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 הרה ח נת  ְֶַַֹ הזהר נב נב נב נב  בת נג ְַַַ

הזֹוהר   ַ ַ ַ ְּתׁשּובת

עם ראׁשי ּבת ׁשּובת ּתל ּויה הּגאּולה ׁשּכל הּקדֹוׁש הזֹוהר  מאמר יבאר  ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּבֹו
י ׂשראל ׁשל קדֹוׁשה אחת ּבחבּורה אֹו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָיׂשראל,

חדׁש  ָ ָ ַזֹוהר
ע"א) ל ' – ע "ב  כט דף  נח   ַֹ ַ ָ ָ(ּפרׁשת

ּפ נחס ,ר בּ י רבּ י דּ אמר  הערב, את ויׁש לּ ח הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  כּ נגד ישׂ ראל בּ כנסת ּפ תח 
יד)כּ תיב טו אב ׁש ל וֹ ם.(ש "ב מּפ ני ּפ ליטה לנוּ  תהיה א כּ י ונברחה קוּ מוּ  וכו', דּ וד ויּ אמר 

בּ יּה , כּ תיב מאי ׁש בּ רח, ּפ י על א )ואף ג  ואף (תהלים בּ נוֹ . אבׁש לוֹ ם מּפ ני בּ ברחוֹ  לדוד מזמוֹ ר 
הוּ א ,  ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש  לפני ׁש ירה מלּ וֹ מר עצמוֹ  מנע א מּמ לכוּ תוֹ , ונגרׁש  בּ וֹ רח ׁש היה ּפ י על

כּ עוֹ רב. ּת מיד  עּמ הן ק וֹ רא ׁש היה  דוד, זהוּ  העוֹ רב, את ויׁש לּ ח לפניו. וּ להתחנּ ן ולׁש וּ ב

ׁש נּ אמר,דּ בר  עוֹ רב, ׁש נּ קרא מיהוּ דה, ׁש בּ א העוֹ רב ט )אחר, מג הערב (בראשית  אערב נּ וּ . אנכי 
כּ עוֹ רב. בּ הרים הוֹ ל ׁש היה עוֹ רב, ׁש מוֹ  נקרא ל ּמ ה ּפ נחס, רבּ י אמר וא"ו. בּ א כּ תיב,

ל ׁש אוּ ל , דּ אמר  כ)והיינוּ  כו כּ קוֹ רא(ש"א  להיוֹ ת שׂ מּת נּ י ל וֹ , אמר בּ הרים. הקּ רא ירדּ ף כּ אׁש ר  
וּ כתיב  קוֹ רא, הכא כּ תיב ט )התם,בּ הרים , קמ"ז  יקרא וּ .(תהלים אׁש ר עוֹ רב לבני 

הוּ אואמר   ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש  ׁש לח ישׂ ראל . למלכי יהוּ דה מלכי  בּ ין מה וּ ראה בּ א ּפ נחס, רבּ י 
ּת תמּה  ואל הוּ א.  ּבּ ר ו הקּ ד וֹ ׁש  לפני בּ תׁש וּ בה ׁש ב וּ מיּ ד מּמ לכ וּ תוֹ , וגר ׁש הוּ  לדוד ,
הוּ א ,  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  לפני בּ תׁש וּ בה ׁש ב  מיּ ד ר ׁש ע, ׁש היה יהוּ דה, מל מנה ואפילּ וּ  זה, על

למלכ וּ ת וֹ . וׁש ב  אבוֹ תיו, אוּ ּמ נ וּ ת ולקח

וׁש לּ חהוּ וזהוּ  כּ עוֹ רב, ּת מיד קוֹ רא ׁש היה דּ וד, זה העוֹ רב , את ויׁש לּ ח להוֹ רוֹ ת, הכּ תוּ ב ׁש בּ א 
וׁש וֹ ב. יצוֹ א ויּ צא בּ יּה . כּ תיב וּ מה  מבּ יתוֹ , והוֹ ציאוֹ  מּמ לכ וּ תוֹ , הוּ א  ּבּ רו ה קּ דוֹ ׁש 

ל )דּ כתיב, טו וׁש ב (ש"ב יוֹ צא היה חפוּ י. לוֹ  וראׁש  וּ בוֹ כה עלה הזּ יתים בּ מעלה עלה ודוד 
ׁש נּ ׁש לח ל וֹ  עשׂ וּ  חּט אתיו כּ י וידע עליהם, רחמים וּ מבקּ ׁש  חּט אתיו, על  וּ מתודּ ה בּ תׁש וּ בה,

ונגרׁש . מ ּמ לכוּ תוֹ 

ידעוּ בכל  והוה בּ וֹ , הדּ בר  ּת וֹ לה היה בּ ישׂ ראל, אוֹ  בּ מלכוּ תוֹ , גרים דּ חטאה ודבר  דּ בר  
א לּ א הדּ בר , עלי א ׁש הׁש יבוּ הוּ  הּמ ים, יבׁש ת עד גּ רים. היה א )דּ הוּ א כא אל (שם 

הדּ מים. בּ ית  ואל ׁש אוּ ל

דּ כתיבּת א  ּפ ני (שם )חזי, את דּ וד ויבקּ ׁש  ׁש נה אחרי ׁש נה ׁש נים ׁש ל ׁש  דוד בּ ימי רעב ויהי 
ׁש אוּ ל. על  אלּ א זוֹ  עלי א הוּ א,  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  ליּה  אמר גּ רים, הוה דּ הוּ א דּ סבר ה',
לחזוֹ ר  הוּ צר א ואז בּ תׁש וּ בה. ׁש ב היה וּ מיּ ד  בּ עצמוֹ , ה כּ ל ּת וֹ לה היה ה ּמ ים, יבׁש ת עד



 הרהז בת ְַַַ נד נד נד נד 

הּמ ים , יבׁש ת עד  וׁש וֹ ב יצ וֹ א  ויּ צא דכתיב , הוּ א הדא בּ ׁש ביל וֹ . בּ א א ׁש הדּ בר בּ תׁש וּ בה,
בּ וֹ . ּת לוּ י הדּ בר היה  א דּ אזי 

י אמר  את לנ ּס וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  רצה ּפ נחס, ויׁש לּ חרבּ י ׁש נּ אמר, לבבל . וּ ׁש לחם שׂ ראל, 
לכף  מנוֹ ח היּ וֹ נה מצאה וא בּ ּה , כּ תיב מה ראה ישׂ ראל. כּ נסת זוֹ  מאּת וֹ , היּ וֹ נה  את
עוּ ל ּה , כּ וֹ בד וּ מוּ ם הרבּ ה. צדּ יקים וּ בהריגת וּ בצמא בּ רעב בּ בל,  מל עוּ לּה  ׁש הכבּ יד רגלּה .

