
והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע

בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

תמוז תשע"ד - עיה“ק בית שמש תובב“א

ֵסֶפר
זֹוַהר ַהֶחֶסד

19 חוברת מספר 

ְדָרָׁשה מכ"ק ַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ְׁשִליָט"א

ַהזֹוַהר ַּבֲעֵקב



  

 

  :תהוצא

 
 "חברה מזכי הרבים העולמי"י "שע

  מפעל עולמי להצלת הדת
 צ רבי שלום יהודה גראס"מיסודו של הגה

  א"שליט מהאלמין ר"אדמו מרן ק"כ

MIFAL HAZOHAR HOILUMI 
C\O CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 

Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross 
The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin  

  
 

 
 

  ,וידידים החברים לכל ,ב˘מחו˙, מדר˘ו˙ בב˙י, כנסיו˙ בב˙י
 א"בב ˘לימה הגאולה ל˜רב ,מי˘ראל ואחד אחד ולכל

  

 הסכמה מכתבי
 הספרים בשאר בדפוס באו כבר ישראל מגדולי

  .ולכאן לכאן עולה אחד וזכרון - לאור שהוצאנו

 

 :מסובסד במחיר הספרים לקנות
 ו"הי ראובן פנחס' ר של הספרים חנות אצל

 ברק בני 74 השומר ברחוב

 "העולמי הזוהר מפעל "אצל או
 ישראל ארץ שמש בית רמת 24/8 לכיש נחל רחוב

 02-995-1300: פקס / 054-843-6784: טל

Cong. Of Holmin, Nachal Lachish 24/8 
Ramat Beth Shemesh 99093, Israel 
Tel: 054-843-6784 / fax: 02-995-1300 

hazohar.com@gmail.com 

"מפעל הזוהר העולמי"
 רחוב נחל לכיש 24/8

רמת בית שמש ארץ ישראל
טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300

בשאר  בדפוס  באו  כבר  ישראל,  מגדולי  הסכמה  מכתבי 
הספרים שהוצאנו לאור - וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן 

 בס"ד 

 עימוד ועיצוב ספרים מקצועי

 'מקראי אור'
052-7615936

yoel32@neto.net.il



ָמה ְקָצָרה ַהְקּדָ

ה ְטָעִמים,  ּמָ ֵני ּכַ ם זֹוַהר ַהֶחֶסד ִמּפְ ׁשֵ ה ּבְ ֶפר ַהּזֶ ָקָראנּו ַלּסֵ
ה ֶחֶסד  ל ַהּלֹוֵמד זֹוַהר עֹוׂשֶ ּכָ ֵני ׁשֶ ׁשּוט הּוא ִמּפְ ַעם ַהּפָ ַהּטַ
ָכל  ּבְ י  ּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ְוֶחֶסד  ְחּתֹו,  ּפַ ְלִמׁשְ ֶחֶסד  ְלַעְצמֹו, 

ֲאַתר ַוֲאַתר.

ל  יַבת חּוט ׁשֶ יׁשִ ה ָאַמְרנּו ּבִ ה ַהּזֶ ָרׁשָ י ֶאת ַהּדְ עֹוד ַטַעם, ּכִ
הּוא  ׁשֶ ִליָט"א,  ׁשְ ַארּוׁש  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ הגה"צ  ֵמָהַרב  ֶחֶסד, 
ה ְיהּוִדים  עֹוֵזר ְלַהְרּבֵ ׁש ַעּמּוד ַהֶחֶסד ְדדֹוֵרנּו, ׁשֶ דּוַע ַמּמָ ּיָ ּכַ
ַהְיָלִדים,  ּוְבִחּנּוְך  ִית,  ּבַ לֹום  ׁשָ ּבְ ה  ְלַהְרּבֵ ְועֹוֵזר  ְלִהְתָקֵרב, 
ה  הּוא ְמַזּכֶ ו ׁשֶ ֻפְרָסמֹות ֵאיָנן ְצִריכֹות ְרָאָיה, ְוַגם ַעְכׁשָ ְוַהּמְ
דֹול  ּגָ ֶחֶסד  ְלָך  ֵאין  ֶ ּשׁ ַהּזֹוַהר  תֹוַרת  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ה  ְלַהְרּבֵ
רֹוֶצה עֹוד  ֲאלֹות ִלּבֹו ׁשֶ ל ִמׁשְ א ּכָ ה' ְיַמּלֵ ה, ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ִמּזֶ

ִמּיּות. רּוָחִנּיּות ּוְבַגׁשְ ַלֲעׂשֹות ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר  יר טֹוָבה, להגה"צ ַרּבִ ם רֹוִצים ְלַהּכִ ְוָכאן ֲאַנְחנּו ּגַ
ְמֵהָרה,  ּבִ ֵלָמה  ׁשְ ְרפּוָאה  ֵאהּו  ְיַרּפְ ה'  ִליָטא,  ׁשְ ְרַלְנד  ּבֶ
ֲהָפַצת  ּבַ ּוִבְפָרט  ֵעת,  ּוְבָכל  ְזַמן  ָכל  ּבְ ִליִמיֵננּו  עֹוֵמד  ׁשֶ

ִעיִמים. ּנְ נֹוָתיו ּבַ א ה' ׁשְ דֹוׁש, ְיַמּלֵ ַהּזֹוַהר ַהּקָ

צריך ללכת לצדיקים ללמוד מהם

פתח  שהוא  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  ואמרו,  יוסי  ורבי  חייא  רבי  בכו 

העליונות,  במדרגות  תקון  פעל  והוא  החכמה,  סודות  של  השערים 

ודאי בדור הזה מי הוא פני האדון ה', זה רבי שמעון בר יוחאי, שעליו 

שמי  ה'",  ָהָאדֹן  ֵני  ּפְ ֶאל  ְזכּוְרָך  ל  ּכָ ֵיָרֶאה  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָעִמים  ּפְ לֹשׁ  "ׁשָ נאמר: 

)זוהר חלק ב' פרשת בא דף לח ע"א(. שהוא גבר בגוברין צריך להתראות לפניו.  



החסד  הזהר

ספר 
החסד זהר

ה'.בּ רוּ כים  בּ ׁש ם ה בּ אים 

וּ בר ׁש וּ תבּ רׁש וּ ת  ׁש ליט"א ארוּ ׁש  ׁש לוֹ ם הרב ה יּ ׁש יבה ראׁש  הצּ דּ יק  הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן 
את ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים וּ מזכּ י ׁש ליט"א, י ׁש יב וֹ ת ראׁש י הגּ אוֹ נים, הרבּ נים  כּ ל

הזּ ה. הּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וכל הזּ ה, הגּ דוֹ ל הּק בּ וּ ץ

היּ וֹ צא אנחנ וּ  הגּ דוֹ ל הם ׁש הּק דּ וּ ׁש  הזּ ה מקוּ ים הּק בּ וּ ץ ה םמן בּ עזרת  יביא , 
את בב"א.גּ ליּ וֹ ת,הּק בּ וּ ץ בּ מהרה צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

ׁש ליט"אאחילה  ׁש הרב  טוֹ ב מזּ ל ט וֹ ב  מזּ ל צדקנוּ , וּ למ ׁש יח לכם וּ בברכה בּ תפלּ ה 
ר בּ נוּ , ׁש ל  בּ דרכּ וֹ  ללכת כּ זה גּ דוֹ ל דּ בר לעשׂ וֹ ת זכה אׁש ר  ׁש בּ דּ וֹ ר הנּ חׁש וֹ ן
הזּ וֹ הר את ׁש נה בּ כל לגמר צרי אחד ׁש כּ ל ׁש אוֹ מר עלינ וּ , ּת גן זכוּ תוֹ  נחמן , ר בּ י
מּמ ה העליוֹ נים, בּ עוֹ למוֹ ת בּ מים, הגּ דוֹ לה המחה את לתאר ואין הּק דוֹ ׁש ,
סאלי  שהבּ אבּ א ויד וּ ע וׁש בוּ ע, ׁש בוּ ע כּ ל סיּ וּ מים 4 ה ּק דׁש  עיר  בּ יר וּ ׁש לים עוֹ שׂ ים
ׁש הלּ וֹ מד  ואמר בּ ירוּ ׁש לים  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד בּ מיחד נוֹ סע  היה עלינוּ  ּת גן זכוּ תוֹ 
4 לנוּ  יׁש  וע ּת ה ישׂ ראל, ארץ  בּ ׁש אר דּ ּפ ים 10 כּ מוֹ  הוּ א בּ יר וּ ׁש לים זוֹ הר אחד  דּ ף
הצּ דּ יקים שׂ מחת לתאר  בּ כלל אנוֹ ׁש י  בּ שׂ כל אפׁש ר ואי סיּ וּ מים, 40 ׁש הם סיּ וּ מים
זי "ע  וּ לר בּ נ וּ  זי"ע י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן לרבּ י  חזק בּ קׁש ר מתחבּ רים עּת ה אנוּ  כּ אׁש ר
ׁש ל  מדּ רכיו ללמד הראוּ י וּ מן  עכ ׁש ו, אּת נוּ  ורוֹ קדים בּ שׂ מחתנוּ  אּת נוּ  ׁש מחים
וּ מכּ ח וֹ  יוֹ ם, בּ כל הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד  היהוּ דים כּ ל את זרז א ׁש ר  הּק ד וֹ ׁש  ר בּ נוּ 

כּ  לפני ספריו בּ כל כּ מעט ׁש לּ מדנוּ  מעלתהּק דוֹ ׁש  להבין התעוֹ ררנוּ  וּ מזּ ה ׁש נים 47 
וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ ל ּמ וּ ד ׁש עה, ׁש ל  וערכּ ה הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד וחׁש יב וּ ת
ׁש חלּ ק  ׁש עה , ׁש ל ערכּ ּה  בּ ׁש ם ספר לא וֹ ר  להוֹ ציא  ׁש זּ כינוּ  עד  הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר  בּ לּמ וּ ד 
אחד  ׁש כּ ל כּ לּ וֹ  העוֹ לם  בּ כל  י שׂ ראל  בּ ני אחינוּ  את ועוֹ רר וּ  אלפים מאוֹ ת חנּ ם
נׁש ים ואפיל וּ  הר ׁש בּ "י , בּ תוֹ רת דּ בוּ קים להיוֹ ת צריכים נערים עם זקנים מיּ שׂ ראל,

הר ׁש בּ "י . ּת וֹ רת את ילמדוּ  גּ ם קטנּ ים וילדים

מל",וּ כבר  בּ על"ה כּ ּס א עינינוּ , מאוֹ ר  זי"ע בּ וּ זגלוֹ  מהר"ׁש  בּ קדׁש וֹ  דּ לּמ וּ דדּ בּ ר 
הּפ ׁש ט, ל ּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה   לער אחת ׁש עה  ע וֹ לה הּק דוֹ ׁש  ּפ סקוֹ הזּ הר והוּ בא 

החיּ ים" סקי "ב)בּ "כּ ף קנ "ה מל "(סימן  ה "כּ סא  לׁש וֹ ן  וזה מ "ג), הזּ הר:(äñôן  ל ּמ וּ ד  כּ י ִִָ
אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד  יז כּ ה אם  ׁש כּ ן וכל  ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא הּק דוֹ ׁש 

ה, ל ֲחֻנּכָ י ׁשֶ יׁשִ אֹור ְלֵנר ׁשִ

יַח = 359 = 772 תשע"ב יַאת = 413 ָמׁשִ ַנת תשע"ב ּבִ ׁשְ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו !!! ָרֵאל ּבְ ׂשְ ֵני ּיִ ְלָכל ַאֵחינּו ּבְ

ָפִרים  ַהּסְ ל  ּכָ ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ִלְקנֹות  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ל  ִמּכָ רּוׁש  ּדָ ׁשֶ ׁש,  ְלַבּקֵ אן  ּכָ אִתי  ּבָ
ִליָט"א,  ׁשְ ְגָראס  ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ ר  ַחּבֵ ַהּמְ אֹון  ַהּגָ ָהַרב  ר  ַחּבֵ ֵמַהּמְ ְוַהּנֹוָרִאים  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
דֹוׁש   ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ִקים  ּוְמַחּלְ ים  ַהְמָפְרׁשִ עֹוָלם  ל  ׁשֶ רּומֹו  ּבְ עֹוְמִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ִקים  ים ְונֹוָרִאים ְמֻחּלָ ָאר ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ הּו ּוׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ָרא ְוַהִתיקּוֵני זַֹהר, ּפָ ְוַהּנֹוָרא, ָהִאּדְ
דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ל  ּכָ ָנה ַעל  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ִלְגֹמר  ִויהּוִדי  ְיהּוִדי  ְוַקל ְלָכל  ֹנַח  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלָיִמים, 
ר ְוָרָמ"א  ְלַחן ָערּוְך ְמַחּבֵ ים ְונֹוָרִאים ׁשֻ ָאר ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ָרא, ּוׁשְ ּקּוֵני ּזַֹהר ְוִאּדְ ְוַהּנֹוָרא, ּתִ
]ַהּזַֹהר  ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ ׁשֶ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּקֹוֵבַע  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ִיְגְמרּו  ֲעֵדי 
ָרא  ְוָהִאּדְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  י  ּכִ  ]....[ ֵחץ  ח  ְיַפּלַ ַעד  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  דֹוׁש[  ַהּקָ
ַעל  ַמע ׁשֶ ַער ְקִריַאת ׁשְ ים )ׁשַ ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ֶלב הסט"א ּכְ ים ּבְ ְוִתּקּוֵני זַֹהר יֹוִרים ִחּצִ
ָכל  ה ּבְ ם ֲהָוָי"ה ְוֶזה ָהָיה ַמְכִרית ּוְמַכּלֶ ַלח ָחַרט ַעל ַחְרּבֹו ׁשֵ תּוׁשָ ּמְ ֶרק י"א(1 ׁשֶ ֵהִמיָטה - ּפֶ

ִמְדַרׁש  ַתב ּבְ ּכָ יִקים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִדים ּוַמּזִ ֵני ֲאָלִפים ְרָבבֹות ׁשֵ נּוַפת ֶחֶרב ּוְבָכל ִאְבַחת ֶחֶרב ׁשְ ּתְ
ַוֲהָרגּום  ֹפָרׁש  ם ַהּמְ יִקים ָהיּו חֹוְרִטים ַעל ָהֵעִצים ׁשֵ ַצּדִ ָהיּו  ְזַמן ׁשֶ ּבִ ׁשֶ ׁשֹוַחר טֹוב )ל"ו(, 
ל ֵחץ ָהָיה חֹוֵדר  ּכָ ף ָאֶלף" ׁשֶ ם ִיְרּדָ ֶרק כ"ג י'( "ִאיׁש ֶאָחד ִמּכֶ ַע )ּפֶ ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ סּוק ּבְ ֶהם ַהּפָ ּבָ
יִקים  ּזִ ל ַהּמַ דֹוׁש יֹוָמם ָוַלְיָלה ַמְכִריִתים ֶאת ּכָ ּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ ו ַעל ְיֵדי ַהּלִ ים, ְוַעְכׁשָ ֶאֶלף ֲאָנׁשִ
ּיֹום  ּבַ ָעה  חֹות ׁשָ ַהּפָ ְלָכל  ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד  ְוכֹוֵלל  יָבה  ְיׁשִ ָכל  ּבְ ְוָלֵכן  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ל ׂשֹוְנֵאי  ּכָ ְוֶאת 
ל  ָנה לֹא יּוְכלּו ּכָ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ דֹוׁש ּבְ ָרֵאל ִיְגְמרּו ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ׂשְ ל ּיִ דֹוׁש. ְוִאם ּכָ ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ

ְמאּוָמה. אֹוְיֵבינּו ְוׂשֹוְנֵאינּו ְלָהַרע ָלנּו ּבִ

ָבִרים ֵאּלּו, ָרֵאל ִיְזּכּו ְלַקֵים ּדְ ׂשְ ל ַעם ּיִ ּכָ ֶדַמע ּוְבֵלב מּוְרַתת ְוָחֵרד ׁשֶ  ַהּכֹוֵתב ּבְ
ָעָפר ַרְגְלֶכם, ק ּבְ ְתַאּבֵ  ַהּמִ
ֱאִליֶעֶזר ברלנד

ַתב,  ּכָ ֵסֶפר ָהָרִזים  ּבְ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:  ֶרק י"א(,  ּפֶ ַעל ֵהִמיָטה -  ַמע ׁשֶ ַער ְקִריַאת ׁשְ ים – )ׁשַ ַחּיִ ִרי ֵעץ  ּפְ ֵסֶפר  ּבְ  .1

ְדָרׁש  ִרּיֹות. ּוַבּמִ יִקין ֶאת ַהּבְ ין ְוֵליִלין, ְוֵהם ַמּזִ ּדִ ָנה, הֹוִליד רּוִחין ְוׁשֶ ּתֹו ק"ל ׁשָ ַרׁש ָאָדם ֵמִאׁשְ ּפֵ ׁשֶ ְוֶזה ְלׁשֹונֹו - ּכְ

ְוָנַתן הקב"ה ְרׁשּות  ִוְהיּו הֹוְרִגין ֶאת ָהעֹוָלמֹות,  ְוֵליִלין,  ין רּוִחין  ּדִ ה ֲאָלִפים ְרָבבֹות ׁשֶ ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ יֵניֶהם,  ּבֵ מֹוֶנה 

אגרימו"ס,  א  ּבָ ֶ ּשׁ ַעד  א',  ֶרַגע  ּבְ ְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ב'  ֶהן  ּבָ ְוָהַרג  ַחְרּבֹו,  ַעל  ֹפָרׁש  ַהּמְ ם  ׁשֵ ְוָכַתב  יק,  ּדִ ַהּצַ ַלח  ִלְמתּוׁשָ

ין ְוֵליִלין ְוָכל ַמְלֵכיֶהם  ּדִ מֹות ׁשֶ ל ָעָליו, ּוָמַסר לֹו ׁשְ ן לֹו ְוִקּבֵ ח ְלָפָניו ְוִהְתַחּנֵ ּטַ ּתַ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוִנׁשְ כֹורֹו ׁשֶ ּבְ

ֶרַגע א' ַלֲהרֹוג ב'  ר ּבְ אן. ְוָצִריְך ִעּיּון, ֵאיְך ֶאְפׁשָ ל אֹוְקָינֹוס, ַעד ּכָ ַמְחּבֹואֹות ׁשֶ אּו ּבְ ְרחּו ְוִנְתַחּבְ ָאר ּבָ ְ ֵריֶהם, ְוַהּשׁ ְוׂשָ

ֹפָרׁש, ְוֵהם  ם ַהּמְ ְקָרא ׁשֵ יְך ג' ע"ב דיודין, ַהּנִ רּוְך הּוא ְרׁשּות ְלַהְמׁשִ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ א ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִים ְרָבבֹות, ֶאּלָ ַאְלּפָ

ר, ע"כ להר"ן זלה"ה. ְזּכָ ּנִ א אגרימו"ס ּכַ ם, לּוֵלי ִאם לֹא ּבָ ָנה ָהָיה לֹו ּכֹוַח ַלֲהרֹוג ְלֻכּלָ ּוָ ִמְנָין ְוֶחֶר"ב, ּוְבזֹאת ַהּכַ ּכְ

בס"ד, חשוב מאד שכל אחד ואחד וכל בית מדרש וישיבה ילמדו כל יום 
לימוד  נחמן מברסלב שבזכות  ויש הבטחה מרבי  הזוהר הקדוש,  בספר 

הזוהר נצא מהגלות.
שלום ארוש

העתק ממה שחתם על המכתבים הגדולים שנדפסו בספר "מעלות הזוהר"
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ספר 
החסד זהר

ה'.בּ רוּ כים  בּ ׁש ם ה בּ אים 

וּ בר ׁש וּ תבּ רׁש וּ ת  ׁש ליט"א ארוּ ׁש  ׁש לוֹ ם הרב ה יּ ׁש יבה ראׁש  הצּ דּ יק  הגּ דוֹ ל הגּ אוֹ ן 
את ׁש ארגּ נוּ  הר בּ ים וּ מזכּ י ׁש ליט"א, י ׁש יב וֹ ת ראׁש י הגּ אוֹ נים, הרבּ נים  כּ ל

הזּ ה. הּק ד וֹ ׁש  הּק הל  וכל הזּ ה, הגּ דוֹ ל הּק בּ וּ ץ

היּ וֹ צא אנחנ וּ  הגּ דוֹ ל הם ׁש הּק דּ וּ ׁש  הזּ ה מקוּ ים הּק בּ וּ ץ ה םמן בּ עזרת  יביא , 
את בב"א.גּ ליּ וֹ ת,הּק בּ וּ ץ בּ מהרה צדקינוּ  מׁש יח בּ ביאת 

ׁש ליט"אאחילה  ׁש הרב  טוֹ ב מזּ ל ט וֹ ב  מזּ ל צדקנוּ , וּ למ ׁש יח לכם וּ בברכה בּ תפלּ ה 
ר בּ נוּ , ׁש ל  בּ דרכּ וֹ  ללכת כּ זה גּ דוֹ ל דּ בר לעשׂ וֹ ת זכה אׁש ר  ׁש בּ דּ וֹ ר הנּ חׁש וֹ ן
הזּ וֹ הר את ׁש נה בּ כל לגמר צרי אחד ׁש כּ ל ׁש אוֹ מר עלינ וּ , ּת גן זכוּ תוֹ  נחמן , ר בּ י
מּמ ה העליוֹ נים, בּ עוֹ למוֹ ת בּ מים, הגּ דוֹ לה המחה את לתאר ואין הּק דוֹ ׁש ,
סאלי  שהבּ אבּ א ויד וּ ע וׁש בוּ ע, ׁש בוּ ע כּ ל סיּ וּ מים 4 ה ּק דׁש  עיר  בּ יר וּ ׁש לים עוֹ שׂ ים
ׁש הלּ וֹ מד  ואמר בּ ירוּ ׁש לים  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד בּ מיחד נוֹ סע  היה עלינוּ  ּת גן זכוּ תוֹ 
4 לנוּ  יׁש  וע ּת ה ישׂ ראל, ארץ  בּ ׁש אר דּ ּפ ים 10 כּ מוֹ  הוּ א בּ יר וּ ׁש לים זוֹ הר אחד  דּ ף
הצּ דּ יקים שׂ מחת לתאר  בּ כלל אנוֹ ׁש י  בּ שׂ כל אפׁש ר ואי סיּ וּ מים, 40 ׁש הם סיּ וּ מים
זי "ע  וּ לר בּ נ וּ  זי"ע י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן לרבּ י  חזק בּ קׁש ר מתחבּ רים עּת ה אנוּ  כּ אׁש ר
ׁש ל  מדּ רכיו ללמד הראוּ י וּ מן  עכ ׁש ו, אּת נוּ  ורוֹ קדים בּ שׂ מחתנוּ  אּת נוּ  ׁש מחים
וּ מכּ ח וֹ  יוֹ ם, בּ כל הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר ללמד  היהוּ דים כּ ל את זרז א ׁש ר  הּק ד וֹ ׁש  ר בּ נוּ 

כּ  לפני ספריו בּ כל כּ מעט ׁש לּ מדנוּ  מעלתהּק דוֹ ׁש  להבין התעוֹ ררנוּ  וּ מזּ ה ׁש נים 47 
וּ בפרט הּק דוֹ ׁש ה הּת וֹ רה בּ ל ּמ וּ ד ׁש עה, ׁש ל  וערכּ ה הּק ד וֹ ׁש , ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד וחׁש יב וּ ת
ׁש חלּ ק  ׁש עה , ׁש ל ערכּ ּה  בּ ׁש ם ספר לא וֹ ר  להוֹ ציא  ׁש זּ כינוּ  עד  הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר  בּ לּמ וּ ד 
אחד  ׁש כּ ל כּ לּ וֹ  העוֹ לם  בּ כל  י שׂ ראל  בּ ני אחינוּ  את ועוֹ רר וּ  אלפים מאוֹ ת חנּ ם
נׁש ים ואפיל וּ  הר ׁש בּ "י , בּ תוֹ רת דּ בוּ קים להיוֹ ת צריכים נערים עם זקנים מיּ שׂ ראל,

הר ׁש בּ "י . ּת וֹ רת את ילמדוּ  גּ ם קטנּ ים וילדים

מל",וּ כבר  בּ על"ה כּ ּס א עינינוּ , מאוֹ ר  זי"ע בּ וּ זגלוֹ  מהר"ׁש  בּ קדׁש וֹ  דּ לּמ וּ דדּ בּ ר 
הּפ ׁש ט, ל ּמ וּ ד ׁש ל ׁש נה   לער אחת ׁש עה  ע וֹ לה הּק דוֹ ׁש  ּפ סקוֹ הזּ הר והוּ בא 

החיּ ים" סקי "ב)בּ "כּ ף קנ "ה מל "(סימן  ה "כּ סא  לׁש וֹ ן  וזה מ "ג), הזּ הר:(äñôן  ל ּמ וּ ד  כּ י ִִָ
אפ לּ וּ  וּ להבין ללמד  יז כּ ה אם  ׁש כּ ן וכל  ע וֹ למוֹ ת, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא הּק דוֹ ׁש 
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בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה לּ א מה אחת  בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש 
ויהיה  דּ מלכּ א, היכלא מבּ ני  הבּ א עוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה  הּפ ׁש ט

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא  ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני  מרוֹ אי 

כּ תבגּ ם  ל' מלü)בּ תּק וּ ן לׁש וֹ נוֹ :(הíéא  וזה ללמד, חכם ּת למיד על  חיּ וּ ב גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה ִֵֶֶַ
הם  כּ י גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם קבּ לה לוֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה.
לּ א  מה הּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד  אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י  ליצלן , רחמנא הגּ אלּ ה מעכּ בים

הגּ אלּ ה. לקרב  כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים  חדׁש  בּ ל ּמ וּ ד  נעשׂ ה

 ּׁש יּ גמר וּ בּ ר ו אי ׁש  70,000 ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר וסיּ וּ מי  בּ לּמ וּ די  להתאחד  ׁש זּ כינוּ  ה' 
לוֹ מד אחד וכל וחדׁש , חדׁש  בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל את  ּפ עמים אלף בּ יחד 

כּ  י וֹ ם כּ נגדבּ כל שׂ כר  וּ מקבּ ל  המסיּ מים  הצּ בּ וּ ר עם מׁש ּת ּת ף וּ בזה בּ לבד, דּ ּק וֹ ת  4 
הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  כּ ל ּפ עמים אלף  ס יּ ם לבד  הוּ א וּ כאלּ וּ  מיםכּ לּ ם, בּ אר בּ ספר כּ ּמ וּ בא  

יד)חיּ ים éתב ôרäמה .(ïרŁת  ְְַָָָָָ

טפס עכׁש ו  יּק ח אחד  וכל  האלף, 70 התאחדוּ ת ׁש ל החד ׁש  למבצע גּ ם נכּ נס כּ לּ נוּ  
לאלף  ׁש נּ גּ יע כּ די  אנׁש ים, 70 ויח ּת ים ׁש ליט"א גוֹ לדשיין  יהוֹ ׁש ע אצל 

מאד . מהר סיּ וּ מים

בּ מׁש לי וידוּ ע  הגר "א י "ד)דּ ברי את ,(י"ב, וּ מוֹ כיח הרבּ ים למז כּ ה ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת גּ וֹ דל 
לד וֹ ר וֹ ת, יּ עשׂ ה מה כּ ל על  שׂ כר מק בּ ל הּמ וֹ כיח ׁש מע , חברוֹ  אם חברוֹ ,
ׁש לּ א  וזה חבר וֹ , ׁש ל  הּט וֹ ב  חלק וֹ  כּ ל מקבּ ל הּמ וֹ כיח  אז  ׁש מע , לא חברוֹ  אם  וגם

ׁש לּ וֹ . ה גּ יהנּ וֹ ם חלק את  מּמ נּ וּ  לוֹ קח ע "א)וּ בזהרׁש מע  קכ"ט ôרäמה  ׁש (פ ' אמרוּ , ,צּ רי ְָ
חיּ יו, בּ תר  דרדיף כּ מאן  לה וּ  וּ למזכּ ה חייביא בּ תר למרדּ ף לׁש וֹ נוֹ .האדם  כּ אן עד 

 ּוהרב בּ רו אנׁש ים, 70 אחד בּ י וֹ ם ארגּ ן נתנאל  בּ ׁש ם אחד  איׁש  רק בּ ט וֹ ר וֹ נטוֹ  ה', 
כּ בר והוּ א אי ׁש , 70 ׁש ל טפסים ׁש ני כּ בר אר גּ ן ׁש ליט"א בּ אנוּ ן י וֹ חנן הצּ דּ יק
כּ בר גּ מרוּ  וכלּ ם חתימוֹ ת לאלף  להגּ יע מקוּ ה והוּ א הליׁש י , הּט פס בּ אמצע
בּ לּמ וּ ד  אחת בּ חבוּ רא ישׂ ראל עם כּ ל את לח בּ ר  צרי בּ אמת כּ י  אחד , בּ ׁש בוּ ע
ה כר את מק בּ ל אחד וכל ס יּ וּ מים. ׁש ל אלפים  לאלפי נגּ יע  וכ הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר 
מהוֹ נאים י שׂ ראל  עם כּ ל  את מצּ יל  והוּ א מה לּ וֹ מדים, ואחד אחד כּ ל כּ נגד 

בּ תהלּ ים הּפ ס וּ ק את  יתבּ ר הם לנוּ  יקיּ ם  וּ בזכוּ ת וֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג ק "מוּ מּמ לחמת (ïרק  ֶֶ

חז "ל:ח ') ּפ רׁש וּ  זה ׁש על  נ ׁש ק ", בּ יוֹ ם לראׁש י סכּ תה יׁש וּ עתי עז  אלקים "ה'
הר בּ י כּ הבטחת  וּ מגוֹ ג. גּ וֹ ג מלחמת מּפ ני  הּמ גן סכּ ת  ׁש הוּ א  ח', דּ ף יבמוֹ ת יר וּ ׁש למי 
לנוּ  צ וּ ה וּ כבר  נוֹ ח. ּת בת הוּ א הּק ד וֹ ׁש  ׁש הזּ הר  ה לוֹ ם עליו י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן
כּ ל כּ י ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר ׁש ל  נוֹ ח  ּת בת  ֹבּ ת ו יכּ נס ואחד אחד ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש  הרמח"ל 
וּ ב וֹ  בּ ז וּ לת וֹ , ולא ננּ צל  בּ וֹ  ורק  הּק ד וֹ ׁש , בּ ז וֹ הר כּ ל וּ לים ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ר בּ וֹ א ׁש ים
הּק דוֹ ׁש  ר בּ נוּ  אׁש ר בּ רחמי גּ לוּ תא מן יפקוּ ן בּ דא מהימנא הרעיא כּ הבטחת נגּ אל,

עלינוּ  ּת גן  מאד.צוּ ה זכ וּ תוֹ   ּכ על  

החסד  זזהר

העם!" גאת חלק י ל העי! ת זכ"
ואמר:הת בּ ּט א צדּ יק ל ,ּפ עם וּ באוּ  נקבּ צוּ  ישׂ ראל עם הּמ ׁש יח,  מל בּ בוֹ א 

בּ עיניו  הּמ ׁש יח מל יתבּ וֹ נן הזּ את בּ עת וּ שׂ מחים, שׂ שׂ ים העם וּ פליטת
כּ לּ ם  בּ אצבּ עוֹ , ויראה ידוֹ  ירים לפתע מעשׂ יו, לפי ואחד  אחד כּ ל יבחן  הּט הוֹ ר וֹ ת
ויאמר, קוֹ לוֹ  את הּמ ׁש יח מל יׁש מיע  אז בּ ּמ חזה , ויבּ יטוּ  בּ פליאה עיניהם ירימוּ 
העם!". בּ גאלּ ת חלק  יׁש   ל הגּ עּת י! בּ זכ וּ ת" מסיּ ם: יהוּ די על אצבּ ע  בּ הפנוֹ ת וֹ 

בּ יאתוֹ . למען ׁש ּפ על  ויהוּ די יה וּ די כּ ל על יראה  ּכ

יעיד הלואי  וּ בעצמוֹ  בּ כבוֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח ה ּמ ארים, הזּ וֹ כים מן להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה 
הגּ עּת י". בּ זכ וּ ת" – עלינוּ 

י על  יהוּ דים הכינהכּ ן, למען מדּ ק וֹ תיכם הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם  לּמ וּ ד  ּת נ וּ  קרים, 
נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם לי וֹ צרנוּ , ר וּ ח  נחת לעשׂ וֹ ת כּ אחדהּק דוֹ ׁש ה, כּ לּ נוּ  ונל 

