֹ רתי ,
אפרסמ וֹ ן, ׁש ל  נהרוֹ ת  ע שׂ רה  ׁש ל ׁש  לפניו העבירוּ  אבּ הוּ  רב ׁש ל  פּ טירתוֹ  קדם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ[בּ אוּ ר:

ואני  לאבּ ה וּ  אלּ וּ  כּ ל  להם: אמר הם,  ּׁש ל ל וֹ : אמרוּ  אלּ וּ , כּ ל  למי אבּ הוּ : רבּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָׁש אל 

יגע תּ י] לריק  .אמרתּ י ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לריק  חיּ יו ימי   בּ מ ׁש יגיעת וֹ  ׁש היתה חׁש ב אבּ הוּ  ׁש רבּ י  האריז"ל : ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוּ מבאר 
יגיעתוֹ ו  ידי על  זכה  דּ אמת  אלּ י בּ א א בּ עבוֹ דת וֹ , תּ וֹ עלת  ׁש וּ ם  ראה לא כּ י  ,ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וצ דּ יק צדּ יק לכל  המבטחין עוֹ למ וֹ ת, "ׁש "י " סוֹ ד ׁש הם ["רי"ק "ל"י "ׁש " ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

מ "רי"ק"] הפ ׁש הוּ א "י"ׁש " רוֹ מזים גּ ימטריּ א ל וֹ  ׁש הראוּ  נהר וֹ ת הי"ג אלּ וּ  ועל ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌
עוֹ למ וֹ ת. ◌ָ◌ַ◌ְלׁש "י

נהרי י"ג כר לתרה יהר זי ְְְֲִִֵֵַַָָָָהעסק
ְְֲַאפרסמ

י "ג שׂ כר וֹ  הראוּ  אבּ הוּ  לרבּ י בּ מּ דר ׁש , ואמר וּ  כּ תב : דּ בׁש " "יער וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַוּ ב סּ פר 
אמרתּ י  ואני אמר  לאבּ הוּ , ליהּ  אמר וּ  למאן, אלּ וּ  ואמר  אפרסמוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַנהרי

וכ וּ '. יגע תּ י  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָלריק


רמהה. ר ת רי ההר ע "ב)בספר ז(קכ"ח  מצוה בח לסר הג יל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

איה ודא 'וכ  שלי באגר לי ולמקני חיבא תר למר עי זאה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָואמר,
ואסתלקותא  אחרא  משבחא ייר הא רי ק דא יקרא י דיסתלק ְְְְֳִִִֵַָָָָשבחא

אהר תיב א ועל ,'וכ מכלא י יר ב ')א  רק  כתיב (מלאכי ,מע היב יור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
( ) מה קיסל לה אסק ואיה ,' וג לוה יהח  א היתה ריתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

הכ אסק החילא א היתה ריתי  תיב נ ר  האי ועל אחרא, נ ר  י ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ועאל אתי לעלמא וזכי עלמא  האי וזכי לבני, ני למחמי וזכי , לְְְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָוה

תיב  ועלי , ידי ימחי מא ולית רעי ב ')תליסר קי"ב  יה)אר ר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
.רילי אר  ח זרח לעד , ע מדת  וצדקת  בית וער  ה ,'וג זרע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיהיה
לאברה ברי אר כל נ ר  ההא  לד קנא  רי קיא מלא דיְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָ
ר  ה זכה לא ניזי עלמי בעי ל עאל ואיה 'וכ חבא ינפ עבד  ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָד 
א וז לציקא  רמי וזכ עלא ה נ א  ני ידעי  הו ואלמלא אחרא. ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָנ

:'וכ יח תר רדי מא ורדפי  תרייהא אזלי   הו , גינייהְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
יאנ אחר  לר צרי זאי אמר, רמה ר ת  חת ההר ספר    ר]ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ר דה בד   תעה ה בח הא וזה  ל כר ת א ולקנת   ביְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָח
י ור ,אהר תב זה ועל מהל, יתר היא ז ועלה אחר , מבח יתר  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹה א
מתע ה  אד   תוא ,לוה יהח א היתה ריתי  וכתב .מע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה יב 
ריתי  ת ב זה אד  ועל אחר. אד   ע לה א מה עלת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלה
לעוה "ב, וזכה בעוה"ז וזכה לבניו  ני לראת  וזכה  לוה יהח  א ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

יהיה  אר ר תב ועליו  יד מחה מי ואי ערי ערה  ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹועלה
אר  ,רילי אר  ח זרח לעד  עמדת  וצדקת בית וער ה .ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹזרע
 ר הרכת כל ת א מבר  אד   תא ל קלדי מבר ד ה ל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה
נעלמי עלמת   בעיל עלה וה א ,בילח נפת עה א ר  ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלאברה
נמ זכת  עלת ה  אד ני דעיי הי וא אחר , אד  ה זכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹא

ו   יקיל:[יח אחר דר מי דפיור אחריה לכיה הי ,ר עב כי ז ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

מהר"ו. יחת רמד)ספר – ר (א ת  אי ,יאנ מחבי מאחד  מעי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ני   לברכה, נזכר נר ל אמר אמת, ה את  ועבד  מי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוירא
רק  .יהח ימי ל על מה לה מראה רית ה אי ה ' עבדי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאד
אמר  לברכה נזכר נר והבני . על מה ירא אז  הא, לע ת מ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאחר 
,ה עבדת  עסק בר מה  דע יל לבל התחק ת לעני זה בר  ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹל
מה  חיו ימי ל לראת יכל אינ י י עה .  עצמ ראה אינ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻועדי

לעיל. ז ר   לאחר א י ְְְִִִֵֶַַַַַָָעל

את   הא רי עבד  י על  א ,י דה מחז "ל מפרת גמא  לנ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהרי
זה  בר על, מה  ל לראת זכה לא עצמה, למ ת חי ימי ל ראְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מ ,לה כה ה דרגת  עצ את טירת  קד  ל הרא  אפ ל רְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
א  מחמת  לריק  ויגיעת  דתעב ל היתה חב י אה, ל למי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹו אל ,

.תמ עד ל  ל  ְְֶַהרא

וּ מצווֹ ת. תּ וֹ רה בּ שׂ כר  אבּ הוּ  ר בּ י  יכ פּ ר  וׁש ל וֹ ם חס אי בּ אוּ ר , ְוצרי◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
קיסר  ל בּ י  קר וֹ ב היה אבּ הוּ  ר' יד וּ ע  כּ י ׁש כּ תבתּ י , כּ מ וֹ  דּ ברים ׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוּ פׁש וּ טן
כּ ן  ואם וכ וּ ', קיסר  ל בּ י  אתי אבּ הוּ  ר בּ י  הוי כּ ד  בּ גּ מ' כּ מבאר ׁש ם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוׁש כיח
זמן  וצרי רב  דּ ר קיסר  מוֹ ׁש ב לרוֹ מי  אבּ הוּ  ר בּ י  מוֹ ׁש ב ישׂ ראל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמארץ
ׁש ם, הל בּ חנּ ם לא כּ י וּ להׁש תּ דּ ל הקּ יסר  אל  לבוֹ א  ׁש ם וגם וחזרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ הליכה
גּ דוֹ לים  מלכים ׁש כּ ן וּ מ כּ ל שׂ רים פּ תחי  למבקּ רי  כּ נּ וֹ דע רב זמן כּ ן גּ ם ָצרי◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
והיה  מהתּ וֹ רה רב זמן כּ ן ידי על  בּ טּ ל  כּ ן ואם ההם, בּ יּ מים  רוֹ מי קיסר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 

וכ דּ וֹ מה. חברים דּ בּ וּ ק המּ דרׁש  מבּ ית ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָפּ רוּ ׁש 

ל ׁש ם  ע מּ הם עוֹ סקים יהי וּ  צבּ וּ ר  בּ צרכי והעוֹ סקים בּ מּ ׁש נה אמרוּ   ַא◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ א  והינוּ  ע שׂ יתם, כּ אלּ וּ  הר בּ ה שׂ כר  עליכם  אני  מעלה וא תּ ם ֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
טוֹ בים, וּ מעשׂ ים הלּ מּ וּ ד נתמעט צ בּ וּ ר , בּ צרכי עוֹ סקם ידי  על  כּ י ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיצטער וּ 
מעשׂ ים  עשׂ יתם כּ אלּ וּ  הר בּ ה שׂ כר  עליכם אני  מעלה כּ י תּ יראוּ , אל  ל וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
בּ צרכי  יּ גע ׁש מּ ה ׁש פּ חד אבּ הוּ  ר בּ י  ענין וזהוּ  בּ ׁש למ וּ ת , ות וֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִטוֹ בים
ועבוֹ דת  תּ וֹ רה כּ ן ידי על  מעט כּ י לריק, הכּ ל  וכדּ וֹ מה, קיסר ל בּ י   והל ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִצבּ וּ ר 

לר  אמר וֹ  וזהוּ  יגעתּ י ה', הוּ א ז יק  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  כּ י  ממים ל וֹ  הראוּ  אבל , ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מאד. הר בּ ה וּ שׂ כרוֹ  מק וֹ ם מ כּ ל שׂ כר  ל וֹ  ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָקבע

– קדה  ׁש ערי  בּ סּ פר  זי "ע  ויטאל  ח יּ ים ר בּ י  ז )וכתב ׁש ער ב מזכּ י (חלק : ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ז"ל  ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  ספ"ח)לחיּ ביּ א: רבּ א להעמיד (אל יּ הוּ  אלקנה זכה ל מּ ה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

אדם  לבני וּ מעלה לרגל  עוֹ לה ׁש היה מ פּ ני  ואהרן, כּ מׁש ה ׁש קוּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש מ וּ אל
ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  אחריו, נ וֹ הג בּ נוֹ  ׁש מוּ אל  וכן אוֹ תן, וּ מזכּ ה ע מּ וֹ  (ׁש מ וּ אלהר בּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ז') כּ י א' הרמתה וּ ת ׁש וּ בת וֹ  ישׂ ראל את  וׁש פט וגוֹ ' והגּ ל גּ ל אל בּ ית  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוסבב
מוּ ם אלּ א מעל וֹ תיו לכל  זכה לא ואברהם בּ ית וֹ , ה')ׁש ם י"ב ואת (בּ ראׁש ית  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וּ כתיב בּ חרן, ע שׂ וּ  א ׁש ר  י "ח)הנּ פ ׁש  י"ח גּ דוֹ ל (ׁש ם לגוֹ י יהיה הי וֹ  ואברהם ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אינן  הדּ וֹ ר וֹ ת  ראׁש י  וכל  וגוֹ ', ה' דּ ר וׁש מר וּ  וגוֹ ', יצ וּ ה אׁש ר  ידע תּ יו  כּ י  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוגוֹ '

זוֹ . ס בּ ה על  אלּ א נענׁש ים  אינן אוֹ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִזוֹ כין

תמח ויב זכה חכ ספרי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהדיס
וז"ל : מחיּ ים" "צוּ אה בּ ספר וֹ  זיע"א, פלאג'י חיּ ים ר בּ י  הקּ דוֹ ׁש  ר בּ ינ וּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכתב
בּ עצמוֹ  ׁש החכם ספק ואין בּ מחצּ תוֹ ... ויוֹ ׁש ב זוֹ כה חכם  ספרי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהמּ דפּ יס
מאדם  וׁש מעתּ י  הבּ א. לע וֹ לם כּ ׁש בּ א אוֹ הביו, סיעת עם לקראתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ צא 
ׁש נים, כּ מּ ה זה ׁש נּ פטר  גּ דוֹ ל  רב אצל  יוֹ ׁש ב אחד הבּ ית  לבעל  בּ חלוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה
ספר  הדפּ יס ׁש הלּ ה ידע  ולא , לכ ההדיוֹ ט זכה  אי והת פּ לּ א ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש תּ וֹ מם