וקבּ לּה . בּ תׁש וּ בה וחזרה הּת יבה, אל אליו וּת ׁש ב 

מאּת וֹ ,חטאה היּ וֹ נה את ׁש לּ ח ויּ וֹ סף ׁש נּ אמר להגלוֹ תם, ויּ וֹ סף כּ מּת חלּ ה, ישׂ ראל כּ נסת 
דּ ישׂ ראל  ּפ ניהוֹ ן אחׁש י יון גל וּ ת  יהוּ דה, רבּ י דּ אמר יון. ׁש ל  אחרת בּ גלוּ ת

קדרה. כּ ׁש וּ לי

דּ לאוּ מר וֹ ב  ערב, לּ עת  מה ערב. לעת  היּ וֹ נה אליו וּת בא בּ יּה . כּ תיב מה וד וֹ חקם צערם 
צדּ יקיא , ואתק ּט ל וּ  בּ קדמיתא, עבידא דּ הות כּ מה דּ רווחא, ׁש עתא להוֹ ן נהירא הוה
עליה וֹ ן, דּ הוי סגּ יאה דּ וֹ חקא קדם מן  למיקם יכלין ולא ׁש מ ׁש א להוֹ  ואעריב יממא,  ואתחׁש

ו)ׁש נּ אמר ד צדּ יקייא(ירמיה הן אלוּ  היּ וֹ ם , פנה כּ י ערב. צלּ לי ינּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה כּ י לנוּ  אוֹ י  
בּ זמן  וא ערב לעת וזהוּ  בּ ציר כּ עוֹ ללוֹ ת ׁש נּ ׁש אר וּ  ערב, צ לּ לי ינטוּ  כּ י כּ ׁש מׁש . המאירים

כּ ׁש מׁש א. צדּ יקיא  להוֹ ן דּ נהירין 

מדליקין והנּ ה ׁש היוּ  הכּ הנים, ר וּ ח הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  ׁש העיר לוּ לי בּ פיה. טרף זית עלה 
אבדה אזי זית, בּ ׁש מן ע"א )נרוֹ ת ל וּ פעם(דף  ּפ עם וּ בכל העוֹ לם. מן  יהוּ דה  ּפ ליטת 

והכּ ל  ׁש בה, א דּ עדיין רביעאה, גּ לוּ תא מן ח וּ ץ  ּפ נחס, רבּ י אמר ונתק בּ לה. בּ תׁש וּ בה ׁש בה
בּ תׁש וּ בה. ּת ל וּ י

גּ ז ואמר הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  התעכּ ב ׁש א וּ פעם, ּפ עם בּ כל ל אין ּפ נחס, ׁש ל רבּ י דּ ינא ר 
הוּ א הדא בּ תׁש וּ בה. ּת חזוֹ ר  ׁש ּמ א יוֹ בלוֹ ת, וׁש בע ׁש מיטין, ׁש בע ישׂ ראל, כּ נסת

קדמאי. מן בּ ר אחרים, ימים ׁש בעת עוֹ ד ויּ יחל דכתיב,

בּ תׁש וּ בה ,וי ׁש לּ ח חזרה א היּ וֹ ם דּ עד עוֹ ד, אליו ׁש וּ ב יספה וא אד וֹ ם. בּ גל וּ ת היּ וֹ נה , את 
בּ גּ ל וּ ת נׁש ּת יירה א  בּ תׁש וּ בה חזרה אלמלי ּפ נחס, רבּ י דּ אמר רוּ חּה . העירה וא
הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  לּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה הגּ ליּ וֹ ת כּ ל  אוֹ מר , אליעזר רבּ י חד. יוֹ מא
בּ תׁש וּ בה. ּת לוּ י הכּ ל אלּ א וּ זמן, קץ  ל וֹ  אין האחרוֹ ן וגלוּ ת בּ תׁש וּ בה, ּת מיד  ונתעוֹ ררה וקץ , זמן

ב)ׁש נּ אמר, ל וּ כתיב,(דברים בקוֹ לוֹ . וׁש מעּת  היא ה' עד ד)וׁש ב ּת  ל נדח(שם יהיה אם  
.יקּ ח וּ מם  היא ה' יק בּ צ מם המים בּ קצה

מאן אמר  בּ תׁש וּ בה, כּ חדא כּ וֹ לה וֹ ן להתעוֹ ררא דא יהא היא כּ ן, אם עקיבא, ר בּ י ליּה  
ּת ׁש וּ בה. למעבּ ד כּ חדא יתחבּ ר וּ ן הי ארעא, בּ סייפי דּ הוּ א וּ מאן ׁש מיא, בּ סייפי דּ הוי

כּ ניׁש ּת א,אמר  חדא אוֹ  כּ ניׁש ּת א, ריׁש י בּ ת ׁש וּ בה יחזרוּ ן דּ אי ,חיּ י אליעזר, רבּ י לוֹ  
אימתי ּת דירא, איס ּת כי הוּ א ברי דּ קוּ דׁש א גּ לוּ תא, כּ ל  ית כּ נׁש  בּ זכוּ תם

 הרהז בת נהְַַַ

דּ כתיב טבא, להוֹ ן ויעבד  כח )יחזרוּ ן, ל  ּת מיד (ישעיה מחכּ ה לחננכם. ה ' יחכּ ה ולכן 
ּת ׁש וּ בה. יעשׂ וּ  אימתי

אאמר  עוֹ ד. אליו ׁש וּ ב יספה וא דּ כתיב ּפ נחס, רבּ י דאמר כּ הא הא, אתיא יוֹ סי, ר בּ י 
וּ מחכּ ה מזוּ מן דּ הוּ א מכּ לל  אליו, ׁש וּ ב  יספה א היא א לּ א אליה, ׁש וּ ב יסף  וא  נאמר