אמן  בּ ימינ וּ  בּ מהרה  הּמ ׁש יח  מל ּפ ני אוֹ ר את לק בּ ל .יחד 

דּ האי וכלּ נ וּ  דּ רא  "זכּ אה י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן הרבּ י נבוּ את בּ נוּ  ׁש יּ קיּ ם נזכּ ה כּ אחד  
מׁש יחנוּ  דּ וד  בּ ן עינינוּ , ותחזנה דּ ר וֹ ר" "וּ קראתם וּ בסגוּ לתוֹ  בּ י ּה  אתגליא

בּ " ויגאלנוּ , יבוֹ א בּ י וֹ פיוֹ  אעוֹ ז מל זאת וּ בשׂ כר אלקינוּ , והדר " חלקינוּ ,ל חי  
ותגל  לבּ ינוּ , ישׂ מח ואז עלינוּ ,  מלכוּ ת כּ בוֹ ד יגלּ ה מגנּ נוּ , צוּ רנוּ  ה' רוּ ח עליו  ונחה

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן מלכּ נוּ , בּ י ׁש וּ עת נפׁש נוּ ,

עליו בּ וֹ אוּ  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י עלזוּ  ותחּת וֹ נים שׂ שׂ וּ  העלי וֹ נים עם בּ יחד  ונׁש יר
הּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  עם בּ יחד  רוֹ קדים ק דּ יׁש א החבריּ א  וכל בּ נוֹ  אלעזר ורבּ י הלוֹ ם
ׁש ב וּ ע, כּ ל זוֹ הר סיּ וּ מי 40 ׁש הם הזּ וֹ הר, סיּ וּ מי האר בּ ע ׁש ל  הגּ ד וֹ לה המחה על
מצּפ ה  רגע כּ ל ׁש היה סאלי  הבּ אבּ א וגם עלינ וּ , ּת גן זכוּ תוֹ  סאלי  ה בּ אבּ א כּ דברי
הפסיק  ולא  ּפ ה בּ על  הזּ וֹ הר  כּ ל  וידע בּ יאתוֹ , למען הּפ ע לּ וֹ ת כּ ל ועוֹ שׂ ה למׁש יח
בּ זכוּ ת  ה ם ירצה אם נגּ יע מעט עוֹ ד  ההתחלה, רק וזה הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד 
לׁש רׁש רת  כּ לּ נוּ  נתקר וּ בזה הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר סיּ וּ מי  למילי וֹ ני הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה הּק הלּ ה
אי ׁש , אלף ואחד לעשׂ רים מיּ ד  נ גּ יע אי ׁש , 70 יביא אם מכּ אן  אחד  וכל  הרש בּ "י,
בּ דא  מוהר"ן בּ לּק וּ טי וצוּ וּ י וֹ  ר בּ נוּ  כּ הבטחת  מּמ ׁש  וּ מיּ ד ּת כף יבוֹ א מׁש יח וּ בודּ אי 

רצוֹ ן . יהי  כּ ן אמן בּ רחמי , מגּ לוּ תא  יפק וּ ן

 ּואמן .בּ רו אמן לע וֹ לם  ה' 

בּ נגּ וּ ן :נתחיל 

.'וכ זה רי  לנ  רינא  רינא רינְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא

 ננאד ,עדנ ט ב  ימלי ה א ,עינינ מאירת היא , לנ  מג רתְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

:  ואמר י חאי. ְֲֶַַַָר



החסד  זהר ו

בּ לּמ וּ ד יע שׂ ה לּ א מה אחת  בּ ׁש עה למעלה ּת ּק וּ ן  בּ וֹ  יעשׂ ה אחד, מאמר ּפ רוּ ׁש 
ויהיה  דּ מלכּ א, היכלא מבּ ני  הבּ א עוֹ לם בּ ן ׁש הוּ א לוֹ  וּ מבטח ּת מימה, ׁש נה  הּפ ׁש ט

דּ רקיעא. בּ מלכוּ תא  ראׁש וֹ נה היּ וֹ ׁש בים הּמ ל ּפ ני  מרוֹ אי 

כּ תבגּ ם  ל' מלü)בּ תּק וּ ן לׁש וֹ נוֹ :(הíéא  וזה ללמד, חכם ּת למיד על  חיּ וּ ב גּ ד וֹ ל  כּ ּמ ה ִֵֶֶַ
הם  כּ י גּ לוּ תא  אר וגוֹ רם קבּ לה לוֹ מדים אינם אם גּ דוֹ ל כּ ּמ ה וענׁש ם קבּ לה.
לּ א  מה הּק בּ לה בּ ל ּמ וּ ד  אחת בּ ׁש עה יעשׂ ה כּ י  ליצלן , רחמנא הגּ אלּ ה מעכּ בים

הגּ אלּ ה. לקרב  כּ חּה  גּ דוֹ ל כּ י ה ּת וֹ רה, בּ פׁש טי ימים  חדׁש  בּ ל ּמ וּ ד  נעשׂ ה

 ּׁש יּ גמר וּ בּ ר ו אי ׁש  70,000 ה ּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר וסיּ וּ מי  בּ לּמ וּ די  להתאחד  ׁש זּ כינוּ  ה' 
לוֹ מד אחד וכל וחדׁש , חדׁש  בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר כּ ל את  ּפ עמים אלף בּ יחד 

כּ  י וֹ ם כּ נגדבּ כל שׂ כר  וּ מקבּ ל  המסיּ מים  הצּ בּ וּ ר עם מׁש ּת ּת ף וּ בזה בּ לבד, דּ ּק וֹ ת  4 
הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  כּ ל ּפ עמים אלף  ס יּ ם לבד  הוּ א וּ כאלּ וּ  מיםכּ לּ ם, בּ אר בּ ספר כּ ּמ וּ בא  

יד)חיּ ים éתב ôרäמה .(ïרŁת  ְְַָָָָָ

טפס עכׁש ו  יּק ח אחד  וכל  האלף, 70 התאחדוּ ת ׁש ל החד ׁש  למבצע גּ ם נכּ נס כּ לּ נוּ  
לאלף  ׁש נּ גּ יע כּ די  אנׁש ים, 70 ויח ּת ים ׁש ליט"א גוֹ לדשיין  יהוֹ ׁש ע אצל 

מאד . מהר סיּ וּ מים

בּ מׁש לי וידוּ ע  הגר "א י "ד)דּ ברי את ,(י"ב, וּ מוֹ כיח הרבּ ים למז כּ ה ׁש יּ ׁש  הזּ כוּ ת גּ וֹ דל 
לד וֹ ר וֹ ת, יּ עשׂ ה מה כּ ל על  שׂ כר מק בּ ל הּמ וֹ כיח ׁש מע , חברוֹ  אם חברוֹ ,
ׁש לּ א  וזה חבר וֹ , ׁש ל  הּט וֹ ב  חלק וֹ  כּ ל מקבּ ל הּמ וֹ כיח  אז  ׁש מע , לא חברוֹ  אם  וגם

ׁש לּ וֹ . ה גּ יהנּ וֹ ם חלק את  מּמ נּ וּ  לוֹ קח ע "א)וּ בזהרׁש מע  קכ"ט ôרäמה  ׁש (פ ' אמרוּ , ,צּ רי ְָ
חיּ יו, בּ תר  דרדיף כּ מאן  לה וּ  וּ למזכּ ה חייביא בּ תר למרדּ ף לׁש וֹ נוֹ .האדם  כּ אן עד 

 ּוהרב בּ רו אנׁש ים, 70 אחד בּ י וֹ ם ארגּ ן נתנאל  בּ ׁש ם אחד  איׁש  רק בּ ט וֹ ר וֹ נטוֹ  ה', 
כּ בר והוּ א אי ׁש , 70 ׁש ל טפסים ׁש ני כּ בר אר גּ ן ׁש ליט"א בּ אנוּ ן י וֹ חנן הצּ דּ יק
כּ בר גּ מרוּ  וכלּ ם חתימוֹ ת לאלף  להגּ יע מקוּ ה והוּ א הליׁש י , הּט פס בּ אמצע
בּ לּמ וּ ד  אחת בּ חבוּ רא ישׂ ראל עם כּ ל את לח בּ ר  צרי בּ אמת כּ י  אחד , בּ ׁש בוּ ע
ה כר את מק בּ ל אחד וכל ס יּ וּ מים. ׁש ל אלפים  לאלפי נגּ יע  וכ הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר 
מהוֹ נאים י שׂ ראל  עם כּ ל  את מצּ יל  והוּ א מה לּ וֹ מדים, ואחד אחד כּ ל כּ נגד 

בּ תהלּ ים הּפ ס וּ ק את  יתבּ ר הם לנוּ  יקיּ ם  וּ בזכוּ ת וֹ  וּ מגוֹ ג גּ וֹ ג ק "מוּ מּמ לחמת (ïרק  ֶֶ

חז "ל:ח ') ּפ רׁש וּ  זה ׁש על  נ ׁש ק ", בּ יוֹ ם לראׁש י סכּ תה יׁש וּ עתי עז  אלקים "ה'
הר בּ י כּ הבטחת  וּ מגוֹ ג. גּ וֹ ג מלחמת מּפ ני  הּמ גן סכּ ת  ׁש הוּ א  ח', דּ ף יבמוֹ ת יר וּ ׁש למי 
לנוּ  צ וּ ה וּ כבר  נוֹ ח. ּת בת הוּ א הּק ד וֹ ׁש  ׁש הזּ הר  ה לוֹ ם עליו י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן
כּ ל כּ י ה ּק ד וֹ ׁש , הזּ וֹ הר ׁש ל  נוֹ ח  ּת בת  ֹבּ ת ו יכּ נס ואחד אחד ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש  הרמח"ל 
וּ ב וֹ  בּ ז וּ לת וֹ , ולא ננּ צל  בּ וֹ  ורק  הּק ד וֹ ׁש , בּ ז וֹ הר כּ ל וּ לים ישׂ ראל נׁש מוֹ ת ר בּ וֹ א ׁש ים
הּק דוֹ ׁש  ר בּ נוּ  אׁש ר בּ רחמי גּ לוּ תא מן יפקוּ ן בּ דא מהימנא הרעיא כּ הבטחת נגּ אל,

עלינוּ  ּת גן  מאד.צוּ ה זכ וּ תוֹ   ּכ על  

החסד  זזהר

העם!" גאת חלק י ל העי! ת זכ"
ואמר:הת בּ ּט א צדּ יק ל ,ּפ עם וּ באוּ  נקבּ צוּ  ישׂ ראל עם הּמ ׁש יח,  מל בּ בוֹ א 

בּ עיניו  הּמ ׁש יח מל יתבּ וֹ נן הזּ את בּ עת וּ שׂ מחים, שׂ שׂ ים העם וּ פליטת
כּ לּ ם  בּ אצבּ עוֹ , ויראה ידוֹ  ירים לפתע מעשׂ יו, לפי ואחד  אחד כּ ל יבחן  הּט הוֹ ר וֹ ת
ויאמר, קוֹ לוֹ  את הּמ ׁש יח מל יׁש מיע  אז בּ ּמ חזה , ויבּ יטוּ  בּ פליאה עיניהם ירימוּ 
העם!". בּ גאלּ ת חלק  יׁש   ל הגּ עּת י! בּ זכ וּ ת" מסיּ ם: יהוּ די על אצבּ ע  בּ הפנוֹ ת וֹ 

בּ יאתוֹ . למען ׁש ּפ על  ויהוּ די יה וּ די כּ ל על יראה  ּכ

יעיד הלואי  וּ בעצמוֹ  בּ כבוֹ דוֹ  ׁש הּמ ׁש יח ה ּמ ארים, הזּ וֹ כים מן להיוֹ ת ׁש נּ זכּ ה 
הגּ עּת י". בּ זכ וּ ת" – עלינוּ 

י על  יהוּ דים הכינהכּ ן, למען מדּ ק וֹ תיכם הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם  לּמ וּ ד  ּת נ וּ  קרים, 
נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם לי וֹ צרנוּ , ר וּ ח  נחת לעשׂ וֹ ת כּ אחדהּק דוֹ ׁש ה, כּ לּ נוּ  ונל 

אמן  בּ ימינ וּ  בּ מהרה  הּמ ׁש יח  מל ּפ ני אוֹ ר את לק בּ ל .יחד 

דּ האי וכלּ נ וּ  דּ רא  "זכּ אה י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן הרבּ י נבוּ את בּ נוּ  ׁש יּ קיּ ם נזכּ ה כּ אחד  
מׁש יחנוּ  דּ וד  בּ ן עינינוּ , ותחזנה דּ ר וֹ ר" "וּ קראתם וּ בסגוּ לתוֹ  בּ י ּה  אתגליא

בּ " ויגאלנוּ , יבוֹ א בּ י וֹ פיוֹ  אעוֹ ז מל זאת וּ בשׂ כר אלקינוּ , והדר " חלקינוּ ,ל חי  
ותגל  לבּ ינוּ , ישׂ מח ואז עלינוּ ,  מלכוּ ת כּ בוֹ ד יגלּ ה מגנּ נוּ , צוּ רנוּ  ה' רוּ ח עליו  ונחה

רצ וֹ ן. יהי  כּ ן אמן מלכּ נוּ , בּ י ׁש וּ עת נפׁש נוּ ,

עליו בּ וֹ אוּ  יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י עלזוּ  ותחּת וֹ נים שׂ שׂ וּ  העלי וֹ נים עם בּ יחד  ונׁש יר
הּק דוֹ ׁש  רבּ נ וּ  עם בּ יחד  רוֹ קדים ק דּ יׁש א החבריּ א  וכל בּ נוֹ  אלעזר ורבּ י הלוֹ ם
ׁש ב וּ ע, כּ ל זוֹ הר סיּ וּ מי 40 ׁש הם הזּ וֹ הר, סיּ וּ מי האר בּ ע ׁש ל  הגּ ד וֹ לה המחה על
מצּפ ה  רגע כּ ל ׁש היה סאלי  הבּ אבּ א וגם עלינ וּ , ּת גן זכוּ תוֹ  סאלי  ה בּ אבּ א כּ דברי
הפסיק  ולא  ּפ ה בּ על  הזּ וֹ הר  כּ ל  וידע בּ יאתוֹ , למען הּפ ע לּ וֹ ת כּ ל ועוֹ שׂ ה למׁש יח
בּ זכוּ ת  ה ם ירצה אם נגּ יע מעט עוֹ ד  ההתחלה, רק וזה הּק ד וֹ ׁש , זוֹ הר  ללמד 
לׁש רׁש רת  כּ לּ נוּ  נתקר וּ בזה הּק דוֹ ׁש , ז וֹ הר סיּ וּ מי  למילי וֹ ני הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה הּק הלּ ה
אי ׁש , אלף ואחד לעשׂ רים מיּ ד  נ גּ יע אי ׁש , 70 יביא אם מכּ אן  אחד  וכל  הרש בּ "י,
בּ דא  מוהר"ן בּ לּק וּ טי וצוּ וּ י וֹ  ר בּ נוּ  כּ הבטחת  מּמ ׁש  וּ מיּ ד ּת כף יבוֹ א מׁש יח וּ בודּ אי 

רצוֹ ן . יהי  כּ ן אמן בּ רחמי , מגּ לוּ תא  יפק וּ ן

 ּואמן .בּ רו אמן לע וֹ לם  ה' 

בּ נגּ וּ ן :נתחיל 

.'וכ זה רי  לנ  רינא  רינא רינְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָא

 ננאד ,עדנ ט ב  ימלי ה א ,עינינ מאירת היא , לנ  מג רתְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

:  ואמר י חאי. ְֲֶַַַָר



החסד  זהר ח

מי ,הרימ  א מי  לפני  יראל,  ריכא עקיבא, רי  ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאמר

מה , ה י ראל מקוה ואמר, . מי אביכ , אתכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמטהר 

את מטהר הא ר דה  א , מאי ה את מטהר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמקוה

ְִֵָי ראל.

 אף צרי הּט מאים, את מטהר  מקוה  מה הם, ישׂ ראל "מקוה בּ תבוֹ ת: בּ אוּ ר 
הצּ דּ יק  דּ ברי בּ הק דּ ם לפר ׁש  ואפׁש ר י שׂ ראל ", את מטהר  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש 
להּט הר א ּת ם צריכים מקוה לכם כּ ׁש אין זי "ע : מקאריץ  ּפ נחס  רבּ י הּק דוֹ ׁש 

הזּ הר. בּ קדת

אינםאמר: מקוה להם ואין בּ כּ פרים ׁש יּ וֹ ׁש בין בּ עבוּ ר אוֹ מרים אדם בּ ני קצת 
אדּ רבּ א, להם אוֹ מר ואני זהר , ללמד מהרב ר וֹ צים ׁש מעּת י דּ ר על  

מקוה צרי מה כּ י הבּ ת, על לט בּ ל צרי אין ׁש בּ ת בּ ערב טוֹ ב  יוֹ ם  כּ ׁש חל ׁש אמר 
טוֹ ב  י וֹ ם מּק דת קס "ד)גּ ד וֹ לה âף  ה לם ïנחס אמרי זי"ע , מקאריץ  ïנחס .(רàי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

י שׂ ראל זהוּ לפי מקוה לפרׁש , אף אפׁש ר הּט מאים, את מטהר מקוה מה הם , 
אחד  דּ בר הם והזּ הר והּמ קוה ׁש הם י שׂ ראל , את מטהר  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 

בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב àא âרא)כּ מוֹ  מ äבא  וכן  א ', ע äëד ל"ח âף  àא  ïרŁת  ב ' חיּ א(חלק  רבּ י  בּ כ וּ  : ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
החכמה, סוֹ דוֹ ת ׁש ל הערים ּפ תח  ׁש הוּ א יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ואמרוּ , יוֹ סי ורבּ י

ה זּ ה בּ דּ וֹ ר  ודּ אי העליוֹ נוֹ ת , בּ מדרגוֹ ת ּת ּק וּ ן ּפ על  ה והוּ א האדוֹ ן ּפ ני הוּ א זה ',מי  
יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן נאמר:רבּ י ּפ ניׁש עליו אל  זכ וּ ר כּ ל יראה בּ נה ּפ עמים "ׁש לׁש  

ה'", רבּ י האדן  דּ ברי מוּ בן ועכׁש ו לפניו. להתראוֹ ת  צרי בּ גוּ ברין  גּ בר ׁש הוּ א מי 
עלינוּ . ּת גן זכ וּ תוֹ  מקאריץ  ּפ נחס

בּ עדנוּ "ע וֹ ד טוֹ ב ימליץ  הוּ א עינינוּ , מאירת היא לנוּ , מגן "ּת וֹ רתוֹ  לפרׁש  אפׁש ר 
חז "ל אמר וּ  דּ הנּ ה י וֹ חאי , בּ ר  ב')אד וֹ ננוּ  ע äëד צ"ח âף  ייתי (סנהדרין  עוֹ לא, אמר : ְְִֶַַַ

מה ראוּ  הם כּ י  לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד איחמי, ולא ייתי [רבּ ה], אמר  וכן איחמיניה, ולא
בּ זה. לעמוֹ ד  יכוֹ לים אי להבין יכלוּ  ולא  הּמ ׁש יח, בּ ימוֹ ת יּ היה

ׁש אנוּ ר בּ י  הּט וֹ ב  הכי  הנּ ׁש ק את לנוּ  והכין  זה, כּ ל ראה זי"ע יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן 
הדּ וֹ רוֹ ת  כּ ל  למה ולזכּ וֹ ת להקב "ה להתקר  אחדים בּ רגעים יכוֹ לים 
בּ ר וּ חני. יׁש   ּכ בּ גׁש מי  אטוֹ ם ּפ צצת ׁש יּ ׁש  וּ כמוֹ  לז כּ וֹ ת, יכ וֹ לים היוּ  לא הּק וֹ דמים

מלּ בוֹ אמדבּ רים וּ מעכּ ב הּמ ׁש יח, את  וּ מביא ה גּ אוּ לה את ׁש ּמ קרב דּ בר על  כּ אן  
י וֹ תר זמן אין אטוֹ ם. ּפ צצת ישׂ ראל עם ה וּ אעל  בּ אׁש ר  היהוּ דים  כּ ל 

לּמ וּ ד  את להפיץ  צריכים הזוֹ ה"ק.ׁש ם 

הרבּ ניםידוּ ע  לכל  הל העוֹ לם, מלחמת לפני  ׁש נה עשׂ רים זצ"ל הּס לּ ם ׁש בּ על 
י שׂ ראל , כּ לל  על  ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יב וֹ ת, וראׁש י 

החסד  טזהר

היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי  ואמר רח"ל , העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל  מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק
הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת מן אוֹ תנ וּ  להצּ יל  יכוֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד  רח"ל .אׁש רק 

א.

מתמ קים   דה ה הר לד  ידי  על
הרים 

נłא  קנ"ג .)àזהר  Łמעõן (âף ר àי [äפנה  : ְְִִַַַָָָֹֹ
"Łם éŁתäב מה õ ל Łפרä מהימנא  ְְֵֵֵֶַָָָלהרעיא 

ואמר ] אחר, àאפן äמïŁט" חק õל ורעיאłם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹ
àתלמידי מהימנא  מתנõצצת ý מתŁìŁ] ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

õâר ], àŁכל üàחכמים אתקçים [Łםôמן ְְֲִִֶַָָָָָָָ
éŁתäב] מה ýà נתק çם  חקáàל äת  õ ל łם  "Łם ְְִֵֶַַַָָָָֹ

העליõנה äמ ïŁט הõôרה התל äŁàת  äהיינ] ְְְְִִִֶַַָָָָָ
àהם ŁçŁ שבמט"ט, מŁנה סדרי  Łàְְְִִִֵֵֶֶָָָה
מתמרמר והäא äמריר äת, äמחלקת ְְְְְִִִֵֶַַָֹקäשיא 

ההלכה] ëŁתלàן עד נíה à."äתõכם וŁם  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
[Ł מפרä]äאיהâ ורע, טõב הâעת  עץ  äבהאי ְְְִֵֵַַַַָָָ

והיôר ëŁםאיס äר  ורע טõב  ה âעת [äבעץ ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
הõôרה  ידי על äהינâ והי ôר, אäíר  ענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָהäא
ðëŁד מŁנה סדרי Łה Łהיא ïה àŁְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָעל
מחמת חכמים הôלמידי äêיתע מט "ט, ü ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָמלא
ïה], àŁעל הõôרה àעסק עצמם  ä יגעçŁְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ü יד על âאתêáיין רזין הõíדõתäבאינ äן äê באä] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
[ýיד על äêáתìŁ" יםë ה äקôמç ו" [דהיינו], ְְְְִִִֶַַַַַָ

àרזייא יתמôקäן הכי  łàרא âממôקת ëéְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלח
äמחל õקõת קŁäיין איäìן éל  üיד על  âְְְְְְִִַַַָָָָאתêáיין
äקôיתמ üé הłàר , את  הממôקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[éמלח
äê א éל  ýיד על äêá תìŁ הõíדõת  àכח  ä בְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז"ל  מאמרי ëéה Ł י éי  וה ëחלקת , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהŁñי õת 

הõíד], üרâ על אêא  מתי בים  âמיין Łאינן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ïה âבעל âאõרייתא Łל מרירן הëרים  מים  [éי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

טעם õעמæŁ מה äהיינâ ïה , àŁעל  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָהõôרה
הŁñיõת] מחמת õôàרה מתיקן מר ä אתהדר ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֻ

א õרייתא מי מי להיõת חõזרים הõíדõת ידי [על ְְְְִִֵֵֵַַַָ
מת äקים ], âיל üהõôרה  [והäíçריםויäíרין ְְְִִִִִִַַָָ

להעõסקים áëŁיע הðער  äהינâ ,ýêŁ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָוהðער 
לõôàüרה ] יה õן üיד על âאתêáיין אêין àרזין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יהיäמתיקן  ýיד על ëŁתêáים äêהא [àסõדõת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מעלõת את  äיגfiי ה õíד ידי על  éי מתäקים, ýְְְֲִִִֵֶַַַַל
הäíçרים מעלõת  את מfiיג äכŁאדם ְֲִִִִִֶֶַַַַָָהäíçרים ,

àהם] âילüי łמח âחקין éל  ü ל ויהדר äן  , ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
âעברין Łעבר éäחלמין  הðרõת  éל  ýל äויחזר] ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ואינם], Łע õברים  חלõמõת õמé ýוחל ''ם עלי ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
łàרא ית  âממôקת מל ''ח אתוון üä היפàְְְְְְִִֶַַַַַָָ
מל"ח  היא  הא õתõçת üäïהà חל"ם  ְִִִִֶַַַָָ[äמ êת 

הłàר] את ממתקים הממôקת י äíרין א äף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
õמé äיהי éמלח ëŁמñôים  הäíçרים üé]ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

âאäקמäהחלõם] éמה  החכמים, ä ארà õמé] ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָ
ע"א) ה' âף  àרכ õת מíכת  ].(עçן  ְֵֶֶַַַָ

מראל  הרעים  – היגים  ר ר
סדõמית מלח יסäרין  מתהדרן  ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרŁעים
סדõמית] מלח õמé הäíçרים  äיחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָ[ולר Łעים 

העינים  את מס ëא  אתâאיהי מעäר [Łהäא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הäíçרים מעל õת  את  äיגfi י לא éי  ֲִִִִִֵֶַַַַָֹהעינים,
מéלל  äצאçו àהם äויבעט מŁיח àְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָחבלי

àה äי łראל] éŁת äב ]לקיימא מה àהם  [לקçם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ') יא ôכלינה "(אõçב  רŁעים יזäé"ועיני [ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

לנõíת הàñ"ה יעłה זה וענין ה', àטõב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָלראõת
,õנתäאמà ä היעמד לרא õת יłראל  את  àְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָהם

.[äנà ויתל ä ררàית זה  ידי ְְְְְְְִִֵֶַַָועל

ע''ב)ואינäן  קנ''ג  ריע çיא(âף  רב ערב  ְִִֵֶַַַַָ
הר Łעים ] רב  הערב  àהä[ואõתם âיתק çים ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

זמנא הŁëיח àהה äא àיאת קדם  [çŁתקçם  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
éŁתäב] י')מה יב  ויתלàנâ)äנ çאל äררàית" ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

רŁעים  äיעŁוהר רàים  äרפðיהיה וי אז [éי " ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָ
àיłראל , ŁçŁ ה àחינõת éל  Łל  הáמäר  àְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָר äר 

" [Ł מפרä.נהŁמ מארי  אינäן "ä נàיתלäê א] ְְְְִִִֵֵֵַָָָ
ל äëד ידי  על  äררàתçŁ מŁנה  àעלי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָהם 

Łâאר הõôרה,] ק âיŁא  זרעא אינäן :äרפðוי ְְְְִִִִַַַַָָָָ
העםעëא. Łאר  Łל Łדõק זרע הם äêא] ְֵֵֶֶֶַַָָָָ

טõבים äמעłים מצõת ידי על  ä ררàתçŁְְְְֲִִִִֵֶַַָ
דכתיב äצדקה], ה äא éŁת äב]הדא  äזכריה[זה) ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ

ט') הéסף"יג את  ðéר õף על ðäרפôים äהינâ] ְְְְְִִֶֶֶַַַַ
לצדקה] õìŁתנים ה éסף  והרŁיעäידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

רב  ערב אינäן רב רŁעים", הערב הם äê א] ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
יłראל]. מ éלל ä צאçŁְְְִִֵֶָָָ



החסד  זהר ח

מי ,הרימ  א מי  לפני  יראל,  ריכא עקיבא, רי  ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאמר

מה , ה י ראל מקוה ואמר, . מי אביכ , אתכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמטהר 

את מטהר הא ר דה  א , מאי ה את מטהר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמקוה

ְִֵָי ראל.

 אף צרי הּט מאים, את מטהר  מקוה  מה הם, ישׂ ראל "מקוה בּ תבוֹ ת: בּ אוּ ר 
הצּ דּ יק  דּ ברי בּ הק דּ ם לפר ׁש  ואפׁש ר י שׂ ראל ", את מטהר  הוּ א  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש 
להּט הר א ּת ם צריכים מקוה לכם כּ ׁש אין זי "ע : מקאריץ  ּפ נחס  רבּ י הּק דוֹ ׁש 

הזּ הר. בּ קדת

אינםאמר: מקוה להם ואין בּ כּ פרים ׁש יּ וֹ ׁש בין בּ עבוּ ר אוֹ מרים אדם בּ ני קצת 
אדּ רבּ א, להם אוֹ מר ואני זהר , ללמד מהרב ר וֹ צים ׁש מעּת י דּ ר על  

מקוה צרי מה כּ י הבּ ת, על לט בּ ל צרי אין ׁש בּ ת בּ ערב טוֹ ב  יוֹ ם  כּ ׁש חל ׁש אמר 
טוֹ ב  י וֹ ם מּק דת קס "ד)גּ ד וֹ לה âף  ה לם ïנחס אמרי זי"ע , מקאריץ  ïנחס .(רàי ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

י שׂ ראל זהוּ לפי מקוה לפרׁש , אף אפׁש ר הּט מאים, את מטהר מקוה מה הם , 
אחד  דּ בר הם והזּ הר והּמ קוה ׁש הם י שׂ ראל , את מטהר  ה וּ א  ּבּ רו ה ּק דוֹ ׁש 

בּ זוֹ הר ׁש כּ תוּ ב àא âרא)כּ מוֹ  מ äבא  וכן  א ', ע äëד ל"ח âף  àא  ïרŁת  ב ' חיּ א(חלק  רבּ י  בּ כ וּ  : ְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
החכמה, סוֹ דוֹ ת ׁש ל הערים ּפ תח  ׁש הוּ א יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י  ואמרוּ , יוֹ סי ורבּ י

ה זּ ה בּ דּ וֹ ר  ודּ אי העליוֹ נוֹ ת , בּ מדרגוֹ ת ּת ּק וּ ן ּפ על  ה והוּ א האדוֹ ן ּפ ני הוּ א זה ',מי  
יוֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן נאמר:רבּ י ּפ ניׁש עליו אל  זכ וּ ר כּ ל יראה בּ נה ּפ עמים "ׁש לׁש  

ה'", רבּ י האדן  דּ ברי מוּ בן ועכׁש ו לפניו. להתראוֹ ת  צרי בּ גוּ ברין  גּ בר ׁש הוּ א מי 
עלינוּ . ּת גן זכ וּ תוֹ  מקאריץ  ּפ נחס

בּ עדנוּ "ע וֹ ד טוֹ ב ימליץ  הוּ א עינינוּ , מאירת היא לנוּ , מגן "ּת וֹ רתוֹ  לפרׁש  אפׁש ר 
חז "ל אמר וּ  דּ הנּ ה י וֹ חאי , בּ ר  ב')אד וֹ ננוּ  ע äëד צ"ח âף  ייתי (סנהדרין  עוֹ לא, אמר : ְְִֶַַַ

מה ראוּ  הם כּ י  לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד איחמי, ולא ייתי [רבּ ה], אמר  וכן איחמיניה, ולא
בּ זה. לעמוֹ ד  יכוֹ לים אי להבין יכלוּ  ולא  הּמ ׁש יח, בּ ימוֹ ת יּ היה

ׁש אנוּ ר בּ י  הּט וֹ ב  הכי  הנּ ׁש ק את לנוּ  והכין  זה, כּ ל ראה זי"ע יוֹ חאי בּ ר  ׁש מע וֹ ן 
הדּ וֹ רוֹ ת  כּ ל  למה ולזכּ וֹ ת להקב "ה להתקר  אחדים בּ רגעים יכוֹ לים 
בּ ר וּ חני. יׁש   ּכ בּ גׁש מי  אטוֹ ם ּפ צצת ׁש יּ ׁש  וּ כמוֹ  לז כּ וֹ ת, יכ וֹ לים היוּ  לא הּק וֹ דמים

מלּ בוֹ אמדבּ רים וּ מעכּ ב הּמ ׁש יח, את  וּ מביא ה גּ אוּ לה את ׁש ּמ קרב דּ בר על  כּ אן  
י וֹ תר זמן אין אטוֹ ם. ּפ צצת ישׂ ראל עם ה וּ אעל  בּ אׁש ר  היהוּ דים  כּ ל 

לּמ וּ ד  את להפיץ  צריכים הזוֹ ה"ק.ׁש ם 

הרבּ ניםידוּ ע  לכל  הל העוֹ לם, מלחמת לפני  ׁש נה עשׂ רים זצ"ל הּס לּ ם ׁש בּ על 
י שׂ ראל , כּ לל  על  ׁש נּ חּת מה גּ דוֹ לה גּ זירה ׁש יּ ׁש  להם ואמר י ׁש יב וֹ ת, וראׁש י 

החסד  טזהר

היּ דוּ עים הרמח"ל דּ ברי  ואמר רח"ל , העוֹ לם מן יּמ חקוּ  י שׂ ראל  מכלל גּ דוֹ ל ׁש חלק
הרעוֹ ת הגּ זרוֹ ת מן אוֹ תנ וּ  להצּ יל  יכוֹ ל  הּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  לּמ וּ ד  רח"ל .אׁש רק 

א.