עכ "ל. הקּ דוֹ ׁש ים. מ סּ פריו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד 

הקּ ד וֹ ׁש ? הרׁש בּ "י  בּ מחצּ ת ל ׁש בת  ר וֹ צה לא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִמי

זה!הלא בּ עד י תּ ן דּ עלמא  חללא וכל  ! לכ כּ מהּ  לב כּ ל  ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

נפ ׁש וֹ " בּ עד יתּ ן לאיׁש  אׁש ר  ד')"וכל ב ' פּ רק .(א יּ וֹ ב ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הזוֹ הר  ׁש עוּ רי את להפיץ לעזר  אלינוּ , יתקר  זה לכל  לזכּ וֹ ת  ׁש רוֹ צה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִמי 
הקּ דוֹ ׁש . הר ׁש בּ "י  לבר כּ ת ויזכּ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 

תורה  ספר  אפילו במזל  תלוי  הכל  חז"ל  דברי  להמליץ אפשר  זה ועל 
שסט חשבהיכל זכינו הרבים  מזכי  שבזכות ושבע, שבעים גימטריה מזל 

לאלוקים, עז תנו בבחינת  ש "ח, 77 רק עולה הקּ ד וֹ ׁש  77זוֹ הר גימטריה (עז  ַ◌ַ◌ָ◌

מעלה של  לפמליא ועילוי  כח נותן הקדוש )טובזה הזוהר  ספר  את  המכניס וכל 
העליון. ממזל  לברכה יזכה לביתו

לגאולה נזכה שבעקב המצוות שמירת ידי על
הקדוש. רש"י  דברי פי על  הפסוק את לבאר  נחזור  ועתה

אוֹ תם", ועשׂ יתם וּ ׁש מר תּ ם האלּ ה המּ ׁש פּ טים את  תּ ׁש מעוּ ן עקב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה
ה' וׁש מר  תּ ׁש מע וּ ן . בּ עקביו דּ ׁש  ׁש אדם הקּ לּ וֹ ת  מצווֹ ת אם  ז"ל, ר ׁש "י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵפּ ירש 

הבטחתוֹ .  ל י ׁש מר  – וגוֹ ' הבּ רית את   ל  ֱאלקי◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יכוֹ לים  ואי בּ עקביו, דּ ׁש  ׁש אדם הק לּ וֹ ת  מצווֹ ת זה מה נח ׁש ב, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַבּ וֹ אוּ 
בּ קלּ וּ ת. זה את  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלתקּ ן

שבחלק  חלב  באיסור  יכשלו דמשיחא שבעקבתא חיים, בעץ ◌ֶ◌ֵכתוב
שנים  הרבה  נכשלו שבחו"ל האחרון, בדור  רואים אנו וכך  אחוריים.
וידוע רח"ל . חלב שאכלו וגילה מא"י  אחר מנקר  שבא עד חלב, באיסור 
ניצלו  וכך  בהמה, בשר  חייהם כל  אכלו לא שם הגדולים שהצדיקים

רח"ל. כרת  איסור שהוא חלב  מאיסור 

ע "ב)חז"לוכדאמרו מט דף אסור (פסחים  הארץ  עם אומר  רבי  תניא :
בשר החיים (בהמה)לאכול  ובכף והעוף". הבהמה תורת "זאת שנאמר 

יוכל  האר "י  הכוונות  סוד לכוון שיודע מי דרק כתב: פלאגי  חיים לרבי
בשר. לאכול

מוסר  זי "ע )ובשבט האיתמרי  אליהו ומזהיר (לרבי מאוד מאריך  ל "ו פרק
כלל. בהמה בשר לאכול שלא  לכל,

מימיו  זי"ע , כדורי  יצחק רבי המקובלים זקן האלוקי דהמקובל  וידוע
עוף, מעט שאכל  כיפור  יום בערב מלבד ועוף , בהמה בשר כלל  אכל לא

דג. מעט ובפורים

שמעודו  זצ "ל  אליהו מרדכי  רבי המקובל הגדול  הצדיק על  שמעתי  וכן
לגדולתו  זכה ולכך בהמה, בשר ולא עוף בשר לא אכל  לא שנה  13 בן

זיעוכי "א. ובנסתר  בנגלה

היום  כל  קוינו לישועתך "כי עשרה בשמונה יום בכל  מתפללים אנחנו
– ברחמים" לציון בשובך עינינו "ותחזינה ואומרים – לישועה" ומצפים
בכל  לו אחכה המשיח... בביאת  שלימה באמונה מאמין "אני אומרים עוד

בא? לא  משיח למה אחד , פה שואלים כולם  שיבוא", יום 

יסודיים: דברים שני כותב  לישועה" "צפית  בספרו זצ "ל  חיים החפץ

לחכות  שצריכים ב. ועונש. בשכר  להאמין הוא היהדות שיסוד א .
המשיח. ביאת  על  ולקוות 

ומזה  בשנה, פעם לחודש  באוניה למסחר שנוסע לסוחר במשל : ומסביר
אותו  שיקח המכונית  את  שהזמין אחר  השנה. לכל  פרנסה לו יש החודש
מפחד  והוא עובר הזמן מגיע, לא והמכונית  ומחכה עומד  הוא לאוניה,
הזמן, כל השעון על ומסתכל  בלעדו, תצא והאוניה הזמן את  שיפסיד
תלויה  השנה כל  של  הפרנסה כל  יהיה, מה מגיע, לא הוא אוי , וצועק

הזאת. בנסיעה


היא ז. יקרה ה סק על ז"ל  מאמר ד ע א מצוה, ל  כר ל  י ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָבו אי

ל לער יעימ לא מי חפצי  אפ , וי לא חפצי וכל ניניְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמ
זה  ועל , המח רה טל רק ,ט ארת טל י הסק על  אמר ועד  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹרה ,
נהרי  י"ג מי הר זה ועל  לרי "ק, הרה נגד  הל החיב הא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹר י
ועה  .עצמ מד מ הא יהר זי למע  הל  מה כיא, ְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָאפרסמ נא
לעי תיזכ  ליכ  אחרי זה א א זוה"ק למד אה   עצמ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻֻה ע

.למד עצמ אה כא ְְְְְִַַַָָָָער

ה ח. לכארה היכל. רה  ספר אפי ל ל י הל חז"ל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאיתא

הפר  ציא הא  הל הרי מה, ",היכל " ויקרא מההיכל  רה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
היכל? עמד ולא   ראי הל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוזה

,לפר הריאההנראה  אמצע ריד ידי על  רה הפר ימב א ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ציא ולא היכל היה  רה לפר רצי  י תר אז 'וכ לגברא ברא  יְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אמת וזה  .תמצוהא מת  כר. לי מק ,מימק יחידי רק זאת מצוה  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
 הי דק  והאר דר ה הית העדת,  מ הט וזה .להע ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעבר

ה "ל  ל על  .עדת  ֵַַַָ
זה .ט. סק בא ר זצ"ל, אלזי ו להגר"ח החיי נפ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹועיי
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רחמי גלתא מ קי א ְְְְֲִִִֵַָָָָספרא
לרׁש בּ "י  רבּ ינוּ  מׁש ה ׁש הבטיח כּ מוֹ  ה ׁש למה, לגּ אלּ ה עצמוֹ  מכין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהע וֹ לם
ׁש פע יׁש פּ ע  הר בּ ים מז כּ י  וּ בזכ וּ ת  בּ רחמי". גלוּ תא מן י פּ קוּ ן דּ א "בּ ספרא –ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

הרׁש בּ "י  ׁש ל  הגּ דוֹ ל וֹ ת להבטחוֹ ת  ונזכּ ה העוֹ למוֹ ת  בּ כל תּ רוּ מהרב (בּ זהר ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

–קכ"ח:)

ׁש כּ ל  וארץ, ׁש מים עלי  אני מעיד זיע "א: י וֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
למוּ טב וּ מחזירן הר בּ ים את הקּ ד וֹ ׁש ]המזכּ ה הזּ הר הפצת  ידי על נע שׂ ה [ׁש זּ ה ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌

מלכ וּ ת  את כּ וֹ פה – לזה  זוֹ כה אדם  כּ ל  אין  מה מעלוֹ ת , בּ ׁש ל ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתעלּ ה
העוֹ לם  כּ ל  את  מעמיד – . ית בּ ר להם ועלּ וּ י ר וּ ח נחת עוֹ שׂ ה – ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהר ׁש עה.

ׁש לוֹ ם. וּ מר בּ ה יחרב, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֶׁש לּ א

לעׁש יר וּ ת  זוֹ כה – לבניו. בּ נים לראוֹ ת  זוֹ כה הרׁש בּ "י : ל וֹ  מבטיח זה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל 
וּ להרע להזּ יק ׁש יּ כ וֹ ל אחד ׁש וּ ם אין – הבּ א . לעוֹ לם זוֹ כה – הזּ ה. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
עליו  מ ׁש פּ יעים – בּ ידוֹ . מוֹ חה ואין – עדן גּ ן ׁש ערי  עשׂ ר לׁש נים נכנס – ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִל וֹ .

וּ לזרע וֹ  ל וֹ  ענינים בּ כל  ל וֹ  והצלחה בּ רכה –ׁש פע הדּ וֹ ר וֹ ת . כּ ל  סוֹ ף עד ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ הם   ׁש נּ ת בּ ר הבּ רכ וֹ ת  בּ כל  א וֹ תם מברכים  והר ׁש בּ "י  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהקּ ד וֹ ׁש 
 ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  – הוּ א .  ּבּ ר ו להקּ דוֹ ׁש  כּ לּ ם את קרב הוּ א ׁש גּ ם אבינ וּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
לׁש בעים  ונכנס אוֹ תוֹ , וּ מלוּ ים עלי וֹ נים מלאכים מחנוֹ ת לאר בּ ע  ק וֹ רא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהוּ א

גּ נוּ זים "סוֹ ד")עוֹ למוֹ ת  וּ מיחדים (גּ ימטריּ א – אחר  אדם ׁש וּ ם בּ הם  זוֹ כה ׁש לּ א , ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
לוֹ . ◌ַרק

הרבּ ים: מזכּ י  ׁש ל הזּ כ וּ ת מ גּ דל נוֹ רא ספּ וּ ר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ נספּ ר

מי הדל הכי חסה הא יהר את ְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהמזה
למ ׁש ה  תּ הלּ ה בּ קנטרס בּ הקדּ מה עה"ת מׁש ה ישׂ מח ע "ב)בּ ספר  י "א ,(דּ ף ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌

תּ רוּ מה בּ זהר  מבאר  קדׁש וֹ : ל ׁש וֹ ן ע "ב)וזה קכ "ח  בּ עי (דּ ף זכּ אה ההוּ א , ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
חייבא  בּ תר  הח יּ בים]וכ וּ 'הלמרדּ ף האנׁש ים אחר לרדּ ף  צרי זכּ אי, ׁש ה וּ א  [מי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יקרא  ביה דיסתּ לק ׁש בחא איהוּ  ודא  ליה בּ רא הוּ א כּ אלּ וּ  ליה דּ יחב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ גין
וכתוּ ב  מע וֹ ן הׁש יב ור בּ ים בּ אהרן דּ א ועל  וכוּ ' אחרא משבחא י תּ יר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַדקב"ה

והלוֹ ם החיּ ים א תּ וֹ  היתה ע "א)בּ ריתי  קכ"ט  בד' ׁש ם (ועיי "ש הפליגוּ  כּ מּ ה  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ תׁש וּ בה. ר ׁש עים ׁש מּ חזירים הצּ דּ יקים זכ וּ ת גּ דוֹ לים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַכּ מּ ה