ּת ׁש וּ ב. אימתי

הקודש ] [לשון 

תברי נחס, ר י אמר  הערב. את ויח הא, ר דה נגד  יראל  כנסת תח , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
רח, י  על  וא . לאב מני ליטה לנ תהיה  לא  י ונברחה  מ ק 'כ וד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר 

? תב  ג )מה  תהלי) ונגר רח היה י  על  וא . נ   ל אב מ ני  ברח לדוד מזמ ר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ויח לפניו.  להתח ולב הא ר  דה לפני  ירה ממר  עצמ מנע לא ,תלכְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ערב . מיד  ה ע ק רא היה דוד, זה הערב, ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹאת

אמר בר ערב , קרא מיהדה א הע רב מג )אחר , הערב,(בראשית תב .אערב אנכי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
והינ ערב. הרי לה היה ע רב? מ נקרא לה נחס, ר י אמר  וא"ו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלי
 א תב  . הרי קרא להית מ ני  ,ל אמר . הרי הרא יר אר לאל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמר 

 וכתב קמז)קרא, תהלי).יקרא א ר  ערב  לבני ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

לדודואמר הא ר  דה לח יראל. למלכי יהדה מלכי  י מה ראה א נחס, ר י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹ
זה, על תמ ואל הא. ר  דה לפני  תבה ב מ ד  ,תלכמ הְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוגר
ולקח הא,  ר  דה לפני ת בה  ב מד רע, היה יהדה,  מל מנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָואפ

.תלמלכ וב אבתיו, ְְְֲַָָָֻאנת

רב,וזה ע תמיד  קרא היה דוד , זה  הערב  את וי ח  להרת. ה ת ב  א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
יצ א  וצא ? תב  מה , יתמ ציאוה תלכמ הא  ר  ד ה חהְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָו

תב  טו)ו"ב , היה (שמואלב חפ י . ל ורא בכה עלה  יתיה מעלה  עלה ודוד  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ע חאתיו י וידע ,עליה רחמי מב ח אתיו על מתוה תבה , וב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיצא

. ונגר תלכ מ לח ְְְְִִִֶַַַל

ידע בכל והיה  , הבר  תלה היה ביראל , א תמלכ ר חטא ל ודבר בר  ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ואל אל אל  אא הבר ,  עלי לא :היב ה ,י ה יב ת עד .רג היה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהא

.מיה ִֵַָית

תבא כא)ראה,  את (ש וד   ויב נה אחרי נה ני ל דוד  ימי רעב ויהי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אל . על אא ,ז עלי לא הא:  ר  ד ה ל אמר  .רג היה  הא בר  ה', ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹני
לחזר  הצר לא ואז תבה, ב היה  מד ,עצמ הל תלה  היה ,יה יבת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻעד 

תב  זה .ביל בא לא ה בר  ח)תבה, הי.(בראשית יב ת עד  וב  יצא וצא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
. ל י  הבר  היה  לא ֶַָָָָָָֹאז

אמראמר לבבל , לח י ראל את לנת הא  ר  ד ה רצה נחס, (ש)ר י ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
מנח הנה מצאה ולא   תב מה ראה יראל. נסת ז ,מא הנה את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויח



 הרהז בת ְַַַ נד נד נד נד 

הּמ ים , יבׁש ת עד  וׁש וֹ ב יצ וֹ א  ויּ צא דכתיב , הוּ א הדא בּ ׁש ביל וֹ . בּ א א ׁש הדּ בר בּ תׁש וּ בה,
בּ וֹ . ּת לוּ י הדּ בר היה  א דּ אזי 

י אמר  את לנ ּס וֹ ת הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  רצה ּפ נחס, ויׁש לּ חרבּ י ׁש נּ אמר, לבבל . וּ ׁש לחם שׂ ראל, 
לכף  מנוֹ ח היּ וֹ נה מצאה וא בּ ּה , כּ תיב מה ראה ישׂ ראל. כּ נסת זוֹ  מאּת וֹ , היּ וֹ נה  את
עוּ ל ּה , כּ וֹ בד וּ מוּ ם הרבּ ה. צדּ יקים וּ בהריגת וּ בצמא בּ רעב בּ בל,  מל עוּ לּה  ׁש הכבּ יד רגלּה .

וקבּ לּה . בּ תׁש וּ בה וחזרה הּת יבה, אל אליו וּת ׁש ב 

מאּת וֹ ,חטאה היּ וֹ נה את ׁש לּ ח ויּ וֹ סף ׁש נּ אמר להגלוֹ תם, ויּ וֹ סף כּ מּת חלּ ה, ישׂ ראל כּ נסת 
דּ ישׂ ראל  ּפ ניהוֹ ן אחׁש י יון גל וּ ת  יהוּ דה, רבּ י דּ אמר יון. ׁש ל  אחרת בּ גלוּ ת

קדרה. כּ ׁש וּ לי

דּ לאוּ מר וֹ ב  ערב, לּ עת  מה ערב. לעת  היּ וֹ נה אליו וּת בא בּ יּה . כּ תיב מה וד וֹ חקם צערם 
צדּ יקיא , ואתק ּט ל וּ  בּ קדמיתא, עבידא דּ הות כּ מה דּ רווחא, ׁש עתא להוֹ ן נהירא הוה
עליה וֹ ן, דּ הוי סגּ יאה דּ וֹ חקא קדם מן  למיקם יכלין ולא ׁש מ ׁש א להוֹ  ואעריב יממא,  ואתחׁש

ו)ׁש נּ אמר ד צדּ יקייא(ירמיה הן אלוּ  היּ וֹ ם , פנה כּ י ערב. צלּ לי ינּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה כּ י לנוּ  אוֹ י  
בּ זמן  וא ערב לעת וזהוּ  בּ ציר כּ עוֹ ללוֹ ת ׁש נּ ׁש אר וּ  ערב, צ לּ לי ינטוּ  כּ י כּ ׁש מׁש . המאירים

כּ ׁש מׁש א. צדּ יקיא  להוֹ ן דּ נהירין 

מדליקין והנּ ה ׁש היוּ  הכּ הנים, ר וּ ח הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  ׁש העיר לוּ לי בּ פיה. טרף זית עלה 
אבדה אזי זית, בּ ׁש מן ע"א )נרוֹ ת ל וּ פעם(דף  ּפ עם וּ בכל העוֹ לם. מן  יהוּ דה  ּפ ליטת 