מתמ קים   דה ה הר לד  ידי  על
הרים 

נłא  קנ"ג .)àזהר  Łמעõן (âף ר àי [äפנה  : ְְִִַַַָָָֹֹ
"Łם éŁתäב מה õ ל Łפרä מהימנא  ְְֵֵֵֶַָָָלהרעיא 

ואמר ] אחר, àאפן äמïŁט" חק õל ורעיאłם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹ
àתלמידי מהימנא  מתנõצצת ý מתŁìŁ] ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

õâר ], àŁכל üàחכמים אתקçים [Łםôמן ְְֲִִֶַָָָָָָָ
éŁתäב] מה ýà נתק çם  חקáàל äת  õ ל łם  "Łם ְְִֵֶַַַָָָָֹ

העליõנה äמ ïŁט הõôרה התל äŁàת  äהיינ] ְְְְִִִֶַַָָָָָ
àהם ŁçŁ שבמט"ט, מŁנה סדרי  Łàְְְִִִֵֵֶֶָָָה
מתמרמר והäא äמריר äת, äמחלקת ְְְְְִִִֵֶַַָֹקäשיא 

ההלכה] ëŁתלàן עד נíה à."äתõכם וŁם  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
[Ł מפרä]äאיהâ ורע, טõב הâעת  עץ  äבהאי ְְְִֵֵַַַַָָָ

והיôר ëŁםאיס äר  ורע טõב  ה âעת [äבעץ ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
הõôרה  ידי על äהינâ והי ôר, אäíר  ענין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָהäא
ðëŁד מŁנה סדרי Łה Łהיא ïה àŁְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָעל
מחמת חכמים הôלמידי äêיתע מט "ט, ü ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָמלא
ïה], àŁעל הõôרה àעסק עצמם  ä יגעçŁְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ü יד על âאתêáיין רזין הõíדõתäבאינ äן äê באä] ְְְְְְִִִֵַַַָָָ
[ýיד על äêáתìŁ" יםë ה äקôמç ו" [דהיינו], ְְְְִִִֶַַַַַָ

àרזייא יתמôקäן הכי  łàרא âממôקת ëéְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלח
äמחל õקõת קŁäיין איäìן éל  üיד על  âְְְְְְִִַַַָָָָאתêáיין
äקôיתמ üé הłàר , את  הממôקת ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ[éמלח
äê א éל  ýיד על äêá תìŁ הõíדõת  àכח  ä בְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹויתי
חז"ל  מאמרי ëéה Ł י éי  וה ëחלקת , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֻהŁñי õת 

הõíד], üרâ על אêא  מתי בים  âמיין Łאינן  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ïה âבעל âאõרייתא Łל מרירן הëרים  מים  [éי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

טעם õעמæŁ מה äהיינâ ïה , àŁעל  ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָהõôרה
הŁñיõת] מחמת õôàרה מתיקן מר ä אתהדר ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֻ

א õרייתא מי מי להיõת חõזרים הõíדõת ידי [על ְְְְִִֵֵֵַַַָ
מת äקים ], âיל üהõôרה  [והäíçריםויäíרין ְְְִִִִִִַַָָ

להעõסקים áëŁיע הðער  äהינâ ,ýêŁ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָוהðער 
לõôàüרה ] יה õן üיד על âאתêáיין אêין àרזין ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

יהיäמתיקן  ýיד על ëŁתêáים äêהא [àסõדõת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
מעלõת את  äיגfiי ה õíד ידי על  éי מתäקים, ýְְְֲִִִֵֶַַַַל
הäíçרים מעלõת  את מfiיג äכŁאדם ְֲִִִִִֶֶַַַַָָהäíçרים ,

àהם] âילüי łמח âחקין éל  ü ל ויהדר äן  , ְְֲִִִִֶַַַָָָָ
âעברין Łעבר éäחלמין  הðרõת  éל  ýל äויחזר] ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ

ואינם], Łע õברים  חלõמõת õמé ýוחל ''ם עלי ְְְְֲִֵֶֶַָָָ
łàרא ית  âממôקת מל ''ח אתוון üä היפàְְְְְְִִֶַַַַַָָ
מל"ח  היא  הא õתõçת üäïהà חל"ם  ְִִִִֶַַַָָ[äמ êת 

הłàר] את ממתקים הממôקת י äíרין א äף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
õמé äיהי éמלח ëŁמñôים  הäíçרים üé]ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

âאäקמäהחלõם] éמה  החכמים, ä ארà õמé] ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָ
ע"א) ה' âף  àרכ õת מíכת  ].(עçן  ְֵֶֶַַַָ

מראל  הרעים  – היגים  ר ר
סדõמית מלח יסäרין  מתהדרן  ְְְְְִִִִִֶַַָָָולרŁעים
סדõמית] מלח õמé הäíçרים  äיחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָ[ולר Łעים 

העינים  את מס ëא  אתâאיהי מעäר [Łהäא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
הäíçרים מעל õת  את  äיגfi י לא éי  ֲִִִִִֵֶַַַַָֹהעינים,
מéלל  äצאçו àהם äויבעט מŁיח àְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָחבלי

àה äי łראל] éŁת äב ]לקיימא מה àהם  [לקçם ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
כ') יא ôכלינה "(אõçב  רŁעים יזäé"ועיני [ולא ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹ

לנõíת הàñ"ה יעłה זה וענין ה', àטõב ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָלראõת
,õנתäאמà ä היעמד לרא õת יłראל  את  àְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָהם

.[äנà ויתל ä ררàית זה  ידי ְְְְְְְִִֵֶַַָועל

ע''ב)ואינäן  קנ''ג  ריע çיא(âף  רב ערב  ְִִֵֶַַַַָ
הר Łעים ] רב  הערב  àהä[ואõתם âיתק çים ְְְְְִִֶֶַַָָָָָ

זמנא הŁëיח àהה äא àיאת קדם  [çŁתקçם  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
éŁתäב] י')מה יב  ויתלàנâ)äנ çאל äררàית" ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

רŁעים  äיעŁוהר רàים  äרפðיהיה וי אז [éי " ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָ
àיłראל , ŁçŁ ה àחינõת éל  Łל  הáמäר  àְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָר äר 

" [Ł מפרä.נהŁמ מארי  אינäן "ä נàיתלäê א] ְְְְִִִֵֵֵַָָָ
ל äëד ידי  על  äררàתçŁ מŁנה  àעלי  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָהם 

Łâאר הõôרה,] ק âיŁא  זרעא אינäן :äרפðוי ְְְְִִִִַַַַָָָָ
העםעëא. Łאר  Łל Łדõק זרע הם äêא] ְֵֵֶֶֶַַָָָָ

טõבים äמעłים מצõת ידי על  ä ררàתçŁְְְְֲִִִִֵֶַַָ
דכתיב äצדקה], ה äא éŁת äב]הדא  äזכריה[זה) ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ

ט') הéסף"יג את  ðéר õף על ðäרפôים äהינâ] ְְְְְִִֶֶֶַַַַ
לצדקה] õìŁתנים ה éסף  והרŁיעäידי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

רב  ערב אינäן רב רŁעים", הערב הם äê א] ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
יłראל]. מ éלל ä צאçŁְְְִִֵֶָָָ



החסד  זהר י 

תבת להינס יז  דה זהר  העסקים 
מגג ג מ לחמת להצל - נח

éŁתäב] יב)[äמה יבינâ)""äנçאל וה éłëילים ְְִִִִֵֶַַַָָָ
קàלה מארי הàñלה אינ äן àעלי הם äê א] ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה] àסõדõת  àהõן העõסקים âאôמר  ְְְְְִִַַָָ
àהם] ג')[ìŁאמר יב יזהיר â)äנאל "והמéłילים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הרקיע", âקא[והיינו]éזהר  איäìן א êין ְְִִִֵַַָָָֹ
ה åהר  ספר  âאקרי âא , àזהר  [א äêמâôŁלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ה õåהר, ספר  הìקרא הåה  àא õר Łעõסקים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהם 
ע õמק  את להבין  עצמם ëŁיáעים  éְְְְְִִֶֶֶַַַָָלõמר

נחâבריו] éתיבת  ä איהâ,נח éתיבת  [Łהäא ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מעט, אêא ãà להéנס äזכ לא נח ôŁבת õמéְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אלא הõåהר ספר  àהבנת  לה éנס äé זä י לא üéְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

Łאמר ] וזה מעיר מעט, Łנים  ãà âמתŁìéין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מëלכäתא àעירוŁבע Łנים õà [ìŁאספים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה ëדינה], מéל äהינâ ה ëלכäת, מן ְְְְְְִִִִַַַַָָָוŁבעה 
רק]äלזמנין אז àדõר , זכäת Łéאין [ולפעמים  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

מïŁëחה Łäנים מעיר  מעæיםאחד  [éלõמר , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הõåהר], ספר את  להבין ה õåכים  äן יהיõבהâ יé] ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הõåהר ] ספר את להבין äéזçŁ äêאà םçיתק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
éŁת äב ] כב)[מה א ה õêçד"(Łמõת ה àן [הינéäל  ְְִֵֶַַַַָָ

ק âי Łא] מאëא  הõìלדõת הŁìמõת  היאõרהéל ְְִִֵַַַַָָָָָָ
"äהäליכŁô,'ה אõר  נõטריקõן הא õר "ה Łרõâ] ְְִִֵַָָ

éל ' אחרõנה דה"א לçאõ"ר õמé היאõר"ה  לõמר Łי ְְְְְְֲֵַַַַָָ(ועõד

מצרימה "), "הàאים הïס äק על  (רŁ"י ,ãתêתחàְְְִִִִִַַַַַָָָָָ

õôàרה, הáנ äז אõ"ר וזה  אõ"ר  ליהי נõטריק õן  äְְְְִִִֶַַַָָלהçאõ"ר

ז õהר àספר âספראהñדä,[(Łõמתêáה א õרה ודא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
לראõתâא äé זçŁ ה åה ספר Łל הא õר ä וזה] ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

,[õרä אàüילâ סיàה  על על וכ êא  הäא [וה éל ְְִִֵַַַָָָֹֹ
Łàמתל Łאôה  לפי ,ýבכחä ýêŁ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹס àה

חכמים ]. ôלמידי Łל  àְְְֲִִִֵֶַָנŁמõת
הם  הקצים  עם  ועסק  ה ל ירבעם
ולא הם ה מן  ביל הארץ עי
– תבה י ראל את להחזיר הל

הלת אריכת ס ת וזהי
Łאמר] âא [וזה áרים áרםäמאן [äמי  ְִִֶֶַַַָָָָ

הáל äת ], אריכäת ירבעםע õרבאת äהינâ] ְְְְֲִֵֶַַָָָ
ïניהם והŁחיר  י łראל את והחטיא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָחטא

Łàליחäתé(õעõרב  נאמן êŁא  éעõרב  âהäא  ](ועõד ְְְְְֱִִֵֵֶֶָֹ

õçéנה זמנא  àההäא ôהא ôאנâ הôא [éי  ְְְְְְִִֵַַַַָָָ
Łל  éיõנה ההיא  àעת ôהיה  מהימנא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָרעיא

àנאמנäת] ã תäליחŁ Łע łתה  Łâליחנח ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ
ýמŁà âאקרי âהינäאחרא  אחר  Łליח [éי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

ýמŁà הìקרא  יłראלירבעם  חכמי éל (éי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

יłראל üמל Łהיה ועõד ה äם, éקלïת àפניו äְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהי

("ü מל àיŁרäן "ויהי õà ìŁאמר ä נàר éעõרב ]äכמ Łה  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
Łàליחäתא אתהדר ולא àקדמיתא  âְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאôŁלח
מן  àתחêה נח õלחŁ לע õרב נדמה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ[ה äא 
ü ליל רצה לא éי  ,õתäליחŁà חזר  ולא  ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹהôבה
õ תäליחŁ עłה לא  ירבעם וכן ,õתäליחŁàְְְְְִִִֵָָָָֹ

אêא] àתäŁבה, יłראל âא âôŁל להחזיר  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
àה õן âאôמר âף Łàקצים , ïסחים (àמíכת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ע"ב) Łקץ מט  הארץ ועסק ע ëי  [Łה âôŁל  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ìŁמŁלים הארץ  עëי Łהם  הקצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעם

מ לñŁץ] âלהõןàגין הëמõן מõנא  [Łàביל  ְְְְִִִִֵַַָָָ
,[õ ל äתנìŁ ŁàליחäתיêŁãהם א âôŁל ולא  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

àתיäבתא ל ðדיק çיא  הâôŁל לאהדרא [ןלא  ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
צâיקים Łהם יłראל את  להחזיר  õתäליחŁàְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

âמאריàãתäŁבה ], Łליחäתא עביד  לא äêאיé ְְְְִִִִֵָָָָָ
Łליחäת עłה לא äê אé õל נחŁב ְְְְִִֵֶַָָָֹ[ולכן
לכן  הåה, לעõלם Łìלח מה Łàביל õנõְְְִִִֵֶֶַַַָָק

.[õיד על  הáל äת  אמר נגרם  מäâע להק õŁת Łוי) ְְְְִֵַַַַַַַָָָ

,õתäליחŁ עłה לא  Łë מ הרי עביד", לא äê אé"ְְֲִִִֵַָָָָֹֹ

אמר לר àניםéא äêול ëה Łר õמז לõמר Łוי ? ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ולכאõרה  áדõלים , àנינים õàנים הם àŁְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָאמת 
ïרסäם, הר àה עם  טõבים  מעłים  ְְֲִִִִִֵַַע łõים
הëמõן, לחמâת  רק הäא äéנתם  àאמת ü ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָא
יłראל  עם  את להחזיר  åŁה העñר äê ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָוא

לגא êה , ולדאג עłõים ,àת äŁבה לא ולכן זה ְְְְְִִִִֵֶָָָֹֹֻ
Łעłõים"éאäê"אמר  חŁõבים חäץ  éâלïי  ְְְְִִִֵֶַַָ

עłõים êŁא ר õאה ôעלäמõת י õדע ורק ְֲִֵֶֶַַַָֹהמõן,
äמצער éלäם, יłראל  מéלל  להם  אכ ïת ולא  ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ה ñדŁõה Łàםה כינה  ה õåהר א õר ע çן ; ְְְִֵֵַַַַַָָ
והרמח"ל) ä"רחëנה.הõיâ רזא  יתק çים ü בä ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

Łל  הõíד יתקçם מהימנא רעיא מŁה ýבä]ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הìביא] יëאיõנה âתה õמי  àעמקין âעאל ְְְְִִִִֵַַָָָָ

הçם ] ôהõם  àעמקי  אנìŁ]ôכנס ôיעäל הכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אõרייתא âתהõמי ä עמיקà הôא éôנס üé] ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
הõôרה ], ôהõמõת דכתיב àעäמקי הäא  הדא  ְְְְֲִִֵַָָ

הìביא] י õנה Łאמר ב)[זה וŁôליכני "(יõנה  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יëים "מ  àלבב הõôרה ]äðלה ים  על [הרõמז  ְְִִֵַַַַַָָָ

(Ł בâמ .(מתõק  ְִַָ

החסד  יאזהר

ללמד על   צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל היא, העצה כּ ן 
הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר

בּ קוֹ לוֹ ולא  ב ׁש מע וּ  

אוֹ תּה אחר  את ׁש וֹ אל אני כּ עת יהוּ דים, מלי וֹ ן 6 ונהרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה  ּכ 
ׁש בּ ת בּ מּס כת  הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה אוֹ תם(נה)האלה הרג ג מי 

ב.

את החזיר  א ס ד , רת נע מי 
 ובה  לתה העלם 

זõהר ע"א)äבתäñני ל"ח âף עłר Łôעה :(ôיק äן  ְְִִִֵַַָָָ

äê אé õôרõת, ôŁי Łל העñר ס õד õëŁנע  äְְִִִֵֵֶֶַָָמי
äובה ä לתה העõלם את אõתם ...,החזיר äê וא ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ãà ואין ,ã טŁ פé אêא õôרה Łאין Łְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים 
ïרצäפים äâ והם אחר , הõôרõת]ס õד ,[ôŁי ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים  ג"ן  ג"ן ה äא הäא àŁכתב  [õôרה ְְִִֶַַָָ
áן  כ êה", אחõתי  נעäל "áן õà ìŁאמר ïְֱֲִִֶֶַַַַַָָר õçŁת]
ŁŁàת נעäל ה äא  ו' סת äמה , ם' Łל  מðד  ְְִֵֶֶַָָָנע äל
éדי  äבàŁת  יïתח, הàת äביõם  הëעłה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ìŁאמר לõוים, àפני âלת éנõעל  ôהיה  êŁְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹא
אליהם, ïת äחה היא  õïרע, ואני עלי äלו àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהם

יתר õת. נ Łמõת Łְְֵֵֶָהם 

חז "לג. ä אמר ע"א)הìה נ "ה âף  אמרה (àŁת : ְְֲִֵַַַָָָָ
מה  עõלם  Łל õנõà ר ה àñ"ה, לפני ה âין ְִִִִֵֶַַַַָָָמ âת
צâיקים äלêה ,õל אמר  .äêמא äê א äìôŁְִִִֵֵֵַַַַָָנ
לפניו, אמרה áמäרים. רŁעים äלêוה áְְְְְְִִִַָָָָָָמ äרים
.äמח ולא  למחõת àידם  היה עõלם , Łל õנõà ְְְִִִֶָָָָָֹר
לא àהם äמח Łאם לפני וידäע áלäי ,õל ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
אם עõלם, Łל õנõà ר לפניו, אמרה מהם . ä לàְְְְִִֵֶֶַָָָָָיק
äêחçו" äכתיב äêáי, מי להם  áלäי  ýְְִִִֵֶֶַָָָָלפני
אדם àני äêא יõסף, ר ' äנô הåקנים", àְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאנŁים

תי"ו. ועד מא ' ãêäé הõôרה את ְְְְִֶַַַַָשמקיימין

ס "ח) (רמז  õŁפטים ילקäט לõŁנõ:ע çן וזה ְְְְִֵֶֶֶַַ
מõחה  õואינ למחõת  õידà ïíŁק מי ְְְְִִִֵֵֶֶָָו"כל
ïŁìŁכים âמים éל למäטב, יłראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָלהחזיר
א õתם ôאמר  אם  ידיו", על נïŁכים àְְְִִִִֵַַָָָָָֹיłראל
מה  מïני àנימין àגבעת  äהרגì אלף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָע "ב
מŁה  Łהìיח áדõלה  לסנהדרי להם  äהי ,äְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנהרג
ä רŁקçŁ עëהם  אליעזר  àן  äפנחס ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַָָויהŁõיע
àגדיהם äיהàויג àמתניהם àרזל Łל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחבלים

עירõתיהם àכל  äרåויח מארõàéתיהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלמעלה
לעגלõן , אחד יõם ,Łללכי אחד יõם יłראל, Łְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָל
אחד יõם אל , לבית אחד יõם  לחברõן, אחד ְְְֵֵֶֶֶֶָָָיõם
לא הם  הארץ. ü רâ אõתם äדëויל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלירŁäלים ,
éל  לארצם יłראל  ä כנסìŁ éיון  אêא  éן äł ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע
àגבעת äłעŁכä ,õלזיתä õלכרמ רץ ְְְְְְִֵֶֶַַָָָאחד
ראäים Łאינם  äדברים  מכערים âברים  àְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹנימין 
äונפל ,ãêäé ע õלם  éל את  להחריב  הàñ"ה ְְְְִֶַַַָָָָָָָיצא
áדõלה  סנהדרי אõתם  הרג äמי אלף. ע"ב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמהם 

ע ëהם. äְִִֶָָפנחס 

רàה Ł מדר ל õŁן ע"א)וזה נ "ב  âף :(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

ו) ט, (יחזקאל  "äêחô Łעה"äמ ëקŁâי õתõ אà , ְְִִִֵָָָָ
לפניו אמרה éבõד íéא לפני  קטג õריה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָקפצה
איזה ,ýמŁ על נהרג מהן איזה  הע õלמים , ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרõàן
õŁ נפ נתן מהן איזה  ,ýמŁ על  õמח נפצע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

.ýמŁ ְֶַעל

הב"ח ט')והìה  סי' ח"מ מäâע(חלק  הקŁה , ְְִִֵֵֶַַָ
אחד äצינë לא  עôה  עד הìביא  Łמäאל  ְְִִִֵֶַַַָָָָֹמçמõת 
ü וליל éמעłיו לעõłת ìñŁא יłראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ áדõלי
ערי  וכל äמצïה áלáל  Łנה àכל  לסàב  àְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָדרכיו
ôר äצים לõמר  Łי äבאמת  להדריכם . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָיłראל 
לעõłת üלסמ מאד  קŁה  אבל ,äז קŁיא ְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֻעל 

זה. ôר äץ על למעłה ְֲֲֵֶֶַַָָהלכה

Łי Łאם הäא, מåה ïנים  éל על äלנ ְִִִֵֵֶֶַַָָָוהõçצא 
יłראל  ערי וכל äמצïה áלáל לסàב ü רâְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
üçŁ יהיה לא  זה  üרâ ועל  äלנהלם  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהדריכם 

מנהיג לא  [Łהרי  הì"ל אôה,ôר äץ נביא  ולא  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
üקרא äמי ,ýרäעב Łלח äמי Łלאי ýמł äְְְְֲִִִִַָָָָמי
אôה, י łראל Łבטי רא Łי äאט לכאן, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָלבõא
צריכים äאנ ואין äמנהיג, רב  Łי äלנ áם  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹהלא

[ýב לàלס עליו Łרמי' ספק  äŁם àלי àוâאי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
Łאמר  õמé Łמäאל , Łעłה  ü דרé ü ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָוליל

ýיô נת "צõפה מה יחזקאל  לה êן [äראה ," ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ



החסד  זהר י 

תבת להינס יז  דה זהר  העסקים 
מגג ג מ לחמת להצל - נח

éŁתäב] יב)[äמה יבינâ)""äנçאל וה éłëילים ְְִִִִֵֶַַַָָָ
קàלה מארי הàñלה אינ äן àעלי הם äê א] ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה] àסõדõת  àהõן העõסקים âאôמר  ְְְְְִִַַָָ
àהם] ג')[ìŁאמר יב יזהיר â)äנאל "והמéłילים  ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

הרקיע", âקא[והיינו]éזהר  איäìן א êין ְְִִִֵַַָָָֹ
ה åהר  ספר  âאקרי âא , àזהר  [א äêמâôŁלין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹ

ה õåהר, ספר  הìקרא הåה  àא õר Łעõסקים  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהם 
ע õמק  את להבין  עצמם ëŁיáעים  éְְְְְִִֶֶֶַַַָָלõמר

נחâבריו] éתיבת  ä איהâ,נח éתיבת  [Łהäא ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ
מעט, אêא ãà להéנס äזכ לא נח ôŁבת õמéְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אלא הõåהר ספר  àהבנת  לה éנס äé זä י לא üéְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

Łאמר ] וזה מעיר מעט, Łנים  ãà âמתŁìéין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מëלכäתא àעירוŁבע Łנים õà [ìŁאספים ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ

ה ëדינה], מéל äהינâ ה ëלכäת, מן ְְְְְְִִִִַַַַָָָוŁבעה 
רק]äלזמנין אז àדõר , זכäת Łéאין [ולפעמים  ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

מïŁëחה Łäנים מעיר  מעæיםאחד  [éלõמר , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
הõåהר], ספר את  להבין ה õåכים  äן יהיõבהâ יé] ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

הõåהר ] ספר את להבין äéזçŁ äêאà םçיתק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
éŁת äב ] כב)[מה א ה õêçד"(Łמõת ה àן [הינéäל  ְְִֵֶַַַַָָ

ק âי Łא] מאëא  הõìלדõת הŁìמõת  היאõרהéל ְְִִֵַַַַָָָָָָ
"äהäליכŁô,'ה אõר  נõטריקõן הא õר "ה Łרõâ] ְְִִֵַָָ

éל ' אחרõנה דה"א לçאõ"ר õמé היאõר"ה  לõמר Łי ְְְְְְֲֵַַַַָָ(ועõד

מצרימה "), "הàאים הïס äק על  (רŁ"י ,ãתêתחàְְְִִִִִַַַַַָָָָָ

õôàרה, הáנ äז אõ"ר וזה  אõ"ר  ליהי נõטריק õן  äְְְְִִִֶַַַָָלהçאõ"ר

ז õהר àספר âספראהñדä,[(Łõמתêáה א õרה ודא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
לראõתâא äé זçŁ ה åה ספר Łל הא õר ä וזה] ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

,[õרä אàüילâ סיàה  על על וכ êא  הäא [וה éל ְְִִֵַַַָָָֹֹ
Łàמתל Łאôה  לפי ,ýבכחä ýêŁ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹס àה

חכמים ]. ôלמידי Łל  àְְְֲִִִֵֶַָנŁמõת
הם  הקצים  עם  ועסק  ה ל ירבעם
ולא הם ה מן  ביל הארץ עי
– תבה י ראל את להחזיר הל

הלת אריכת ס ת וזהי
Łאמר] âא [וזה áרים áרםäמאן [äמי  ְִִֶֶַַַָָָָ

הáל äת ], אריכäת ירבעםע õרבאת äהינâ] ְְְְֲִֵֶַַָָָ
ïניהם והŁחיר  י łראל את והחטיא  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָחטא

Łàליחäתé(õעõרב  נאמן êŁא  éעõרב  âהäא  ](ועõד ְְְְְֱִִֵֵֶֶָֹ

õçéנה זמנא  àההäא ôהא ôאנâ הôא [éי  ְְְְְְִִֵַַַַָָָ
Łל  éיõנה ההיא  àעת ôהיה  מהימנא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָרעיא

àנאמנäת] ã תäליחŁ Łע łתה  Łâליחנח ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָֹ
ýמŁà âאקרי âהינäאחרא  אחר  Łליח [éי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָ

ýמŁà הìקרא  יłראלירבעם  חכמי éל (éי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ

יłראל üמל Łהיה ועõד ה äם, éקלïת àפניו äְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהי

("ü מל àיŁרäן "ויהי õà ìŁאמר ä נàר éעõרב ]äכמ Łה  ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ
Łàליחäתא אתהדר ולא àקדמיתא  âְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאôŁלח
מן  àתחêה נח õלחŁ לע õרב נדמה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ[ה äא 
ü ליל רצה לא éי  ,õתäליחŁà חזר  ולא  ְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹהôבה
õ תäליחŁ עłה לא  ירבעם וכן ,õתäליחŁàְְְְְִִִֵָָָָֹ

אêא] àתäŁבה, יłראל âא âôŁל להחזיר  ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
àה õן âאôמר âף Łàקצים , ïסחים (àמíכת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ע"ב) Łקץ מט  הארץ ועסק ע ëי  [Łה âôŁל  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ìŁמŁלים הארץ  עëי Łהם  הקצים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעם

מ לñŁץ] âלהõןàגין הëמõן מõנא  [Łàביל  ְְְְִִִִֵַַָָָ
,[õ ל äתנìŁ ŁàליחäתיêŁãהם א âôŁל ולא  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

àתיäבתא ל ðדיק çיא  הâôŁל לאהדרא [ןלא  ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ
צâיקים Łהם יłראל את  להחזיר  õתäליחŁàְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ

âמאריàãתäŁבה ], Łליחäתא עביד  לא äêאיé ְְְְִִִִֵָָָָָ
Łליחäת עłה לא äê אé õל נחŁב ְְְְִִֵֶַָָָֹ[ולכן
לכן  הåה, לעõלם Łìלח מה Łàביל õנõְְְִִִֵֶֶַַַָָק

.[õיד על  הáל äת  אמר נגרם  מäâע להק õŁת Łוי) ְְְְִֵַַַַַַַָָָ

,õתäליחŁ עłה לא  Łë מ הרי עביד", לא äê אé"ְְֲִִִֵַָָָָֹֹ

אמר לר àניםéא äêול ëה Łר õמז לõמר Łוי ? ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
ולכאõרה  áדõלים , àנינים õàנים הם àŁְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָאמת 
ïרסäם, הר àה עם  טõבים  מעłים  ְְֲִִִִִֵַַע łõים
הëמõן, לחמâת  רק הäא äéנתם  àאמת ü ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָא
יłראל  עם  את להחזיר  åŁה העñר äê ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָוא

לגא êה , ולדאג עłõים ,àת äŁבה לא ולכן זה ְְְְְִִִִֵֶָָָֹֹֻ
Łעłõים"éאäê"אמר  חŁõבים חäץ  éâלïי  ְְְְִִִֵֶַַָ

עłõים êŁא ר õאה ôעלäמõת י õדע ורק ְֲִֵֶֶַַַָֹהמõן,
äמצער éלäם, יłראל  מéלל  להם  אכ ïת ולא  ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

ה ñדŁõה Łàםה כינה  ה õåהר א õר ע çן ; ְְְִֵֵַַַַַָָ
והרמח"ל) ä"רחëנה.הõיâ רזא  יתק çים ü בä ְְְְְִֵַַַַָָָָָָ

Łל  הõíד יתקçם מהימנא רעיא מŁה ýבä]ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
הìביא] יëאיõנה âתה õמי  àעמקין âעאל ְְְְִִִִֵַַָָָָ

הçם ] ôהõם  àעמקי  אנìŁ]ôכנס ôיעäל הכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
אõרייתא âתהõמי ä עמיקà הôא éôנס üé] ְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
הõôרה ], ôהõמõת דכתיב àעäמקי הäא  הדא  ְְְְֲִִֵַָָ

הìביא] י õנה Łאמר ב)[זה וŁôליכני "(יõנה  ְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יëים "מ  àלבב הõôרה ]äðלה ים  על [הרõמז  ְְִִֵַַַַַָָָ

(Ł בâמ .(מתõק  ְִַָ

החסד  יאזהר

ללמד על   צרי יהוּ די  ׁש כּ ל יאמר, יׁש יבה וראׁש  רב ׁש כּ ל היא, העצה כּ ן 
הּק ד וֹ ׁש . זוֹ הר

בּ קוֹ לוֹ ולא  ב ׁש מע וּ  

אוֹ תּה אחר  את ׁש וֹ אל אני כּ עת יהוּ דים, מלי וֹ ן 6 ונהרגוּ  גּ דוֹ לה מלחמה ּפ רצה  ּכ 
ׁש בּ ת בּ מּס כת  הגּ מרא ׁש ּמ קׁש ה אוֹ תם(נה)האלה הרג ג מי 

ב.