נפגּ ׁש וּ  אחת  ׁש פּ עם אי מוזלל "ה ל וֹ  ספּ ר  אׁש ר ז"ל מאדמו"ח ׁש מעתּ י  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵכּ ן
וׁש אל  מדראהאבּ יטש  איציקל  ר ' הקּ דוֹ ׁש  הרב עם ז "ל  רש "י העליוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
מיכל  ר' הקּ דוֹ ׁש  הרב  לבנוֹ  ל וֹ  יׁש  וּ מצוה זכ וּ ת  איזה איציקל ר ' ז"ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִרש "י 

בּ נ וֹ המּ גּ  עם העוֹ למ וֹ ת  בּ כל ׁש מּ רעי ׁש ין ׁש וֹ מע  מה מזלאטשוֹ ב, מיׁש רים יד  ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ולא  ל ׁש מהּ , תּ וֹ רה ׁש לּ וֹ מד  אי הנּ "ל , איציקל ר בּ י ל וֹ  והׁש יב ה נּ "ל , ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָהרב

עצמוֹ  את  לסגּ ף הר בּ ה ׁש בּ נ וֹ  ע וֹ ד , ל וֹ  ואמר ז"ל , רש "י ׁש ל  דּ עתּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנתקררה
ע וֹ ד  ל וֹ  ואמר  הקּ דוֹ ׁש ה, דּ עתּ וֹ  נתקררה לא בּ הּ  וגם  וסגּ וּ פים, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ תּ עניתים
נתקררה  לא ועוֹ ד וכ דּ וֹ מה, לאבי וֹ נים נתן וּ פ זּ ר  וּ צדקה, בגמ"ח הרבּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
בּ עוֹ לם, תּ ׁש וּ בה בּ עלי הר בּ ה ועשׂ ה מע וֹ ן הׁש יב ׁש רבּ ים ל וֹ  אמר  ׁש וּ ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַדּ עתּ וֹ 
מה  ה קּ דוֹ ׁש ה דּ עתּ וֹ  ונחה ז"ל , רש "י  ׁש ל  דּ עתּ וֹ  וׁש קטה נחה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בזה 

עכ "ל. מעלה ׁש ל  הפּ מליא כּ ל אתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש מּ רעי ׁש ים

אׁש ר  לאדם  וא ל וֹ  בּ שׂ ר  עיני  אׁש ר לס פּ ר  י וּ כל  לא כּ זאת מע שׂ ה כּ י ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָמ וּ בן
לזוּ לתוֹ  י מע ׁש לּ א מה ורוֹ אה ׁש וֹ מע עלי וֹ נים בּ ע וֹ למ וֹ ת מׁש וֹ טטוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵעיניו

כּ זאת. לספּ ר ֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַי וּ כל 

הקּ דוֹ ׁש , זוֹ הר  ׁש לּ וֹ מדים לאלּ וּ  הוּ א גּ דוֹ ל  זכ וּ ת איזה להבין יכ וֹ לים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמ זּ ה
ישׂ ראל  עם כּ ל  נ צּ וֹ לים ׁש בּ זכ וּ תם  מהם, מדבּ רים מעלה ׁש ל  הפּ מליא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל 
בּ קרוֹ ב  ׁש נּ זכּ ה בּ רחמים, הגּ אלּ ה וּ מקרבין ורעוֹ ת , קׁש וֹ ת  גּ זרוֹ ת  מיני  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִמ כּ ל 

◌ָ◌ְ◌ִלראוֹ תהּ .

יהר מזה כר ְְִֵֶַַַָגדל
תּ נחוּ מא בּ מדרׁש  חז"ל  א)אמר וּ  פּ רק כּ ׁש היה (בּ ראׁש ית  אבּ הוּ  בּ ר ' מע שׂ ה : ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

התחיל  אפרסמ וֹ ן, נהרי  עשׂ רה ׁש ל ׁש  הקבּ "ה ל וֹ  הראה הע וֹ לם מן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסתּ לּ ק
ר בּ ינ וּ , לוֹ , אמר וּ  התּ וֹ רה, עוֹ סקי  אׁש ריכם  לתלמידיו, מיתה בּ ׁש עת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַל וֹ מר
בּ שׂ כר  הקבּ "ה לי נתן אפרסמ וֹ ן נהרי  עשׂ רה ׁש ל ׁש  להם אמר  ראית, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶמה
וכ וּ '. כּ לּ יתי , כּ חי והבל  לתהוּ  יגעתּ י  לריק אמר תּ י  ואני ל וֹ מר התחיל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָתּ וֹ רתי ,
אפרסמ וֹ ן, ׁש ל  נהרוֹ ת  ע שׂ רה  ׁש ל ׁש  לפניו העבירוּ  אבּ הוּ  רב ׁש ל  פּ טירתוֹ  קדם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ[בּ אוּ ר:

ואני  לאבּ ה וּ  אלּ וּ  כּ ל  להם: אמר הם,  ּׁש ל ל וֹ : אמרוּ  אלּ וּ , כּ ל  למי אבּ הוּ : רבּ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָׁש אל 

יגע תּ י] לריק  .אמרתּ י ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לריק  חיּ יו ימי   בּ מ ׁש יגיעת וֹ  ׁש היתה חׁש ב אבּ הוּ  ׁש רבּ י  האריז"ל : ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוּ מבאר 
יגיעתוֹ ו  ידי על  זכה  דּ אמת  אלּ י בּ א א בּ עבוֹ דת וֹ , תּ וֹ עלת  ׁש וּ ם  ראה לא כּ י  ,ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וצ דּ יק צדּ יק לכל  המבטחין עוֹ למ וֹ ת, "ׁש "י " סוֹ ד ׁש הם ["רי"ק "ל"י "ׁש " ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

מ "רי"ק"] הפ ׁש הוּ א "י"ׁש " רוֹ מזים גּ ימטריּ א ל וֹ  ׁש הראוּ  נהר וֹ ת הי"ג אלּ וּ  ועל ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌
עוֹ למ וֹ ת. ◌ָ◌ַ◌ְלׁש "י

נהרי י"ג כר לתרה יהר זי ְְְֲִִֵֵַַָָָָהעסק
ְְֲַאפרסמ

י "ג שׂ כר וֹ  הראוּ  אבּ הוּ  לרבּ י בּ מּ דר ׁש , ואמר וּ  כּ תב : דּ בׁש " "יער וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַוּ ב סּ פר 
אמרתּ י  ואני אמר  לאבּ הוּ , ליהּ  אמר וּ  למאן, אלּ וּ  ואמר  אפרסמוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַנהרי

וכ וּ '. יגע תּ י  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָלריק


רמהה. ר ת רי ההר ע "ב)בספר ז(קכ"ח  מצוה בח לסר הג יל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

איה ודא 'וכ  שלי באגר לי ולמקני חיבא תר למר עי זאה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָואמר,
ואסתלקותא  אחרא  משבחא ייר הא רי ק דא יקרא י דיסתלק ְְְְֳִִִֵַָָָָשבחא

אהר תיב א ועל ,'וכ מכלא י יר ב ')א  רק  כתיב (מלאכי ,מע היב יור ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
( ) מה קיסל לה אסק ואיה ,' וג לוה יהח  א היתה ריתי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

הכ אסק החילא א היתה ריתי  תיב נ ר  האי ועל אחרא, נ ר  י ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ועאל אתי לעלמא וזכי עלמא  האי וזכי לבני, ני למחמי וזכי , לְְְְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָוה

תיב  ועלי , ידי ימחי מא ולית רעי ב ')תליסר קי"ב  יה)אר ר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
.רילי אר  ח זרח לעד , ע מדת  וצדקת  בית וער  ה ,'וג זרע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹיהיה
לאברה ברי אר כל נ ר  ההא  לד קנא  רי קיא מלא דיְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָ
ר  ה זכה לא ניזי עלמי בעי ל עאל ואיה 'וכ חבא ינפ עבד  ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָד 
א וז לציקא  רמי וזכ עלא ה נ א  ני ידעי  הו ואלמלא אחרא. ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָנ

:'וכ יח תר רדי מא ורדפי  תרייהא אזלי   הו , גינייהְְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
יאנ אחר  לר צרי זאי אמר, רמה ר ת  חת ההר ספר    ר]ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ר דה בד   תעה ה בח הא וזה  ל כר ת א ולקנת   ביְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָח
י ור ,אהר תב זה ועל מהל, יתר היא ז ועלה אחר , מבח יתר  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹה א
מתע ה  אד   תוא ,לוה יהח א היתה ריתי  וכתב .מע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה יב 
ריתי  ת ב זה אד  ועל אחר. אד   ע לה א מה עלת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלה
לעוה "ב, וזכה בעוה"ז וזכה לבניו  ני לראת  וזכה  לוה יהח  א ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

יהיה  אר ר תב ועליו  יד מחה מי ואי ערי ערה  ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹועלה
אר  ,רילי אר  ח זרח לעד  עמדת  וצדקת בית וער ה .ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹזרע
 ר הרכת כל ת א מבר  אד   תא ל קלדי מבר ד ה ל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָה
נעלמי עלמת   בעיל עלה וה א ,בילח נפת עה א ר  ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלאברה
נמ זכת  עלת ה  אד ני דעיי הי וא אחר , אד  ה זכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹא

ו   יקיל:[יח אחר דר מי דפיור אחריה לכיה הי ,ר עב כי ז ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

מהר"ו. יחת רמד)ספר – ר (א ת  אי ,יאנ מחבי מאחד  מעי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ני   לברכה, נזכר נר ל אמר אמת, ה את  ועבד  מי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוירא
רק  .יהח ימי ל על מה לה מראה רית ה אי ה ' עבדי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאד
אמר  לברכה נזכר נר והבני . על מה ירא אז  הא, לע ת מ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאחר 
,ה עבדת  עסק בר מה  דע יל לבל התחק ת לעני זה בר  ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹל
מה  חיו ימי ל לראת יכל אינ י י עה .  עצמ ראה אינ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻועדי

לעיל. ז ר   לאחר א י ְְְִִִֵֶַַַַַָָעל

את   הא רי עבד  י על  א ,י דה מחז "ל מפרת גמא  לנ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהרי
זה  בר על, מה  ל לראת זכה לא עצמה, למ ת חי ימי ל ראְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
מ ,לה כה ה דרגת  עצ את טירת  קד  ל הרא  אפ ל רְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
א  מחמת  לריק  ויגיעת  דתעב ל היתה חב י אה, ל למי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹו אל ,

.תמ עד ל  ל  ְְֶַהרא

וּ מצווֹ ת. תּ וֹ רה בּ שׂ כר  אבּ הוּ  ר בּ י  יכ פּ ר  וׁש ל וֹ ם חס אי בּ אוּ ר , ְוצרי◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
קיסר  ל בּ י  קר וֹ ב היה אבּ הוּ  ר' יד וּ ע  כּ י ׁש כּ תבתּ י , כּ מ וֹ  דּ ברים ׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוּ פׁש וּ טן
כּ ן  ואם וכ וּ ', קיסר  ל בּ י  אתי אבּ הוּ  ר בּ י  הוי כּ ד  בּ גּ מ' כּ מבאר ׁש ם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוׁש כיח
זמן  וצרי רב  דּ ר קיסר  מוֹ ׁש ב לרוֹ מי  אבּ הוּ  ר בּ י  מוֹ ׁש ב ישׂ ראל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמארץ
ׁש ם, הל בּ חנּ ם לא כּ י וּ להׁש תּ דּ ל הקּ יסר  אל  לבוֹ א  ׁש ם וגם וחזרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ הליכה
גּ דוֹ לים  מלכים ׁש כּ ן וּ מ כּ ל שׂ רים פּ תחי  למבקּ רי  כּ נּ וֹ דע רב זמן כּ ן גּ ם ָצרי◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
והיה  מהתּ וֹ רה רב זמן כּ ן ידי על  בּ טּ ל  כּ ן ואם ההם, בּ יּ מים  רוֹ מי קיסר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְכּ מ וֹ 

וכ דּ וֹ מה. חברים דּ בּ וּ ק המּ דרׁש  מבּ ית ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָפּ רוּ ׁש 