והכּ ל  ׁש בה, א דּ עדיין רביעאה, גּ לוּ תא מן ח וּ ץ  ּפ נחס, רבּ י אמר ונתק בּ לה. בּ תׁש וּ בה ׁש בה
בּ תׁש וּ בה. ּת ל וּ י

גּ ז ואמר הוּ א  ּבּ ר ו הקּ דוֹ ׁש  התעכּ ב ׁש א וּ פעם, ּפ עם בּ כל ל אין ּפ נחס, ׁש ל רבּ י דּ ינא ר 
הוּ א הדא בּ תׁש וּ בה. ּת חזוֹ ר  ׁש ּמ א יוֹ בלוֹ ת, וׁש בע ׁש מיטין, ׁש בע ישׂ ראל, כּ נסת

קדמאי. מן בּ ר אחרים, ימים ׁש בעת עוֹ ד ויּ יחל דכתיב,

בּ תׁש וּ בה ,וי ׁש לּ ח חזרה א היּ וֹ ם דּ עד עוֹ ד, אליו ׁש וּ ב יספה וא אד וֹ ם. בּ גל וּ ת היּ וֹ נה , את 
בּ גּ ל וּ ת נׁש ּת יירה א  בּ תׁש וּ בה חזרה אלמלי ּפ נחס, רבּ י דּ אמר רוּ חּה . העירה וא
הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  לּה  נתן ישׂ ראל, כּ נסת ׁש גּ לתה הגּ ליּ וֹ ת כּ ל  אוֹ מר , אליעזר רבּ י חד. יוֹ מא
בּ תׁש וּ בה. ּת לוּ י הכּ ל אלּ א וּ זמן, קץ  ל וֹ  אין האחרוֹ ן וגלוּ ת בּ תׁש וּ בה, ּת מיד  ונתעוֹ ררה וקץ , זמן

ב)ׁש נּ אמר, ל וּ כתיב,(דברים בקוֹ לוֹ . וׁש מעּת  היא ה' עד ד)וׁש ב ּת  ל נדח(שם יהיה אם  
.יקּ ח וּ מם  היא ה' יק בּ צ מם המים בּ קצה

מאן אמר  בּ תׁש וּ בה, כּ חדא כּ וֹ לה וֹ ן להתעוֹ ררא דא יהא היא כּ ן, אם עקיבא, ר בּ י ליּה  
ּת ׁש וּ בה. למעבּ ד כּ חדא יתחבּ ר וּ ן הי ארעא, בּ סייפי דּ הוּ א וּ מאן ׁש מיא, בּ סייפי דּ הוי

כּ ניׁש ּת א,אמר  חדא אוֹ  כּ ניׁש ּת א, ריׁש י בּ ת ׁש וּ בה יחזרוּ ן דּ אי ,חיּ י אליעזר, רבּ י לוֹ  
אימתי ּת דירא, איס ּת כי הוּ א ברי דּ קוּ דׁש א גּ לוּ תא, כּ ל  ית כּ נׁש  בּ זכוּ תם

 הרהז בת נהְַַַ

דּ כתיב טבא, להוֹ ן ויעבד  כח )יחזרוּ ן, ל  ּת מיד (ישעיה מחכּ ה לחננכם. ה ' יחכּ ה ולכן 
ּת ׁש וּ בה. יעשׂ וּ  אימתי

אאמר  עוֹ ד. אליו ׁש וּ ב יספה וא דּ כתיב ּפ נחס, רבּ י דאמר כּ הא הא, אתיא יוֹ סי, ר בּ י 
וּ מחכּ ה מזוּ מן דּ הוּ א מכּ לל  אליו, ׁש וּ ב  יספה א היא א לּ א אליה, ׁש וּ ב יסף  וא  נאמר

ּת ׁש וּ ב. אימתי

הקודש ] [לשון 

תברי נחס, ר י אמר  הערב. את ויח הא, ר דה נגד  יראל  כנסת תח , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
רח, י  על  וא . לאב מני ליטה לנ תהיה  לא  י ונברחה  מ ק 'כ וד  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר 

? תב  ג )מה  תהלי) ונגר רח היה י  על  וא . נ   ל אב מ ני  ברח לדוד מזמ ר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ויח לפניו.  להתח ולב הא ר  דה לפני  ירה ממר  עצמ מנע לא ,תלכְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ערב . מיד  ה ע ק רא היה דוד, זה הערב, ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹאת

אמר בר ערב , קרא מיהדה א הע רב מג )אחר , הערב,(בראשית תב .אערב אנכי ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
והינ ערב. הרי לה היה ע רב? מ נקרא לה נחס, ר י אמר  וא"ו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלי
 א תב  . הרי קרא להית מ ני  ,ל אמר . הרי הרא יר אר לאל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאמר 

 וכתב קמז)קרא, תהלי).יקרא א ר  ערב  לבני ְְְֲִִֵֵֵֶָָָֹ

לדודואמר הא ר  דה לח יראל. למלכי יהדה מלכי  י מה ראה א נחס, ר י ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹ
זה, על תמ ואל הא. ר  דה לפני  תבה ב מ ד  ,תלכמ הְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוגר
ולקח הא,  ר  דה לפני ת בה  ב מד רע, היה יהדה,  מל מנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָואפ

.תלמלכ וב אבתיו, ְְְֲַָָָֻאנת

רב,וזה ע תמיד  קרא היה דוד , זה  הערב  את וי ח  להרת. ה ת ב  א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
יצ א  וצא ? תב  מה , יתמ ציאוה תלכמ הא  ר  ד ה חהְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָו

תב  טו)ו"ב , היה (שמואלב חפ י . ל ורא בכה עלה  יתיה מעלה  עלה ודוד  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ע חאתיו י וידע ,עליה רחמי מב ח אתיו על מתוה תבה , וב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹיצא

. ונגר תלכ מ לח ְְְְִִִֶַַַל

ידע בכל והיה  , הבר  תלה היה ביראל , א תמלכ ר חטא ל ודבר בר  ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ואל אל אל  אא הבר ,  עלי לא :היב ה ,י ה יב ת עד .רג היה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהא

.מיה ִֵַָית

תבא כא)ראה,  את (ש וד   ויב נה אחרי נה ני ל דוד  ימי רעב ויהי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
אל . על אא ,ז עלי לא הא:  ר  ד ה ל אמר  .רג היה  הא בר  ה', ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹני
לחזר  הצר לא ואז תבה, ב היה  מד ,עצמ הל תלה  היה ,יה יבת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻעד 