את החזיר  א ס ד , רת נע מי 
 ובה  לתה העלם 

זõהר ע"א)äבתäñני ל"ח âף עłר Łôעה :(ôיק äן  ְְִִִֵַַָָָ

äê אé õôרõת, ôŁי Łל העñר ס õד õëŁנע  äְְִִִֵֵֶֶַָָמי
äובה ä לתה העõלם את אõתם ...,החזיר äê וא ְְֱִֵֶֶָָָָֹֹ

ãà ואין ,ã טŁ פé אêא õôרה Łאין Łְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָאõמרים 
ïרצäפים äâ והם אחר , הõôרõת]ס õד ,[ôŁי ְְְִֵֵֵַַַ

סדרים  ג"ן  ג"ן ה äא הäא àŁכתב  [õôרה ְְִִֶַַָָ
áן  כ êה", אחõתי  נעäל "áן õà ìŁאמר ïְֱֲִִֶֶַַַַַָָר õçŁת]
ŁŁàת נעäל ה äא  ו' סת äמה , ם' Łל  מðד  ְְִֵֶֶַָָָנע äל
éדי  äבàŁת  יïתח, הàת äביõם  הëעłה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָימי
ìŁאמר לõוים, àפני âלת éנõעל  ôהיה  êŁְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹא
אליהם, ïת äחה היא  õïרע, ואני עלי äלו àְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהם

יתר õת. נ Łמõת Łְְֵֵֶָהם 

חז "לג. ä אמר ע"א)הìה נ "ה âף  אמרה (àŁת : ְְֲִֵַַַָָָָ
מה  עõלם  Łל õנõà ר ה àñ"ה, לפני ה âין ְִִִִֵֶַַַַָָָמ âת
צâיקים äלêה ,õל אמר  .äêמא äê א äìôŁְִִִֵֵֵַַַַָָנ
לפניו, אמרה áמäרים. רŁעים äלêוה áְְְְְְִִִַָָָָָָמ äרים
.äמח ולא  למחõת àידם  היה עõלם , Łל õנõà ְְְִִִֶָָָָָֹר
לא àהם äמח Łאם לפני וידäע áלäי ,õל ְְִִֶֶַַַָָָָָֹאמר
אם עõלם, Łל õנõà ר לפניו, אמרה מהם . ä לàְְְְִִֵֶֶַָָָָָיק
äêחçו" äכתיב äêáי, מי להם  áלäי  ýְְִִִֵֶֶַָָָָלפני
אדם àני äêא יõסף, ר ' äנô הåקנים", àְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאנŁים

תי"ו. ועד מא ' ãêäé הõôרה את ְְְְִֶַַַַָשמקיימין

ס "ח) (רמז  õŁפטים ילקäט לõŁנõ:ע çן וזה ְְְְִֵֶֶֶַַ
מõחה  õואינ למחõת  õידà ïíŁק מי ְְְְִִִֵֵֶֶָָו"כל
ïŁìŁכים âמים éל למäטב, יłראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָלהחזיר
א õתם ôאמר  אם  ידיו", על נïŁכים àְְְִִִִֵַַָָָָָֹיłראל
מה  מïני àנימין àגבעת  äהרגì אלף ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָע "ב
מŁה  Łהìיח áדõלה  לסנהדרי להם  äהי ,äְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנהרג
ä רŁקçŁ עëהם  אליעזר  àן  äפנחס ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַָָויהŁõיע
àגדיהם äיהàויג àמתניהם àרזל Łל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחבלים

עירõתיהם àכל  äרåויח מארõàéתיהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלמעלה
לעגלõן , אחד יõם ,Łללכי אחד יõם יłראל, Łְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָל
אחד יõם אל , לבית אחד יõם  לחברõן, אחד ְְְֵֵֶֶֶֶָָָיõם
לא הם  הארץ. ü רâ אõתם äדëויל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלירŁäלים ,
éל  לארצם יłראל  ä כנסìŁ éיון  אêא  éן äł ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָע
àגבעת äłעŁכä ,õלזיתä õלכרמ רץ ְְְְְְִֵֶֶַַָָָאחד
ראäים Łאינם  äדברים  מכערים âברים  àְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָֹנימין 
äונפל ,ãêäé ע õלם  éל את  להחריב  הàñ"ה ְְְְִֶַַַָָָָָָָיצא
áדõלה  סנהדרי אõתם  הרג äמי אלף. ע"ב ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָמהם 

ע ëהם. äְִִֶָָפנחס 

רàה Ł מדר ל õŁן ע"א)וזה נ "ב  âף :(איכה ְְְִֵֶַַָָָ

ו) ט, (יחזקאל  "äêחô Łעה"äמ ëקŁâי õתõ אà , ְְִִִֵָָָָ
לפניו אמרה éבõד íéא לפני  קטג õריה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָקפצה
איזה ,ýמŁ על נהרג מהן איזה  הע õלמים , ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָרõàן
õŁ נפ נתן מהן איזה  ,ýמŁ על  õמח נפצע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹמהן

.ýמŁ ְֶַעל

הב"ח ט')והìה  סי' ח"מ מäâע(חלק  הקŁה , ְְִִֵֵֶַַָ
אחד äצינë לא  עôה  עד הìביא  Łמäאל  ְְִִִֵֶַַַָָָָֹמçמõת 
ü וליל éמעłיו לעõłת ìñŁא יłראל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמ áדõלי
ערי  וכל äמצïה áלáל  Łנה àכל  לסàב  àְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָדרכיו
ôר äצים לõמר  Łי äבאמת  להדריכם . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָיłראל 
לעõłת üלסמ מאד  קŁה  אבל ,äז קŁיא ְְְֲֲִֶַַָָָֹֹֻעל 

זה. ôר äץ על למעłה ְֲֲֵֶֶַַָָהלכה

Łי Łאם הäא, מåה ïנים  éל על äלנ ְִִִֵֵֶֶַַָָָוהõçצא 
יłראל  ערי וכל äמצïה áלáל לסàב ü רâְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
üçŁ יהיה לא  זה  üרâ ועל  äלנהלם  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹלהדריכם 

מנהיג לא  [Łהרי  הì"ל אôה,ôר äץ נביא  ולא  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
üקרא äמי ,ýרäעב Łלח äמי Łלאי ýמł äְְְְֲִִִִַָָָָמי
אôה, י łראל Łבטי רא Łי äאט לכאן, ְְְִִֵֵֵַָָָָָָלבõא
צריכים äאנ ואין äמנהיג, רב  Łי äלנ áם  ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹהלא

[ýב לàלס עליו Łרמי' ספק  äŁם àלי àוâאי  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
Łאמר  õמé Łמäאל , Łעłה  ü דרé ü ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָוליל

ýיô נת "צõפה מה יחזקאל  לה êן [äראה ," ְְְְְִֵֵֶֶַַַָ



החסד  זהר יב 

חז"ל ידוּ ע  א ')מאמר ע äëד נ"ה  âף  ׁש ל (àŁת רבּ וֹ נוֹ  הקב"ה , לפני  הדּ ין מדּ ת אמרה ַַַָ
רׁש עים וה לּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ ל וּ  לוֹ , אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם,

עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו, אמרה מחוּ גּ מוּ רים. ולא למחוֹ ת בּ ידם כּ אן דהיה ואין . 
.להארי מקוֹ ם 

הםוּ לפי  הצּ ילוּ , ולא להצּ יל  ׁש יּ כלוּ  יׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי 
ה ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים מליוֹ ן הה  כּ ל על  אׁש מים 

àיłראל  רב  âכל זצ "ל , חçים  מהחפץ äהבאנŁְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
צõפה, זה (הëעתיק)נקרא  ערבים  יłראל  וכל [ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

עôה  לעת הåה  הçתõם àדõר éŁן  מéל àְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
מקõמõת àכëה נתקçם  א Łר  הר àים  äתינõנõעוàְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
äנתמעט ז"ל äחכמינ äואמר יד, ְְְְֲֲִֵַַָָָָָאזלת

ר Ł"י  Ł פרä ôלמידיםהôלמידים צ "ז  âף (חלק  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ

למ äטב) להחזירן  יłראל  ידי  המחזיקין äנתמעט äêאéְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

את לôן עתיד הäא  àוâאי כן יעłה לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
הר äגיה éל  עצ äמים àכלל  Łה äא  עב äר ְֲֲֲִִִֶֶַַָָה âין

מõרה, õואינ להõראה זר,הáיע ולא ä רא עיני éי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אין  ïעמים אêא ŁלŁ ו ôŁäים אחת  ïעם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא 
עד äאלé אדם àני עם àâרôי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמסïר ,
צלם צäרõת  äŁם àהם נéר היה לא éŁְִִֶֶֶֶַַָָָֹמעט
àדברים עëהם  ìŁéכנסôי äלבõíף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָיłראלי
õôרה  äðŁתה õמé] ור éים  äכבŁäים ר éים  âְְְְְִִִִִֵֶַַָָברי 

וארא) ïר à)Łפרשת י łראל" àני  אל "ויצ äם  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
àנחת]. להנהיגם âמעõתרŁ"י עיניהם  äזלג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

על  äתנõ א äררõע לא  äמינçëŁ ä לנ א õי äְְְִֵֶַָָָָֹואמר
.äêאé äמקàליםâברים ונŁמע נעłה äמעôה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

äואנ ,äאלינ ôŁאמר  מה éל לעõłת äְֲֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
ýעצמ את æŁרחת על õôדõת אלף ýל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָנõתנים 
ü נל אŁר üרâ ה äתנõא äלהõר õת äעינינ ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהאיר 

.õנõŁל éאן  עד  .ãàְַָָ

éברד. àעõלם והפצתם ספרים  עריכת  ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָענין
עליו  אברהם  äמתינä א אבי àזה äְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהקדימנ
éנפי  ôחת הàר õçת את õקרבà ְְְְִֵֶַַַַַָָהלõם 

הרמà"ם  וכלõŁן  הלכההכינה, עכו"ם מה' (פ"א ְְְְֲִִַַַָָָָ

לכל ג') áדõל  àקõל ולקרא לעמõד והתחיל ..." :ְְְְְְֲִִִַָָֹ
לכל  אחד ãõאל Łם ŁçŁ äלהõדיעם  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָהעõלם 
וקõרא üêמה והיה לעב õד, ראäי õול ְְְְֲֵֵַַָָָָָהעõלם 
עד לממלכה äממלכה לעיר מעיר  העם  äְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמקàץ
ìŁאמר קõרא, וה äא  éנען לארץ Łְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָהáיע

לג) כא, אל (בראשית  ד' Łàם  Łם  ְְִֵֵַָָ"וçקרא
אליו  מתקàצין העם  Łהיה וכיון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָע õלם ",
אחד לכל מõדיע היה âבריו  על õל ְְְֲִִֶַַָָָָָָוõŁאלין 
האמת, ü לדר äחזירהçŁ עד õôעâ éפי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
אנŁי  והם  äרבבõת אלפים אליו äצàתקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעד
הåה  הáדõל  הע ñר  àלàם  וŁתל  אברהם  àְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָית

ספרים  õà וי Łב וחàר  ,õנà ליצחק õדיעõוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
הõדיע וçצחק äמזהיר , מלëד àגרר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיצחק
éל  äמחזיק מל ëד  ויŁב ללëד äהìמä ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹליעקב,
כ êäם àניו לëד äאבינ ויעקב אליו, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהìלוים
àיŁיבה  õיבŁõוה Ł רא äהì מä לוי ְְְִִִִִִִֵָָֹוהבâיל 
עד אברהם, מצות  ולŁמõר  הם ü רâ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹללמד

.õנõŁל ה לõם éאן עליו ä אבינ Łאברהם הרי  ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
éדי  וêŁחם הçהד äת àעניני ספרים חàר éְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

עõלם . אל Łה ' üé ידי  על äלהõדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפיץ
תבה  ה חזיר כר  דל ה ראה  א

:õנõŁל וזה ýל ïרŁת Łחד àז õהר  ְְְְִֶַַָָָָָאי ôא
אדם Łל õכרfi ëéה äראה àא äהàא ר' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
מ ëה  ,ãלי מנא àתäŁבה, לחזר  לאחר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהעłõה
חçא ר ' ôני Łלם ". üמל צדק "äמל éי âְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָכתיב
הëחזיר הâðיק ŁìŁמת  Łàעה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָרבה ,
ה fiר מיכאל הäáף מן  יõצא  לאחרים, àְֲִִִִֵֵֵַַַַָָתäŁבה 
õ ראõà לפני ה âðיקים נפ õŁת הëקריב ְְְְִִִִֵַַַַַַָהáדõל
אõתם מקרב  Łהäא  אêא Łëמ קרàן  ר"ל õאינ)ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

זכ äתם) áדל  Łם äמס ïר ה' àהיכל י õצאäמביאם ה äא  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צâיק, õתõא Łל õ מתŁלנ Łלõם äְְְִִִֶַַָָמקâים 
õŁמרי  Ł רא מיכאל זה צדק" "äמלéי ìŁְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאמר 
Łל  ירŁäלים  זה Łלם" üמל" צדק  Łְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערי 
õ לקראת ויצא הקâים ויין לחם  ה õציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
הåה  àעõלם וגם עכ"ל. ,ý אõà Łל õם  õל ְְֲֶַַַָָָָואמר
זה  עבäר חסד Łל חäט עליו üŁëçŁ çְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָזéה
àתמיד éדאמרינן ה éל àעיני חן  ימצא äְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמëילא

כ"ח: âַף

החסד  יגזהר

אחרים  את להזהיר  החבה 
Ł רŁו יסõד àספר  éŁתב  מה חזי äïְְְֲִֵֶֶֶַַָֹק

פ"ד)העבõדה  ז ' את(Łער להפקיע âי  ואין וז"ל : ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
,õעצמ על ההáŁחה  àזהיר äת  àלבד õְְְְְִִִַַַַַַָָעצמ
éן , áם אחרים להזהיר יצא  õêé הéלל  על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻא êא
הר àים לז õéת  âôŁëל למי õחלק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוא Łרי

.õנõŁל éאן  עד  àְֶַָָזה ,

הלבבות  חובת  פרקובספר  השם אהבת (שער

אלאו') מתקן שאינו מי "וכן קדשו: לשון  וזהו 
שמתקן  ומי  מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
מי  זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות  נפשו
ואמרינן  לשונו. כאן  עד לאלקים , שמתקן

יט :)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ ועי "ע צ"ט :; (דף

הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן  המלמד כל
äłע אŁר Ł פìה "ואת שנאמר עשאו, ְֲֶֶֶֶַָכאלו

ה ). יב, (בראשית  ְָָבחרן "

חדש בזוהר  ס"ב)איתא בכל (דף כריז כרוזא :
ואינון  באורייתא דמשתדלין  אינון זכאין  יומא 
על  דמעבירין ואינון לאחרנין  להון דמזכין
את דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים  ובזה מדותיהן.
על  אותו שתאהב ג"כ  שפירושו אלקיך ה'
את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
ה' דרך ולמדם  השכינה כנפי  תחת הבריות

וברמב "ם. בספרי כדאיתא 

מישראל  איש כל על החיוב נובע ממה
היכן   ה' מדרך מלסור  אחיו את להציל
חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו

זי "ע: הקדוש

ישראל נפשות להצלת החובה
אלקיך  ה' את מואהבת - בזריזות

בתורה ה)כתוב  ו , ד'(דברים את ôואהב"ְְֵַָָ
כוללת זו שמצוה ברמב"ם וכתוב  ,"ýֱֶֹאלקי
ולעבודתו  כולם  אדם  לבני קוראים שנהיה
איש  תאהב שאם כמו בו ולהאמין יתעלה
בני  ותקרא בהם  ותרבה בשבחיו  תספר  אחד
יתעלה  אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת

ידעתו. אשר האמת  לידיעת והפתאים 

אלקיך", ד ' את "ואהבת וז "ל: בספרי
שנאמר אביך, כאברהם  הבריות על אהבהו

ה) יב , בחרן".(בראשית äł ע א Łר  Łפìה ְְֲֶֶֶֶַָָָ"ואת
חבירו  את איש  שהזריזות  בעליל רואה הנך
ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר יום  בכל קורין שאנו
הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד
חלקה  כל לכלות  ורוצה בוער כאש ממש  והוא
כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה  מצוה  טובה,
נפשם בכל  הדת להחזיק  ה' יראי  של חבורה

זצ"ל) להח"ח  .(חוה"ד

להתייגע חייבים רבה ויגיעה  עמל כמה
הדרך  מן התועה ישראלי נפש  להשיב 

בתורה ד)כתוב  כג , õŁר(שמות תפáע ְִִַ"éי 
וכתיב  ,"õל äì יבŁô הŁב ôעה õ חמר õ א ý ְְֲִִֵֶֶָֹֹֹאיב

תצא  א)בפרשת  כב , את(דברים תראה ְִֶֶֹ"לא
מהם ôמêוהתע נ âחים  õ יł את  õ א ýאחי õŁְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָר
שנדחים הרמב"ן, וכתב  ."ý לאחי Łôיבם  ְְִִֵֵָָהŁב 
להתבונן , נוכל ומזה לברוח. שהרחיקו מורה
ישראל  של ממונו על כך כל התורה חסה אם
מן  והרחיק  שתעה שיו  או חמורו על אפילו
וכל  הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך
הישראלי  נפש  על לרחם צריך כמה שכן 
רב  עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה

האמת. דרך  אל להשיבו ולראות 
Łôיבם " א)"ה Łב כב, רז"ל (דברים דרשו ְִֵֵָ

אפילו  בעניננו  כן וכמו פעמים , מאה אפילו
להטות בהם לעסוק עלינו יגיעות מאה  צריך

ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  .(שם)צאן

בלבם  נתן שה' והיה מאלה  ותבונה  חכמה 
ברבים  הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם

האובדות הנפשות יתבקשו
שד' השם  ויראי  תורה  מבעלי נמצאים  והנה
לרפאות בכחם והיה ותבונה  חכמה בלבם נתן 
וכשופר בגרון לקרא עליהם  והחיוב  עמנו שבר
ההמון  להציל ברבים  לדרוש  קולם  להרים 
ממתעים רשע מאנשי הזדונים ממים 
בלבם ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים 
העתים בצוק לבם  ולחזק יתברך השם  אמונת
ולקיום הקדושה תורה ללימוד לחזקם 
מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות

הנביא רמז זה ועל האובדות  (יחזקאלנפשות



החסד  זהר יב 

חז"ל ידוּ ע  א ')מאמר ע äëד נ"ה  âף  ׁש ל (àŁת רבּ וֹ נוֹ  הקב"ה , לפני  הדּ ין מדּ ת אמרה ַַַָ
רׁש עים וה לּ לוּ  גּ מוּ רים צדּ יקים הלּ ל וּ  לוֹ , אמר מאלּ וּ . אלּ וּ  נׁש ּת נּ וּ  מה עוֹ לם,

עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נוֹ  לפניו, אמרה מחוּ גּ מוּ רים. ולא למחוֹ ת בּ ידם כּ אן דהיה ואין . 
.להארי מקוֹ ם 

הםוּ לפי  הצּ ילוּ , ולא להצּ יל  ׁש יּ כלוּ  יׁש יבוֹ ת והראׁש י  הרבּ נים אלּ וּ  חז"ל דּ ברי 
ה ם קדּ וּ ׁש  על  ׁש נּ ׁש חטוּ  ׁש נּ הרגוּ  יהוּ דים מליוֹ ן הה  כּ ל על  אׁש מים 

àיłראל  רב  âכל זצ "ל , חçים  מהחפץ äהבאנŁְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
צõפה, זה (הëעתיק)נקרא  ערבים  יłראל  וכל [ ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

עôה  לעת הåה  הçתõם àדõר éŁן  מéל àְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
מקõמõת àכëה נתקçם  א Łר  הר àים  äתינõנõעוàְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
äנתמעט ז"ל äחכמינ äואמר יד, ְְְְֲֲִֵַַָָָָָאזלת

ר Ł"י  Ł פרä ôלמידיםהôלמידים צ "ז  âף (חלק  ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ

למ äטב) להחזירן  יłראל  ידי  המחזיקין äנתמעט äêאéְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

את לôן עתיד הäא  àוâאי כן יעłה לא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹואם
הר äגיה éל  עצ äמים àכלל  Łה äא  עב äר ְֲֲֲִִִֶֶַַָָה âין

מõרה, õואינ להõראה זר,הáיע ולא ä רא עיני éי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אין  ïעמים אêא ŁלŁ ו ôŁäים אחת  ïעם  ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא 
עד äאלé אדם àני עם àâרôי  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמסïר ,
צלם צäרõת  äŁם àהם נéר היה לא éŁְִִֶֶֶֶַַָָָֹמעט
àדברים עëהם  ìŁéכנסôי äלבõíף ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָיłראלי
õôרה  äðŁתה õמé] ור éים  äכבŁäים ר éים  âְְְְְִִִִִֵֶַַָָברי 

וארא) ïר à)Łפרשת י łראל" àני  אל "ויצ äם  ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
àנחת]. להנהיגם âמעõתרŁ"י עיניהם  äזלג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

על  äתנõ א äררõע לא  äמינçëŁ ä לנ א õי äְְְִֵֶַָָָָֹואמר
.äêאé äמקàליםâברים ונŁמע נעłה äמעôה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

äואנ ,äאלינ ôŁאמר  מה éל לעõłת äְֲֵֵֵֶַַַָָָֹעלינ
ýעצמ את æŁרחת על õôדõת אלף ýל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָנõתנים 
ü נל אŁר üרâ ה äתנõא äלהõר õת äעינינ ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָלהאיר 

.õנõŁל éאן  עד  .ãàְַָָ

éברד. àעõלם והפצתם ספרים  עריכת  ְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָענין
עליו  אברהם  äמתינä א אבי àזה äְְְֲִִִֵֶַַָָָָָהקדימנ
éנפי  ôחת הàר õçת את õקרבà ְְְְִֵֶַַַַַָָהלõם 

הרמà"ם  וכלõŁן  הלכההכינה, עכו"ם מה' (פ"א ְְְְֲִִַַַָָָָ

לכל ג') áדõל  àקõל ולקרא לעמõד והתחיל ..." :ְְְְְְֲִִִַָָֹ
לכל  אחד ãõאל Łם ŁçŁ äלהõדיעם  ְְֱִֵֶֶַָָָָָָהעõלם 
וקõרא üêמה והיה לעב õד, ראäי õול ְְְְֲֵֵַַָָָָָהעõלם 
עד לממלכה äממלכה לעיר מעיר  העם  äְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָמקàץ
ìŁאמר קõרא, וה äא  éנען לארץ Łְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָהáיע

לג) כא, אל (בראשית  ד' Łàם  Łם  ְְִֵֵַָָ"וçקרא
אליו  מתקàצין העם  Łהיה וכיון ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָע õלם ",
אחד לכל מõדיע היה âבריו  על õל ְְְֲִִֶַַָָָָָָוõŁאלין 
האמת, ü לדר äחזירהçŁ עד õôעâ éפי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
אנŁי  והם  äרבבõת אלפים אליו äצàתקìŁ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעד
הåה  הáדõל  הע ñר  àלàם  וŁתל  אברהם  àְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָית

ספרים  õà וי Łב וחàר  ,õנà ליצחק õדיעõוה ְְְְְְְִִִִֵַָָָ
הõדיע וçצחק äמזהיר , מלëד àגרר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָיצחק
éל  äמחזיק מל ëד  ויŁב ללëד äהìמä ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹליעקב,
כ êäם àניו לëד äאבינ ויעקב אליו, ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹהìלוים
àיŁיבה  õיבŁõוה Ł רא äהì מä לוי ְְְִִִִִִִֵָָֹוהבâיל 
עד אברהם, מצות  ולŁמõר  הם ü רâ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹללמד

.õנõŁל ה לõם éאן עליו ä אבינ Łאברהם הרי  ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ
éדי  וêŁחם הçהד äת àעניני ספרים חàר éְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָבר

עõלם . אל Łה ' üé ידי  על äלהõדיע ְְְִִֵֵֶַַָָָלהפיץ
תבה  ה חזיר כר  דל ה ראה  א

:õנõŁל וזה ýל ïרŁת Łחד àז õהר  ְְְְִֶַַָָָָָאי ôא
אדם Łל õכרfi ëéה äראה àא äהàא ר' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר
מ ëה  ,ãלי מנא àתäŁבה, לחזר  לאחר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהעłõה
חçא ר ' ôני Łלם ". üמל צדק "äמל éי âְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָכתיב
הëחזיר הâðיק ŁìŁמת  Łàעה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָרבה ,
ה fiר מיכאל הäáף מן  יõצא  לאחרים, àְֲִִִִֵֵֵַַַַָָתäŁבה 
õ ראõà לפני ה âðיקים נפ õŁת הëקריב ְְְְִִִִֵַַַַַַָהáדõל
אõתם מקרב  Łהäא  אêא Łëמ קרàן  ר"ל õאינ)ְְֵֵֶֶַָָָָָָ

זכ äתם) áדל  Łם äמס ïר ה' àהיכל י õצאäמביאם ה äא  ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
צâיק, õתõא Łל õ מתŁלנ Łלõם äְְְִִִֶַַָָמקâים 
õŁמרי  Ł רא מיכאל זה צדק" "äמלéי ìŁְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאמר 
Łל  ירŁäלים  זה Łלם" üמל" צדק  Łְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָערי 
õ לקראת ויצא הקâים ויין לחם  ה õציא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמעלה
הåה  àעõלם וגם עכ"ל. ,ý אõà Łל õם  õל ְְֲֶַַַָָָָואמר
זה  עבäר חסד Łל חäט עליו üŁëçŁ çְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָזéה
àתמיד éדאמרינן ה éל àעיני חן  ימצא äְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמëילא

כ"ח: âַף

החסד  יגזהר

אחרים  את להזהיר  החבה 
Ł רŁו יסõד àספר  éŁתב  מה חזי äïְְְֲִֵֶֶֶַַָֹק

פ"ד)העבõדה  ז ' את(Łער להפקיע âי  ואין וז"ל : ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
,õעצמ על ההáŁחה  àזהיר äת  àלבד õְְְְְִִִַַַַַַָָעצמ
éן , áם אחרים להזהיר יצא  õêé הéלל  על ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻא êא
הר àים לז õéת  âôŁëל למי õחלק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָוא Łרי

.õנõŁל éאן  עד  àְֶַָָזה ,

הלבבות  חובת  פרקובספר  השם אהבת (שער

אלאו') מתקן שאינו מי "וכן קדשו: לשון  וזהו 
שמתקן  ומי  מעוטה זכותו תהיה  בלבד נפשו
מי  זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות  נפשו
ואמרינן  לשונו. כאן  עד לאלקים , שמתקן

יט :)בסנהדרין סנהדרין פה: ב "מ ועי "ע צ"ט :; (דף

הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן  המלמד כל
äłע אŁר Ł פìה "ואת שנאמר עשאו, ְֲֶֶֶֶַָכאלו

ה ). יב, (בראשית  ְָָבחרן "

חדש בזוהר  ס"ב)איתא בכל (דף כריז כרוזא :
ואינון  באורייתא דמשתדלין  אינון זכאין  יומא 
על  דמעבירין ואינון לאחרנין  להון דמזכין
את דואהבת הפסוק  ג"כ  יקיים  ובזה מדותיהן.
על  אותו שתאהב ג"כ  שפירושו אלקיך ה'
את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
ה' דרך ולמדם  השכינה כנפי  תחת הבריות

וברמב "ם. בספרי כדאיתא 

מישראל  איש כל על החיוב נובע ממה
היכן   ה' מדרך מלסור  אחיו את להציל
חיים החפץ שכתב מה ראה זה, על נצטווינו

זי "ע: הקדוש

ישראל נפשות להצלת החובה
אלקיך  ה' את מואהבת - בזריזות

בתורה ה)כתוב  ו , ד'(דברים את ôואהב"ְְֵַָָ
כוללת זו שמצוה ברמב"ם וכתוב  ,"ýֱֶֹאלקי
ולעבודתו  כולם  אדם  לבני קוראים שנהיה
איש  תאהב שאם כמו בו ולהאמין יתעלה
בני  ותקרא בהם  ותרבה בשבחיו  תספר  אחד
יתעלה  אותו כשתאהב כן אותו, לאהוב אדם
הסכלים ספק בלי קורא אתה באמת

ידעתו. אשר האמת  לידיעת והפתאים 

אלקיך", ד ' את "ואהבת וז "ל: בספרי
שנאמר אביך, כאברהם  הבריות על אהבהו

ה) יב , בחרן".(בראשית äł ע א Łר  Łפìה ְְֲֶֶֶֶַָָָ"ואת
חבירו  את איש  שהזריזות  בעליל רואה הנך
ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד ' דת  לקיום

ובערב. בבוקר יום  בכל קורין שאנו
הרבים בעוונותינו שנתרבה כהיום  והנה
עבר בכל גדולות פירצות  הרע היצר  מצד
חלקה  כל לכלות  ורוצה בוער כאש ממש  והוא
כנגדה  עיר  בכל  שימצא רבה  מצוה  טובה,
נפשם בכל  הדת להחזיק  ה' יראי  של חבורה

זצ"ל) להח"ח  .(חוה"ד

להתייגע חייבים רבה ויגיעה  עמל כמה
הדרך  מן התועה ישראלי נפש  להשיב 

בתורה ד)כתוב  כג , õŁר(שמות תפáע ְִִַ"éי 
וכתיב  ,"õל äì יבŁô הŁב ôעה õ חמר õ א ý ְְֲִִֵֶֶָֹֹֹאיב

תצא  א)בפרשת  כב , את(דברים תראה ְִֶֶֹ"לא
מהם ôמêוהתע נ âחים  õ יł את  õ א ýאחי õŁְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָר
שנדחים הרמב"ן, וכתב  ."ý לאחי Łôיבם  ְְִִֵֵָָהŁב 
להתבונן , נוכל ומזה לברוח. שהרחיקו מורה
ישראל  של ממונו על כך כל התורה חסה אם
מן  והרחיק  שתעה שיו  או חמורו על אפילו
וכל  הדרך, להטותו רב עמל והוצרך הדרך
הישראלי  נפש  על לרחם צריך כמה שכן 
רב  עמל יצטרך אם  אפילו הדרך מן שתועה

האמת. דרך  אל להשיבו ולראות 
Łôיבם " א)"ה Łב כב, רז"ל (דברים דרשו ְִֵֵָ

אפילו  בעניננו  כן וכמו פעמים , מאה אפילו
להטות בהם לעסוק עלינו יגיעות מאה  צריך

ועבודתו הבורא לידיעה אובדות  .(שם)צאן

בלבם  נתן שה' והיה מאלה  ותבונה  חכמה 
ברבים  הדרשה ידי על ההמון להציל בכוחם

האובדות הנפשות יתבקשו
שד' השם  ויראי  תורה  מבעלי נמצאים  והנה
לרפאות בכחם והיה ותבונה  חכמה בלבם נתן 
וכשופר בגרון לקרא עליהם  והחיוב  עמנו שבר
ההמון  להציל ברבים  לדרוש  קולם  להרים 
ממתעים רשע מאנשי הזדונים ממים 
בלבם ולהשריש דסט "א שלוחי  וממדיחים 
העתים בצוק לבם  ולחזק יתברך השם  אמונת
ולקיום הקדושה תורה ללימוד לחזקם 
מהם יתבקשו  ככה יעשו לא ואם המצוות

הנביא רמז זה ועל האובדות  (יחזקאלנפשות



החסד  זהר יד

לאל"ד) הנחלות את וכו' הנבא אדם "בן
וכו'. .(שם)חזקתם "

החוטאים  רוב - הדרך את להם והודעת
חיים)בזמננו החפץ כשה (בזמן תועים רק

להשיבם  עליהם  לרחם  רבה מצוה - אובד
לבעליהם 

ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת 
ידי  על תועים  רק ח"ו, להכעיס שאינם 
אובד כשה הם  והרי אותם, שמתעים פושעים
ומצוה  בעליו, לבית לשוב  הדרך יודע שאינו
להורותם התועות נפשות על לרחם  רבה 

שכתוב וכמו  הנכונה, יח,כ)הדרך  (שמות

."ãב äילכ ü רâה את להם  ôדעõוה"ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

תעמוד" "לא  מטעם בזה החיוב גודל
טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר

"ýרע âם  על תעמד "לא דמו על (ויקראלעמוד ֲֵֶַַַֹֹ
טז ) מחויב יט , בעצמו להצילו בכחו אין ואם  ,

עובר בזה נתעצל  ואם להציל, אנשים לשכור 
בחו"מ [כמו"ש וכו ' תעמוד " ד"לא  בלאו
במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו],
לאכול  רוצה  דעתו חלישת  ומרוב עצומה
בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים 
אנשים רואים  כשאנו  כן וכמו מזה, למנעו כחו
בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם  חלישת  שמרוב
קיום חיוב  וגודל ה ' תורת מהם  נשתכח הזמן 
דברים על  לעבור  באים זה ידי ועל  מצותיו
בודאי  החיים מארץ נפשם  לכרות שיגמרו
ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל  לנו  אסור
הקב "ה  כי ד' אף חרון עליהם יחול שלא כדי

דיליה גבי לבסוף  אבל אפיה  .(שם)מאריך

בזה  להשתדל צריך כמה  ערבות מדין 
ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע  הנה
כל  שנקיים אם  כי  קבלנו בלבד עצמנו על  לא 
אצל  התורה קיום  לחזק  ביכולתנו שיהיה מה 
כמו  לזה , זה ערבים וכולנו ישראל בני שאר 

כח)שכתוב  כט , אלקינä(דברים  לד' ְֱִֵַַָֹֹ"הìסôרת
לכן  רש"י, וכפירוש  וכו ' "äלבנינä äלנ ְְְִֵַָָֹוהìגלת
את להוציא יכול מישראל  אחד  שכל  הדין
קידוש  כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו

שופר. ותקיעת 

ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן , ועתה 
ורואה  כתרים, אלפים  כמה על אחיו, לשמעון
מכיר והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון 
ומר רע הוא כי  ההוא העסק את מכבר
מההשתדלות כמה מעותיו, כל בזה ויפסיד
אחיו  שמעון  את  למנוע עושה ראובן היה
אליו, החוב יחזור  זה  ידי שעל הרע מהעסק
למנוע יכול  דאם לידע האדם צריך בעניננו וכן
וכדומה  תוכחה ידי על  עוון  מאיזה חבירו את
יתפש  בזה מתעצל והוא  עירו אנשי את או

עוון. באותו

עצות לבקש  צריך שמים בחפצי 
עצמו כחפצי ותחבולות

במה  עצמו שיפטור האדם  יחשוב  ואל 
היו  שלא  מפני  התורה בקיום החזיק שלא
צריך שמים  חפצי כי  רושם, עושין דבריו
ובחפצי  עצמו כחפצי פנים כל על לחשוב 
אינו  רע בענין הולך עסקו אפילו ידוע עצמו
ומבינים ליודעים  הולך אלא  ממנו מתייאש 
עסקו, לתקן תחבולות  ועושה  בעצתם  ושואל
ירויח  שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב"ה
שמים חפצי היה אלו בזה ואף  מהעסק,
מחפש  היה  כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא הדת להקים  איך ותחבולות  עצות 
עצה  לו ממציא  הקב "ה  היה ובודאי  יתמוטט,