ל ׁש ם  ע מּ הם עוֹ סקים יהי וּ  צבּ וּ ר  בּ צרכי והעוֹ סקים בּ מּ ׁש נה אמרוּ   ַא◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ א  והינוּ  ע שׂ יתם, כּ אלּ וּ  הר בּ ה שׂ כר  עליכם  אני  מעלה וא תּ ם ֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
טוֹ בים, וּ מעשׂ ים הלּ מּ וּ ד נתמעט צ בּ וּ ר , בּ צרכי עוֹ סקם ידי  על  כּ י ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיצטער וּ 
מעשׂ ים  עשׂ יתם כּ אלּ וּ  הר בּ ה שׂ כר  עליכם אני  מעלה כּ י תּ יראוּ , אל  ל וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
בּ צרכי  יּ גע ׁש מּ ה ׁש פּ חד אבּ הוּ  ר בּ י  ענין וזהוּ  בּ ׁש למ וּ ת , ות וֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִטוֹ בים
ועבוֹ דת  תּ וֹ רה כּ ן ידי על  מעט כּ י לריק, הכּ ל  וכדּ וֹ מה, קיסר ל בּ י   והל ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִצבּ וּ ר 

לר  אמר וֹ  וזהוּ  יגעתּ י ה', הוּ א ז יק  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  כּ י  ממים ל וֹ  הראוּ  אבל , ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מאד. הר בּ ה וּ שׂ כרוֹ  מק וֹ ם מ כּ ל שׂ כר  ל וֹ  ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָקבע

– קדה  ׁש ערי  בּ סּ פר  זי "ע  ויטאל  ח יּ ים ר בּ י  ז )וכתב ׁש ער ב מזכּ י (חלק : ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ז"ל  ר בּ וֹ תינוּ  אמר וּ  ספ"ח)לחיּ ביּ א: רבּ א להעמיד (אל יּ הוּ  אלקנה זכה ל מּ ה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

אדם  לבני וּ מעלה לרגל  עוֹ לה ׁש היה מ פּ ני  ואהרן, כּ מׁש ה ׁש קוּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש מ וּ אל
ׁש כּ ת וּ ב כּ מ וֹ  אחריו, נ וֹ הג בּ נוֹ  ׁש מוּ אל  וכן אוֹ תן, וּ מזכּ ה ע מּ וֹ  (ׁש מ וּ אלהר בּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ז') כּ י א' הרמתה וּ ת ׁש וּ בת וֹ  ישׂ ראל את  וׁש פט וגוֹ ' והגּ ל גּ ל אל בּ ית  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוסבב
מוּ ם אלּ א מעל וֹ תיו לכל  זכה לא ואברהם בּ ית וֹ , ה')ׁש ם י"ב ואת (בּ ראׁש ית  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

וּ כתיב בּ חרן, ע שׂ וּ  א ׁש ר  י "ח)הנּ פ ׁש  י"ח גּ דוֹ ל (ׁש ם לגוֹ י יהיה הי וֹ  ואברהם ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אינן  הדּ וֹ ר וֹ ת  ראׁש י  וכל  וגוֹ ', ה' דּ ר וׁש מר וּ  וגוֹ ', יצ וּ ה אׁש ר  ידע תּ יו  כּ י  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוגוֹ '

זוֹ . ס בּ ה על  אלּ א נענׁש ים  אינן אוֹ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִזוֹ כין

תמח ויב זכה חכ ספרי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהדיס
וז"ל : מחיּ ים" "צוּ אה בּ ספר וֹ  זיע"א, פלאג'י חיּ ים ר בּ י  הקּ דוֹ ׁש  ר בּ ינ וּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכתב
בּ עצמוֹ  ׁש החכם ספק ואין בּ מחצּ תוֹ ... ויוֹ ׁש ב זוֹ כה חכם  ספרי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהמּ דפּ יס
מאדם  וׁש מעתּ י  הבּ א. לע וֹ לם כּ ׁש בּ א אוֹ הביו, סיעת עם לקראתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ צא 
ׁש נים, כּ מּ ה זה ׁש נּ פטר  גּ דוֹ ל  רב אצל  יוֹ ׁש ב אחד הבּ ית  לבעל  בּ חלוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה
ספר  הדפּ יס ׁש הלּ ה ידע  ולא , לכ ההדיוֹ ט זכה  אי והת פּ לּ א ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש תּ וֹ מם

עכ "ל. הקּ דוֹ ׁש ים. מ סּ פריו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד 

הקּ ד וֹ ׁש ? הרׁש בּ "י  בּ מחצּ ת ל ׁש בת  ר וֹ צה לא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִמי

זה!הלא בּ עד י תּ ן דּ עלמא  חללא וכל  ! לכ כּ מהּ  לב כּ ל  ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

נפ ׁש וֹ " בּ עד יתּ ן לאיׁש  אׁש ר  ד')"וכל ב ' פּ רק .(א יּ וֹ ב ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הזוֹ הר  ׁש עוּ רי את להפיץ לעזר  אלינוּ , יתקר  זה לכל  לזכּ וֹ ת  ׁש רוֹ צה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִמי 
הקּ דוֹ ׁש . הר ׁש בּ "י  לבר כּ ת ויזכּ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 

תורה  ספר  אפילו במזל  תלוי  הכל  חז"ל  דברי  להמליץ אפשר  זה ועל 
שסט חשבהיכל זכינו הרבים  מזכי  שבזכות ושבע, שבעים גימטריה מזל 

לאלוקים, עז תנו בבחינת  ש "ח, 77 רק עולה הקּ ד וֹ ׁש  77זוֹ הר גימטריה (עז  ַ◌ַ◌ָ◌

מעלה של  לפמליא ועילוי  כח נותן הקדוש )טובזה הזוהר  ספר  את  המכניס וכל 
העליון. ממזל  לברכה יזכה לביתו

לגאולה נזכה שבעקב המצוות שמירת ידי על
הקדוש. רש"י  דברי פי על  הפסוק את לבאר  נחזור  ועתה

אוֹ תם", ועשׂ יתם וּ ׁש מר תּ ם האלּ ה המּ ׁש פּ טים את  תּ ׁש מעוּ ן עקב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה
ה' וׁש מר  תּ ׁש מע וּ ן . בּ עקביו דּ ׁש  ׁש אדם הקּ לּ וֹ ת  מצווֹ ת אם  ז"ל, ר ׁש "י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵפּ ירש 

הבטחתוֹ .  ל י ׁש מר  – וגוֹ ' הבּ רית את   ל  ֱאלקי◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יכוֹ לים  ואי בּ עקביו, דּ ׁש  ׁש אדם הק לּ וֹ ת  מצווֹ ת זה מה נח ׁש ב, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַבּ וֹ אוּ 
בּ קלּ וּ ת. זה את  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלתקּ ן

שבחלק  חלב  באיסור  יכשלו דמשיחא שבעקבתא חיים, בעץ ◌ֶ◌ֵכתוב
שנים  הרבה  נכשלו שבחו"ל האחרון, בדור  רואים אנו וכך  אחוריים.
וידוע רח"ל . חלב שאכלו וגילה מא"י  אחר מנקר  שבא עד חלב, באיסור 
ניצלו  וכך  בהמה, בשר  חייהם כל  אכלו לא שם הגדולים שהצדיקים

רח"ל. כרת  איסור שהוא חלב  מאיסור 

ע "ב)חז"לוכדאמרו מט דף אסור (פסחים  הארץ  עם אומר  רבי  תניא :
בשר החיים (בהמה)לאכול  ובכף והעוף". הבהמה תורת "זאת שנאמר 

יוכל  האר "י  הכוונות  סוד לכוון שיודע מי דרק כתב: פלאגי  חיים לרבי
בשר. לאכול

מוסר  זי "ע )ובשבט האיתמרי  אליהו ומזהיר (לרבי מאוד מאריך  ל "ו פרק
כלל. בהמה בשר לאכול שלא  לכל,

מימיו  זי"ע , כדורי  יצחק רבי המקובלים זקן האלוקי דהמקובל  וידוע
עוף, מעט שאכל  כיפור  יום בערב מלבד ועוף , בהמה בשר כלל  אכל לא

דג. מעט ובפורים

שמעודו  זצ "ל  אליהו מרדכי  רבי המקובל הגדול  הצדיק על  שמעתי  וכן
לגדולתו  זכה ולכך בהמה, בשר ולא עוף בשר לא אכל  לא שנה  13 בן

זיעוכי "א. ובנסתר  בנגלה

היום  כל  קוינו לישועתך "כי עשרה בשמונה יום בכל  מתפללים אנחנו
– ברחמים" לציון בשובך עינינו "ותחזינה ואומרים – לישועה" ומצפים
בכל  לו אחכה המשיח... בביאת  שלימה באמונה מאמין "אני אומרים עוד

בא? לא  משיח למה אחד , פה שואלים כולם  שיבוא", יום 

יסודיים: דברים שני כותב  לישועה" "צפית  בספרו זצ "ל  חיים החפץ

לחכות  שצריכים ב. ועונש. בשכר  להאמין הוא היהדות שיסוד א .
המשיח. ביאת  על  ולקוות 

ומזה  בשנה, פעם לחודש  באוניה למסחר שנוסע לסוחר במשל : ומסביר
אותו  שיקח המכונית  את  שהזמין אחר  השנה. לכל  פרנסה לו יש החודש
מפחד  והוא עובר הזמן מגיע, לא והמכונית  ומחכה עומד  הוא לאוניה,
הזמן, כל השעון על ומסתכל  בלעדו, תצא והאוניה הזמן את  שיפסיד
תלויה  השנה כל  של  הפרנסה כל  יהיה, מה מגיע, לא הוא אוי , וצועק

הזאת. בנסיעה


היא ז. יקרה ה סק על ז"ל  מאמר ד ע א מצוה, ל  כר ל  י ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָבו אי

ל לער יעימ לא מי חפצי  אפ , וי לא חפצי וכל ניניְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמ
זה  ועל , המח רה טל רק ,ט ארת טל י הסק על  אמר ועד  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹרה ,
נהרי  י"ג מי הר זה ועל  לרי "ק, הרה נגד  הל החיב הא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹר י
ועה  .עצמ מד מ הא יהר זי למע  הל  מה כיא, ְְְְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָאפרסמ נא
לעי תיזכ  ליכ  אחרי זה א א זוה"ק למד אה   עצמ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻֻה ע

.למד עצמ אה כא ְְְְְִַַַָָָָער

ה ח. לכארה היכל. רה  ספר אפי ל ל י הל חז"ל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאיתא

הפר  ציא הא  הל הרי מה, ",היכל " ויקרא מההיכל  רה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
היכל? עמד ולא   ראי הל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוזה

,לפר הריאההנראה  אמצע ריד ידי על  רה הפר ימב א ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ציא ולא היכל היה  רה לפר רצי  י תר אז 'וכ לגברא ברא  יְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אמת וזה  .תמצוהא מת  כר. לי מק ,מימק יחידי רק זאת מצוה  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
 הי דק  והאר דר ה הית העדת,  מ הט וזה .להע ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעבר

ה "ל  ל על  .עדת  ֵַַַָ
זה .ט. סק בא ר זצ"ל, אלזי ו להגר"ח החיי נפ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹועיי
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שהכל  ולהרגיש  יום בכל לו אחכה המשיח, לביאת לחכות  צריכים כך 
בגאולה. תלוי 

ביאתו? לקרב יכולים ובמה

במהרה?ואיך  להיגאל נזכה  מאמץ ובמעט מעט בזמן

אחת  בּ ׁש עה הקּ בּ לה ׁש לּ מּ וּ ד כּ וֹ תבים:  מל וה כּ סּ א ויטאל  חיּ ים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י 
בּ כף  וּ פסק תּ מימה, ׁש נה ה פּ ׁש ט בלימ וּ ד יעשׂ ה ׁש לּ א מה תּ יקוּ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיע שׂ ה