תב  זה .ביל בא לא ה בר  ח)תבה, הי.(בראשית יב ת עד  וב  יצא וצא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
. ל י  הבר  היה  לא ֶַָָָָָָֹאז

אמראמר לבבל , לח י ראל את לנת הא  ר  ד ה רצה נחס, (ש)ר י ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
מנח הנה מצאה ולא   תב מה ראה יראל. נסת ז ,מא הנה את ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹויח



 הרהז בת ְַַַ נו נו נו נו 

 ע בד מ הרה, יקיצ בהריגת בצמא רעב בל   מל ע הכיד  .רגל  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻלכ
. לוק תבה  וחזרה הבה, אל אליו וב  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

אמרחטאה  ,תלהגל סו  מח ה יראל  מא ,(ש)נסת הנה את ח סו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
יראל ל ניה את הח יכה יו ל ת יהדה  רי  אמר .יו ל  אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָגלת

קדרה. ְְֵֵָלי

א צערמרב ערב? לעת ה מה ערב. לעת הנה אליו ובא ? תב מה ודחק  ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ונח יקי צ  ונהרג ראנה , העה היה מ הרוחה  עת  לה מאירה ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה

אמר ,עליה היה הרב החק מני  לק יכל ולא מה לה והעריב , ו,ה (ירמיה  ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
מ .ד) איריה יקיה ה א  ה פנה י  ערב. צללי טי י ה פנה י  לנ ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאי

 לה אירי זמ ולא ערב , לעת וזה ציר , עללת  אר  ערב צללי   ט י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹי
. מ יקיִִֶֶַַַה

פיה והה טר זית ח)עלה הי(בראשית הניה ר ח הא  ר דה העיר  ללי  . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 פע ע בכל ,להע מ יהדה  ית ליטת אבדה אזי זית, מ נרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמדליקי
והל בה, לא עדי הרביעית הלת מ  ח נחס, ר י אמר ונתקלה. תבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹבה

תבה. ְִָָלי 

לואמר ינ זר את ה א ר דה עב א פע ע כל ל אי נחס, ר י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
תב זה תבה. תחזר א י בלת, ובעה מ ת, בע יראל, (ש)נסת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.נימהרא  ח ,אחרי ימי בעת עד  ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָוחל

תבה ויח  חזרה לא  ה עד   עד אליו ב יספה ולא .אד גלת  הנה את ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 י ל ת נארה לא תבה, חזרה אלמלי נחס, ר י אמר  .ח ר העירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
 זמ הא  ר  ד ה  ל נת י ראל, נסת לתה הל ת ל א מר, אליעזר ר י ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻאחד.

ל אי   האחר וגל ת תבה, תמיד  ונתעררה  בה,וקת לי הל אא ,זמ  ק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ל)אמר   ב(דבריוכת .בקל  מע ו  אלהי ה' עד  בו(ש) מיה קצה  חנ יהיה  א ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

. חי מ אלהי ה' צ יק ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹמ

ס פי אמר ה א מי תבה? אחד   את לע רר זה  יהיה אי , א עקיבא, רי  ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
בה? לעת אחד   ריתח  אי , האר ספי הא מי  מיְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה

ּתתּכּנס  ּבזכ ּותם  אחד, ּכנסת ּבית א ֹו ה ּכנסת, ּבית  רא ׁשי  ּבתׁשּובה יחזרּו  ֵ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ֶ ְ ֵ ֶ ֶ ְ ַ ֵ ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ְ ַ ִ ֶׁשאם
ה ּגלּות   ָ ַ ָּכל

חי,אמר אליעזר: ר י  נסת ,ל ה ית  רא י תבה  יחזר א בהת יחזר א] ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
העדה] ראי אחד ראי נסת  ית  אחת],א עדה ת,[אל ה ל ת ס  תזכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ת ב טב, לה ויעה  יחזר מתי מיד  מס ל הא ר ד ה(ל יח ה(ישעיה   ולכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
תבה . יחזר אימתי תמיד  מחה  ,לחננכ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָה '

לא אמר עד . אליו ב יספה  ולא תב נחס, ר י אמר זה זה יבא י סי, רי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מח ה  מז הא מלל  אליו. ב יספה לא היא אא אליה, ב יס ולא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻנאמר

ב . ֵַָָאימתי

 הרהז בת נז ְַַַ

אליהוספר  דבי  י "ד)תנא פרק ולא(זוטא  הצער  מתוך לא נגאלים  ישראל אין  וז"ל: ,
ולא הדוחק מתוך ולא הטירוף מתוך  ולא הטלטול מתוך ולא  השיעבוד מתוך 

מזונות, להם שאין ויהיהמתוך זה , אצל זה יושבין שהן אדם בני  עשרה  מתוך אלא
נשמע  וקולם חבירו עם ושונה  קורא מהם אחד עכ"ל.כל וכו', ,

על  יד על , דה ז הר לימ ד רים  יערים  לקץ עלינ מטל תקיימתן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ב טהרה, מים  יראת מקלים  מ מאהבה, תבה חזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההבטחה

מהימנא רעיא ההבטחה  לנ נתנה לתז ולא   ב הרד"ס, חלקי ל יד  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹללים

קכ"ד:) נ א  יבינ"(ז הר "וה ילים  י'), י "ב  ח י ,(נ אל אילנא איה דבינה מטרא  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

אמר  ג ')בגינייה סק יל )"ם חרא האי הרקיע" זהר יזהיר והמילים ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

נין , רי לא אין  בה , עאה , אימא זהרא מן  ה הר, ספר  איהבגין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ההר , ספר האי איה דח י , מאילנא למטעם  י ראל ל תאעתידין מן  י יפק ן  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הן,רחמי לב),ויתקים  נכר.(ברים אל  ע ואין ינח דד יי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

קאמרק  ני ב למטעם לי ט טב ה הר מאמרי  ר להתת  עתיד ל מר , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

לתא מן   י יפקן ואז זההם , נזמ מ ,נעמ י אמריו ר י טעמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה א ה  זמן המים אחרית אן)הא מהימנא לרעיא  מל מק). ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

נים אמר(.כ"ד ף ו' לנ):ן וזה  מהאי, יתרנסן לתא נא  ני וכה  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