שאמר וזה  ג ,ו)ועזר, דעה ä"(משלי ýרכיâ ְְֵֶָָָ"àכל
מתנהג שאתה הדרכים באותן ר"ל וכו',
לחפש  שמים  בחפצי תתנהג עצמך, בעניני
עיניך יאיר  הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד

ידך על חייםישראל החפץ דברי תוכן כאן (עד

הדת") "חומת  .בספר

- ליום מיום  הכלל הצלת לדחות  אסור
מרצחים  בשם נקראים  הדוחים

נאמנה" קריה לזõנה היתה  א,"איכה (ישעיהו ְְְֱִֵֶָָָָָָָ
הנביאכא) ישעיהו כי לומר אפשר הכוונה

קדשנו  עיר הגיע מה ידי ועל איך ואמר, תמה
זה  על כזונה, להיות  הנאמנה עיר  ירושלים
לעשות שהגיע שבעת  ,"ãà ילין "צדק ִֶֶָָאמר
דחו  אז מכשולים , ולתקן וצדק טוב דבר 
אבל  בה", "ילין שאמר  וזה יום  אל  מיום  הדבר 

החסד  טוזהר

וזהׁש  אמר וּ , ולא ונתעצּ לוּ  הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ללמד  ל צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם האמת היה  
הּת וֹ כחה  "מצות ׁש לם ספר  הזּ ה הענין  על  וכתבּת י ".לאמּת וֹ , 

האלההרבּ ה את זוֹ הרׁש וֹ אלים ללמד אוֹ מרים ׁש לּ א רבּ נים מיני  כּ ל  יׁש  הרי 
על וּ לה וֹ כיח לפרסם הּק וֹ רה  בּ עבי  נכנסים אנ וּ  מה מּפ ני כּ ן  אם הּק דוֹ ׁש ,

הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמדלּמ וּ ד  לכם אמר לא ׁש לּ כם הרב  אם בּ קוֹ לי ׁש ּת ׁש מעוּ  ל ּמ ה 

הּק דוֹ ׁש ,ּת ׁש וּ בה : זוֹ הר  ללמד  צעקוּ  י שׂ ראל , גּ ד וֹ לי וצדּ יקים גּ אוֹ נים רבּ נים אלף 
את  ללמד  והאברכים היּ ׁש יבה ּת למידי  לכל ׁש צּ וּ ה  חיּ ים החפץ וּ בת וֹ כם 

ה ּפ ר ׁש ה, על ׁש בוּ ע בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  למדוּ הזּ וֹ הר ׁש עבר  מדּ וֹ ר  י ׁש יב וֹ ת הראׁש י  [וכל 
ה זּ וֹ הר"], "מא וֹ ר וֹ ת הזּ וֹ הר ", "אוֹ ר בּ ספר ראה  – הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ דע זוֹ הר חיּ ים  והחפץ 

יהוּ די ׁש כּ ל  מעלה , ׁש ל דּ ין מהבּ ית  ּפ חד רק רב , ל ׁש וּ ם חׁש בּ וֹ ן ע שׂ ה לא האמת, את
ׁש נה. 120 אחר  ּת ׁש וּ בה לתת יצטר

יהוּ דהכּ מוֹ  ׁש לוֹ ם מעלה, ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי  ׁש יׁש אל וּ  יוֹ דע אני ידע ּת כן האם 
אט וֹ ם מּפ צצת י שׂ ראל  עם את להצּ יל כּ ן ׁש אפׁש ר עשׂ יתאׁש יב וּ מה  י ׁש אלוּ  

נחמן לזה ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  ׁש ר בּ נוּ  וידוּ ע  הזוֹ ה"ק, על ספרים מילי וֹ ני הדּפ ס ּת י  אׁש יב, 
קדׁש וֹ  בּ רוּ ח  ראה  זי"ע רבּ ני ה מבּ רסלב מה ט וֹ ב ׁש ם בּ על הּת למידי מכּ ל  יוֹ תר 

על  המצוה אליהם  שבאה המצוה  במעשה
ומיד, תיכף אותה  לעשות  עצמם זרזו רע דבר 
עד הגיעו כן על  מר ðחים ", "ועôה שאמר ְְְִַַָוזה
האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
מצוה  כמ"ש תיכף ולקיימה  בה לזרז צריך

תחמיצנה אל לידך בשםהבאה הנפש  (רפואת

לאנדא) .ר"י

האדמו"רה. מרן של קדשו מפה  שמעתי וזה
שהעתיק  זי "ע, מסאטמאר יואל  דברי רבנו 
הקדוש  רבנו של קדשו דברי את  פעמים  כמה
היה: כך שהיה ומעשה – זי"ע נחמן  רבי 
חבירי  עם ולמדתי שנה 17 בן בחור  כשהייתי
הראש  אלי ובא  שליט"א , פרנקאל ניסן ר '
ליקוטי  ללמוד שאסור לי ואמר  ישיבה,
את משגע זה ברסלב, ספרי  וכל מוהר "ן,
האדמו"ר בשם זה את ואמר האנשים,
פנימה, לקודש  ונכנסתי זי"ע, מסאטמאר
בעל  ספרי לומד  שאני זי "ע, לרבנו ואמרתי 
חיים מים באר אלימלך נועם כמו טוב  שם
ליקוטי  הספר  לידי  ובא ועוד, ושמש  מאור

הרגשתי  וממש בזה, ללמוד והתחלתי מוהר "ן
לשאול  רציתי  כן על מזה, גדולה התעוררות
ביום דקות עשר למשך ללמוד כדאי אם

הזה? הקדוש הספר 
גדולה, בהתרגשות אמר  זי"ע  הרבי
כל  למדתי שנה עשרה 16 בן  כשהייתי
יותר קדשו ברוח ראה והוא שלו הספרים 
שרבני  מה זי"ע טוב  שם  בעל התלמידי מכל

המשיח בימות יעשו העתיקהערב  יואל (ורבנו 

מוהר"ן ) הליקוטי של הנ"ל המאמר את  פעמים ,כמה 
הקדושים. בספריו ללמוד מאוד כדאי  כן ועל
שגם הנ"ל, ניסן ר ' לחבירי  אמרתי  כך  ואחר
וכך התשובה, אותה  לו  והשיב  לשאול, ילך
ישיבה  מהראש ומורא פחד בלי  ללמוד יכלנו 
הלא עלינו, וצעק עוד בא ישיבה הראש הנ"ל.
הקדוש  רבינו של תורה דעת לכם  אמרתי
הקדוש? רבנו  רצון  נגד עושים אתם ולמה
ושאלתי  פנימה , הקודש אל נכנסתי  לו, עניתי 
מעורר זה שאדרבה לנו ואמר  קדשו, דעת את
הקדושים. בספריו ללמוד לנו והתיר ומחזק 

טענותיו. ונסתתמו 



החסד  זהר יד

לאל"ד) הנחלות את וכו' הנבא אדם "בן
וכו'. .(שם)חזקתם "

החוטאים  רוב - הדרך את להם והודעת
חיים)בזמננו החפץ כשה (בזמן תועים רק

להשיבם  עליהם  לרחם  רבה מצוה - אובד
לבעליהם 

ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת 
ידי  על תועים  רק ח"ו, להכעיס שאינם 
אובד כשה הם  והרי אותם, שמתעים פושעים
ומצוה  בעליו, לבית לשוב  הדרך יודע שאינו
להורותם התועות נפשות על לרחם  רבה 

שכתוב וכמו  הנכונה, יח,כ)הדרך  (שמות

."ãב äילכ ü רâה את להם  ôדעõוה"ְְְֵֶֶֶֶַַָָָ

תעמוד" "לא  מטעם בזה החיוב גודל
טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר
ואסור להצילו שמצוה סכנה שאר או בנהר

"ýרע âם  על תעמד "לא דמו על (ויקראלעמוד ֲֵֶַַַֹֹ
טז ) מחויב יט , בעצמו להצילו בכחו אין ואם  ,

עובר בזה נתעצל  ואם להציל, אנשים לשכור 
בחו"מ [כמו"ש וכו ' תעמוד " ד"לא  בלאו
במחלה  שנחלה לחבירו רואה אם או תכ "ו],
לאכול  רוצה  דעתו חלישת  ומרוב עצומה
בכל  מחויב בוודאי מיתתו הגורמים דברים 
אנשים רואים  כשאנו  כן וכמו מזה, למנעו כחו
בהבלי  טרדותם  וגודל  דעתם  חלישת  שמרוב
קיום חיוב  וגודל ה ' תורת מהם  נשתכח הזמן 
דברים על  לעבור  באים זה ידי ועל  מצותיו
בודאי  החיים מארץ נפשם  לכרות שיגמרו
ד' דברי את לקיים מלזרזם להתעצל  לנו  אסור
הקב "ה  כי ד' אף חרון עליהם יחול שלא כדי

דיליה גבי לבסוף  אבל אפיה  .(שם)מאריך

בזה  להשתדל צריך כמה  ערבות מדין 
ד' מאת התורה  שקבלנו שבעת ידוע  הנה
כל  שנקיים אם  כי  קבלנו בלבד עצמנו על  לא 
אצל  התורה קיום  לחזק  ביכולתנו שיהיה מה 
כמו  לזה , זה ערבים וכולנו ישראל בני שאר 

כח)שכתוב  כט , אלקינä(דברים  לד' ְֱִֵַַָֹֹ"הìסôרת
לכן  רש"י, וכפירוש  וכו ' "äלבנינä äלנ ְְְִֵַָָֹוהìגלת
את להוציא יכול מישראל  אחד  שכל  הדין
קידוש  כגון יצא  בעצמו הוא אפילו  חבירו

שופר. ותקיעת 

ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן , ועתה 
ורואה  כתרים, אלפים  כמה על אחיו, לשמעון
מכיר והוא  עסק איזה ליקח רוצה ששמעון 
ומר רע הוא כי  ההוא העסק את מכבר
מההשתדלות כמה מעותיו, כל בזה ויפסיד
אחיו  שמעון  את  למנוע עושה ראובן היה
אליו, החוב יחזור  זה  ידי שעל הרע מהעסק
למנוע יכול  דאם לידע האדם צריך בעניננו וכן
וכדומה  תוכחה ידי על  עוון  מאיזה חבירו את
יתפש  בזה מתעצל והוא  עירו אנשי את או

עוון. באותו

עצות לבקש  צריך שמים בחפצי 
עצמו כחפצי ותחבולות

במה  עצמו שיפטור האדם  יחשוב  ואל 
היו  שלא  מפני  התורה בקיום החזיק שלא
צריך שמים  חפצי כי  רושם, עושין דבריו
ובחפצי  עצמו כחפצי פנים כל על לחשוב 
אינו  רע בענין הולך עסקו אפילו ידוע עצמו
ומבינים ליודעים  הולך אלא  ממנו מתייאש 
עסקו, לתקן תחבולות  ועושה  בעצתם  ושואל
ירויח  שלבסוף  הדבר ומצוי לו, עוזר  והקב"ה
שמים חפצי היה אלו בזה ואף  מהעסק,
מחפש  היה  כרצונו, אצלו וחשובים  שקולים 
שלא הדת להקים  איך ותחבולות  עצות 
עצה  לו ממציא  הקב "ה  היה ובודאי  יתמוטט,

שאמר וזה  ג ,ו)ועזר, דעה ä"(משלי ýרכיâ ְְֵֶָָָ"àכל
מתנהג שאתה הדרכים באותן ר"ל וכו',
לחפש  שמים  בחפצי תתנהג עצמך, בעניני
עיניך יאיר  הקב "ה  ואז ותחבולות, עצות 
וקרן  התורה קרן  שיתרומם לימינך  ויעמוד

ידך על חייםישראל החפץ דברי תוכן כאן (עד

הדת") "חומת  .בספר

- ליום מיום  הכלל הצלת לדחות  אסור
מרצחים  בשם נקראים  הדוחים

נאמנה" קריה לזõנה היתה  א,"איכה (ישעיהו ְְְֱִֵֶָָָָָָָ
הנביאכא) ישעיהו כי לומר אפשר הכוונה

קדשנו  עיר הגיע מה ידי ועל איך ואמר, תמה
זה  על כזונה, להיות  הנאמנה עיר  ירושלים
לעשות שהגיע שבעת  ,"ãà ילין "צדק ִֶֶָָאמר
דחו  אז מכשולים , ולתקן וצדק טוב דבר 
אבל  בה", "ילין שאמר  וזה יום  אל  מיום  הדבר 

החסד  טוזהר

וזהׁש  אמר וּ , ולא ונתעצּ לוּ  הּק ד וֹ ׁש  ז וֹ הר ללמד  ל צּ בּ וּ ר  ל וֹ מר  בּ ידם האמת היה  
הּת וֹ כחה  "מצות ׁש לם ספר  הזּ ה הענין  על  וכתבּת י ".לאמּת וֹ , 

האלההרבּ ה את זוֹ הרׁש וֹ אלים ללמד אוֹ מרים ׁש לּ א רבּ נים מיני  כּ ל  יׁש  הרי 
על וּ לה וֹ כיח לפרסם הּק וֹ רה  בּ עבי  נכנסים אנ וּ  מה מּפ ני כּ ן  אם הּק דוֹ ׁש ,

הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר ללמדלּמ וּ ד  לכם אמר לא ׁש לּ כם הרב  אם בּ קוֹ לי ׁש ּת ׁש מעוּ  ל ּמ ה 

הּק דוֹ ׁש ,ּת ׁש וּ בה : זוֹ הר  ללמד  צעקוּ  י שׂ ראל , גּ ד וֹ לי וצדּ יקים גּ אוֹ נים רבּ נים אלף 
את  ללמד  והאברכים היּ ׁש יבה ּת למידי  לכל ׁש צּ וּ ה  חיּ ים החפץ וּ בת וֹ כם 

ה ּפ ר ׁש ה, על ׁש בוּ ע בּ כל ה ּק ד וֹ ׁש  למדוּ הזּ וֹ הר ׁש עבר  מדּ וֹ ר  י ׁש יב וֹ ת הראׁש י  [וכל 
ה זּ וֹ הר"], "מא וֹ ר וֹ ת הזּ וֹ הר ", "אוֹ ר בּ ספר ראה  – הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ דע זוֹ הר חיּ ים  והחפץ 

יהוּ די ׁש כּ ל  מעלה , ׁש ל דּ ין מהבּ ית  ּפ חד רק רב , ל ׁש וּ ם חׁש בּ וֹ ן ע שׂ ה לא האמת, את
ׁש נה. 120 אחר  ּת ׁש וּ בה לתת יצטר

יהוּ דהכּ מוֹ  ׁש לוֹ ם מעלה, ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי  ׁש יׁש אל וּ  יוֹ דע אני ידע ּת כן האם 
אט וֹ ם מּפ צצת י שׂ ראל  עם את להצּ יל כּ ן ׁש אפׁש ר עשׂ יתאׁש יב וּ מה  י ׁש אלוּ  

נחמן לזה ר בּ י  הּק ד וֹ ׁש  ׁש ר בּ נוּ  וידוּ ע  הזוֹ ה"ק, על ספרים מילי וֹ ני הדּפ ס ּת י  אׁש יב, 
קדׁש וֹ  בּ רוּ ח  ראה  זי"ע רבּ ני ה מבּ רסלב מה ט וֹ ב ׁש ם בּ על הּת למידי מכּ ל  יוֹ תר 

על  המצוה אליהם  שבאה המצוה  במעשה
ומיד, תיכף אותה  לעשות  עצמם זרזו רע דבר 
עד הגיעו כן על  מר ðחים ", "ועôה שאמר ְְְִַַָוזה
האדם ליד הבאה מצוה כי  התחתונה, מדריגה
מצוה  כמ"ש תיכף ולקיימה  בה לזרז צריך

תחמיצנה אל לידך בשםהבאה הנפש  (רפואת

לאנדא) .ר"י

האדמו"רה. מרן של קדשו מפה  שמעתי וזה
שהעתיק  זי "ע, מסאטמאר יואל  דברי רבנו 
הקדוש  רבנו של קדשו דברי את  פעמים  כמה
היה: כך שהיה ומעשה – זי"ע נחמן  רבי 
חבירי  עם ולמדתי שנה 17 בן בחור  כשהייתי
הראש  אלי ובא  שליט"א , פרנקאל ניסן ר '
ליקוטי  ללמוד שאסור לי ואמר  ישיבה,
את משגע זה ברסלב, ספרי  וכל מוהר "ן,
האדמו"ר בשם זה את ואמר האנשים,
פנימה, לקודש  ונכנסתי זי"ע, מסאטמאר
בעל  ספרי לומד  שאני זי "ע, לרבנו ואמרתי 
חיים מים באר אלימלך נועם כמו טוב  שם
ליקוטי  הספר  לידי  ובא ועוד, ושמש  מאור

הרגשתי  וממש בזה, ללמוד והתחלתי מוהר "ן
לשאול  רציתי  כן על מזה, גדולה התעוררות
ביום דקות עשר למשך ללמוד כדאי אם

הזה? הקדוש הספר 
גדולה, בהתרגשות אמר  זי"ע  הרבי
כל  למדתי שנה עשרה 16 בן  כשהייתי
יותר קדשו ברוח ראה והוא שלו הספרים 
שרבני  מה זי"ע טוב  שם  בעל התלמידי מכל

המשיח בימות יעשו העתיקהערב  יואל (ורבנו 

מוהר"ן ) הליקוטי של הנ"ל המאמר את  פעמים ,כמה 
הקדושים. בספריו ללמוד מאוד כדאי  כן ועל
שגם הנ"ל, ניסן ר ' לחבירי  אמרתי  כך  ואחר
וכך התשובה, אותה  לו  והשיב  לשאול, ילך
ישיבה  מהראש ומורא פחד בלי  ללמוד יכלנו 
הלא עלינו, וצעק עוד בא ישיבה הראש הנ"ל.
הקדוש  רבינו של תורה דעת לכם  אמרתי
הקדוש? רבנו  רצון  נגד עושים אתם ולמה
ושאלתי  פנימה , הקודש אל נכנסתי  לו, עניתי 
מעורר זה שאדרבה לנו ואמר  קדשו, דעת את
הקדושים. בספריו ללמוד לנו והתיר ומחזק 

טענותיו. ונסתתמו 



החסד  זהר טז

והראׁש י  הר בּ נים ׁש כּ ל  האמת את בּ דּ רׁש וֹ ת ואמרּת י הּמ ׁש יח. בּ ימוֹ ת יעשׂ וּ  רב הערב
[כּ ל  רב, הערב ראׁש י הם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד ׁש לּ הם ל ּק הל אוֹ מרים ׁש לּ א  יׁש יבוֹ ת

בּ זה מ וּ באים וגם – ּפ עמים 172 בּ זוֹ ה"ק טוֹ ב כּ תוּ ב ׁש ם בּ על  ּת למידי  ספרי 140 
בּ זי "ע הכּ ל והדּפ סּת י  מקוֹ מוֹ ת, מראי  310 הכּ ל ס יכוֹ ל אחד וכל ספרים  17 

להכּ נס  אסוּ ר הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ם ׁש אין הּמ דרׁש  וּ בית יׁש יבה וכל  זה], את לראוֹ ת
ערב  – אחרא מהּס טרא רב הוּ א זה על דּ וֹ אג ׁש לּ א יׁש יבה הראׁש  אוֹ  והרב ׁש ם,

בּ י וֹ מוֹ . יוֹ ם  מידי ישׂ ראל לכלל ׁש ּמ גּ יעים האסוֹ נ וֹ ת כּ ל על א ׁש מים והם זהוּ רב, 
מעלה. ׁש ל  דּ ין בּ בית ׁש יּ תק בּ ל היּ חידי האמת

הג"רראה הגוב"י. כּ תב וכן ועוֹ ד , ה'", "סוֹ ד וּ בספר וּ מצלא", מגנא "זוֹ הר בּ ספר  
זצ"ל : הלּפ רין  מענכין בּ בית מנחם ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת בּ זמן  וההר וּ גים הענ יּ ים 

קבּ לה  למד וּ  ׁש לּ א חכמים ה ּת למידי  את מעלה ׁש ל כּ ו דּ ין על  אוֹ תם וּ מעני ׁש ים ,. 

הñדŁõ,ו. àז õהר  ìŁכôב מה ְְִֶַַַַַָָידäע
לצאת לז õéת  אפŁר  הõåהר  ספר  àŁְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמצעäת
חבלי  יäíרי  ללא äהינâ àרחמים , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמה áלäת

הרמח"ל  הñדŁõ)מŁיח. õ צאטä ל חçים מŁה ä נàר) ְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

עõמד מה ëàרõם " "א âיר õ ספרà ְְְִִִֵַַַַָמסàיר 
הäרה  הõåהר . Łל äלêה הâברים ְֲִֵֵֶַַַַַָָָמאחõרי
לדàק  עכŁו âוקא מאד éדאי ְְְְְְִַַַַַָָָֹֹהôחõôנה:

Łõדñה הõåהר  ספר אמר àäקריאת  (çéד äע, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

את מבינים לא  אם áם õïעל הõåהר íŁפר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻה ëקàלים

õñŁראים) .הêëים ְִִִֶַ

הרמח"ל: ëäְִֵַַָביא 

אימת עד לחבריא מען ר' אמר "ניא 
סמכא" חד  קיימא נתיב

היה  àעõלם äתקנìŁ ה áד õלים הäñôנים  ְְְִִִִִֶַַָָָָמן
àכëה  Łבחיו נאמר éא Łר  הõåהר , ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָספר 
הäכן , לáאêה ה äא  éי ,õעצמ äìëמ ְְְִִֶַַָָֻמק õמõת 
õà וית àאר י łראל. לבית י äŁעה קרן äְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהצמיח
מהימנא, àרעיא מקõמõת  àכëה זה âְְְְְֲֵֶַַָָָָָבר 
àפר Łת ïה וגם ïעמים. וכ ëה ëéה äְְְְִִִַַַַַָָָָָֹבäñôנים

ב)נłא  למטעם(קכ "ד יłראל דעתידין  "äבגין : ְְְְְִִִִִֵַָָָֹ
יפקäן  הõåהר, ספר האי äאיהâ âחçי  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָמאילנא 

àרחמי" גלäתא מן  ã יàראלłי Łעתידים (äבגלל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

äיצא הåה, ה õåהר  ספר Łהäא החçים מעץ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלטעם 

àרחמים) מהáלäת  õתä זכà. ְְֲִִֵַַָ

áד õלים àעñרים  הäא ôלäי  הåה ְְְִִִִֶַָָָָָוהענין
ההנהגה, àע äמקי ŁרŁäמä החכמה, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָמעñרי

ועל  õë ע על  הçחיד האדõן äפעל הכין ְֲִִֵֶַַַַַָָָָא Łר 
רב  אל õà ä יעáי אŁר ü רâה לנחõתם  ,õְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָנחלת
ôדע ü וצרי הëחŁבה. àרא Łית הëכ äן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻטäב
äñôנים äמה àגלäתם, יłראל äחסר ëéְְְִִִֵַַָָָָָה
äבחõŁב  לקדמäתם . להחזירם להם הם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָצריכים

הלõם)הõŁëרר  עליו ü לëה הåה,(âוד הענין על ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מתאõנן והב  היה האêה, הáדõלים החסרõנõת  ין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נביא" עõד אין  ,äראינ לא  äתינõתõא" ְִִֵֵֵָָֹוא õמר:
'ä ט)וכ עד, ר àה (ôהêים חכמה  àאמת  éי . ְְְֱִִִֶֶַָָָ

זכרõנם äוחכמינ מłçראל , אבדה  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָויñירא 
ä רŁ ,Łâקë ה àית  Łחרב "מ õçם  äאמר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלברכה

כו' éספר çא" למהוי א)חכמיא מ"ט .(ס õטה  ְְְֱֵֶַַַָָָָָ

"עד וא õמר: זאת על מת êïל הõŁëרר ְְְְִֵֵֵַַַַָָֹוהיה
כו' צר " יחרף אלהים י)מתי עד, .(Łם ְֱִֶַָָָָֹ

מאד áד õלים סõדõת נכללים א êה  äְְְְִִִִִֵֶָֹבפסäקים 
והבן: Łמע הåה, àְְְְִֵֶַַַָענין

יõחאי  àר  Łמעõן ר àי àŁריחת ְְְְִִִִֶַַַַָונמצא
ה õåהר, נעłה ãדõסàŁ הôבה , ענין  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָע łתה
נŁמתין , ר õàא הים  éל ä נכלל õà ְְְֲִִִִִִֶַָָא Łר 
éללית לבריחה זה  נחŁב  ואז äñôàנים . ëéְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻזéר 
üיצטר לא  הçמים  àסõף עד יłראל, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלכל

ìŁאמר  äוזה יציאה. יב)אêא  נב , "éי (יŁעיה : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָ
éי  תלכäן, לא äבמנäסה ,ä תצא àחïזõן ְְְִִִֵֵֵָָֹֹלא 
יłראל"... אלõקי äמאíפכם  ה' לפניכם üלõְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָה

אחריו נŁאר  הõåהר  ספר  éי (אחרי והאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נקרארשב "י) õà çŁת àâק מי  éŁל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה,

החסד  יזזהר

õל üיצטר êŁא עד אחרא, ה íטרא מן õàŁְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹרח
הçמים) מה (àאחרית ýדיעõוא יציאה. א êא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ

áדõל  õôעלת éי והאמת  àזה. נמצא  õôְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָָעלת
מŁיח. מחבלי הðלה הäא  éי ְִִֵֵֶַַָָָה äא ,

אêא צריכים , ä הי לא מŁיח חבלי éי  ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹוהענין:
האדם מן להפריד üריðה הñבר ח äàט õמéְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
החבלים צריכים  äהי éן ,õà ìŁדàק ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻהåהמא

מŁיח) זהמת(חבלי [את ] מ łçראל להפריד éדי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ואחר לעיל, ìéזéר לברח ä כלäçŁ éדי  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהáלäת,
äחכמינ [מאמר  ס õד  וזה  לצאת. ä יחזר üéְְְֲֲֵֵֶַַַָָָ
מעמיד הäא üä רà Łõדñה לברכה ְְֲִִִַַָָָָָזכר õנם
äמחזירם éהמן קõŁת áŁזר õתיו üמל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליהם

ב)לäëטב" צז àע õד(סנהדרין áדõל : éלל äזה éי  , ְְְְִִֶֶַַָָָ
יכõל  õאינ אחרא  ה íטרא  ôגàרת  üõô Łְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאדם 
אחרא Łהíטרא  üוצרי .üריðה ה äñôן  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָלת ñן
ìéזéר יłראל ôחת äק äŁרה éפäתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָת אר

הïעõêת: ôŁי  להם  üצרי ולכן ְְְְִֵֵֵֶַָָָֻלעיל,

éי  àריחה, ü רâà ההם  הñל õïת מן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלצאת 
àרא õŁנה. אפŁר אי  יציאה  ü דרàְְְִִִֶֶֶָָָָ

àיד הñלõïת  מן Łë מ äצאçŁ üé ְְְְִִֶַַַַַָָָואחר 
ôחôם. éפäת õת ôארנה שהקליõïת  ְְְְִִֶַַַָָָָָרמה,

לא הåהמא, àהם הר àה ìŁדàק éיון ü ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻא
החבלים ידי על אêא לברח להם אפŁר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מŁיח) Łהיא(חבלי àת äŁבה חõזרים äהי Łאז , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ה àריחה. היא  וזאת מקלט, עיר  ְְְִִִִִַָָָֹ"איëא"

הéתäב: Łאמר  מה áדõל ס õד  àזה ýדיעõ ְֲִֶֶַַַָָָָוא
'ä וכ הא êה הâברים éל ýäמצאä ýל ְְְְִֵֶַַַָָָָ"ðàר 

'äוכ "ýאלהי ה' עד ôבŁל)ו ד, (âברים ְְְְֱִֶַַָָֹ

חס לגזר אחרא  הíטרא הת àáר äת éי  âְְְְֲִִִִַַַַַָָֹע ,
ã תçעל לפי üŁנמ יłראל, על  áזר õת  ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוŁלõם 
üé ãתõעל éפי éי àמדרגõת , ולינק ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹלהתאחז
íàפירõת äמתàáרת עõלה היא  והìה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָמת àáרת .
עד âחק. אחר  âחק יłראל נדחקים ואז ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֹזו "ן ,
להת àâק  חŁõבת והיא ל"א ëא", מáעת Łְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהיא
"ãמינ מתערין âינין "איëא  àס õד, éן , áם Łְְִִִִִִֵַָָָָם

א) סה ג ' חלק  éי (זõהר יכ õלה, ãאינ àאמת ü א , ְֱִֵֵֶֶֶַַָָ
יłראל  אâר àה , ואז חרäת. היא  ְְְִִִֵֵַַָָָָאיëא

הäŁôבה. àסõד äבõרחין ãà ְְְְְִִִַַָָמתדàקין

קõŁת, áŁזרõתיו üלëה üצרי היה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָולכן 
áëŁיע עד  לספירה מíפירה äמתàáר ü לõהŁְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מתעõררת א âרàה éי  ,õחé נàŁר  וŁם  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלא ëא
ס õד והäא  ליłראל . הäŁôבה Łבר "לפני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָ

יח)áא õן " טז, ,(מŁלי ְִֵָ

àר Łמעõן ורàי מŁה àריחת áם éן ְְְְִִִֵֶַַַַַֹועל
זאת àŁבריחה וכיון הáזרה. ידי על  äהי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיõחאי
קים הôבה  ענין éבר הìה הõåהר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנע łה
הìדàק  : äהינâ אליו , çŁז ëâן מי לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועõמד
מן  ויצא  ל"אëא " מ áיע éבר ה õåהר àְְְְִִִֵֶַַַַָָָָספר 
מŁיח, חבלי õל ü צרי ואין  אחרא , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהíטרא
àענין  נõłא, ïרŁת מהימנא  àרעיא ëéְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻזéר 

ôàח êה. למעלה ְְְִִֵֵֶַַָָהבאתי

אêא הõåהר  נתêáה לא  זה , éל  עם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהìה,
הïעêה  הלא  éי ,õתõłהע אחרי הר àה àְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻזמן
,ãì זמà אêא  להëצא צריכה ãאינ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהåאת 
éי  הåה, הõåהר àסõד יłראל äברחçŁ ,Łä רïְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
âמל éא àדרא יõמ çא  àסõף א êא  õאינ õ תêעïְְְְְֵֶַַָָָָָָֻ

הŁëיח)מŁיחא  ü מל Łל  õרõדà הçמים , .(àס õף  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

הפסק  לי  ה הר לד ידי על הזרת ל
נתר àה  éבר וâאי  éי אáיד, ידעôי ְְְְִִִִַַַַַָָָֹוזאת
אל  וŁלõם חס להáיע יכõל Łהיה עד ְְְִִֶֶַַַַַָָָָהñטר äג
ה', וירצה äמנâהק לקל õôדה äואנ áדõל. ְְְְְְִִֵֶַָָָָמקõם 
ה' זה éי ל éëה. רפäאה יłראל לכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָיהיה 
äוהתחלנ הõìלד את äראינ éבר  àקרäב ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָחדŁים
.õרתõô לכבõד עôה  אõמר  éאŁר  áדõל, àְְֲִִֵֶַַָָָתäñן
àני  Łקד קהõêת לכל הçעäצה  העצה ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹוזאת
äטמנ ä ז מרŁת לìצל צ äרם, יŁמרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאיטליא,
זאת על לפñח להם  היה  äבו âאי õłְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאיהם.
זה  מאד. ועצ äם  הâבר רב éי ,ä לâ יח ְְְְִֶֶַַָָָָֹֹולא
éבר éי ,äנŁ מדר àבית  äמנł א Łר  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהíדר 
àספר יõחאי  àר  Łמעõן רàי éתב מה äְְְִִֵֶֶַַַַַַָָידענ
'àע õד א': עäëד קנא âף וçצא ïר Łת  ְֵֵַַַַַַָָהõåהר
ועל  וéçלא Łלטא  äàâר  ïסק לא  קõל  âְְְִִֵַַַַָָָָֹהאי 
ו Łם למפסק', א õריתא  אצטריך לא âְְְְְְִִִַַָָָֹא 
ãà ייחדäן דחéימיא זמנא 'éל מעט: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
äמנł éן ועל  בהו'. סמ' יכיל לא  àְְְְִֵַַַָָֹאõריתא
éלל. הפסק õ ל יהיה êŁא  ל äëד לקàע äְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹעצמנ

Łבעה  .[Ł דרëה àית [Łל õטïŁמ ְְְִִִֵֶֶַָָָזה
àין  להי õת להם לקçם  לזה äבâהתנ א Łר  äחרנàְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
éל  הערב, עד ה àקר  מן  ôמיד ל õמדים  ְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻכêם
ôנאי , àיניהם äłע והם  .äŁיח לא ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹהçמים
éל  לתäñן אêא יהיה  לא הåה Łְְִִִֶֶֶֶַַָָֹהäëêד
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והראׁש י  הר בּ נים ׁש כּ ל  האמת את בּ דּ רׁש וֹ ת ואמרּת י הּמ ׁש יח. בּ ימוֹ ת יעשׂ וּ  רב הערב
[כּ ל  רב, הערב ראׁש י הם הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ללמד ׁש לּ הם ל ּק הל אוֹ מרים ׁש לּ א  יׁש יבוֹ ת

בּ זה מ וּ באים וגם – ּפ עמים 172 בּ זוֹ ה"ק טוֹ ב כּ תוּ ב ׁש ם בּ על  ּת למידי  ספרי 140 
בּ זי "ע הכּ ל והדּפ סּת י  מקוֹ מוֹ ת, מראי  310 הכּ ל ס יכוֹ ל אחד וכל ספרים  17 

להכּ נס  אסוּ ר הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר ׁש ם ׁש אין הּמ דרׁש  וּ בית יׁש יבה וכל  זה], את לראוֹ ת
ערב  – אחרא מהּס טרא רב הוּ א זה על דּ וֹ אג ׁש לּ א יׁש יבה הראׁש  אוֹ  והרב ׁש ם,

בּ י וֹ מוֹ . יוֹ ם  מידי ישׂ ראל לכלל ׁש ּמ גּ יעים האסוֹ נ וֹ ת כּ ל על א ׁש מים והם זהוּ רב, 
מעלה. ׁש ל  דּ ין בּ בית ׁש יּ תק בּ ל היּ חידי האמת

הג"רראה הגוב"י. כּ תב וכן ועוֹ ד , ה'", "סוֹ ד וּ בספר וּ מצלא", מגנא "זוֹ הר בּ ספר  
זצ"ל : הלּפ רין  מענכין בּ בית מנחם ּת וֹ בעים הגּ ל וּ ת בּ זמן  וההר וּ גים הענ יּ ים 

קבּ לה  למד וּ  ׁש לּ א חכמים ה ּת למידי  את מעלה ׁש ל כּ ו דּ ין על  אוֹ תם וּ מעני ׁש ים ,. 