קנ"ה)החיּ ים ה קּ בּ לה (בּ סימן כּ לּ ימ וּ ד בּ גירסא הקּ דוֹ ׁש  זוֹ הר הלּ וֹ מד דּ גם , ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
פּ על  דּ גדוֹ ל ז"ל , המּ קבּ לים כּ תבוּ  אוֹ מר : זצ"ל  חי  אי ׁש  הבּ ן וּ מרן ל וֹ , ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵיחׁש ב
מעסק  הנעשׂ ה מן י וֹ תר  פּ עמים אלף ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם התּ וֹ רה מעסק ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲהנעשׂ ה 
ול מּ וּ ד  מצוה ׁש כּ ל  אוֹ מר צ דּ יקים והאוֹ רחוֹ ת עכל"ק. החוֹ ל . ימי  ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהתּ וֹ רה

אלף. כּ פ וּ ל  ער כּ וֹ  ׁש בּ שׂ מחה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָתּ וֹ רה

תּ וֹ רת  ׁש נה פּ עמים אלף לּ ימּ וּ ד ׁש ווה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת אחד ׁש עה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
תּ וֹ רה. ׁש עוֹ ת מלי וֹ ן ׁש וה וּ בשׂ מחה – ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהנּ גלה 

וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  ל וֹ מד יהוּ די  כּ אׁש ר  זי "ע : ר בּ וֹ תינוּ  מ דּ ברי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַהע וֹ לה
ׁש נה מלי וֹ ן ׁש ל  לער אחת  בּ ׁש עה עוֹ לה הקּ ד וֹ ׁש " בּ ימי "הזּ הר  פּ ׁש ט (למּ וּ ד ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

.החוֹ ל) ַ◌

אני ר יאמר ִִַַַָָֹהח
מליון  לנו יש  ביום, שעות 10 שלומדים אברכים 10,000 בעצמך : הגע
אחת  שעה רק שלומד קטן ילד אפילו או פשוט יהודי וכאשר  תורה, שנה
דברי  בנו יקויים וכך  תורה . שנה מיליון שווה כן גם הקּ דוֹ ׁש , זוֹ הר  ◌ָ◌ַ◌ַבשבת 

יואל י')הנביא לזה (ד' לזכות  יכול  יהודי  וכל  אני" גּ בּ וֹ ר  יאמר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ"החלּ ׁש 
ברחמים. המשיח את  ולהביא

הוא  היהדות  שיסוד חיים החפץ של  הראשון הדבר  את  נזכיר  ועכשיו
הזוֹ הר  בלימוד לזכות יכולים גדול שכר באיזה ועונש , בשכר  ◌ַלהאמין

◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש .

ד  שקיום רואים אנו כך  וגם אם  ועונש , שכר  לענין גם  חיים, החפץ  ברי 
הקּ דוֹ ׁש . הזוֹ הר  בלימוד ותלויים  קשורים המשיח, לביאת  לחכות ◌ָ◌ַ◌ַלענין

תורת  לנו מתגלה הסוד תורת  לימוד  ידי  שעל האריז"ל  בכתבי כתוב
אברכי  מעידים וכבר בעין, עין זה את  לראות  זוכים  כולנו ובדורינו  הנגלה,
הזוהר  דבש מצוף שטעמו שאחרי פשוטים, יהודים ואפילו הכוללים
בתורה  נפלאים חידושים לחדש  מוחם ומתרחב לבם נפתח  הקדוש

מצויינים  חיבורים לחבר  לחבר וזכו .יהקדושה,

שלו  סבא אשר  הקדוש, זוהר  בחברותא אתו לומד שאני  חבר  לי  יש 
יוסף  עובדיה רבי  הגדול הגאון מרן להבחל "ח עם קבלה ביחד למד זצ"ל
שנה  כשישים לפני  בקהיר  במצרים הקהילה רב כשהיה יום, כל שליט"א

תש"י ) – תש"ז  הנגלה.(בשנים  בתורת  גם  בּ דרא חד להיות  זכה זה ובזכות  ,ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
שרעבי  מרדכי  רבי הקדוש  המקובל  שנה  כ –50 לפני  עוד עליו קרה  וכבר 

והדרו". הדור "פאר  זצ "ל ,

באצבע הוראה של השכר גודל
עם  יחד הלכה זצ "ל  מווילנא הגאון של  הרבנית מדהים: סיפור נספר 
של  חברתה צדקה, לאסוף כשהלכו אחת  פעם צדקה . לאסוף חברתה
אולי  ואמרה: מהם, במרחק שעמדה אשה על  הצביעה מווילנא הרבנית 

הסכם, ביניהן עשו וחברתה הרבנית כך  אחר  צדקה? לנו תתן הזו האשה
שדנו  איך  לה, לספר לחברתה בחלום תבוא העולם מן  קודם שיפטר  מי

העליון. בעולם אותה

אין  וסיפרה: בחלום ובאה קודם, נפטרה מווילנא הרבנית  של חברתה
יכולה  אני  אחד דבר  אבל  מעלה, של  בבי "ד שם היה מה לגלות  רשות  לי
זה  צדקה, לקבל  הזאת לאישה ללכת באצבע לך  שהראיתי שזה לספר,

הזה. בעולם זאת להבין אפשרות ואין הרבה, שם שווה

בואו  באצבע , הוראה של  השכר גודל כבר  יודעים שאנחנו עכשיו
שמעורר  או הקדוש , זוהר ללמוד לחבירו אומר  אדם בן אם ונחשוב,
של  הזכויות  כל מקבל  הוא המדרש , בבית  הקדוש  בזוהר שיעור  לעשות 

הלומדים  הנביאיאכל וכדברי  ג), סד פרק  לא (ישעיה ׁש מעוּ  לא  ֹ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֵ"וּ מעוֹ לם
למח  יעשׂ ה  זוּ לת אלהים ראתה לא עין ל וֹ ".האזינוּ  כּ ה ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הקּ דוֹ ׁש , זוֹ הר אחת  שעה רק  שבת  כל  שילמד אחד יהודי רק אפילו ◌ָ◌ַ◌ַכי 
שיכול  בעולם מחשב עוד אין יקבל, שהוא הזכויות  לספור אפשר אי 
ומציל  ישראל לכלל  בונה הוא מגן" "חומת וכמה שלו, השכר כל לספור

העולם. לכל ומזכה

דש  שאדם הקלות  המצוות  אם אומר : הקדוש שרש"י  מה נבין ובזה
תשמעון. בעקביו

על  שמקבלים תורה שעות מיליון של  הגדול השכר מרומז, הזה ברש "י
בנקל  יכול  אדם וכל  קלה, מצוה  שזה אחת  בשעה הקדוש זוהר  לימוד ידי 
הברית  את  לך  אלוקיך  ה' "ושמר הפסוק יקויים  זה ידי  ועל  זה, את לקיים

בתורה. הכתובות הברכות  וכל  וכו', לאבותיך" נשבע אשר  החסד ואת 

השירים שיר  חדש  בזוהר ע "ב]כתוב  פ"ו התורה [דף בסודות העוסקים :
מתעטפת  היא שנה, ועשרים מאה לאחר  למעלה עולה נשמתם  כאשר
לגשת  יכולים לא והחיצונים הקליפות וכוחות  התורה, סודות של באור
אותה  את  חוקק  שהקב "ה אלא עוד ולא הנשמות , באותם  ולהתאחז
משתעשע וגם הקדושה, השכינה  של  בלבוש  חיותה בחיים עוד הנשמה 
לומד  שלא ומי הבא, ועולם עוה"ז עולמות  ב ' שיורשת אלא עוד , ולא  בה ,
ולמד  טובים מעשים לו יש אפילו לעוה"ב , יעלה כאשר  התורה, סודות
העליון, עדן מגן אותו דוחים הסוד, תורת למד ולא וכו', ופוסקים ש "ס
את  העליונים בעולמות  אותו מלמדים הבין, שלא אפילו למד  הוא ואם

התורה. בסודות ולעסוק גבוהות  בישיבות לישב ויכול הסוד , תורת 

בתהלים אומר  השלום עליו המלך  ב')דוד גוֹ ים (פרק רגׁש וּ  "למּ ה :ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ועל  ה' על  יחד נ וֹ סד וּ  ור וֹ זנים ארץ מלכי יתיצּ בוּ  ריק. יהגּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ְוּ לאמּ ים
מכינים  ושלום וחס מתרגשות  שהאומות  איך  רואים וכבר ◌ִ◌ְמ ׁש יחוֹ ".

רח"ל. למלחמה

פ "ג ד')ובפרק – ג ' וּ מ שׂ נאי (פסוקים יהמי וּ ן  א וֹ יבי הנּ ה "כּ י  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִכתוב:
תורה  ודברי  :" צפ וּ ני על  ויתיעצוּ  סוֹ ד יערימ וּ   ּעמ על  ראׁש , כפטיש נשׂ אוּ  ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

והשונאים  יהמיון האוייבים מה מפני  כחומר, ומתבאר  סלע, יפוצץ
הסוד, מתורת  ערומים מלשון סוד" יערימו ש "עמך מפני ראש, מרימים
הקדוש  הזוהר לימוד ידי  על  ורק אך הוא להינצל  היחידה שהעצה וכידוע 

ההצלה) סוד על זי"ע , הרמח"ל  דברי  הזוהר באור .(עיין

אירן? של אטום מפצצת  מפחד לא מי 

יום  ילד מה יודע  ומי – נמצאים! אנו שבו המצב את יודעים !!!יבכולנו


הקדושי . הזוהר בלימוד  ומתגלה  טמו הגנוז" ה"אור שהרי זה לכל  זכו  ובוודאי

הזוהר) באור ראה , צדיקי ועוד יששכר , הבני לחדש(כדברי זוכי וכ הנשמה, את  ומאיר ,
בתורה . נפלאות 

ברכותיא. ע "ב)ובמסכת  לד כל(ד  יוחנ רבי אמר אבא  בר חייא רבי אמר  :
פרקמטיא  ולעושה חכ לתלמיד בתו  למשיא אלא נתנבאו לא  כול הנביאי
לא  עי עצמ חכמי תלמידי אבל מנכסיו   חכ תלמיד  ולמהנה  חכ לתלמיד 

יוחנ רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר  לו למחכה יעשה  זולת  אלהי ראתה
לא  עי הבא לעול אבל המשיח לימות  אלא  נתנבאו  לא כול הנביאי כל

.זולת אלהי ראתה
שליט "א,יב. אלישיב שלו יוס רבי הצדיק הגאו מר של דברו  נשמע וכבר 

זכויות  וצריכי , העול ממלחמת יותר ח"ו מסוכ להיות יכול היו שהמצב
ומצוות . בתורה  ולהרבות  ישראל, בע גדולות 

מגלים  השלום, עליהם יוחאי בן שמעון ורבי הנביא , אליהו רבינו, משה
זוֹ הר  שילמדו אלו ורק ברחמי, גלותא מן יפקון הזוהר  בספר  שרק ◌ַלנו,

הקּ דוֹ ׁש . הזוֹ הר  שהוא נח בתיבת ינצלו ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 

תיקוני  של היומי דף יום כל  ללמוד ונתחיל ביחד כולנו ונתאחד בואו
ב"קול  ולשמוע ללמוד  גם אפשר  וזה ביום, דקות  שתי  רק  לוקח שזה זוהר ,
השכינה  תיקוני למען אחת שעה נלמד קודש  ובשבת  בטלפון, הזוהר"

ורעות,יגהקדושה  קשות גזירות כל  מעלינו יתבטלו יתברך, השם ובעזרת ,
גלותא  מן יפקון דא בספרא הרשב"י , שכתב  כמו ברחמים, לגאולה ונזכה

ברחמים. הגלות  מן נצא  הזה  בספר  ברחמי ,

לפטירתו, סמוך  דוי  ערש  על בשכבו הקדוש  הרש "ש  לנו שגילה וכמו
"יודע זיע"א: יצחק  חזקיה רבי  לבנו אמר  כאשר צוואה מעין לנו השאיר
לחרות, ישראל  עם יצא הקבלה וכתבי הקדוש הזוהר שבזכות  אני 
מה  הסוד צדקינו"..."ותורת  משיח וביאת  גאולתינו תלויים זה ובלימוד

עליה"? 158]יהא  עמ ' הרש"ש [ספר

תובעות  בעולם, מרחפות וקדוש  צדיק אותו של  האחרונות מילותיו
עליה?!"... יהא מה  הסוד "ותורת לקיימן. ומפצירות  עלבונן,

בכל  היקר  מזמנכם הקדישו לאלוקינו. דרך  פנו במדבר  קורא והקול
ברוחניות  – כולו הדור  ולהצלת  העם, ישועת  בשביל  שמיים, לשם יום

ובגשמיות.