בגיני ימ א, סף בתראה  דרא לתא יתלי  ד  , דיל י)ח רא כה  (וקרא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

ארץ  ר ר ם .קראתם ע ן  וגמר , ְְְֵֵֶֶַָָָָ

עבדיו הט  אל ה ם  יד  נדעה י  מע, האזנינת לא  ד ה ההר חר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קריא"ה לראנים  נ י ם  האחר ן ר אל ואמר  אם י  י ראל, לפנים  זאת  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

.יחימ ויקרב רקני ויצמח זאת בזכת  זהרה'ורי  הה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנאמנ "ה

בדרהר פרת  האמר  דכתיב  קרא  לפר אל לכלז ארץ  רר "קראתם ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

לכם" היה  הוא יבל הד יביה הר תב מה נביא עד  והן  .'כ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

נא  ספר מהימנא  קכד:)רעיא הרקיע ,(דף זהר  יזהיר והילים :נל והיל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

זהרא מן  ה הר , ספר איה יל ח רא האי הרקיע ז הר יזהיר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹוהמילים

נ י ן ,  רי לא א ין בה. עאה מאילנאאימא למטעם יראל  עתידין  בגין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָ

רחמי. לתא מן  י יפקן ה הר, ספר האי איה ה ן,דח י, לב)ויתקים  יי(ברים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

.נל אן עד  נכר, אל ע ואין  ינח ְְְִֵֵֵֶַַָָָָדד 

יראה  ראה בינה ,ם  ה א ה הר ספר הד חינת הר דאמר מאי  ידיע  מי ע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ינה, מקם איזה רג"ל עין אצל  הרא  ירף אר  טבא ד כי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹבנים 

י  ינה .והא ערי חמים ה ם ה ה י בל נים חמים ְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָ

י ביה,וזה  לכל ארץ רר קראתם  אתם יקא,קראת"םאמר "קרא אר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והנים, ה הר זהספר ידי  על מי תא , ליא  לכלבזכתא ארץ  ר ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ



 הרהז בת ְַַַ נו נו נו נו 

 ע בד מ הרה, יקיצ בהריגת בצמא רעב בל   מל ע הכיד  .רגל  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻלכ
. לוק תבה  וחזרה הבה, אל אליו וב  ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

אמרחטאה  ,תלהגל סו  מח ה יראל  מא ,(ש)נסת הנה את ח סו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
יראל ל ניה את הח יכה יו ל ת יהדה  רי  אמר .יו ל  אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָגלת

קדרה. ְְֵֵָלי

א צערמרב ערב? לעת ה מה ערב. לעת הנה אליו ובא ? תב מה ודחק  ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ונח יקי צ  ונהרג ראנה , העה היה מ הרוחה  עת  לה מאירה ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהיתה

אמר ,עליה היה הרב החק מני  לק יכל ולא מה לה והעריב , ו,ה (ירמיה  ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
מ .ד) איריה יקיה ה א  ה פנה י  ערב. צללי טי י ה פנה י  לנ ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאי

 לה אירי זמ ולא ערב , לעת וזה ציר , עללת  אר  ערב צללי   ט י ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹי
. מ יקיִִֶֶַַַה

פיה והה טר זית ח)עלה הי(בראשית הניה ר ח הא  ר דה העיר  ללי  . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
 פע ע בכל ,להע מ יהדה  ית ליטת אבדה אזי זית, מ נרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמדליקי
והל בה, לא עדי הרביעית הלת מ  ח נחס, ר י אמר ונתקלה. תבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹבה

תבה. ְִָָלי 

לואמר ינ זר את ה א ר דה עב א פע ע כל ל אי נחס, ר י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
תב זה תבה. תחזר א י בלת, ובעה מ ת, בע יראל, (ש)נסת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.נימהרא  ח ,אחרי ימי בעת עד  ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָוחל

תבה ויח  חזרה לא  ה עד   עד אליו ב יספה ולא .אד גלת  הנה את ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
 י ל ת נארה לא תבה, חזרה אלמלי נחס, ר י אמר  .ח ר העירה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
 זמ הא  ר  ד ה  ל נת י ראל, נסת לתה הל ת ל א מר, אליעזר ר י ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻאחד.

ל אי   האחר וגל ת תבה, תמיד  ונתעררה  בה,וקת לי הל אא ,זמ  ק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ל)אמר   ב(דבריוכת .בקל  מע ו  אלהי ה' עד  בו(ש) מיה קצה  חנ יהיה  א ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

. חי מ אלהי ה' צ יק ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹמ

ס פי אמר ה א מי תבה? אחד   את לע רר זה  יהיה אי , א עקיבא, רי  ל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
בה? לעת אחד   ריתח  אי , האר ספי הא מי  מיְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה

ּתתּכּנס  ּבזכ ּותם  אחד, ּכנסת ּבית א ֹו ה ּכנסת, ּבית  רא ׁשי  ּבתׁשּובה יחזרּו  ֵ ַ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ֶ ֶ ֶ ְ ֵ ֶ ֶ ְ ַ ֵ ֵ ָ ָ ְ ִ ְ ְ ַ ִ ֶׁשאם
ה ּגלּות   ָ ַ ָּכל

חי,אמר אליעזר: ר י  נסת ,ל ה ית  רא י תבה  יחזר א בהת יחזר א] ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
העדה] ראי אחד ראי נסת  ית  אחת],א עדה ת,[אל ה ל ת ס  תזכ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ת ב טב, לה ויעה  יחזר מתי מיד  מס ל הא ר ד ה(ל יח ה(ישעיה   ולכ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
תבה . יחזר אימתי תמיד  מחה  ,לחננכ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָה '

לא אמר עד . אליו ב יספה  ולא תב נחס, ר י אמר זה זה יבא י סי, רי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מח ה  מז הא מלל  אליו. ב יספה לא היא אא אליה, ב יס ולא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻנאמר

ב . ֵַָָאימתי

 הרהז בת נז ְַַַ

אליהוספר  דבי  י "ד)תנא פרק ולא(זוטא  הצער  מתוך לא נגאלים  ישראל אין  וז"ל: ,
ולא הדוחק מתוך ולא הטירוף מתוך  ולא הטלטול מתוך ולא  השיעבוד מתוך 

מזונות, להם שאין ויהיהמתוך זה , אצל זה יושבין שהן אדם בני  עשרה  מתוך אלא
נשמע  וקולם חבירו עם ושונה  קורא מהם אחד עכ"ל.כל וכו', ,