הñדŁõ,ו. àז õהר  ìŁכôב מה ְְִֶַַַַַָָידäע
לצאת לז õéת  אפŁר  הõåהר  ספר  àŁְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָאמצעäת
חבלי  יäíרי  ללא äהינâ àרחמים , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹמה áלäת

הרמח"ל  הñדŁõ)מŁיח. õ צאטä ל חçים מŁה ä נàר) ְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

עõמד מה ëàרõם " "א âיר õ ספרà ְְְִִִֵַַַַָמסàיר 
הäרה  הõåהר . Łל äלêה הâברים ְֲִֵֵֶַַַַַָָָמאחõרי
לדàק  עכŁו âוקא מאד éדאי ְְְְְְִַַַַַָָָֹֹהôחõôנה:

Łõדñה הõåהר  ספר אמר àäקריאת  (çéד äע, ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

את מבינים לא  אם áם õïעל הõåהר íŁפר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻה ëקàלים

õñŁראים) .הêëים ְִִִֶַ

הרמח"ל: ëäְִֵַַָביא 

אימת עד לחבריא מען ר' אמר "ניא 
סמכא" חד  קיימא נתיב

היה  àעõלם äתקנìŁ ה áד õלים הäñôנים  ְְְִִִִִֶַַָָָָמן
àכëה  Łבחיו נאמר éא Łר  הõåהר , ְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָספר 
הäכן , לáאêה ה äא  éי ,õעצמ äìëמ ְְְִִֶַַָָֻמק õמõת 
õà וית àאר י łראל. לבית י äŁעה קרן äְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהצמיח
מהימנא, àרעיא מקõמõת  àכëה זה âְְְְְֲֵֶַַָָָָָבר 
àפר Łת ïה וגם ïעמים. וכ ëה ëéה äְְְְִִִַַַַַָָָָָֹבäñôנים

ב)נłא  למטעם(קכ "ד יłראל דעתידין  "äבגין : ְְְְְִִִִִֵַָָָֹ
יפקäן  הõåהר, ספר האי äאיהâ âחçי  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָמאילנא 

àרחמי" גלäתא מן  ã יàראלłי Łעתידים (äבגלל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

äיצא הåה, ה õåהר  ספר Łהäא החçים מעץ ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלטעם 

àרחמים) מהáלäת  õתä זכà. ְְֲִִֵַַָ

áד õלים àעñרים  הäא ôלäי  הåה ְְְִִִִֶַָָָָָוהענין
ההנהגה, àע äמקי ŁרŁäמä החכמה, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָמעñרי

ועל  õë ע על  הçחיד האדõן äפעל הכין ְֲִִֵֶַַַַַָָָָא Łר 
רב  אל õà ä יעáי אŁר ü רâה לנחõתם  ,õְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָנחלת
ôדע ü וצרי הëחŁבה. àרא Łית הëכ äן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻטäב
äñôנים äמה àגלäתם, יłראל äחסר ëéְְְִִִֵַַָָָָָה
äבחõŁב  לקדמäתם . להחזירם להם הם ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָצריכים

הלõם)הõŁëרר  עליו ü לëה הåה,(âוד הענין על ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מתאõנן והב  היה האêה, הáדõלים החסרõנõת  ין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

נביא" עõד אין  ,äראינ לא  äתינõתõא" ְִִֵֵֵָָֹוא õמר:
'ä ט)וכ עד, ר àה (ôהêים חכמה  àאמת  éי . ְְְֱִִִֶֶַָָָ

זכרõנם äוחכמינ מłçראל , אבדה  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָויñירא 
ä רŁ ,Łâקë ה àית  Łחרב "מ õçם  äאמר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָלברכה

כו' éספר çא" למהוי א)חכמיא מ"ט .(ס õטה  ְְְֱֵֶַַַָָָָָ

"עד וא õמר: זאת על מת êïל הõŁëרר ְְְְִֵֵֵַַַַָָֹוהיה
כו' צר " יחרף אלהים י)מתי עד, .(Łם ְֱִֶַָָָָֹ

מאד áד õלים סõדõת נכללים א êה  äְְְְִִִִִֵֶָֹבפסäקים 
והבן: Łמע הåה, àְְְְִֵֶַַַָענין

יõחאי  àר  Łמעõן ר àי àŁריחת ְְְְִִִִֶַַַַָונמצא
ה õåהר, נעłה ãדõסàŁ הôבה , ענין  ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָע łתה
נŁמתין , ר õàא הים  éל ä נכלל õà ְְְֲִִִִִִֶַָָא Łר 
éללית לבריחה זה  נחŁב  ואז äñôàנים . ëéְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻזéר 
üיצטר לא  הçמים  àסõף עד יłראל, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹלכל

ìŁאמר  äוזה יציאה. יב)אêא  נב , "éי (יŁעיה : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָ
éי  תלכäן, לא äבמנäסה ,ä תצא àחïזõן ְְְִִִֵֵֵָָֹֹלא 
יłראל"... אלõקי äמאíפכם  ה' לפניכם üלõְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָה

אחריו נŁאר  הõåהר  ספר  éי (אחרי והאמת, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ

נקרארשב "י) õà çŁת àâק מי  éŁל ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלברכה,

החסד  יזזהר

õל üיצטר êŁא עד אחרא, ה íטרא מן õàŁְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹרח
הçמים) מה (àאחרית ýדיעõוא יציאה. א êא ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ

áדõל  õôעלת éי והאמת  àזה. נמצא  õôְְֱִִֶֶֶֶֶֶָָָָעלת
מŁיח. מחבלי הðלה הäא  éי ְִִֵֵֶַַָָָה äא ,

אêא צריכים , ä הי לא מŁיח חבלי éי  ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹוהענין:
האדם מן להפריד üריðה הñבר ח äàט õמéְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
החבלים צריכים  äהי éן ,õà ìŁדàק ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻהåהמא

מŁיח) זהמת(חבלי [את ] מ łçראל להפריד éדי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
ואחר לעיל, ìéזéר לברח ä כלäçŁ éדי  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהáלäת,
äחכמינ [מאמר  ס õד  וזה  לצאת. ä יחזר üéְְְֲֲֵֵֶַַַָָָ
מעמיד הäא üä רà Łõדñה לברכה ְְֲִִִַַָָָָָזכר õנם
äמחזירם éהמן קõŁת áŁזר õתיו üמל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליהם

ב)לäëטב" צז àע õד(סנהדרין áדõל : éלל äזה éי  , ְְְְִִֶֶַַָָָ
יכõל  õאינ אחרא  ה íטרא  ôגàרת  üõô Łְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאדם 
אחרא Łהíטרא  üוצרי .üריðה ה äñôן  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָלת ñן
ìéזéר יłראל ôחת äק äŁרה éפäתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָת אר

הïעõêת: ôŁי  להם  üצרי ולכן ְְְְִֵֵֵֶַָָָֻלעיל,

éי  àריחה, ü רâà ההם  הñל õïת מן ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלצאת 
àרא õŁנה. אפŁר אי  יציאה  ü דרàְְְִִִֶֶֶָָָָ

àיד הñלõïת  מן Łë מ äצאçŁ üé ְְְְִִֶַַַַַָָָואחר 
ôחôם. éפäת õת ôארנה שהקליõïת  ְְְְִִֶַַַָָָָָרמה,

לא הåהמא, àהם הר àה ìŁדàק éיון ü ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻא
החבלים ידי על אêא לברח להם אפŁר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה

מŁיח) Łהיא(חבלי àת äŁבה חõזרים äהי Łאז , ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ה àריחה. היא  וזאת מקלט, עיר  ְְְִִִִִַָָָֹ"איëא"

הéתäב: Łאמר  מה áדõל ס õד  àזה ýדיעõ ְֲִֶֶַַַָָָָוא
'ä וכ הא êה הâברים éל ýäמצאä ýל ְְְְִֵֶַַַָָָָ"ðàר 

'äוכ "ýאלהי ה' עד ôבŁל)ו ד, (âברים ְְְְֱִֶַַָָֹ

חס לגזר אחרא  הíטרא הת àáר äת éי  âְְְְֲִִִִַַַַַָָֹע ,
ã תçעל לפי üŁנמ יłראל, על  áזר õת  ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָוŁלõם 
üé ãתõעל éפי éי àמדרגõת , ולינק ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹלהתאחז
íàפירõת äמתàáרת עõלה היא  והìה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָמת àáרת .
עד âחק. אחר  âחק יłראל נדחקים ואז ְְְִִִֵַַַַַָָָֹֹזו "ן ,
להת àâק  חŁõבת והיא ל"א ëא", מáעת Łְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהיא
"ãמינ מתערין âינין "איëא  àס õד, éן , áם Łְְִִִִִִֵַָָָָם

א) סה ג ' חלק  éי (זõהר יכ õלה, ãאינ àאמת ü א , ְֱִֵֵֶֶֶַַָָ
יłראל  אâר àה , ואז חרäת. היא  ְְְִִִֵֵַַָָָָאיëא

הäŁôבה. àסõד äבõרחין ãà ְְְְְִִִַַָָמתדàקין

קõŁת, áŁזרõתיו üלëה üצרי היה ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָולכן 
áëŁיע עד  לספירה מíפירה äמתàáר ü לõהŁְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מתעõררת א âרàה éי  ,õחé נàŁר  וŁם  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹלא ëא
ס õד והäא  ליłראל . הäŁôבה Łבר "לפני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָ

יח)áא õן " טז, ,(מŁלי ְִֵָ

àר Łמעõן ורàי מŁה àריחת áם éן ְְְְִִִֵֶַַַַַֹועל
זאת àŁבריחה וכיון הáזרה. ידי על  äהי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיõחאי
קים הôבה  ענין éבר הìה הõåהר , ספר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָנע łה
הìדàק  : äהינâ אליו , çŁז ëâן מי לכל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָועõמד
מן  ויצא  ל"אëא " מ áיע éבר ה õåהר àְְְְִִִֵֶַַַַָָָָספר 
מŁיח, חבלי õל ü צרי ואין  אחרא , ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהíטרא
àענין  נõłא, ïרŁת מהימנא  àרעיא ëéְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֻזéר 

ôàח êה. למעלה ְְְִִֵֵֶַַָָהבאתי

אêא הõåהר  נתêáה לא  זה , éל  עם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהìה,
הïעêה  הלא  éי ,õתõłהע אחרי הר àה àְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻזמן
,ãì זמà אêא  להëצא צריכה ãאינ ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהåאת 
éי  הåה, הõåהר àסõד יłראל äברחçŁ ,Łä רïְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
âמל éא àדרא יõמ çא  àסõף א êא  õאינ õ תêעïְְְְְֵֶַַָָָָָָֻ

הŁëיח)מŁיחא  ü מל Łל  õרõדà הçמים , .(àס õף  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

הפסק  לי  ה הר לד ידי על הזרת ל
נתר àה  éבר וâאי  éי אáיד, ידעôי ְְְְִִִִַַַַַָָָֹוזאת
אל  וŁלõם חס להáיע יכõל Łהיה עד ְְְִִֶֶַַַַַָָָָהñטר äג
ה', וירצה äמנâהק לקל õôדה äואנ áדõל. ְְְְְְִִֵֶַָָָָמקõם 
ה' זה éי ל éëה. רפäאה יłראל לכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָיהיה 
äוהתחלנ הõìלד את äראינ éבר  àקרäב ְְְְְֳִִִֵֶַַָָָָחדŁים
.õרתõô לכבõד עôה  אõמר  éאŁר  áדõל, àְְֲִִֵֶַַָָָתäñן
àני  Łקד קהõêת לכל הçעäצה  העצה ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹוזאת
äטמנ ä ז מרŁת לìצל צ äרם, יŁמרם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאיטליא,
זאת על לפñח להם  היה  äבו âאי õłְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאיהם.
זה  מאד. ועצ äם  הâבר רב éי ,ä לâ יח ְְְְִֶֶַַָָָָֹֹולא
éבר éי ,äנŁ מדר àבית  äמנł א Łר  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָהíדר 
àספר יõחאי  àר  Łמעõן רàי éתב מה äְְְִִֵֶֶַַַַַַָָידענ
'àע õד א': עäëד קנא âף וçצא ïר Łת  ְֵֵַַַַַַָָהõåהר
ועל  וéçלא Łלטא  äàâר  ïסק לא  קõל  âְְְִִֵַַַַָָָָֹהאי 
ו Łם למפסק', א õריתא  אצטריך לא âְְְְְְִִִַַָָָֹא 
ãà ייחדäן דחéימיא זמנא 'éל מעט: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָלמעלה
äמנł éן ועל  בהו'. סמ' יכיל לא  àְְְְִֵַַַָָֹאõריתא
éלל. הפסק õ ל יהיה êŁא  ל äëד לקàע äְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹעצמנ

Łבעה  .[Ł דרëה àית [Łל õטïŁמ ְְְִִִֵֶֶַָָָזה
àין  להי õת להם לקçם  לזה äבâהתנ א Łר  äחרנàְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
éל  הערב, עד ה àקר  מן  ôמיד ל õמדים  ְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻכêם
ôנאי , àיניהם äłע והם  .äŁיח לא ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹהçמים
éל  לתäñן אêא יהיה  לא הåה Łְְִִִֶֶֶֶַַָָֹהäëêד



החסד  זהר יח

דוויק  ׁש א וּ ל חיּ ים להג"ר ׁש נּ תן (בּ הסכּ מה חיּ ים' 'עץ  על הגוב"י בּ על ל ׁש וֹ ן וזה
שלימה") "איפה ספרוֹ  על הזּ הר,:זצ "ל ספר  וחכמת  נסּת ר לוֹ מד אינ וֹ  מי  

עניּ וּ תא  כּ י ל בּ וֹ  על בּ העל וֹ תוֹ  חדּ וּ דין חדּ וּ דין יעשׂ ה וּ בשׂ רוֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה
לזה. גּ וֹ רם בּ עצמוֹ  הוּ א וההרגוֹ ת, הּמ ׁש יסוֹ ת  והּמ לחמ וֹ ת, הגּ זר וֹ ת דּ ישׂ ראל,
זה  וכל  הריגתוֹ , על  וההר וּ ג ו ׁש פלוּ ת וֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ ב וּ  העני מעלה ׁש ל  וּ בּפ מליא
לנוּ  אוֹ י  עליהם, מכּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם גּ ם אׁש ר לחבר וֹ . אדם ׁש בּ ין  חטאים נקרא

וה ּת וֹ כחה. הדּ ין וראׁש י מיּ וֹ ם רבּ נים האדמוֹ רי "ם, כּ ל את יתבּ עוּ  היּ וֹ ם כּ ן וּ כמוֹ  
חז"ל , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  אטוֹ ם, מּפ צצת ישׂ ראל להצּ לת כּ לוּ ם עשׂ וּ  ׁש לּ א על  יׁש יבוֹ ת

כ"ה) àמכôב חçים חפץ וע çן נב. איכה רàה Łמדר סח, רמז, õŁפטים ילק äט נה, לדעת ,(àŁת עליו  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
זה. על  וׁש לוֹ ם חס  ויתבּ ע הוּ א, בּ נפׁש וֹ  מי כּ י האמת את מגלּ ה הּק דוֹ ׁש  והזּ וֹ הר 

מצוה ע וֹ שׂ י עם ואוֹ מר נמנה וּ מתקבּ ץ  אלי, לה' הרשב"י מי ׁש לּ ּמ דנוּ  וּ כמ וֹ  
בּ מכיל ּת א הּמ ן",הּק דוֹ ׁש  לאוֹ כלי אלּ א ּת וֹ רה נּת נה  בּ ניצוֹ צי "לא החיד"א וּ מפר ׁש  

בּ ׁש לּ ח ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על  ב'אוֹ רוֹ ת ע äëד ס"ב  ׁש היוּ )ז (âף  לאוֹ תם דּ וקא ּפ ר וּ ׁש , , ַַ
ׁש היה כּ מוֹ  טירחא], בּ לי להם ׁש נּ ׁש לח כּ מ וֹ  מוּ כן הּמ ן  [את בּ ע נּ וּ י אוֹ ת וֹ  אוֹ כלים

ולא ,äבŁיח אחד Łאיé êéם éן  ועל  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻיłראל .
Łàביל  אêא ,õעצמ Łàביל  אחד äŁם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָיעłה
אחר מçד :äיתחיל זה äבסדר  י łראל. éְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָל
אŁר אחד àמק õם  אחד י Łב Łחרית  ôְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָפêת 
õàא עד  õ ל קבäע Łעäר ילמד וŁם לזה  ְְִִֶַַַַָָָהäכן
Łהäא äמëקõם ,õעצמ הíפר äìëמ ויñח ְְִִִֵֶֶֶַַַָב'
ויñח  הליŁי  õàא עד יתחיל, Łם  ְְְְִִִִֵַַַַַָמסçם 
âבר הõéכבים , צאת  עד äוילכ äיפñי וכן  .äìëְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמ
õינâ יהא õדäëל Łàעת  אחד וכל  .õמõ יà ְְְְִִִֵֶַָָיõם
מין  äŁàם  להפסיק יäכל êŁא  י"ח, éְְְְְִִִֵֶַַַֹמת êïל
çŁתחיל  עד õדäëל יסçם ולא àŁעõלם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהפסק
ה õôרה. קõל י ïסק לא  אחד Łרגע àאפן ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהב',
Łחד וז õהר  äñôנים הõåהר , ספר  הäא ְְִִִֵֶַַַַָָוהäëêד
äידענ וזה זה. éל Łבäע  àכל  לõמדים äונמצינ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
äבפרט  קõŁת , áזרõת  éל לבæל àזה ה' àחר  éְְְִִֵֵֶַַָָָָָי
וŁלõם. חס הŁñה הáזרה אל לחõמה ְְְְִֵֶַַַָָָָָלהיõת

הâבר את יłראל חכמי äליכŁי אל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָועôה 
חילי  אי ר  אלמלא  אני  éי áום, אחרי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהåה
éבõד אבל מקõם . àכל זה âבר  קõבע ְְֲִִֵֶַָָָָָָהייתי
õל ויהיה הåאת העצה את י ñח õ רתõôְְִִֵֶֶַַָָָֹ
וכל  יłראל , לכל לט õבה éמõה אין éי ְְְְְִִִֵֵָָָָָָלזכäת,
âבר לא éי ,õ תõłלע יäכל õמõ מקà ְֲִִֶַַָָָֹאחד
õôדה  àזה מצליחים äואנחנ éלל. הäא  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָקŁה

àענין  ונאים  ר àים  סדרים  äלנ ועõד ְְְְְְִִִִֵַַָָָלקל,
עכ"ל. הåה, ִֶַַהäëêד

בראשית פרשת  הקדוש  זוהר  (דף ועיין 

ע"א) צועק,כ "ח יוחאי בר  שמעון שרבי 
ליבא אטימין דאינון לעלמא  ווי ואומר
ברזא מסתכלין דלא עיינין וסתימים 

בגלותוכו'...דאורייתא לשכינה עוזרים  ולא 
עמהו שנמצא רבנו  למשה ובגינה לא  וכו'...

מצא לא ולאדם  בתראה, בגלותא  איתמר 
מלך ובמקדש  עיי"ש, כנגדו, כולהו אלא עזר

מדבש)פירש  במתוק  מצא,(הובא  לא שהקב"ה
בגלות, למשה  עזר שיהיו חכמים  תלמידי
לפי  כנגדו, הם כאלו נחשבים כולם  אלא 
לסייע התורה  בסודות עוסקים שאינם

השכינה עיי"ש .לתיקון עכ "ל ,

הקדושז. הזוהר לשון דף וזה בשלח (ח"ב 

ע"ב) :ס"ב 

יהב  לא  עד חזי, ôא אמר , Łמע õן  ְִִִֵַַַָָָָָר àי
àין  אבחין  ליłראל, א õרייתא הäא üברי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֻקדŁא
דלאו  חçיב çא  איäìן äבין  מהימנäתא, àני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָאיäìן
àאõרייתא. קיימין ולא  מהימנäתא , àני ְְְְְְְִִֵֵַַָָָאיäìן
.äìíאנ דא ôמר  éמה ëàן . לõן. אבחין  äְְְְֲִִֶֶַַַַַָָבëה
מהימנäתא, àני דאי äìן äכחôŁאâ איäìן ְְְְְְְְִִִֵֵָָָוכל

החסד  יטזהר

âכתרא äימŁרà הäא, üברי קדŁא ãלי ְְְְְִִִִִֵָָָֻר Łים 
ועל  ,õâלחס המיחלים  אמר ôדא éמה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָדחס "ד,
בני  מéôŁחי âלא  איäìן  וכל .äìíאנ למען âְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא 
דא. ע êאה כתרא  äייהìמ אע âי  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמהימנäתא ,

ואמר , אכריז יג)äמנא  רŁעים(משלי äבטן  ְְְִִֶֶַַָָָָ
הëר àה  העâיף לא âא  éל ועם  ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹתחסר.

החסיר. לא ְְְִִֶַַֹוהëמעיט

יłראל  ä לימôŁא Łעתא  àההäא ôְְְְֲִִִֵַַָָָָאנא,
דאõקימנא, éמה דלעי êא , éגוונא  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָלת ôא,

טו)âכôיב, ôŁים(שמות וŁם  אילמה ä אõבçו ְְְִִִֵֵַָָָ
וגו'. ôמרים וŁבעים מים  עינõת ְְְְְִִִִֵֵֶַָע łרה
ôחäמין , àתריסר  קâיŁא, אילנא  ְְְְִִִִִֵַַַָָָָואתñôף 
ענפין , Łàבעין ואתñôף עלמא. סטרי  àְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָאר àע

דלעיêא. כגוונא ְְְְִֵַָָָֹוכ êא 

ק âי Łא, טêא  נטיף Łעתא, àְֲִִִַַַַָָָָההיא 
âזעיר ãיŁ לרי äמליא סתימאה, ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָמעôיקא
טêא äמההäא Łמים. âאקרי אתר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאנïין,
מנא ונחית  נגיד הוה קâיŁא , עêאה ְְִִִִִַָָָָָָָָָָדנהõרא
áלידין  Ł רïמת הוה נחית , הוה  וכד ְְְְְִִִִַַַָָָָָָלת ôא.
âק  דכôיב  הäא  הדא  לתôא . Łואקרי áְְְְְִִִִִַַַָָָלידין,

הארץ. על ééְֶַַָָפõר 

ולקטי , נפקי מהימנäתא, àני איäìן éְְְְְְִֵֵֵֵַַָָל
מנא, והה äא  .ã עלי קâיŁא  Łמא  äְְְְִֵַַָָָָָָָמברכאן 
דעדן , âגנôא äàסמין âכל  ריחין סליק ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָהוה
,ã לקמי ãויŁ לתôא. ונחית üŁאתמ ã בי âְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָהא 
üמברä ,ãלי טעים  הכי  בעי, äדאיה טעמא àְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָכל

עêאה. קâיŁא ְְִִַַָָָָלמל éא 

וידע מסéôל והוה àמעõי, ü רàמת äְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָכדין 
âא ועל עêאה, בחכמה ואס ôכי ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלעיêא,
מהימנäתא, àני õהו ואêין  âעה . âר ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָֹאקרäן
,ã ב לאסéôלא א õרייתא אתיהיבת äְְְְְְְִִִַַַָָָלהõן 

ארחהא. äְְְִַָָָלמנâע

מה  מהימנäתא , בני äכחôŁא âלא  ְְְְְְְִִֵֵַָָָואי äìן
,äהà יא)כתיב מאי (במדבר  .äולקט העם äטŁ ְְְְִָָָָָ

âלא àגין ,äלגרמייה נסàי  õהו Łטäתא  .äטŁְְְְְְְֲִֵַַַָָָ
äוטחנ .äהà כתיב  מה  מהימנäתא . àני õְְְְְְֲֲִֵֵַָָהו

אטרח מאן .'õוג בëדõכה äדכ õ א (דף ברחים  ְְְִֵַַַַָָָָ
ע"א) הוõס"ג  לא  דאיäìן אêא  האי . éל  ְֲִֶַָָָלõן

מהימנäתא. àְְְֵֵָני

àקäדŁא ã בי מהימני âלא  איäìן  âא , éְְְְְְְִֵֵֵַָָָָגוונא
ואיäìן  בארחõי , לאס éôלא  בעאן לא  הäא , ü ְְְְְְְִִִַָָָָָברי

מזõנא, בתר  יõמא כל ä גרמייה לאטרחא àְְְְְְַַַַָָָָָָָעאן 
פôא äידייהà סליק לא  âלמא ולילי, ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָיממא 
איäìן  âלאו àגין האי. ל õן áרים מאן ְְְֲִִִַַָָָָדנהמא .
,ä ולקט העם  äטŁ הכא, א õף מהימנäתא . àְְְְְֵֵָָָָָָָני
לאטרחא äבעאן ,äדגרמייה בäæŁתא äטŁְְְְְְְִַַַָָָָָ
àתר ברחים . äוטחנ דכôיב, הäא  הדא ,ãְְֲִִִֵֵַַָָָָָָעלי
דכôיב  אêא ,äידייהà סליק לא âא, טרחא éְְְִִִִִֶַָָָָָָל
מאן  י ôיר . ולא  המן . ל Łד éטעם  õטעמ ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָוהיה

מהימנäתא. àני õהו âלא àגין  האי, לõן  áְְְְְֲִִֵֵַָָָרים

אי éא ה מן. לŁד  מאי יõסי, ר àי  ְִִִֵֶַַַָָָָאמר
ואי éא .õ מäá תרé àמŁחא, Łליâ ְְְְְְְְִִִֵַַָָדאמרי ,
אõף גוונין, לכëה אתחזר הד מה  ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָדאמרי ,

גוונין. לכëה אתחזר אמר,מנא , יה äדה רàי ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ
דמŁחא. יניקא המן , ְְְְִִֶַַָָָלŁד

וכי  .äלקט õאכל לפי  Łאי אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָר àי
âאכיל  äמאן קמעא, לקיט קמעא, âאכיל ְְְְִִִִִַָָָָָָמאן
העâיף לא כתיב  והא יôיר , לקיט ְְְִִִִִֶַַָָֹיôיר ,
לפäם אêא החסיר . לא וה ëמעיט ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהëר àה 
âהוה  מאן ,õאכל מŁמע לקטין. âאכלין ְְְְְְֲִִִַַַַָָָאיäìן

.õאכילת כתיב  לא üכ äבגיני ,ãלי ְְֲִִִִֵֵָָָָאכיל 

õ א àעבâא, Łנ àר אחיד מיירי. קא  ְְְִֵַַַָָָָָמאי
,ã חברי אתא .ãדילי âהäא ואמר àְְְְִֵֵַַָָָָָָאמתא,
ãלקמי äקריב הäא. דילי עבâא האי ְְְְִִִֵַַַַָָואמר,
,ýביתà נפŁאן ëéה לõן אמר לדינא, âְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמ Łה
.üוכ üé אמר âדין, ãביתיà נפŁאן ְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוכëה
מחר, äלקט מŁה, לõן אמר Łעתא ְֲֶַַַָָָָָָֹוההäא
äנפק למחר, לגàאי. ייתי äייכìמ חד ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוכל
מנא, ãקמי Łוויין מŁה, קמי ואתיין ,äְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹולקט
אéŁח  âדין, עב âא  ההäא אי  .ãלי מדיד ְְְִִֵֵַַַַָָָָהוה
חד âהא מנא . àהאי דעב âא , עõמרא  ְְְְְַַַַָָָָָההäא
לדין , מדיד  .ãיתיàמ Łונפ Ł נפ לכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָע õמרא 
דעבâא, מיכלא הה äא  חסרא, ְְְְְְְִֵַַַַָָָוא ôŁכח
Łנפ לכל עõמרא  וחד ,ãדילי מנא àְְְְִֵֶֶַַָָָָההäא
הדא הäא, דדין  עבâא אמר  .ãיתיàמ Łְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָונפ
עמר äכתיב äלקט õאכל לפי Ł אי דכתיב  ְְְְִִִִִֶָָָֹהäא

נפŁתיכם. מסïר ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלáל áלת 

הקודש לשון תרגום 
נתן  êŁא  עד ראה , àא  אמר , Łמעõן ְְִִֵֶַַַַָָֹֹר àי
àין  הבחין ליłראל, õôרה הäא üä רà Łõדñְְְִִִֵֵַָָָָה
Łאינם ר Łעים  אõתם  לבין האמäנה àני  ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָא õתם 
הבחין  äבëה õôàרה. ע õמדים  ולא  אמäנה àְְְְֱִִִֵַַָָָֹני



החסד  זהר יח

דוויק  ׁש א וּ ל חיּ ים להג"ר ׁש נּ תן (בּ הסכּ מה חיּ ים' 'עץ  על הגוב"י בּ על ל ׁש וֹ ן וזה
שלימה") "איפה ספרוֹ  על הזּ הר,:זצ "ל ספר  וחכמת  נסּת ר לוֹ מד אינ וֹ  מי  

עניּ וּ תא  כּ י ל בּ וֹ  על בּ העל וֹ תוֹ  חדּ וּ דין חדּ וּ דין יעשׂ ה וּ בשׂ רוֹ  שׂ ערוֹ תיו ּת סמרנה
לזה. גּ וֹ רם בּ עצמוֹ  הוּ א וההרגוֹ ת, הּמ ׁש יסוֹ ת  והּמ לחמ וֹ ת, הגּ זר וֹ ת דּ ישׂ ראל,
זה  וכל  הריגתוֹ , על  וההר וּ ג ו ׁש פלוּ ת וֹ , דּ לּ וּ תוֹ  על יחיּ ב וּ  העני מעלה ׁש ל  וּ בּפ מליא
לנוּ  אוֹ י  עליהם, מכּפ ר אין הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם גּ ם אׁש ר לחבר וֹ . אדם ׁש בּ ין  חטאים נקרא

וה ּת וֹ כחה. הדּ ין וראׁש י מיּ וֹ ם רבּ נים האדמוֹ רי "ם, כּ ל את יתבּ עוּ  היּ וֹ ם כּ ן וּ כמוֹ  
חז"ל , ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  אטוֹ ם, מּפ צצת ישׂ ראל להצּ לת כּ לוּ ם עשׂ וּ  ׁש לּ א על  יׁש יבוֹ ת

כ"ה) àמכôב חçים חפץ וע çן נב. איכה רàה Łמדר סח, רמז, õŁפטים ילק äט נה, לדעת ,(àŁת עליו  ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
זה. על  וׁש לוֹ ם חס  ויתבּ ע הוּ א, בּ נפׁש וֹ  מי כּ י האמת את מגלּ ה הּק דוֹ ׁש  והזּ וֹ הר 

מצוה ע וֹ שׂ י עם ואוֹ מר נמנה וּ מתקבּ ץ  אלי, לה' הרשב"י מי ׁש לּ ּמ דנוּ  וּ כמ וֹ  
בּ מכיל ּת א הּמ ן",הּק דוֹ ׁש  לאוֹ כלי אלּ א ּת וֹ רה נּת נה  בּ ניצוֹ צי "לא החיד"א וּ מפר ׁש  

בּ ׁש לּ ח ּפ רׁש ת הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על  ב'אוֹ רוֹ ת ע äëד ס"ב  ׁש היוּ )ז (âף  לאוֹ תם דּ וקא ּפ ר וּ ׁש , , ַַ
ׁש היה כּ מוֹ  טירחא], בּ לי להם ׁש נּ ׁש לח כּ מ וֹ  מוּ כן הּמ ן  [את בּ ע נּ וּ י אוֹ ת וֹ  אוֹ כלים

ולא ,äבŁיח אחד Łאיé êéם éן  ועל  ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻיłראל .
Łàביל  אêא ,õעצמ Łàביל  אחד äŁם ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָיעłה
אחר מçד :äיתחיל זה äבסדר  י łראל. éְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָל
אŁר אחד àמק õם  אחד י Łב Łחרית  ôְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָפêת 
õàא עד  õ ל קבäע Łעäר ילמד וŁם לזה  ְְִִֶַַַַָָָהäכן
Łהäא äמëקõם ,õעצמ הíפר äìëמ ויñח ְְִִִֵֶֶֶַַַָב'
ויñח  הליŁי  õàא עד יתחיל, Łם  ְְְְִִִִֵַַַַַָמסçם 
âבר הõéכבים , צאת  עד äוילכ äיפñי וכן  .äìëְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמ
õינâ יהא õדäëל Łàעת  אחד וכל  .õמõ יà ְְְְִִִֵֶַָָיõם
מין  äŁàם  להפסיק יäכל êŁא  י"ח, éְְְְְִִִֵֶַַַֹמת êïל
çŁתחיל  עד õדäëל יסçם ולא àŁעõלם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהפסק
ה õôרה. קõל י ïסק לא  אחד Łרגע àאפן ְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהב',
Łחד וז õהר  äñôנים הõåהר , ספר  הäא ְְִִִֵֶַַַַָָוהäëêד
äידענ וזה זה. éל Łבäע  àכל  לõמדים äונמצינ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
äבפרט  קõŁת , áזרõת  éל לבæל àזה ה' àחר  éְְְִִֵֵֶַַָָָָָי
וŁלõם. חס הŁñה הáזרה אל לחõמה ְְְְִֵֶַַַָָָָָלהיõת

הâבר את יłראל חכמי äליכŁי אל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָועôה 
חילי  אי ר  אלמלא  אני  éי áום, אחרי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהåה
éבõד אבל מקõם . àכל זה âבר  קõבע ְְֲִִֵֶַָָָָָָהייתי
õל ויהיה הåאת העצה את י ñח õ רתõôְְִִֵֶֶַַָָָֹ
וכל  יłראל , לכל לט õבה éמõה אין éי ְְְְְִִִֵֵָָָָָָלזכäת,
âבר לא éי ,õ תõłלע יäכל õמõ מקà ְֲִִֶַַָָָֹאחד
õôדה  àזה מצליחים äואנחנ éלל. הäא  ְְְֲִִֶֶַַַָָָָקŁה

àענין  ונאים  ר àים  סדרים  äלנ ועõד ְְְְְְִִִִֵַַָָָלקל,
עכ"ל. הåה, ִֶַַהäëêד

בראשית פרשת  הקדוש  זוהר  (דף ועיין 

ע"א) צועק,כ "ח יוחאי בר  שמעון שרבי 
ליבא אטימין דאינון לעלמא  ווי ואומר
ברזא מסתכלין דלא עיינין וסתימים 

בגלותוכו'...דאורייתא לשכינה עוזרים  ולא 
עמהו שנמצא רבנו  למשה ובגינה לא  וכו'...