הגדולים בכוחינו כולנו, נתגייס בואו הדבר, בידינו המצב, את  לשנות
נערים, עם זקנים ובינונים, צדיקים פשוטים, עם גאונים הקטנים, עם
התחילו  רבן, בית  של  תינוקות עם מלמדים בחורים, עם שיעורים מגידי
ונפעל  הקדוש, הזוהר  לימוד את  ולקיים ולעשות לשמור  וללמד ללמוד

ברחמים. צדקינו משיח את ולהביא לקרב זו בדרך

חניכו  עם מחנך  בנו, עם  ילמד אב קטנים, על  גדולים  להזהיר  במיוחד
תלמודם  יחדור  כך תיישים, אין גדיים אין אם שהרי  תלמידו, עם ומלמד
תקבל  הסוד ותורת ולכוללים, לישיבות  תורה, לתלמודי  מנערותם ,
בהקדמה  מלך בכסא שכתוב כמו עלייה מבני להיות  ונזכה תנופה,

זוהר. תיקוני  על  לביאורו

שהוא  זוהר, שילמוד צריך  מלמד  זצ "ל , מקאריץ  פנחס רבי  פסק וכבר 
נותן  שהרב  בזה כי לתלמידים, נשמה להמשיך ויוכל  חיים", "עץ בחינת

אמיתית. נשמה מניח בזה  לתינוק, ישר שכל 

ללמדו  למלמד בנו שולח כשאב דברתו: על הוסיף הרזים חכם בספר 
כי  זוהר , לומד בנו של  המלמד אם  לברר , צריך הראשון דבר  תורה , אצלו
אפשר  אי  וגם – לבנו ימשיך המלמד נשמה איזה יודע  מי  אז לא, אם
כמבואר  הקדוש הזוהר לימוד בלי  שמים יראת  קצת  להמלמד שיהיה

הקדושים. בספרים

וממשיך  ומפעיל  מעורר זה  ידי  שעל הקדוש  בזהר הלומד כח גדול  כמה
שאמרו  כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש  השלום, עליו הרשב"י  נשמת את 

ע "ב)בגמרא מה 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 
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  הן

הרשב"י  לנשמת להתקשר  תוכלו רגע בכל  הפשוט בדורנו –ידואפילו
ותושפעו  טובה לכם  יכיר זי "ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות


רבייג . מהגאו מעשה ידוע צדקהוכבר יוס זי"ע,יהודה פורת  ישיבת ,ראש

ברכת לקבל  בא [שני 10 כב] אמת"שבילדותו "האמרי מגור זי"ע,האדמו "ר
והל ,פרקי 24 שבת  למסכת  יש  מה  מפני לחכמי ושאלו  לשאול צדקה  הגר"י 

הספרדיצרי ולכלה  – לישראל זוג  ובת כלה  היא ששבת  בידו, ותשובתו  וחזר ,
לקשט  ראוי ביותר ובשבת  [א ה: ."ח ליודעי כנודע כלה קישוטי 24 שיהיה

הקדושה]. השכינה היא העליונה הכלה
יוע יד . פלא בספר דובב)כתב  תלמיד (ער שכל ז"ל רבותינו פירשו לשונו : וזה

לו  ויש בקבר דובבות שפתותיו הזה בעול משמו  תורה דבר שאומרי חכ
...,שקלי מסכת  בירושלמי שכתוב כמו  ,קונדיטו יי כשותה  רוח ונחת  הנאה

שמד היה  אחת  שפע בספרי והציל כתוב ,בהקי ז"ל אלשי מוהר"מ ונגלה
בתמידות ספרו לומד  שהיה  סיבה מפני  ההפיכה,  מתו עכ"ל.לאחד ,

ביבמות חז"ל ע"א)אמרו צז   ע"ב מדרשא,(צו בי לשמעתא אמר אלעזר  ר ' ...אזל  :
יוחנ ורבי ... איקפד. יוחנ רבי שמע .יוחנ דר' משמיה אמרה טעמאולא מאי

האי ? כולי "קפיד דכתיב מאי  רב: אמר יהודה רב  באהל דאמר  אגורה
עולמי?"?עולמי בשני  לגור לאד לו אפשר הקדושוכי לפני דוד אמר אלא 

בעוה"ז. מפי שמועה דבר שיאמרו רצו יהי ,עול של רבונו הוא: דאמרברו
שמועה דבר שאומרי חכ תלמיד כל יוחי : ב  שמעו רבי  משו  יוחנ רבי 

בקבר דובבות שפתותיו   הזה  בעול ואיתימא מפיו זעירא ב יצחק ר' אמר .
" קראה? מאי נזירא:  שפתי שמעו דובב למישרי לדודי  הול הטוב  כיי וחכ

עליו ישני אצבעו אד שמניח כיו ענבי של כומר מה .ענבי של  ככומר ."
דובב, הזהמיד בעול מפיה שמועה דבר שאומרי כיו  חכמי תלמידי   א

בקבר דובבות שפתותיה.
דבש, יערות בספר זה  על ז)ופירש דרוש  שני מקו(חלק מכל ,להבי היינו ... :

אבל עולמות , בב' דר צדיקאי נשמת  אז מפיו , שמועה  דבר כשאומרי
ש ועומדת ,בלומדי ש בעולמתלבשת עולמות, בב' דר אמרינ שפיר וכ ,

העול ובזה בקברהנצחי בגו נתלבשת ג , דגרמי שפתותיו בהבלא אמרו   כ ,
עכ"ל, בקבר  בגו שנתלבש בקבר, דרוש דובבות  ראשו חלק דבש, ביערות עוד  ועיי)

.טז)
בעני לוצאטו] חיי משה [רבי זצ"ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי כותל [ראה 

לוז ,המערבי  הגוסוד יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד  עצ נשאר  באד :
דגרמי. הבלא נק' והיא הנפש  מ חלק ג ש ויש .המתי בביתלתחית הוא   כ

ואותה לע"ל, הבני יבנה שעליו  לוז זה וה"ס המערבי , הכותל  נשאר המקדש,
דגרמי]. הבלא נק ' עליו  השורה הקדושה

זי"ע הטוב להרי"ח  וחיי תורה חת )ובספר חידושי(מערכת  אומרי א כתב: ,
הוא הרי ,העליו בעול שכבר  חכ תלמיד מקושל לאותו  העליו  מעול בא

הקדוש בזוהר ע"א)כמבואר ר"כ ד פנחס פרשת ג' וז"ל :(חלק דהוה, קלא  חד  שמעו
אתר דכל   דתנינ גבייכו, דאיהו  יאיר, ב פנחס לרבי  אתר  פנו אתר  פנו אמר,
אתר לההוא פקיד עלמא , בההוא  איהו כד דאורייתא, מלי  ביה אתחדש דצדיקא
בההוא לחדתא ,אחרני צדיקייא בגוויה  שרא כד שכ וכל לגביה, ליה ואתי 
למפקד יאיר   ב פנחס רבי אתי  דהוה דא כגוונא  דאורייתא, מלי  דאמרי אתר
 כמלקדמי ואתחדש דאורייתא ,  מלי  מחדתי צדיקייא  אלי ואשכח לאתריה,

קמיה. יאיר ב פנחס דרבי  מלה ההוא 

הזוהר   אומר תרגו שהיה אחד  קול שמעו :מקו מקופנו ב לרביפנו פנחס 
תורה,יאיר דברי בו חידש שהצדיק מקו דבכל שלמדנו , אצלינו , בא שהוא  ,

[העליו] ההוא  בעול הוא  אליו כאשר ובא הזה]  בעול] מקו לאותו  ,פוקד
כעי תורה,  ש ולומדי , מקו אותו לקדש  אחרי צדיקי בו ששורי שכ וכל 
דברי   מחדשי הצדיקי אלו ומצא  מקומו, לפקוד  יאיר  ב פנחס רבי בא הנה  זה
עתה  יאיר,  ב פנחס  רבי ,מלפני שאמר תורה דבר אותו ונתחדש  תורה 

.כא לפניו מתחדש 

הבא:א) בעול במחיצתו  לישב זוכה ספריו  הפצת  ידי  ספריעל המדפיס
מחברי  חכמי התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא מממונו
היה  ואילו  עת, בכל הדעת ותרבה ,לעול החיבור יצא ידו  על  שהרי , הספרי
חז"ל אמרו  והנה ב.  בו . לומדי היו לא , בירכתיי המשכ למקצועות גנוז

יבמות ע "ב)במסכת  צ"ו  ד)הגור זה  ולפי ,ש כדאיתא וכו ' דובבות שפתותיו
גר הוא שהרי במחיצתו, ויושב זוכה הוא  ג מותו , אחרי חי  החכ שיהיה
מרחמוהי  סיעת ע בעצמו  החכ הבא, לעול בא  כשהוא ספק ואי להחיותו ,

פניו. לקבל לקראתו וישלחיוצאי פרשת   אברה ב בספרו  איסטרולסה מהרח "א הגאו)

ע "ב) כ"ג זי"ע).ד חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר שמעתי  וכ).



דרשה לחיזוק לימוד התורה  אור הזוהר 57 ◇ 5אב תשע"ב

שהכל  ולהרגיש  יום בכל לו אחכה המשיח, לביאת לחכות  צריכים כך 
בגאולה. תלוי 

ביאתו? לקרב יכולים ובמה

במהרה?ואיך  להיגאל נזכה  מאמץ ובמעט מעט בזמן

אחת  בּ ׁש עה הקּ בּ לה ׁש לּ מּ וּ ד כּ וֹ תבים:  מל וה כּ סּ א ויטאל  חיּ ים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י 
בּ כף  וּ פסק תּ מימה, ׁש נה ה פּ ׁש ט בלימ וּ ד יעשׂ ה ׁש לּ א מה תּ יקוּ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיע שׂ ה

קנ"ה)החיּ ים ה קּ בּ לה (בּ סימן כּ לּ ימ וּ ד בּ גירסא הקּ דוֹ ׁש  זוֹ הר הלּ וֹ מד דּ גם , ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
פּ על  דּ גדוֹ ל ז"ל , המּ קבּ לים כּ תבוּ  אוֹ מר : זצ"ל  חי  אי ׁש  הבּ ן וּ מרן ל וֹ , ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵיחׁש ב
מעסק  הנעשׂ ה מן י וֹ תר  פּ עמים אלף ׁש בּ ת, בּ יוֹ ם התּ וֹ רה מעסק ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲהנעשׂ ה 
ול מּ וּ ד  מצוה ׁש כּ ל  אוֹ מר צ דּ יקים והאוֹ רחוֹ ת עכל"ק. החוֹ ל . ימי  ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהתּ וֹ רה

אלף. כּ פ וּ ל  ער כּ וֹ  ׁש בּ שׂ מחה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָתּ וֹ רה

תּ וֹ רת  ׁש נה פּ עמים אלף לּ ימּ וּ ד ׁש ווה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת אחד ׁש עה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
תּ וֹ רה. ׁש עוֹ ת מלי וֹ ן ׁש וה וּ בשׂ מחה – ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהנּ גלה 

וּ בשׂ מחה  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  ל וֹ מד יהוּ די  כּ אׁש ר  זי "ע : ר בּ וֹ תינוּ  מ דּ ברי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַהע וֹ לה
ׁש נה מלי וֹ ן ׁש ל  לער אחת  בּ ׁש עה עוֹ לה הקּ ד וֹ ׁש " בּ ימי "הזּ הר  פּ ׁש ט (למּ וּ ד ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

.החוֹ ל) ַ◌

אני ר יאמר ִִַַַָָֹהח
מליון  לנו יש  ביום, שעות 10 שלומדים אברכים 10,000 בעצמך : הגע
אחת  שעה רק שלומד קטן ילד אפילו או פשוט יהודי וכאשר  תורה, שנה
דברי  בנו יקויים וכך  תורה . שנה מיליון שווה כן גם הקּ דוֹ ׁש , זוֹ הר  ◌ָ◌ַ◌ַבשבת 

יואל י')הנביא לזה (ד' לזכות  יכול  יהודי  וכל  אני" גּ בּ וֹ ר  יאמר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ"החלּ ׁש 
ברחמים. המשיח את  ולהביא

הוא  היהדות  שיסוד חיים החפץ של  הראשון הדבר  את  נזכיר  ועכשיו
הזוֹ הר  בלימוד לזכות יכולים גדול שכר באיזה ועונש , בשכר  ◌ַלהאמין

◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש .

ד  שקיום רואים אנו כך  וגם אם  ועונש , שכר  לענין גם  חיים, החפץ  ברי 
הקּ דוֹ ׁש . הזוֹ הר  בלימוד ותלויים  קשורים המשיח, לביאת  לחכות ◌ָ◌ַ◌ַלענין

תורת  לנו מתגלה הסוד תורת  לימוד  ידי  שעל האריז"ל  בכתבי כתוב
אברכי  מעידים וכבר בעין, עין זה את  לראות  זוכים  כולנו ובדורינו  הנגלה,
הזוהר  דבש מצוף שטעמו שאחרי פשוטים, יהודים ואפילו הכוללים
בתורה  נפלאים חידושים לחדש  מוחם ומתרחב לבם נפתח  הקדוש

מצויינים  חיבורים לחבר  לחבר וזכו .יהקדושה,

שלו  סבא אשר  הקדוש, זוהר  בחברותא אתו לומד שאני  חבר  לי  יש 
יוסף  עובדיה רבי  הגדול הגאון מרן להבחל "ח עם קבלה ביחד למד זצ"ל
שנה  כשישים לפני  בקהיר  במצרים הקהילה רב כשהיה יום, כל שליט"א

תש"י ) – תש"ז  הנגלה.(בשנים  בתורת  גם  בּ דרא חד להיות  זכה זה ובזכות  ,ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
שרעבי  מרדכי  רבי הקדוש  המקובל  שנה  כ –50 לפני  עוד עליו קרה  וכבר 

והדרו". הדור "פאר  זצ "ל ,

באצבע הוראה של השכר גודל
עם  יחד הלכה זצ "ל  מווילנא הגאון של  הרבנית מדהים: סיפור נספר 
של  חברתה צדקה, לאסוף כשהלכו אחת  פעם צדקה . לאסוף חברתה
אולי  ואמרה: מהם, במרחק שעמדה אשה על  הצביעה מווילנא הרבנית 

הסכם, ביניהן עשו וחברתה הרבנית כך  אחר  צדקה? לנו תתן הזו האשה
שדנו  איך  לה, לספר לחברתה בחלום תבוא העולם מן  קודם שיפטר  מי

העליון. בעולם אותה

אין  וסיפרה: בחלום ובאה קודם, נפטרה מווילנא הרבנית  של חברתה
יכולה  אני  אחד דבר  אבל  מעלה, של  בבי "ד שם היה מה לגלות  רשות  לי
זה  צדקה, לקבל  הזאת לאישה ללכת באצבע לך  שהראיתי שזה לספר,

הזה. בעולם זאת להבין אפשרות ואין הרבה, שם שווה

בואו  באצבע , הוראה של  השכר גודל כבר  יודעים שאנחנו עכשיו
שמעורר  או הקדוש , זוהר ללמוד לחבירו אומר  אדם בן אם ונחשוב,
של  הזכויות  כל מקבל  הוא המדרש , בבית  הקדוש  בזוהר שיעור  לעשות 

הלומדים  הנביאיאכל וכדברי  ג), סד פרק  לא (ישעיה ׁש מעוּ  לא  ֹ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֵ"וּ מעוֹ לם
למח  יעשׂ ה  זוּ לת אלהים ראתה לא עין ל וֹ ".האזינוּ  כּ ה ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הקּ דוֹ ׁש , זוֹ הר אחת  שעה רק  שבת  כל  שילמד אחד יהודי רק אפילו ◌ָ◌ַ◌ַכי 
שיכול  בעולם מחשב עוד אין יקבל, שהוא הזכויות  לספור אפשר אי 
ומציל  ישראל לכלל  בונה הוא מגן" "חומת וכמה שלו, השכר כל לספור

העולם. לכל ומזכה

דש  שאדם הקלות  המצוות  אם אומר : הקדוש שרש"י  מה נבין ובזה
תשמעון. בעקביו

על  שמקבלים תורה שעות מיליון של  הגדול השכר מרומז, הזה ברש "י
בנקל  יכול  אדם וכל  קלה, מצוה  שזה אחת  בשעה הקדוש זוהר  לימוד ידי 
הברית  את  לך  אלוקיך  ה' "ושמר הפסוק יקויים  זה ידי  ועל  זה, את לקיים

בתורה. הכתובות הברכות  וכל  וכו', לאבותיך" נשבע אשר  החסד ואת 

השירים שיר  חדש  בזוהר ע "ב]כתוב  פ"ו התורה [דף בסודות העוסקים :
מתעטפת  היא שנה, ועשרים מאה לאחר  למעלה עולה נשמתם  כאשר
לגשת  יכולים לא והחיצונים הקליפות וכוחות  התורה, סודות של באור
אותה  את  חוקק  שהקב "ה אלא עוד ולא הנשמות , באותם  ולהתאחז
משתעשע וגם הקדושה, השכינה  של  בלבוש  חיותה בחיים עוד הנשמה 
לומד  שלא ומי הבא, ועולם עוה"ז עולמות  ב ' שיורשת אלא עוד , ולא  בה ,
ולמד  טובים מעשים לו יש אפילו לעוה"ב , יעלה כאשר  התורה, סודות
העליון, עדן מגן אותו דוחים הסוד, תורת למד ולא וכו', ופוסקים ש "ס
את  העליונים בעולמות  אותו מלמדים הבין, שלא אפילו למד  הוא ואם

התורה. בסודות ולעסוק גבוהות  בישיבות לישב ויכול הסוד , תורת 

בתהלים אומר  השלום עליו המלך  ב')דוד גוֹ ים (פרק רגׁש וּ  "למּ ה :ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ועל  ה' על  יחד נ וֹ סד וּ  ור וֹ זנים ארץ מלכי יתיצּ בוּ  ריק. יהגּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌◌ְוּ לאמּ ים
מכינים  ושלום וחס מתרגשות  שהאומות  איך  רואים וכבר ◌ִ◌ְמ ׁש יחוֹ ".

רח"ל. למלחמה

פ "ג ד')ובפרק – ג ' וּ מ שׂ נאי (פסוקים יהמי וּ ן  א וֹ יבי הנּ ה "כּ י  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִכתוב:
תורה  ודברי  :" צפ וּ ני על  ויתיעצוּ  סוֹ ד יערימ וּ   ּעמ על  ראׁש , כפטיש נשׂ אוּ  ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

והשונאים  יהמיון האוייבים מה מפני  כחומר, ומתבאר  סלע, יפוצץ
הסוד, מתורת  ערומים מלשון סוד" יערימו ש "עמך מפני ראש, מרימים
הקדוש  הזוהר לימוד ידי  על  ורק אך הוא להינצל  היחידה שהעצה וכידוע 

ההצלה) סוד על זי"ע , הרמח"ל  דברי  הזוהר באור .(עיין

אירן? של אטום מפצצת  מפחד לא מי 

יום  ילד מה יודע  ומי – נמצאים! אנו שבו המצב את יודעים !!!יבכולנו


הקדושי . הזוהר בלימוד  ומתגלה  טמו הגנוז" ה"אור שהרי זה לכל  זכו  ובוודאי

הזוהר) באור ראה , צדיקי ועוד יששכר , הבני לחדש(כדברי זוכי וכ הנשמה, את  ומאיר ,
בתורה . נפלאות 

ברכותיא. ע "ב)ובמסכת  לד כל(ד  יוחנ רבי אמר אבא  בר חייא רבי אמר  :
פרקמטיא  ולעושה חכ לתלמיד בתו  למשיא אלא נתנבאו לא  כול הנביאי
לא  עי עצמ חכמי תלמידי אבל מנכסיו   חכ תלמיד  ולמהנה  חכ לתלמיד 

יוחנ רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר  לו למחכה יעשה  זולת  אלהי ראתה
לא  עי הבא לעול אבל המשיח לימות  אלא  נתנבאו  לא כול הנביאי כל

.זולת אלהי ראתה
שליט "א,יב. אלישיב שלו יוס רבי הצדיק הגאו מר של דברו  נשמע וכבר 

זכויות  וצריכי , העול ממלחמת יותר ח"ו מסוכ להיות יכול היו שהמצב
ומצוות . בתורה  ולהרבות  ישראל, בע גדולות 

מגלים  השלום, עליהם יוחאי בן שמעון ורבי הנביא , אליהו רבינו, משה
זוֹ הר  שילמדו אלו ורק ברחמי, גלותא מן יפקון הזוהר  בספר  שרק ◌ַלנו,

הקּ דוֹ ׁש . הזוֹ הר  שהוא נח בתיבת ינצלו ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 

תיקוני  של היומי דף יום כל  ללמוד ונתחיל ביחד כולנו ונתאחד בואו
ב"קול  ולשמוע ללמוד  גם אפשר  וזה ביום, דקות  שתי  רק  לוקח שזה זוהר ,
השכינה  תיקוני למען אחת שעה נלמד קודש  ובשבת  בטלפון, הזוהר"

ורעות,יגהקדושה  קשות גזירות כל  מעלינו יתבטלו יתברך, השם ובעזרת ,
גלותא  מן יפקון דא בספרא הרשב"י , שכתב  כמו ברחמים, לגאולה ונזכה

ברחמים. הגלות  מן נצא  הזה  בספר  ברחמי ,

לפטירתו, סמוך  דוי  ערש  על בשכבו הקדוש  הרש "ש  לנו שגילה וכמו
"יודע זיע"א: יצחק  חזקיה רבי  לבנו אמר  כאשר צוואה מעין לנו השאיר
לחרות, ישראל  עם יצא הקבלה וכתבי הקדוש הזוהר שבזכות  אני 
מה  הסוד צדקינו"..."ותורת  משיח וביאת  גאולתינו תלויים זה ובלימוד

עליה"? 158]יהא  עמ ' הרש"ש [ספר

תובעות  בעולם, מרחפות וקדוש  צדיק אותו של  האחרונות מילותיו
עליה?!"... יהא מה  הסוד "ותורת לקיימן. ומפצירות  עלבונן,

בכל  היקר  מזמנכם הקדישו לאלוקינו. דרך  פנו במדבר  קורא והקול
ברוחניות  – כולו הדור  ולהצלת  העם, ישועת  בשביל  שמיים, לשם יום

ובגשמיות.