על  יד על , דה ז הר לימ ד רים  יערים  לקץ עלינ מטל תקיימתן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ב טהרה, מים  יראת מקלים  מ מאהבה, תבה חזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההבטחה

מהימנא רעיא ההבטחה  לנ נתנה לתז ולא   ב הרד"ס, חלקי ל יד  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹללים

קכ"ד:) נ א  יבינ"(ז הר "וה ילים  י'), י "ב  ח י ,(נ אל אילנא איה דבינה מטרא  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ

אמר  ג ')בגינייה סק יל )"ם חרא האי הרקיע" זהר יזהיר והמילים ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

נין , רי לא אין  בה , עאה , אימא זהרא מן  ה הר, ספר  איהבגין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ההר , ספר האי איה דח י , מאילנא למטעם  י ראל ל תאעתידין מן  י יפק ן  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הן,רחמי לב),ויתקים  נכר.(ברים אל  ע ואין ינח דד יי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

קאמרק  ני ב למטעם לי ט טב ה הר מאמרי  ר להתת  עתיד ל מר , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

לתא מן   י יפקן ואז זההם , נזמ מ ,נעמ י אמריו ר י טעמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ה א ה  זמן המים אחרית אן)הא מהימנא לרעיא  מל מק). ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

נים אמר(.כ"ד ף ו' לנ):ן וזה  מהאי, יתרנסן לתא נא  ני וכה  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

בגיני ימ א, סף בתראה  דרא לתא יתלי  ד  , דיל י)ח רא כה  (וקרא ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

ארץ  ר ר ם .קראתם ע ן  וגמר , ְְְֵֵֶֶַָָָָ

עבדיו הט  אל ה ם  יד  נדעה י  מע, האזנינת לא  ד ה ההר חר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קריא"ה לראנים  נ י ם  האחר ן ר אל ואמר  אם י  י ראל, לפנים  זאת  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

.יחימ ויקרב רקני ויצמח זאת בזכת  זהרה'ורי  הה ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹנאמנ "ה

בדרהר פרת  האמר  דכתיב  קרא  לפר אל לכלז ארץ  רר "קראתם ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

לכם" היה  הוא יבל הד יביה הר תב מה נביא עד  והן  .'כ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

נא  ספר מהימנא  קכד:)רעיא הרקיע ,(דף זהר  יזהיר והילים :נל והיל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

זהרא מן  ה הר , ספר איה יל ח רא האי הרקיע ז הר יזהיר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹוהמילים

נ י ן ,  רי לא א ין בה. עאה מאילנאאימא למטעם יראל  עתידין  בגין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָ

רחמי. לתא מן  י יפקן ה הר, ספר האי איה ה ן,דח י, לב)ויתקים  יי(ברים ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

.נל אן עד  נכר, אל ע ואין  ינח ְְְִֵֵֵֶַַָָָָדד 

יראה  ראה בינה ,ם  ה א ה הר ספר הד חינת הר דאמר מאי  ידיע  מי ע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ

ינה, מקם איזה רג"ל עין אצל  הרא  ירף אר  טבא ד כי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹבנים 

י  ינה .והא ערי חמים ה ם ה ה י בל נים חמים ְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵַָָָ

י ביה,וזה  לכל ארץ רר קראתם  אתם יקא,קראת"םאמר "קרא אר ְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והנים, ה הר זהספר ידי  על מי תא , ליא  לכלבזכתא ארץ  ר ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ



 הרהז בת ְַַַ נח נח נח נח 

וקאמריביה . סם זה היא,יבועל חינתל  בל מ אחת, חינה הם למר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ברה. לי  ינה אני  דה ההר לד כן  מ ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹינה,

מטראמה  ה א  ה הר ספר  לד  ידי  על הזה אמר  ד ה הר  אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

י זה לרמז ינחני  יסב"ב נפי  דח י מאילנא ממ ה ט עמי "ם   ויהי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹבינה

ימטר א ינה  הלל ה ')חי"םעם  א ת הז' מערכת ח ים נפ). ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ארת[ברי קיא , ניא פר  אריכת  ארנת לעיל הזר  מהימנא  הרעיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ם]. ען כ"ו, סימן דִֵֶַַָָֹה

קכ"ד:)מהימנארעיא ף  נ א  מבאר(רת הה הרקיע ... זהר יזהיר והמ ילים  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האחרןמאן, ה ר ב א  עד ' וכ נז להית עתיד היה  מה הר הח ר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מיח , יבא העסקים בזכת לחנים, יתה אז ה מים הארץסף לא  אז י  ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

אמר  וזה .לביאת קרבה  ס ה היה זה אר ,תס אי עה וב ם  בגיני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

תאח עדאל  מצרים  י ראל  נגאל א ם  י ראל, אלי זה זכ ת די  ,'וכ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

היה  לא העתידה  א ה ן מילה, בדם סח  דם לקם  הא  ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

. הכה וארי ,רית האל רצן וה א  , ה ה ד ה לספת  ז עד ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻהא ה

ראן)(ל "ה , מאמר מאמרת, ערה  ְֲֲֲִַַָָָָָ

צריכיםעל אני , ר יאמר והחל רים ה' לעזרת א מב אנכי  אחי  את ן ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

כל  דה ההר  על ספרים לחק  קד ה בעת רח  אמץ ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמתנ בים

, דה הר  חלק יהיה יה די כל העבדה מקמת בכל בר בת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאט סים 

מכים ". לם  ים  ה' את עה הארץ "מלאה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

עםמדרים על מ בא  מעב היח, את מביא ה אלה את קרב בר על אן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אט ם . צצת ְְִֵַָָָי ראל

י תר!!!אין  זמן ְֵֵַ

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.]ג ל[ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הרים לג מתמקים דה ההר לד ְְִִִִִַַַַַָֹע"י

נשא קנ"ג .)בזוהר שמעון (דף  רבי [ופנה :
"שם שכתוב מה לו ופירש מהימנא  להרעיא
ואמר] אחר , באופן ומשפט" חק לו שם 

מהימנא, בתלמידי ורעיא מתנוצצת [שנשמתך ְְְֵַָָָ
דור ,] שבכל ù,חכמים  אתקŁים  [שםflן ְִַַָָָ