מצא לא ולאדם  בתראה, בגלותא  איתמר 
מלך ובמקדש  עיי"ש, כנגדו, כולהו אלא עזר

מדבש)פירש  במתוק  מצא,(הובא  לא שהקב"ה
בגלות, למשה  עזר שיהיו חכמים  תלמידי
לפי  כנגדו, הם כאלו נחשבים כולם  אלא 
לסייע התורה  בסודות עוסקים שאינם

השכינה עיי"ש .לתיקון עכ "ל ,

הקדושז. הזוהר לשון דף וזה בשלח (ח"ב 

ע"ב) :ס"ב 

יהב  לא  עד חזי, ôא אמר , Łמע õן  ְִִִֵַַַָָָָָר àי
àין  אבחין  ליłראל, א õרייתא הäא üברי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֻקדŁא
דלאו  חçיב çא  איäìן äבין  מהימנäתא, àני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָאיäìן
àאõרייתא. קיימין ולא  מהימנäתא , àני ְְְְְְְִִֵֵַַָָָאיäìן
.äìíאנ דא ôמר  éמה ëàן . לõן. אבחין  äְְְְֲִִֶֶַַַַַָָבëה
מהימנäתא, àני דאי äìן äכחôŁאâ איäìן ְְְְְְְְִִִֵֵָָָוכל

החסד  יטזהר

âכתרא äימŁרà הäא, üברי קדŁא ãלי ְְְְְִִִִִֵָָָֻר Łים 
ועל  ,õâלחס המיחלים  אמר ôדא éמה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָדחס "ד,
בני  מéôŁחי âלא  איäìן  וכל .äìíאנ למען âְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא 
דא. ע êאה כתרא  äייהìמ אע âי  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָמהימנäתא ,

ואמר , אכריז יג)äמנא  רŁעים(משלי äבטן  ְְְִִֶֶַַָָָָ
הëר àה  העâיף לא âא  éל ועם  ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹתחסר.

החסיר. לא ְְְִִֶַַֹוהëמעיט

יłראל  ä לימôŁא Łעתא  àההäא ôְְְְֲִִִֵַַָָָָאנא,
דאõקימנא, éמה דלעי êא , éגוונא  ְְְְְְְִִֵַַָָָָָלת ôא,

טו)âכôיב, ôŁים(שמות וŁם  אילמה ä אõבçו ְְְִִִֵֵַָָָ
וגו'. ôמרים וŁבעים מים  עינõת ְְְְְִִִִֵֵֶַָע łרה
ôחäמין , àתריסר  קâיŁא, אילנא  ְְְְִִִִִֵַַַָָָָואתñôף 
ענפין , Łàבעין ואתñôף עלמא. סטרי  àְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָאר àע

דלעיêא. כגוונא ְְְְִֵַָָָֹוכ êא 

ק âי Łא, טêא  נטיף Łעתא, àְֲִִִַַַַָָָָההיא 
âזעיר ãיŁ לרי äמליא סתימאה, ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָמעôיקא
טêא äמההäא Łמים. âאקרי אתר  ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאנïין,
מנא ונחית  נגיד הוה קâיŁא , עêאה ְְִִִִִַָָָָָָָָָָדנהõרא
áלידין  Ł רïמת הוה נחית , הוה  וכד ְְְְְִִִִַַַָָָָָָלת ôא.
âק  דכôיב  הäא  הדא  לתôא . Łואקרי áְְְְְִִִִִַַַָָָלידין,

הארץ. על ééְֶַַָָפõר 

ולקטי , נפקי מהימנäתא, àני איäìן éְְְְְְִֵֵֵֵַַָָל
מנא, והה äא  .ã עלי קâיŁא  Łמא  äְְְְִֵַַָָָָָָָמברכאן 
דעדן , âגנôא äàסמין âכל  ריחין סליק ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָהוה
,ã לקמי ãויŁ לתôא. ונחית üŁאתמ ã בי âְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָהא 
üמברä ,ãלי טעים  הכי  בעי, äדאיה טעמא àְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָכל

עêאה. קâיŁא ְְִִַַָָָָלמל éא 

וידע מסéôל והוה àמעõי, ü רàמת äְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָכדין 
âא ועל עêאה, בחכמה ואס ôכי ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלעיêא,
מהימנäתא, àני õהו ואêין  âעה . âר ְְְְְֲִִֵֵֵֵָָֹאקרäן
,ã ב לאסéôלא א õרייתא אתיהיבת äְְְְְְְִִִַַַָָָלהõן 

ארחהא. äְְְִַָָָלמנâע

מה  מהימנäתא , בני äכחôŁא âלא  ְְְְְְְִִֵֵַָָָואי äìן
,äהà יא)כתיב מאי (במדבר  .äולקט העם äטŁ ְְְְִָָָָָ

âלא àגין ,äלגרמייה נסàי  õהו Łטäתא  .äטŁְְְְְְְֲִֵַַַָָָ
äוטחנ .äהà כתיב  מה  מהימנäתא . àני õְְְְְְֲֲִֵֵַָָהו

אטרח מאן .'õוג בëדõכה äדכ õ א (דף ברחים  ְְְִֵַַַַָָָָ
ע"א) הוõס"ג  לא  דאיäìן אêא  האי . éל  ְֲִֶַָָָלõן

מהימנäתא. àְְְֵֵָני

àקäדŁא ã בי מהימני âלא  איäìן  âא , éְְְְְְְִֵֵֵַָָָָגוונא
ואיäìן  בארחõי , לאס éôלא  בעאן לא  הäא , ü ְְְְְְְִִִַָָָָָברי

מזõנא, בתר  יõמא כל ä גרמייה לאטרחא àְְְְְְַַַַָָָָָָָעאן 
פôא äידייהà סליק לא  âלמא ולילי, ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָיממא 
איäìן  âלאו àגין האי. ל õן áרים מאן ְְְֲִִִַַָָָָדנהמא .
,ä ולקט העם  äטŁ הכא, א õף מהימנäתא . àְְְְְֵֵָָָָָָָני
לאטרחא äבעאן ,äדגרמייה בäæŁתא äטŁְְְְְְְִַַַָָָָָ
àתר ברחים . äוטחנ דכôיב, הäא  הדא ,ãְְֲִִִֵֵַַָָָָָָעלי
דכôיב  אêא ,äידייהà סליק לא âא, טרחא éְְְִִִִִֶַָָָָָָל
מאן  י ôיר . ולא  המן . ל Łד éטעם  õטעמ ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָוהיה

מהימנäתא. àני õהו âלא àגין  האי, לõן  áְְְְְֲִִֵֵַָָָרים

אי éא ה מן. לŁד  מאי יõסי, ר àי  ְִִִֵֶַַַָָָָאמר
ואי éא .õ מäá תרé àמŁחא, Łליâ ְְְְְְְְִִִֵַַָָדאמרי ,
אõף גוונין, לכëה אתחזר הד מה  ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָדאמרי ,

גוונין. לכëה אתחזר אמר,מנא , יה äדה רàי ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ
דמŁחא. יניקא המן , ְְְְִִֶַַָָָלŁד

וכי  .äלקט õאכל לפי  Łאי אמר, יצחק ְְְְִִִִִִַָָָָָר àי
âאכיל  äמאן קמעא, לקיט קמעא, âאכיל ְְְְִִִִִַָָָָָָמאן
העâיף לא כתיב  והא יôיר , לקיט ְְְִִִִִֶַַָָֹיôיר ,
לפäם אêא החסיר . לא וה ëמעיט ְְְְְִִֶֶֶַַַַָֹהëר àה 
âהוה  מאן ,õאכל מŁמע לקטין. âאכלין ְְְְְְֲִִִַַַַָָָאיäìן

.õאכילת כתיב  לא üכ äבגיני ,ãלי ְְֲִִִִֵֵָָָָאכיל 

õ א àעבâא, Łנ àר אחיד מיירי. קא  ְְְִֵַַַָָָָָמאי
,ã חברי אתא .ãדילי âהäא ואמר àְְְְִֵֵַַָָָָָָאמתא,
ãלקמי äקריב הäא. דילי עבâא האי ְְְְִִִֵַַַַָָואמר,
,ýביתà נפŁאן ëéה לõן אמר לדינא, âְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמ Łה
.üוכ üé אמר âדין, ãביתיà נפŁאן ְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָוכëה
מחר, äלקט מŁה, לõן אמר Łעתא ְֲֶַַַָָָָָָֹוההäא
äנפק למחר, לגàאי. ייתי äייכìמ חד ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוכל
מנא, ãקמי Łוויין מŁה, קמי ואתיין ,äְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָֹולקט
אéŁח  âדין, עב âא  ההäא אי  .ãלי מדיד ְְְִִֵֵַַַַָָָָהוה
חד âהא מנא . àהאי דעב âא , עõמרא  ְְְְְַַַַָָָָָההäא
לדין , מדיד  .ãיתיàמ Łונפ Ł נפ לכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָע õמרא 
דעבâא, מיכלא הה äא  חסרא, ְְְְְְְִֵַַַַָָָוא ôŁכח
Łנפ לכל עõמרא  וחד ,ãדילי מנא àְְְְִֵֶֶַַָָָָההäא
הדא הäא, דדין  עבâא אמר  .ãיתיàמ Łְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָונפ
עמר äכתיב äלקט õאכל לפי Ł אי דכתיב  ְְְְִִִִִֶָָָֹהäא

נפŁתיכם. מסïר ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלáל áלת 

הקודש לשון תרגום 
נתן  êŁא  עד ראה , àא  אמר , Łמעõן ְְִִֵֶַַַַָָֹֹר àי
àין  הבחין ליłראל, õôרה הäא üä רà Łõדñְְְִִִֵֵַָָָָה
Łאינם ר Łעים  אõתם  לבין האמäנה àני  ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָא õתם 
הבחין  äבëה õôàרה. ע õמדים  ולא  אמäנה àְְְְֱִִִֵַַָָָֹני



החסד  זהר כ 

הכל  לפקח רוּ חנ יּ וּ תוֹ  סגלּ ת בּ וֹ  עמדה ׁש בּ זה המים , מן אינ וּ ן יוֹ רד לאפוּ קי , 
אוֹ ת וֹ  לטרחדּ מׁש נּ ים צריכים äוהי רא äיים ä הי êŁא äê א éלõמר ëàדäכה, äודכ àרחים ä חנæŁ (éלõמר  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(õà, ּלגרמייהו ׁש טוּ תא  נסבּ י  הווּ  ולכן לׁש וֹ נוֹ .(הרמ"ז ), כּ אן עד , 

א õתם וכל .äìíאנ ìŁאמר õמé ëàן, àְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָהם?
א õתם ר Łם  האמ äנה, àני Łהם  äמצאìŁְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
החס"ד, éתר  Łל àרŁם  הäא üä רà Łõדñֶֶֶֶֶֶַַָָָֹה
למען  זה ועל ,õâ לחס המיחלים  ìŁאמר õמéְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַ
אמäנה, àני ä נמצא êŁא אõתם וכל .äìíְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹאנ
הכריז והëן הåה, העלי õן הéתר מהם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהעביר
לא זה, éל ועם ôחסר . רŁעים äבטן ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹואמר,

החסיר. לא והëמעיט ה ëרàה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹהעâיף

למæה  יłראל  äלמŁנ ההיא àעה ,ä נינŁְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
éŁתäב  ,äארנàŁ õמé מעלה, Łל  éְְְְְֵֶֶֶַַָָָֻדגמא 

טו) ע łרה (שמות ôŁים  וŁם אילמה äבאçְְְִֵֵֵֶַָָָֹו
האילן  והתחåק .'õוג ôמרים  וŁבעים מים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹעינת 
צדדי  àאר àעה  ôחäמים, עłר Łàנים  Łõדñְְְְְִִִֵֵַַָָָָָה
והéל  ענפים, Łàבעים והתחåק ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהעõלם ,

מעלה. Łל  âéְְֶַַָָֻגמא

מהע ôיק  Łõקד טל נטף Łעה ã תõאàְִֵַַַָָָָָָ
אנïין , זעיר  Łל õŁרא את  äמêא ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהìסôר,
אõר Łל טל  õתõמאä Łמים . ìŁקרא  ְִִֵֶֶַַָָָמק õם 
למ æה, מן ויõרד  õŁפע היה Łõקד ְְְֵֵֶַַָָָָָעליõן
áלידים, áלידים  נפרד  היה יõרד, äְְְְִִִִִֵֶָָָָָכŁהיה
הארץ. על ééפר âק éŁת äב  äזה למæה . Ł ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹונקר

ול õקטים, י õצאים  אמ äנה àני אõתם éְְְְֱִִֵָָָל
מן  õ תõ וא ,Łõדñה הם  את עליו äְְְִֵֶַַָָָָָמברכים 
עדן , áן Łל  הłàמים éל  Łל ריחõת מעלה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
õ תõא łם  למ æה. וירד üŁנמ äìëמ Łְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהרי
,õתõא טõעם  היה  Łרצה טעם  äבכל ְְֵֶַַָָָָָָָלפניו,

.Łõדñה üלëה את ü מברäְֵֶֶֶַַָָ

וי õדע מסéôל והיה àמעיו, üרàמת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָואז
זה  ועל  העליõנה, àחכמה äמס éôל  ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה,
אמäנה, àני äהי ואêה âעה . õâר  נקרא ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָהיה
âרכיה. ולדעת ãà להס éôל õôרה נôנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָולהם

éתäב  מה אמäנה, àני äנמצא êŁא  ְְְְֱִֵֶַָָָֹוא õתם
יב)àהם? åה (במדבר מה  .äולקט העם ä טŁ ְְֶֶַָָָָָ

êŁא מäם לעצמם, לõקחים äהי Łטäת  ?äטŁְְְְִִֶַָָָֹ
ברחים äוטחנ àהם ? éתäב מה אמäנה . àני äְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָהי
זה? לכל א õתם הטריח מי .'õוג ëàדכה ä דכ õ ְְְְִִִֶַַָָָָֹא

אמäנה. àני äהי לא  Łהם  ְֱֵֵֶֶָָָֹא êא

üä רà Łõדñà מאמינים  êŁא  אõתם  זה õמéְֲִִֶֶַַָָָֹ
ר õצים והם àדרכיו, להסéôל ר õצים  לא  ְְְְִִִִֵֵַָָֹהäא,
יõם מזõן  אחר יõם éל עצמם  את ְְְִֶַַַַַָָָלהטריח
גרם מי לחם. ïת בידם יעלה לא א äלי ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹולילה ,
אף אמäנה. àני Łאינם  מ äם  זה? את ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָלהם 
עצמם, Łל àטäת äטŁ  äולקט ä טŁ éְְְְֶַַָָָָָאן ,

וטחנäו  éŁת äב äזה עליו. להטריח ר õצים  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָ
בידיהם, עלה  לא õåה הæרחה éל  אחר  ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹברחים .
המן , לŁד  éטעם  õטעמ והיה  éŁתäב ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָא êא
êŁא מäם  זה ? את  להם גרם מי יõתר . ְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹולא

אמäנה. àני äְֱֵָָהי

Łי המן ? ל Łד åה מה יõסי, ר àי  ְִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
Łוי .õמäá תרé Łàמן Łõêנ Łהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָא õמרים ,
אף גונים, לכ ëה üï מתה הד מה  ְְְְִִִֵַַַַָָָָא õמרים ,
אמר, יהäדה  ר àי  גונים. לכ ëה üïמתה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָהëן

המן. יניקת  המן ְְִֶֶֶַַַַָלŁד 

וכי   äלקט õאכל לפי  Łאי אמר , יצחק ְְְְִִִִִַַָָָָָר àי
יõתר Łא õכל äמי מעט , לõקט  מעט Łאõכל  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַמי
הëר àה  העâיף לא  éתäב  והרי יõתר ? ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלõקט
א õתם לפי  א êא החסיר ? לא ְְְְִִִֶֶַַָָֹוהëמעיט
Łהיה  מי   õאכל מŁמע לõקטים. Łְְְְִִִֶֶַָָָָאõכלים ,

.õאכילת כת äב  לא üé äמäם .õתõא ֲִִֵָָָֹא õכל

àאמה  õ א àעבד אדם אחז אõמר ? åה ְְֵֶֶֶַַָָָָָמה
זה  עבד ואמר : õחבר àא  .õêŁ Łה äא  ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָואמר
להם : אמר  לדין. מŁה  לפני ä קרב êŁי! ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹהäא
Łל  õביתà נפõŁת וכëה ,ýביתà נפõŁת  ëéְְְְְְֵֵֶַַָָָָה
להם אמר Łעה ãתõוא .üוכ üé אמר ְְֶֶַַָָָָָָָָזה ?
למחר אלי. יבא אחד  וכל  מחר , äלקט ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמŁה:
את לפניו äמł מŁה. לפני äבאä ,äולקט äְְְְְִֵֶֶָָָָָָֹיצא
Łל  עבד  õתõ א אם  .õתõ א מõדד והיה ְִֵֶֶֶַָָָהëן,
ëàן  העבד Łל העמר  õתõא את מצא  ֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹזה 
Łונפ Ł נפ לכל  אחד עמר  Łהרי ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהåה,
מאכל  õתõ א חסר  ונמצא   לזה מדד .õיתàְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמ
Łונפ Łנפ לכל אחד ועמר ,õêŁ ëàן ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבד
äזה הäא! זה Łל העבד äפסק: אמר  .õיתà ִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ

החסד  כאזהר

מהימנ וּ תאוכת וּ ב בּ ני הי וּ  ׁש לּ א א לּ וּ  היוּ  גּ ם וכוּ ' לטחוֹ ן ה ּט רחא ׁש ּמ לּ בד  בּ מדרׁש  
àא õריתא) קיימין  ולא הõåהר לõŁן  – õôàרה ע õמדים  ולא  מאמינים צריכים(êŁא  הי וּ  , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ליד  יוֹ רד היה הצּ דּ יקים כּ ן  אין מה להם,  ּי ׁש הּמ ן את לח ּפ שׂ  רחוֹ ק ללכת
ׁש היה הּק לוֹ קל  לחם לּמ ן קוֹ ראים הרׁש עים היוּ  ולכן טירחא , בּ לא  בּ יתם ּפ תח

קלקלתן, הרׁש ע מגלּ ה ה וּ א וּ מי  הצּ דּ יק הוּ א מי  האמת  את גּ ילה מזּ ה,והּמ ן  ויוֹ תר , 
ולהם לח וּ ץ , הרעים מעשׂ יהם  את וגילה ׁש טוּ תם את הוֹ ציא הּמ ן את אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר

הנ"ל . החיד "א כּ דברי הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את לדעת הּמ ן הוֹ עיל  לא

בּ ר וּ רוֹ אים,מכּ אן בּ הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ אמין הּק דוֹ ׁש מי זוֹ הר  ל וֹ מד  אמת, וּ בתוֹ רת הוּ א 
עליּ ה  מבּ ני  להיוֹ ת וז וֹ כה  מן , טעם בּ זה וּ מר גּ יׁש  הּק דוֹ ׁש ה בּ כינה ,וּ מתדּ בּ ק  

ׁש ל  אמ וּ נה מבּ ני ׁש אינוֹ  עליו מגלּ ה עצמ וֹ  זה הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ללמד  ר וֹ צה ׁש לּ א וּ מי
. יתבּ ר ל וֹ ה ׁש ם אוֹ י  הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת להבין  זכה ולא  טעם לא בּ ּמ ן ׁש גּ ם וכנּ ראה 

זה  בּ גל גּ וּ ל חזר ואם לנפׁש וֹ , הּמ דבּ ר,ואוֹ י  בּ דוֹ ר ע וּ ת מה ויתּק ן וירוּ ץ יזכּ ה, אם , 
לו. ורפא יׁש וּ ב אוּ לי

להנּ צל ידוּ ע  יכוֹ לים ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה ישׂ ראל ארץ  אי הּס ּפ וּ ר, 
אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  

ספררב מח בּ ר  בּ על אׁש לג לי בּ  יהוּ דה רבּ י  ה ּמ ק בּ ל מהגה "צ ׁש מע  לי  סּפ ר אחד  
הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר  על הּס לּ ם 

על הגה "צ  ּפ רצה ימ"ש היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל אׁש לג ליבּ  יהוּ דה רבּ י
וּ לאבּ ד  להר וֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  העוֹ לם,
בּ ן  ׁש מעוֹ ן ורבּ י היוֹ ת אמר, כּ ן על  ח"ו. ונׁש ים טף זקן ועד מ נּ ער  ה יּ הוּ דים כּ ל את

מגּ ל וּ תא יפקוּ ן דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב הזּ וֹ הרחיוֹ חאי לתרגּ ם התחיל , 
ואמר הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין י וּ כל יהוּ די ׁש כּ ל כּ די הּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן
גּ דוֹ לה, מּפ לה לרׁש ע יהיה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן הּס פר לא וֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ י וֹ ם
מּפ לה להרׁש ע לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר, מ ּס פר  הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם היה וכ
הּק ד וֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממוֹ  הצליח ולא ימ"ש. היטלער ׁש ל  הּמ לחמה ונגמרה 

ׁש כּ לּ םוּ כמוֹ  ערבים בּ לי וֹ ן וחצי אחד  כּ מעט וי ׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים ׁש אנוּ  
את ילמד וּ  ׁש אם בּ טוּ חים, אנוּ  לכן ח "ו, יהוּ דים מלי וֹ ן 15 את לחּס ל רוֹ צים

וכך  דּ ּק וֹ ת, 15 עד  עשׂ ר ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הרהזּ וֹ הר  כּ ל  יגמר  אחד כּ ל  
חברי  ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי  ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח, מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי אחת, בּ ׁש נה
בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י  כּ הבטחת תרפ "א בּ ׁש נת עיה"ק בּ ירוּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ

בּ רחמי . גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא ע"ה יוֹ חאי

עמר וכתäב .äלקט õאכל לפי Łאי éŁְְְִִֶֶָָָָָֹתäב
נפŁתיכם. מסïר  ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלáל áלת 

הõçם !ח. עõד הõçם הצטרף עõד הצטרף ְְִִֵֵַַָָ
ה õçמי. הåהר  מ íפר ה õêמדים ְֲִִִִֵֶַַַַַָֹלאלפים



החסד  זהר כ 

הכל  לפקח רוּ חנ יּ וּ תוֹ  סגלּ ת בּ וֹ  עמדה ׁש בּ זה המים , מן אינ וּ ן יוֹ רד לאפוּ קי , 
אוֹ ת וֹ  לטרחדּ מׁש נּ ים צריכים äוהי רא äיים ä הי êŁא äê א éלõמר ëàדäכה, äודכ àרחים ä חנæŁ (éלõמר  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(õà, ּלגרמייהו ׁש טוּ תא  נסבּ י  הווּ  ולכן לׁש וֹ נוֹ .(הרמ"ז ), כּ אן עד , 

א õתם וכל .äìíאנ ìŁאמר õמé ëàן, àְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָהם?
א õתם ר Łם  האמ äנה, àני Łהם  äמצאìŁְְְֱִֵֵֶֶַָָָָ
החס"ד, éתר  Łל àרŁם  הäא üä רà Łõדñֶֶֶֶֶֶַַָָָֹה
למען  זה ועל ,õâ לחס המיחלים  ìŁאמר õמéְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַַ
אמäנה, àני ä נמצא êŁא אõתם וכל .äìíְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹאנ
הכריז והëן הåה, העלי õן הéתר מהם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהעביר
לא זה, éל ועם ôחסר . רŁעים äבטן ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹואמר,

החסיר. לא והëמעיט ה ëרàה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹהעâיף

למæה  יłראל  äלמŁנ ההיא àעה ,ä נינŁְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
éŁתäב  ,äארנàŁ õמé מעלה, Łל  éְְְְְֵֶֶֶַַָָָֻדגמא 

טו) ע łרה (שמות ôŁים  וŁם אילמה äבאçְְְִֵֵֵֶַָָָֹו
האילן  והתחåק .'õוג ôמרים  וŁבעים מים ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹעינת 
צדדי  àאר àעה  ôחäמים, עłר Łàנים  Łõדñְְְְְִִִֵֵַַָָָָָה
והéל  ענפים, Łàבעים והתחåק ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהעõלם ,

מעלה. Łל  âéְְֶַַָָֻגמא

מהע ôיק  Łõקד טל נטף Łעה ã תõאàְִֵַַַָָָָָָ
אנïין , זעיר  Łל õŁרא את  äמêא ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹהìסôר,
אõר Łל טל  õתõמאä Łמים . ìŁקרא  ְִִֵֶֶַַָָָמק õם 
למ æה, מן ויõרד  õŁפע היה Łõקד ְְְֵֵֶַַָָָָָעליõן
áלידים, áלידים  נפרד  היה יõרד, äְְְְִִִִִֵֶָָָָָכŁהיה
הארץ. על ééפר âק éŁת äב  äזה למæה . Ł ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹונקר

ול õקטים, י õצאים  אמ äנה àני אõתם éְְְְֱִִֵָָָל
מן  õ תõ וא ,Łõדñה הם  את עליו äְְְִֵֶַַָָָָָמברכים 
עדן , áן Łל  הłàמים éל  Łל ריחõת מעלה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיה
õ תõא łם  למ æה. וירד üŁנמ äìëמ Łְְְֲִִֵֶֶַַַָָָהרי
,õתõא טõעם  היה  Łרצה טעם  äבכל ְְֵֶַַָָָָָָָלפניו,

.Łõדñה üלëה את ü מברäְֵֶֶֶַַָָ

וי õדע מסéôל והיה àמעיו, üרàמת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָואז
זה  ועל  העליõנה, àחכמה äמס éôל  ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה,
אמäנה, àני äהי ואêה âעה . õâר  נקרא ְְְֱִֵֵֵֶָָָָָָהיה
âרכיה. ולדעת ãà להס éôל õôרה נôנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָולהם

éתäב  מה אמäנה, àני äנמצא êŁא  ְְְְֱִֵֶַָָָֹוא õתם
יב)àהם? åה (במדבר מה  .äולקט העם ä טŁ ְְֶֶַָָָָָ

êŁא מäם לעצמם, לõקחים äהי Łטäת  ?äטŁְְְְִִֶַָָָֹ
ברחים äוטחנ àהם ? éתäב מה אמäנה . àני äְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָהי
זה? לכל א õתם הטריח מי .'õוג ëàדכה ä דכ õ ְְְְִִִֶַַָָָָֹא

אמäנה. àני äהי לא  Łהם  ְֱֵֵֶֶָָָֹא êא

üä רà Łõדñà מאמינים  êŁא  אõתם  זה õמéְֲִִֶֶַַָָָֹ
ר õצים והם àדרכיו, להסéôל ר õצים  לא  ְְְְִִִִֵֵַָָֹהäא,
יõם מזõן  אחר יõם éל עצמם  את ְְְִֶַַַַַָָָלהטריח
גרם מי לחם. ïת בידם יעלה לא א äלי ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹולילה ,
אף אמäנה. àני Łאינם  מ äם  זה? את ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָלהם 
עצמם, Łל àטäת äטŁ  äולקט ä טŁ éְְְְֶַַָָָָָאן ,

וטחנäו  éŁת äב äזה עליו. להטריח ר õצים  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָ
בידיהם, עלה  לא õåה הæרחה éל  אחר  ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹברחים .
המן , לŁד  éטעם  õטעמ והיה  éŁתäב ְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָא êא
êŁא מäם  זה ? את  להם גרם מי יõתר . ְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹולא

אמäנה. àני äְֱֵָָהי

Łי המן ? ל Łד åה מה יõסי, ר àי  ְִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
Łוי .õמäá תרé Łàמן Łõêנ Łהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָא õמרים ,
אף גונים, לכ ëה üï מתה הד מה  ְְְְִִִֵַַַַָָָָא õמרים ,
אמר, יהäדה  ר àי  גונים. לכ ëה üïמתה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָהëן

המן. יניקת  המן ְְִֶֶֶַַַַָלŁד 

וכי   äלקט õאכל לפי  Łאי אמר , יצחק ְְְְִִִִִַַָָָָָר àי
יõתר Łא õכל äמי מעט , לõקט  מעט Łאõכל  ְְִִֵֵֵֵֶֶַַמי
הëר àה  העâיף לא  éתäב  והרי יõתר ? ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלõקט
א õתם לפי  א êא החסיר ? לא ְְְְִִִֶֶַַָָֹוהëמעיט
Łהיה  מי   õאכל מŁמע לõקטים. Łְְְְִִִֶֶַָָָָאõכלים ,

.õאכילת כת äב  לא üé äמäם .õתõא ֲִִֵָָָֹא õכל

àאמה  õ א àעבד אדם אחז אõמר ? åה ְְֵֶֶֶַַָָָָָמה
זה  עבד ואמר : õחבר àא  .õêŁ Łה äא  ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָואמר
להם : אמר  לדין. מŁה  לפני ä קרב êŁי! ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹהäא
Łל  õביתà נפõŁת וכëה ,ýביתà נפõŁת  ëéְְְְְְֵֵֶַַָָָָה
להם אמר Łעה ãתõוא .üוכ üé אמר ְְֶֶַַָָָָָָָָזה ?
למחר אלי. יבא אחד  וכל  מחר , äלקט ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֹמŁה:
את לפניו äמł מŁה. לפני äבאä ,äולקט äְְְְְִֵֶֶָָָָָָֹיצא
Łל  עבד  õתõ א אם  .õתõ א מõדד והיה ְִֵֶֶֶַָָָהëן,
ëàן  העבד Łל העמר  õתõא את מצא  ֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹזה 
Łונפ Ł נפ לכל  אחד עמר  Łהרי ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהåה,
מאכל  õתõ א חסר  ונמצא   לזה מדד .õיתàְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמ
Łונפ Łנפ לכל אחד ועמר ,õêŁ ëàן ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבד
äזה הäא! זה Łל העבד äפסק: אמר  .õיתà ִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ

החסד  כאזהר

מהימנ וּ תאוכת וּ ב בּ ני הי וּ  ׁש לּ א א לּ וּ  היוּ  גּ ם וכוּ ' לטחוֹ ן ה ּט רחא ׁש ּמ לּ בד  בּ מדרׁש  
àא õריתא) קיימין  ולא הõåהר לõŁן  – õôàרה ע õמדים  ולא  מאמינים צריכים(êŁא  הי וּ  , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ

ליד  יוֹ רד היה הצּ דּ יקים כּ ן  אין מה להם,  ּי ׁש הּמ ן את לח ּפ שׂ  רחוֹ ק ללכת
ׁש היה הּק לוֹ קל  לחם לּמ ן קוֹ ראים הרׁש עים היוּ  ולכן טירחא , בּ לא  בּ יתם ּפ תח

קלקלתן, הרׁש ע מגלּ ה ה וּ א וּ מי  הצּ דּ יק הוּ א מי  האמת  את גּ ילה מזּ ה,והּמ ן  ויוֹ תר , 
ולהם לח וּ ץ , הרעים מעשׂ יהם  את וגילה ׁש טוּ תם את הוֹ ציא הּמ ן את אכלוּ  ׁש כּ אׁש ר

הנ"ל . החיד "א כּ דברי הּת וֹ רה סוֹ דוֹ ת את לדעת הּמ ן הוֹ עיל  לא

בּ ר וּ רוֹ אים,מכּ אן בּ הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ אמין הּק דוֹ ׁש מי זוֹ הר  ל וֹ מד  אמת, וּ בתוֹ רת הוּ א 
עליּ ה  מבּ ני  להיוֹ ת וז וֹ כה  מן , טעם בּ זה וּ מר גּ יׁש  הּק דוֹ ׁש ה בּ כינה ,וּ מתדּ בּ ק  

ׁש ל  אמ וּ נה מבּ ני ׁש אינוֹ  עליו מגלּ ה עצמ וֹ  זה הּק דוֹ ׁש , זוֹ הר ללמד  ר וֹ צה ׁש לּ א וּ מי
. יתבּ ר ל וֹ ה ׁש ם אוֹ י  הּת וֹ רה, בּ סוֹ דוֹ ת להבין  זכה ולא  טעם לא בּ ּמ ן ׁש גּ ם וכנּ ראה 

זה  בּ גל גּ וּ ל חזר ואם לנפׁש וֹ , הּמ דבּ ר,ואוֹ י  בּ דוֹ ר ע וּ ת מה ויתּק ן וירוּ ץ יזכּ ה, אם , 
לו. ורפא יׁש וּ ב אוּ לי

להנּ צל ידוּ ע  יכוֹ לים ואי ימ"ש, מהיטלער נצלה ישׂ ראל ארץ  אי הּס ּפ וּ ר, 
אט וֹ ם מּפ צצת בּ זמנּ ינוּ  

ספררב מח בּ ר  בּ על אׁש לג לי בּ  יהוּ דה רבּ י  ה ּמ ק בּ ל מהגה "צ ׁש מע  לי  סּפ ר אחד  
הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר  על הּס לּ ם 

על הגה "צ  ּפ רצה ימ"ש היטלער  ׁש ּמ לחמת ראה זצ"ל אׁש לג ליבּ  יהוּ דה רבּ י
וּ לאבּ ד  להר וֹ ג להׁש מיד הּק דוֹ ׁש ה לארצנוּ  ׁש ּת גּ יע מאד וּ פחדוּ  העוֹ לם,
בּ ן  ׁש מעוֹ ן ורבּ י היוֹ ת אמר, כּ ן על  ח"ו. ונׁש ים טף זקן ועד מ נּ ער  ה יּ הוּ דים כּ ל את

מגּ ל וּ תא יפקוּ ן דּ א בּ ספרא הּק דוֹ ׁש , בּ זּ הר כּ וֹ תב הזּ וֹ הרחיוֹ חאי לתרגּ ם התחיל , 
ואמר הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר את וללמד להבין י וּ כל יהוּ די ׁש כּ ל כּ די הּק וֹ דׁש  בּ לׁש וֹ ן
גּ דוֹ לה, מּפ לה לרׁש ע יהיה הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר על הראׁש וֹ ן הּס פר לא וֹ ר  ׁש יּ צא ׁש בּ י וֹ ם
מּפ לה להרׁש ע לוֹ  היה אז הזּ וֹ הר, מ ּס פר  הראׁש וֹ ן הכּ ר לאוֹ ר ׁש יּ צא בּ יוֹ ם היה וכ
הּק ד וֹ ׁש ה. לארצנוּ  להגּ יע זממוֹ  הצליח ולא ימ"ש. היטלער ׁש ל  הּמ לחמה ונגמרה 

ׁש כּ לּ םוּ כמוֹ  ערבים בּ לי וֹ ן וחצי אחד  כּ מעט וי ׁש  ׁש מיּ א, לרחמי זקוּ קים ׁש אנוּ  
את ילמד וּ  ׁש אם בּ טוּ חים, אנוּ  לכן ח "ו, יהוּ דים מלי וֹ ן 15 את לחּס ל רוֹ צים

וכך  דּ ּק וֹ ת, 15 עד  עשׂ ר ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הרהזּ וֹ הר  כּ ל  יגמר  אחד כּ ל  
חברי  ׁש ל הרבּ נים גּ דוֹ לי  ׁש כּ תבוּ  כּ מוֹ  מׁש יח, מחבלי ננּ צל בּ ודּ אי אחת, בּ ׁש נה
בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ י  כּ הבטחת תרפ "א בּ ׁש נת עיה"ק בּ ירוּ ׁש לים החרדית עדה הבּ דּ "ץ

בּ רחמי . גלוּ תא מן יפקוּ ן דּ א ׁש בּ ספרא ע"ה יוֹ חאי

עמר וכתäב .äלקט õאכל לפי Łאי éŁְְְִִֶֶָָָָָֹתäב
נפŁתיכם. מסïר  ְְְִֵֶֶַַַֹֹֻלáל áלת 

הõçם !ח. עõד הõçם הצטרף עõד הצטרף ְְִִֵֵַַָָ
ה õçמי. הåהר  מ íפר ה õêמדים ְֲִִִִֵֶַַַַַָֹלאלפים



החסד  זהר כב 

לפי ואכן , ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר  את סיּ מ וּ  העוֹ למי" הזּ וֹ הר "מפעל ׁש אנׁש י בּ יוֹ ם 
היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הנה , חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב הנּ דּפ ס היּ וֹ מי, הדּ ף סדר
[מל ' ׁש נים  ג' לפני  טבת בּ חד ׁש  בּ עזּ ה, יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל  ה ּמ לחמה נפסקה  מּמ ׁש 

– טבת ח"י  עד אנŁיםכּ סלו  מלי õן  äוחזר .[ 9002( àינ äאר ל–81 2008 àדצמàר 27 àין (למסïרם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

Łבäע õת . ëéה éבר ק Łה àגלäת äהיŁ אחרי  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָלביתם,

הערביםאחר ׁש זּ רקוּ  הּט ילים ׁש רב  ׁש מ ׁש , בּ בית חדׁש , בּ ע ּת וֹ ן כּ תוּ ב, היה  ׁש ב וּ ע 
אצלנוּ  עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מׁש , לבית להגּ יע צריכים הי וּ 

30  לער אנׁש ים ללּ ּמ וּ ד כּ ּמ ה ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לסדּ ר הפסק, בּ לי לעת מעת 26 
וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית כּ ל את הצּ יל  הגּ דוֹ ל  הנּ ס לנוּ  נוֹ דע  ּכ ואחר היּ וֹ מי ,
רק  [וה גּ יע הּמ לחמה. נגמרה מּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הּס פר  ׁש בּ גמר כּ ן
גּ דוֹ ל  נס  היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה ׁש ל למק וֹ ם קרוֹ ב אחד  טיל

כּ ל וּ ם]. קרה ׁש לּ א

כּ יּ דוּ ע.וגם  מאד  גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  יצוּ קה עוֹ פרת בּ מלחמת 

לפני וראינוּ  ע וֹ ד ה זּ וֹ הר , ספרי הד ּפ סת ידי על ׁש ּק ר וּ  ה נּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינ וּ  
כּ בר יׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת  כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים , אוֹ תם ׁש חלּ קוּ 

גּ ל וּ יים .טנּס ים 

תנחומאט. במדרש כה)אמרו פרק  :(בשלח 
אליעזר רבי י łראל", עם  וêçחם  עמלק ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ"וçבא
הוא ומפורש רשום זה מקרא אומר  חסמא בן

שנאמר  איוב  ידי ח)על àלא(איוב  áמא  ְְֲִֶֶֹֹ"היגאה 
אפשר אי כך אפשר, שאי  כשם  וגו' ִָבðה"
בדברי  מתעסקין כן  אם  אלא  לחיות לישראל
תורה, מדברי ישראל  שפירשו ולפי תורה,
השונא אין ולעולם עליהם, בא השונא לפיכך 
נאמר לכך העבירה, ועל החטא על  אלא  בא

עמלק. ויבא

שרפו  אלא  רפידים אין אומרים  אחרים  ...
עליהם, בא עמלק ולפיכך התורה, מן ידיהם
ידי  על אלא  בא השונא  שאין מוצא את וכן

שנאמר  התורה, מן ידים  י"ב)רפיון ב ' (ד "ה

את עזב õ כחזקתä רחבעם מלכ äת  éהכין ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ"ויהי
"עלה  ענשו? ומה "õëע י łראל וכל ה' õôְְִִֵַָָָָרת 
את וñçח יר Łäלם על מצרים  ü מל ŁְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָיŁק
ואת ü לë ה àית א õצר õת ואת ה' àית ְְְְֵֵֶֶֶֶַֹאצרõת
עłה  אŁר הåהב מגìי éל את וñçח לקח ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהéל

י"ד)Łלמה " א ' .(מלכים ְֹֹ

ויחי פרשת תנחומא  י')ובמדרש ...(פרק
ענבים "äבדם  יין , מרוב "õŁלב çàין ְְֲִִִֵַַַָֻ"àéס

שנאמר  תורה, אלא יין  אין  א)סäתה"... (שיר ֹ
הçין" àית אל "הביאני מçין ", ýדיâ טõבים  ֱִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ"éי
שהתורה  למד את מכאן מçין", עינים  ְִִִִִֵַַָ"חכלילי 
ולבן  תורה, של מיינה לי לי חיך אצלו הרבה
éנים חטאיכם  äיהי "אם  התורה  בזכות ְֲִִִֵֶַָָשנים

"äינàיל א)éלג .(ישעיה ְִֶֶַַ

הקדוש  החיים מטובאור פרק  (בראשית

יא) דרךפסוק  על יתבאר   וגו' ביין" "כבס ,
ז"ל בראשית)אומרם פרשת  חדש  כי (בזוהר

צריך העצום  הגואל יגלה שבו ד' גלות
התורה, עסק  מצות  ישראל ביד שתהיה
באומרו  רמז ולזה מבוא , יתעכב זה וזולת
המצופה  המלך של כוחו כי  פירוש  וגו', כבס
התורה, עסק בחינת הוא  שמו, שילה
מה  ועיין תורה , של ביינה ישראל שיתעסקו

ב)שפירשתי àית(שהש "ר אל "הביאני ֱִִֵֶַבפסוק 
באמ כי ואמר  לבושו הçין ", יהיה צעותה  ִַָ

ללובשו. אליו נכון למלכות, כינוי שהוא 

החסד  כגזהר

דּ הינוּ ,וּ בזכ וּ ת  מגּ לוּ תא", יפקוּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי  יתקיּ מוּ  זה , 
וּ כעת עלינ וּ , ׁש עברה הּק טנּ ה הגּ לוּ ת  מן יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר  כּ ל בּ גמר ׁש רק

בּ י וֹ מוֹ  יוֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר את כּ לּ נוּ  נּס ים  ׁש אם מזּ ה , להבין ("âףנוּ כל ַ

åàהר) "וּ בגין הõçמי" לעיל האמוּ רה הרׁש בּ "י להבטחת נזכּ ה מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז , ִַַַֹ
מן  בּ י ּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם  י שׂ ראל  דעתידין 

בּ רחמי". גל וּ תא

כי  לומר, נתכוון  וגו' ענבים " "ובדם ואומרו
פירוש  יין, ימצא  ולא  הגאולה זמן יגיע אם
עול  באמצעות הגאולה  תהיה תורה, בנו שאין
לישראל , האומות יצירון אשר הגלות ותוקף 

ז "ל צז:)כאומרם קץ (סנהדרין כשיגיע כי
לגואלם זכות  בישראל יהיה ולא הנחתם 
אומרו  והוא  וכו', כהמן  קשה מלך  להם יעמיד
יזדככו  היסורין באמצעות  כי ענבים , ובדם 
כדרך הקדושה, ניצוצי ויתבררו הנפשות 
שזו  אלא התורה, בחינת באמצעות  שיתבררו
ואומרו  נאה , בלתי מלאכתו וזו  נאה מלאכתו
הכנתה  תגמר היסורין באמצעות  כי "ענבים "
רמז גם  הענבים, שהם  הגפן פרי בישול כגמר 
אילן  לזמור  דם לשפוך  האומות ישלטו לא כי
גרגרין. פירוש ענבים , אלא אשכול  או ענף או
למטה  קטנה מדרגה  לרמוז  "סותה", ואמר
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה הסות כי  מהסותא
יהיה  גדול הפרש  כי בזה  והכוונה מסוה, לשון 
התורה  באמצעות  הגאולה תהיה אם  בין
לאם עליון, מלכות  בגילוי יגלה  אז והמצוה,
בישראל  תהיה אשר  הנקמה באמצעות  תהיה

וגו ' ורוכב עני  בבחינת  ט')יהיה ט ' .(זכריה 
לציון  ראשון  בפירושו הקדוש החיים  ובאור 

השירים  שיר  ד)על  ב  àית(פרק אל ֱִִֵֶַ"הביאני
ביין  כי  דע  וז"ל : פירש, אהבה ", עלי  õ ודגל ְְֲִִַַַָָָהçין 
ביין  אשר  דברים  ד' וכנגד דברים ... ארבעה  יש
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד "ס... בתורה הם 
חדש  בזוהר  שכתוב מה  כאן שרמז  נראה
הצדיקים עם  הקב "ה  שמשתעשע בשעשוע

עכ"ל. עדן, בגן 
סוטה  ע"א)ובמסכת כ"א  עבירה (דף  ד"א ,

שנאמר תורה מכבה עבירה  ואין  מצוה  מכבה
האהבה. את לכבות יוכלו  לא רבים  מים 

זו   האהבה  את לכבות פירש: שם  וברש"י
דכתיב  ב)תורה  היין (שיר בית אל הביאני

מסכת על  ובתוי"ט סוד. יין אהבה, עלי  ודגלו
כ')אבות משנה ד המפרשים(פרק ורוב כתב : ,

שבתורה. הפשט חלק כנגד  שהענבים פירשו
אמרו וכן הנסתר חלק  כנגד ל"ח.)והיין (סנהדרין

'סוד'. בגמטריא  יין 
השירים ד')ובשיר ד' âויד(פרק  ְְִִַָ"éמ áדל

éל  עליו ôלäי הëגן אלף לתלõçïת  àנäי ü ארäְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹצ
וריש  פירש : יונתן ובתרגום  הõàáרים ", Łְִִִֵַלטי 
עסק, דהוה דאורייתא  ובאולפן  מתיבתא...
בקרבא ומנצחין ישראל , בית עמא  רחיצין
דגיברין , זינין  מיני כל בידיהון אחדין כאילו
שהתורה  הגבורים", "שלטי פירש : וברש"י
Łéני  üדיŁ "Łני ה' ובפסוק לישראל. ְְִִֵֵַָמגן 
ìŁõàים ", הרõעים  צבçה ôאõמי ְְֳִִִִֵַַָָָעפרים
דעתידין  פריקיך תרין פירש : יונתן ובתרגום
אפרים בר  ומשיח דוד בר  משיח למפרקך
ä ונס הõçם  çŁפ äח "עד ו' ובפסוק ְֶַַַָָוכו'.
áבעת ואל הõëר  הר אל לי üêא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהðללים 
אל  לי  אלך המור ": ב "צרור פירש  ְַָהêבõנה ",
ישראל  לעשות סיני, הר זה המור הר 
מבריח  מור שהקטרת כמו כי מור , מקוטרת
פסקה  סיני, הר  ידי על כן רעים, רוחות כל
אותך ללבן הêבõנה", áבעת "ואל ְְְִֶַַָזוהמתן,
כמו  וזהו עכ"ל. לזכיות, החטאים  כל ולהפוך

לעיל, תנחומא במדרש "ולבן (ויחי)שכתוב
חטאיכם äיהי "אם  התורה, בזכות ְֲִִֵֶָשנים"

"äינàיל éלג א)éנים  שזה (ישעיה  עכ"ל. , ְִִֶֶַַַָ
שמהפך מאהבה  לתשובה ניתן הכוח
תורה  של יינה לימוד ידי על  כן כמו לזכויות,
מאהבה, לתשובה זוכים  התורה סודות  שהם

לזכויות. הכול ומהפכים



החסד  זהר כב 

לפי ואכן , ה ּק דוֹ ׁש  ה זּ וֹ הר  ספר  את סיּ מ וּ  העוֹ למי" הזּ וֹ הר "מפעל ׁש אנׁש י בּ יוֹ ם 
היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הנה , חדׁש י לי"ב כּ רכים בי"ב הנּ דּפ ס היּ וֹ מי, הדּ ף סדר
[מל ' ׁש נים  ג' לפני  טבת בּ חד ׁש  בּ עזּ ה, יצ וּ קה עוֹ פרת ׁש ל  ה ּמ לחמה נפסקה  מּמ ׁש 

– טבת ח"י  עד אנŁיםכּ סלו  מלי õן  äוחזר .[ 9002( àינ äאר ל–81 2008 àדצמàר 27 àין (למסïרם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

Łבäע õת . ëéה éבר ק Łה àגלäת äהיŁ אחרי  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָלביתם,

הערביםאחר ׁש זּ רקוּ  הּט ילים ׁש רב  ׁש מ ׁש , בּ בית חדׁש , בּ ע ּת וֹ ן כּ תוּ ב, היה  ׁש ב וּ ע 
אצלנוּ  עבדוּ  האלּ וּ  ׁש בוּ עוֹ ת הלׁש  וכל ׁש מׁש , לבית להגּ יע צריכים הי וּ 

30  לער אנׁש ים ללּ ּמ וּ ד כּ ּמ ה ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר את לסדּ ר הפסק, בּ לי לעת מעת 26 
וגם מהטילים, ׁש מׁש  בּ ית כּ ל את הצּ יל  הגּ דוֹ ל  הנּ ס לנוּ  נוֹ דע  ּכ ואחר היּ וֹ מי ,
רק  [וה גּ יע הּמ לחמה. נגמרה מּמ ׁש  היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר  הּס פר  ׁש בּ גמר כּ ן
גּ דוֹ ל  נס  היה וגם אטוֹ ם, ּפ צצת ׁש ם ׁש יּ ׁש  צבאי מחנה ׁש ל למק וֹ ם קרוֹ ב אחד  טיל

כּ ל וּ ם]. קרה ׁש לּ א

כּ יּ דוּ ע.וגם  מאד  גּ דוֹ לים נּס ים היוּ  יצוּ קה עוֹ פרת בּ מלחמת 

לפני וראינוּ  ע וֹ ד ה זּ וֹ הר , ספרי הד ּפ סת ידי על ׁש ּק ר וּ  ה נּ גלים, הנּ ּס ים את בּ עינינ וּ  
כּ בר יׁש  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ הפצת  כּ ׁש עוֹ סקים ׁש רק לרבּ ים , אוֹ תם ׁש חלּ קוּ 

גּ ל וּ יים .טנּס ים 

תנחומאט. במדרש כה)אמרו פרק  :(בשלח 
אליעזר רבי י łראל", עם  וêçחם  עמלק ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ"וçבא
הוא ומפורש רשום זה מקרא אומר  חסמא בן

שנאמר  איוב  ידי ח)על àלא(איוב  áמא  ְְֲִֶֶֹֹ"היגאה 
אפשר אי כך אפשר, שאי  כשם  וגו' ִָבðה"
בדברי  מתעסקין כן  אם  אלא  לחיות לישראל
תורה, מדברי ישראל  שפירשו ולפי תורה,
השונא אין ולעולם עליהם, בא השונא לפיכך 
נאמר לכך העבירה, ועל החטא על  אלא  בא

עמלק. ויבא

שרפו  אלא  רפידים אין אומרים  אחרים  ...
עליהם, בא עמלק ולפיכך התורה, מן ידיהם
ידי  על אלא  בא השונא  שאין מוצא את וכן

שנאמר  התורה, מן ידים  י"ב)רפיון ב ' (ד "ה

את עזב õ כחזקתä רחבעם מלכ äת  éהכין ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ"ויהי
"עלה  ענשו? ומה "õëע י łראל וכל ה' õôְְִִֵַָָָָרת 
את וñçח יר Łäלם על מצרים  ü מל ŁְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָיŁק
ואת ü לë ה àית א õצר õת ואת ה' àית ְְְְֵֵֶֶֶֶַֹאצרõת
עłה  אŁר הåהב מגìי éל את וñçח לקח ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהéל

י"ד)Łלמה " א ' .(מלכים ְֹֹ

ויחי פרשת תנחומא  י')ובמדרש ...(פרק
ענבים "äבדם  יין , מרוב "õŁלב çàין ְְֲִִִֵַַַָֻ"àéס

שנאמר  תורה, אלא יין  אין  א)סäתה"... (שיר ֹ
הçין" àית אל "הביאני מçין ", ýדיâ טõבים  ֱִִִִִִִֵֶֶַַָָֹ"éי
שהתורה  למד את מכאן מçין", עינים  ְִִִִִֵַַָ"חכלילי 
ולבן  תורה, של מיינה לי לי חיך אצלו הרבה
éנים חטאיכם  äיהי "אם  התורה  בזכות ְֲִִִֵֶַָָשנים

"äינàיל א)éלג .(ישעיה ְִֶֶַַ

הקדוש  החיים מטובאור פרק  (בראשית

יא) דרךפסוק  על יתבאר   וגו' ביין" "כבס ,
ז"ל בראשית)אומרם פרשת  חדש  כי (בזוהר

צריך העצום  הגואל יגלה שבו ד' גלות
התורה, עסק  מצות  ישראל ביד שתהיה
באומרו  רמז ולזה מבוא , יתעכב זה וזולת
המצופה  המלך של כוחו כי  פירוש  וגו', כבס
התורה, עסק בחינת הוא  שמו, שילה
מה  ועיין תורה , של ביינה ישראל שיתעסקו

ב)שפירשתי àית(שהש "ר אל "הביאני ֱִִֵֶַבפסוק 
באמ כי ואמר  לבושו הçין ", יהיה צעותה  ִַָ

ללובשו. אליו נכון למלכות, כינוי שהוא 

החסד  כגזהר

דּ הינוּ ,וּ בזכ וּ ת  מגּ לוּ תא", יפקוּ ן  דּ א "בּ ספרא הּק ד וֹ ׁש  הזּ וֹ הר דּ ברי  יתקיּ מוּ  זה , 
וּ כעת עלינ וּ , ׁש עברה הּק טנּ ה הגּ לוּ ת  מן יצאוּ  כּ לּ וֹ  ה ּס פר  כּ ל בּ גמר ׁש רק

בּ י וֹ מוֹ  יוֹ ם דּ בר המחלּ ק" ה"זּ וֹ הר את כּ לּ נוּ  נּס ים  ׁש אם מזּ ה , להבין ("âףנוּ כל ַ

åàהר) "וּ בגין הõçמי" לעיל האמוּ רה הרׁש בּ "י להבטחת נזכּ ה מּמ ׁש  בּ קר וֹ ב  אז , ִַַַֹ
מן  בּ י ּה  יפקוּ ן  הזּ הר ספר האי  דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילנא למטעם  י שׂ ראל  דעתידין 

בּ רחמי". גל וּ תא

כי  לומר, נתכוון  וגו' ענבים " "ובדם ואומרו
פירוש  יין, ימצא  ולא  הגאולה זמן יגיע אם
עול  באמצעות הגאולה  תהיה תורה, בנו שאין
לישראל , האומות יצירון אשר הגלות ותוקף 

ז "ל צז:)כאומרם קץ (סנהדרין כשיגיע כי
לגואלם זכות  בישראל יהיה ולא הנחתם 
אומרו  והוא  וכו', כהמן  קשה מלך  להם יעמיד
יזדככו  היסורין באמצעות  כי ענבים , ובדם 
כדרך הקדושה, ניצוצי ויתבררו הנפשות 
שזו  אלא התורה, בחינת באמצעות  שיתבררו
ואומרו  נאה , בלתי מלאכתו וזו  נאה מלאכתו
הכנתה  תגמר היסורין באמצעות  כי "ענבים "
רמז גם  הענבים, שהם  הגפן פרי בישול כגמר 
אילן  לזמור  דם לשפוך  האומות ישלטו לא כי
גרגרין. פירוש ענבים , אלא אשכול  או ענף או
למטה  קטנה מדרגה  לרמוז  "סותה", ואמר
ההכרחי , כיסוי לשון ירצה הסות כי  מהסותא
יהיה  גדול הפרש  כי בזה  והכוונה מסוה, לשון 
התורה  באמצעות  הגאולה תהיה אם  בין
לאם עליון, מלכות  בגילוי יגלה  אז והמצוה,
בישראל  תהיה אשר  הנקמה באמצעות  תהיה

וגו ' ורוכב עני  בבחינת  ט')יהיה ט ' .(זכריה 
לציון  ראשון  בפירושו הקדוש החיים  ובאור 

השירים  שיר  ד)על  ב  àית(פרק אל ֱִִֵֶַ"הביאני
ביין  כי  דע  וז"ל : פירש, אהבה ", עלי  õ ודגל ְְֲִִַַַָָָהçין 
ביין  אשר  דברים  ד' וכנגד דברים ... ארבעה  יש
אהבה" עלי ודגלו ואומרו פרד "ס... בתורה הם 
חדש  בזוהר  שכתוב מה  כאן שרמז  נראה
הצדיקים עם  הקב "ה  שמשתעשע בשעשוע

עכ"ל. עדן, בגן 
סוטה  ע"א)ובמסכת כ"א  עבירה (דף  ד"א ,

שנאמר תורה מכבה עבירה  ואין  מצוה  מכבה
האהבה. את לכבות יוכלו  לא רבים  מים 

זו   האהבה  את לכבות פירש: שם  וברש"י
דכתיב  ב)תורה  היין (שיר בית אל הביאני

מסכת על  ובתוי"ט סוד. יין אהבה, עלי  ודגלו
כ')אבות משנה ד המפרשים(פרק ורוב כתב : ,

שבתורה. הפשט חלק כנגד  שהענבים פירשו
אמרו וכן הנסתר חלק  כנגד ל"ח.)והיין (סנהדרין

'סוד'. בגמטריא  יין 
השירים ד')ובשיר ד' âויד(פרק  ְְִִַָ"éמ áדל

éל  עליו ôלäי הëגן אלף לתלõçïת  àנäי ü ארäְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹצ
וריש  פירש : יונתן ובתרגום  הõàáרים ", Łְִִִֵַלטי 
עסק, דהוה דאורייתא  ובאולפן  מתיבתא...
בקרבא ומנצחין ישראל , בית עמא  רחיצין
דגיברין , זינין  מיני כל בידיהון אחדין כאילו
שהתורה  הגבורים", "שלטי פירש : וברש"י
Łéני  üדיŁ "Łני ה' ובפסוק לישראל. ְְִִֵֵַָמגן 
ìŁõàים ", הרõעים  צבçה ôאõמי ְְֳִִִִֵַַָָָעפרים
דעתידין  פריקיך תרין פירש : יונתן ובתרגום
אפרים בר  ומשיח דוד בר  משיח למפרקך
ä ונס הõçם  çŁפ äח "עד ו' ובפסוק ְֶַַַָָוכו'.
áבעת ואל הõëר  הר אל לי üêא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהðללים 
אל  לי  אלך המור ": ב "צרור פירש  ְַָהêבõנה ",
ישראל  לעשות סיני, הר זה המור הר 
מבריח  מור שהקטרת כמו כי מור , מקוטרת
פסקה  סיני, הר  ידי על כן רעים, רוחות כל
אותך ללבן הêבõנה", áבעת "ואל ְְְִֶַַָזוהמתן,
כמו  וזהו עכ"ל. לזכיות, החטאים  כל ולהפוך

לעיל, תנחומא במדרש "ולבן (ויחי)שכתוב
חטאיכם äיהי "אם  התורה, בזכות ְֲִִֵֶָשנים"

"äינàיל éלג א)éנים  שזה (ישעיה  עכ"ל. , ְִִֶֶַַַָ
שמהפך מאהבה  לתשובה ניתן הכוח
תורה  של יינה לימוד ידי על  כן כמו לזכויות,
מאהבה, לתשובה זוכים  התורה סודות  שהם

לזכויות. הכול ומהפכים



החסד  זהר כד

בּ י וּ ראּפ מ וֹ רי יׁש יבוֹ ת וראׁש י הר בּ נים כּ ל  ׁש ע שׂ וּ  הגיאה את נע שׂ ה לא ור בּ וֹ תי, 
זצ "ל  הּס לּ ם  בּ על הגה"צ  בּ קוֹ ל לׁש מוֹ ע  רצוּ  ׁש לּ א 

 ּבּ יחד ה'בּ ר ו מתאחדים חסד  ׁש ל חוּ ט בּ יׁש יבת וּ בחוּ רים האברכים ׁש כּ ל ׁש זּ כינוּ  
יעשׂ ה יהוּ די  ׁש כּ ל הּק ד וֹ ׁש , הזוֹ הר את להפיץ זי "ע, רבּ ינוּ  ׁש ל בּ דרכיו ללכת
מוֹ הר"ן  בּ לּק וּ טי  כּ וֹ תב ׁש רבינוּ  וּ כמוֹ  הּק דוֹ ׁש , הז וֹ הר  ספר כּ ל על ׁש נה כּ ל  סיּ וּ ם
מאילנא "למטעם" ישׂ ראל דּ עתידין "וּ בגין הבטיח: הלוֹ ם עליו ר בּ ינוּ  ׁש מׁש ה

הזּ הר , ספר דּ איהוּ  בּ רחמי ".דּ חיּ י, גּ ל וּ תא מן בּ י ּה  ׁש עתידים ּפ רוּ ׁש :יפקוּ ן  מוּ ם 
בּ רחמים. הגּ ל וּ ת מן יצאוּ  ידוֹ  על ה זּ הר, ספר ׁש הוּ א החיּ ים  מאילן לטעם ישׂ ראל

זוֹ הרעל ילמדוּ  י שׂ ראל  וכל בּ ּת וֹ רה, ונתקדּ ׁש  הגּ אוּ לה, למען ונתמסר בּ וֹ אוֹ  כּ ן 
לעוֹ לם ל וטוֹ ב  ה זּ ה, בּ עוֹ לם אׁש רי כּ ן, עוֹ שׂ ה אּת ה ואם י וֹ ם, בּ כל הּק ד וֹ ׁש 
ׁש הּמ ׁש יח המארים, הזּ וֹ כים מן להי וֹ ת ׁש נּ זכּ ה רצ וֹ ן ויהי נגּ אל, ּת כף וּ בודּ אי הבּ א,

כּ ן, על הגּ עּת י".  בּ זכוּ ת" – עלינוּ  יעיד וּ בעצמ וֹ  לּמ וּ ד בּ כבוֹ ד וֹ  ּת נוּ  יקרים, יה וּ דים 
רוּ ח נחת לעשׂ וֹ ת הּק דוֹ ׁש ה, הכינה למען מד ּק וֹ תיכם  הקריבוּ  ׁש מים, לׁש ם
כּ אחד  כּ לּ נוּ   נל וכ ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר יוֹ ם  בּ כל ול ּמ ד וּ  נפׁש נוּ , לפדוּ ת לגרם לי וֹ צרנ וּ ,

אמן. בּ ימינוּ  בּ מהרה ה ּמ ׁש יח מל ּפ ני אוֹ ר את לקבּ ל  יחד 
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