הגדולים בכוחינו כולנו, נתגייס בואו הדבר, בידינו המצב, את  לשנות
נערים, עם זקנים ובינונים, צדיקים פשוטים, עם גאונים הקטנים, עם
התחילו  רבן, בית  של  תינוקות עם מלמדים בחורים, עם שיעורים מגידי
ונפעל  הקדוש, הזוהר  לימוד את  ולקיים ולעשות לשמור  וללמד ללמוד

ברחמים. צדקינו משיח את ולהביא לקרב זו בדרך

חניכו  עם מחנך  בנו, עם  ילמד אב קטנים, על  גדולים  להזהיר  במיוחד
תלמודם  יחדור  כך תיישים, אין גדיים אין אם שהרי  תלמידו, עם ומלמד
תקבל  הסוד ותורת ולכוללים, לישיבות  תורה, לתלמודי  מנערותם ,
בהקדמה  מלך בכסא שכתוב כמו עלייה מבני להיות  ונזכה תנופה,

זוהר. תיקוני  על  לביאורו

שהוא  זוהר, שילמוד צריך  מלמד  זצ "ל , מקאריץ  פנחס רבי  פסק וכבר 
נותן  שהרב  בזה כי לתלמידים, נשמה להמשיך ויוכל  חיים", "עץ בחינת

אמיתית. נשמה מניח בזה  לתינוק, ישר שכל 

ללמדו  למלמד בנו שולח כשאב דברתו: על הוסיף הרזים חכם בספר 
כי  זוהר , לומד בנו של  המלמד אם  לברר , צריך הראשון דבר  תורה , אצלו
אפשר  אי  וגם – לבנו ימשיך המלמד נשמה איזה יודע  מי  אז לא, אם
כמבואר  הקדוש הזוהר לימוד בלי  שמים יראת  קצת  להמלמד שיהיה

הקדושים. בספרים

וממשיך  ומפעיל  מעורר זה  ידי  שעל הקדוש  בזהר הלומד כח גדול  כמה
שאמרו  כמו עלינו, לרחם כפשוטו, ממש  השלום, עליו הרשב"י  נשמת את 

ע "ב)בגמרא מה 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 
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  הן

הרשב"י  לנשמת להתקשר  תוכלו רגע בכל  הפשוט בדורנו –ידואפילו
ותושפעו  טובה לכם  יכיר זי "ע הרשב"י  ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות


רבייג . מהגאו מעשה ידוע צדקהוכבר יוס זי"ע,יהודה פורת  ישיבת ,ראש

ברכת לקבל  בא [שני 10 כב] אמת"שבילדותו "האמרי מגור זי"ע,האדמו "ר
והל ,פרקי 24 שבת  למסכת  יש  מה  מפני לחכמי ושאלו  לשאול צדקה  הגר"י 

הספרדיצרי ולכלה  – לישראל זוג  ובת כלה  היא ששבת  בידו, ותשובתו  וחזר ,
לקשט  ראוי ביותר ובשבת  [א ה: ."ח ליודעי כנודע כלה קישוטי 24 שיהיה

הקדושה]. השכינה היא העליונה הכלה
יוע יד . פלא בספר דובב)כתב  תלמיד (ער שכל ז"ל רבותינו פירשו לשונו : וזה

לו  ויש בקבר דובבות שפתותיו הזה בעול משמו  תורה דבר שאומרי חכ
...,שקלי מסכת  בירושלמי שכתוב כמו  ,קונדיטו יי כשותה  רוח ונחת  הנאה

שמד היה  אחת  שפע בספרי והציל כתוב ,בהקי ז"ל אלשי מוהר"מ ונגלה
בתמידות ספרו לומד  שהיה  סיבה מפני  ההפיכה,  מתו עכ"ל.לאחד ,

ביבמות חז"ל ע"א)אמרו צז   ע"ב מדרשא,(צו בי לשמעתא אמר אלעזר  ר ' ...אזל  :
יוחנ ורבי ... איקפד. יוחנ רבי שמע .יוחנ דר' משמיה אמרה טעמאולא מאי

האי ? כולי "קפיד דכתיב מאי  רב: אמר יהודה רב  באהל דאמר  אגורה
עולמי?"?עולמי בשני  לגור לאד לו אפשר הקדושוכי לפני דוד אמר אלא 

בעוה"ז. מפי שמועה דבר שיאמרו רצו יהי ,עול של רבונו הוא: דאמרברו
שמועה דבר שאומרי חכ תלמיד כל יוחי : ב  שמעו רבי  משו  יוחנ רבי 

בקבר דובבות שפתותיו   הזה  בעול ואיתימא מפיו זעירא ב יצחק ר' אמר .
" קראה? מאי נזירא:  שפתי שמעו דובב למישרי לדודי  הול הטוב  כיי וחכ

עליו ישני אצבעו אד שמניח כיו ענבי של כומר מה .ענבי של  ככומר ."
דובב, הזהמיד בעול מפיה שמועה דבר שאומרי כיו  חכמי תלמידי   א

בקבר דובבות שפתותיה.
דבש, יערות בספר זה  על ז)ופירש דרוש  שני מקו(חלק מכל ,להבי היינו ... :

אבל עולמות , בב' דר צדיקאי נשמת  אז מפיו , שמועה  דבר כשאומרי
ש ועומדת ,בלומדי ש בעולמתלבשת עולמות, בב' דר אמרינ שפיר וכ ,

העול ובזה בקברהנצחי בגו נתלבשת ג , דגרמי שפתותיו בהבלא אמרו   כ ,
עכ"ל, בקבר  בגו שנתלבש בקבר, דרוש דובבות  ראשו חלק דבש, ביערות עוד  ועיי)

.טז)
בעני לוצאטו] חיי משה [רבי זצ"ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי כותל [ראה 

לוז ,המערבי  הגוסוד יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר  אחד  עצ נשאר  באד :
דגרמי. הבלא נק' והיא הנפש  מ חלק ג ש ויש .המתי בביתלתחית הוא   כ

ואותה לע"ל, הבני יבנה שעליו  לוז זה וה"ס המערבי , הכותל  נשאר המקדש,
דגרמי]. הבלא נק ' עליו  השורה הקדושה

זי"ע הטוב להרי"ח  וחיי תורה חת )ובספר חידושי(מערכת  אומרי א כתב: ,
הוא הרי ,העליו בעול שכבר  חכ תלמיד מקושל לאותו  העליו  מעול בא

הקדוש בזוהר ע"א)כמבואר ר"כ ד פנחס פרשת ג' וז"ל :(חלק דהוה, קלא  חד  שמעו
אתר דכל   דתנינ גבייכו, דאיהו  יאיר, ב פנחס לרבי  אתר  פנו אתר  פנו אמר,
אתר לההוא פקיד עלמא , בההוא  איהו כד דאורייתא, מלי  ביה אתחדש דצדיקא
בההוא לחדתא ,אחרני צדיקייא בגוויה  שרא כד שכ וכל לגביה, ליה ואתי 
למפקד יאיר   ב פנחס רבי אתי  דהוה דא כגוונא  דאורייתא, מלי  דאמרי אתר
 כמלקדמי ואתחדש דאורייתא ,  מלי  מחדתי צדיקייא  אלי ואשכח לאתריה,

קמיה. יאיר ב פנחס דרבי  מלה ההוא 

הזוהר   אומר תרגו שהיה אחד  קול שמעו :מקו מקופנו ב לרביפנו פנחס 
תורה,יאיר דברי בו חידש שהצדיק מקו דבכל שלמדנו , אצלינו , בא שהוא  ,

[העליו] ההוא  בעול הוא  אליו כאשר ובא הזה]  בעול] מקו לאותו  ,פוקד
כעי תורה,  ש ולומדי , מקו אותו לקדש  אחרי צדיקי בו ששורי שכ וכל 
דברי   מחדשי הצדיקי אלו ומצא  מקומו, לפקוד  יאיר  ב פנחס רבי בא הנה  זה
עתה  יאיר,  ב פנחס  רבי ,מלפני שאמר תורה דבר אותו ונתחדש  תורה 

.כא לפניו מתחדש 

הבא:א) בעול במחיצתו  לישב זוכה ספריו  הפצת  ידי  ספריעל המדפיס
מחברי  חכמי התלמידי במחיצת ויושב זוכה תורה לאור להוציא מממונו
היה  ואילו  עת, בכל הדעת ותרבה ,לעול החיבור יצא ידו  על  שהרי , הספרי
חז"ל אמרו  והנה ב.  בו . לומדי היו לא , בירכתיי המשכ למקצועות גנוז

יבמות ע "ב)במסכת  צ"ו  ד)הגור זה  ולפי ,ש כדאיתא וכו ' דובבות שפתותיו
גר הוא שהרי במחיצתו, ויושב זוכה הוא  ג מותו , אחרי חי  החכ שיהיה
מרחמוהי  סיעת ע בעצמו  החכ הבא, לעול בא  כשהוא ספק ואי להחיותו ,

פניו. לקבל לקראתו וישלחיוצאי פרשת   אברה ב בספרו  איסטרולסה מהרח "א הגאו)

ע "ב) כ"ג זי"ע).ד חסיד  יהודה רבי אמרה דכבר שמעתי  וכ).
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הברכות  ומונעטו ממקור הצרות מכל ומציל מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע ,
ואסונות. פגועים

"!הע בגאולת חלק יש ל הגעתי! בזכות"
ובאו  נקבצו ישראל  עם המשיח, מלך  בבוא  ואמר: צדיק פעם התבטא
בעיניו  המשיח מלך  יתבונן הזאת בעת ושמחים, ששים  העם ופליטת לך ,
באצבעו, ויראה ידו ירים לפתע  מעשיו, לפי ואחד אחד כל יבחן הטהורות 
את  המשיח מלך  ישמיע אז במחזה, ויביטו בפליאה עיניהם  ירימו כולם
יש  לך הגעתי ! "בזכותך מסויים: יהודי על  אצבע בהפנותו ויאמר , קולו
ביאתו. למען שפעל  ויהודי  יהודי  כל  על  יראה כך  העם!". בגאולת  חלק

ובעצמו  בכבודו שהמשיח  המאושרים, הזוכים מן להיות  שנזכה  הלואי 
הגעתי ". "בזכותך – עלינו יעיד 

למען  מדקותיכם הקריבו שמים, לשם לימוד תנו יקרים, יהודים כן, על 
ונלך  נפשנו, לפדות לגרום ליוצרינו, רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה

בב "א. המשיח מלך  פני  אור  את  לקבל יחד כאחד כולנו

דהאי  דרא "זכאה הרשב"י נבואת  בנו שיקויים נזכה כאחד וכולנו 
משיחנו  דוד בן עינינו, ותחזנה דרור " "וקראתם ובסגולתו ביה אתגליא
חי  א–ל זאת ובשכר  אלוקינו, והדר  ב"עוז" ויגאלינו, יבוא ביופיו מלך 
ואז  עלינו, מלכותך  כבוד יגלה מגינינו, צורינו ה' רוח עליו ונחה חלקינו,

אכי "ר. מלכינו, בישועת נפשינו, ותגל  ליבינו, ישמח


הצדיק:ב) נשמת הוא הצדיק של לעייהספר  ונא , ש עיי וכו' בחלו

ומשפט", "צדקה לספר ,אמ עלינו  יג זכותו זוננפלד מהרי "ח הגה"צ בהסכמת 
לאור. הוצאה ריז)אודות  אות ס' מ"ע ,"וחיי "תורה בספרו  זצ"ל  פלאגי מהר"ח  עוד  .(ראה

הוא  להצדיק שהציו מביא ,אמ עלינו יג זכותו  מסאדיגורא האדמו"ר  ג

הצדיק. לנשמת הוא הצדיק של והספר  והנפש, הגו בשביל
הצלחותטו. ועוד ! לילדי ברכה בנקל! פרנסה טוב! שידו רוצה  אחד כל

את עליו  להמשי אפשרות ואחד אחד לכל יש  וכא ובגשמיות, ברוחניות 
עניניו  בכל  יצליח בודאי  כ ידי ועל זכותו , ולעורר  השלו עליו  הרשב"י  .נשמת