שכתוב ] מה בך, נתקיים ל₣בגלות óם òָָם 

ýמ ćòט העליונהחק התורה התלבשות [היינו ְִָֹ
קושיא  בהם  שיש שבמט "ט, משנה סדרי  בששה
עד בתוכם מתמרמר  והוא ומרירות, ומחלוקת 

ההלכה,] נžה ý.שמתלבן ýבהאי[ומפרש]וòם  ְְִַָָ
והיר . איסýר  ýאיהû ורע, ט₣ב ה ûעת ְְִִֵֵֶַַַָָעץ
ענין  הוא  שמשם ורע טוב הדעת [ובעץ 
שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר, איסור

 הרהז בת נטְַַַ

מט "ט, מלאך  שמצד משנה סדרי ששה שהיא פה
עצמם שייגעו מחמת חכמים התלמידי  יתעלו

פה] שבעל התורה ûאתfiúייןבעסק  רזין ýְְְְִִִַָָבאיýŽן 
,יד ידך ,]על  על שנתגלו הסודות וŁמקý[ובאלו ְְְִַַָ

הכי[דהיינו]הflים. óùרא , ûממ קת flלח  ְְְְִִִֶַַַַַָָָ
קòýיין איýŽן ל ,יד על ûאת fiúיין ùרזייא ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָיתמ קýן

כך ýמחל ₣ק₣ת, הבשר, את הממתקת [כמלח ְַ
ידך  על שנתגלו הסודות בכח  ויתיישבו יתמתקו
מאמרי  כמה יש כי והמחלוקת , הקושיות  אלו כל

הסוד,] דרך על אלא מתיישבים שאינן ûְִַמייןחז "ל
ćה , ûבעל  ûא₣רייתא שלמרירן המרים מים [כי ְְְְִִֶַַָָ

מר  טעם שטעמו מה דהיינו פה, שבעל התורה
הקושיות,] מחמת מיבתורה מתיקן ý ְְֲִִֵָָאתהדר

מי א₣רייתא , להיות חוזרים  הסודות ידי [על ְַָ
מתוקים.]. התורה

,ילû דהיינו ויסýרין  שלך, והצער  [והיסורים  ְִִִָ
בתורה,] להעוסקים  שמגיע  אfiיןהצער  ùְִִֵָרזין

מתיקן ,  ל יה ₣ן  , יד על  האלו ûאת fiúיין [בסודות ְְְְְִִִֵַַָָָ
ידי  על  כי מתוקים, לך  יהיו ידך  על שמתגלים
משיג  וכשאדם  היסורים, מעלות את ישיגו הסוד

בהם,] ישמח היסורים  מעלות  ל את  ל ְִַָָויהדרýן 
ûעברין. חלמין ,ילû הצרות ûחקין  כל לך [ויחזרו ְְְְֲִִִִֶַַָ

ואינם], שעוברים חלומות כמו עליך  שעברו
óùרא. ית ûממ קת מל ''ח. אתוון  ý היפù ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹוחל ''ם,
מל"ח  היא  האותיות בהיפוך חל"ם [ומלת

הבשר ,] את ממתקים .הממתקת  י ýžרין [כך א ýף ְְִִִַ
חלום,] כמו יהיו כמלח  שממתקים  ְָמה היסורים 

החכמים ûא ýקמýה . שביארו ברכות [כמו מסכת (עין  ְְָ
ע"א) ה ' ].דף

מ ראל הרעים – היגים ְְִִִִִֵֵַָָָרר

סד ₣מית , מלח יסýרין מתהדרן ְְְְְִִִִִֶַַָָָולר òעים
סדומית,] מלח כמו היסורים  יחזרו [ולרשעים

העינים, את מסflא את ûאיהי מעוור [שהוא ְְִִִֵֵֶַַָ
בחבלי  היסורים  מעלות את ישיגו לא  כי העינים ,

ישראל,] מכלל ויצאו בהם ויבעטו ְְַָלקŁימא משיח
ýהù[ שכתוב מה בהם כ')[לקיים  יא  ועיני(איוב  ְְֵֵ

כלינה. וענין רòעים  ה', בטוב לראות  יזכו [ולא  ְְִִֶָָ
לראות  ישראל את בהם לנסות  הקב "ה יעשה זה

ויתלבנו]. יתבררו זה ידי ועל באמונתו, היעמדו

ע''ב )ואיýŽן קנ''ג רôיע Łיא,(דף  רב [ואותםערב ְִִֵֶַַַָ
הרשעים,] רב זמנא,הערב  ùההýא ý הù ûְְְְְִִַַָָיתקŁים 

שכתוב ] מה המשיח ביאת קודם  (דניאל[שיתקיים 

י ') והרòיע ýיב ר ùים ýרפČוי ý נù ויתל ýררù ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָית

הבחינות ר òעים . כל של הגמור בירור  יהיה אז  [כי ְִָ
ומפרש] בישראל, מ òנה .שיש מארי איýŽן :ýנùְְְִִִֵַָָיתל

לימוד ידי  על שיתבררו משנה  בעלי הם [אלו
ע flא.התורה,] òûאר  קדיòא זרעא  איýŽן  :ý רפČְְְְִִִִַַַַָָָָוי

על שיתבררו העם  שאר של קודש זרע הם [אלו
וצדקה,] טובים  ומעשים מצות  הýא ידי  ֲָהדא

שכתוב]דכתיב, ט')[זהו  יג Čר ₣ף (זכריה  Čýרפים  ְְְְִִִִַ
הסף. שנותניםאת הכסף  ידי על [דהיינו ֶֶֶַ

רב.לצדקה,] ערב איýŽן  רòעים, ýיעòהםוהר [אלו ְְְִִִִֵֶַָ
ישראל]. מכלל שיצאו רב  הערב 

נח תבת להינס יז ד ה זהר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהעסקים

מגג ג מ לחמת ְְִִִֵֶֶָָלהצל

שכתוב] יב )[ומה איýŽן(דניאל ,ý יבינ ְְִִִִַַָוהמóילים
קùלה, העוסקיםמארי הקבלה בעלי הם  [אלו ֵַָָָ

התורה,] ùה ₣ןבסודות בהם ]ûאמר  [שנאמר ְְְִַ
ג') יב הרקיע.(דניאל  זהר  ý יזהיר ְְְְִִִִַַַַַָָֹוהמ óילים 

ûאקרי[והיינו ] ûא, ùזהר מûòלין ûקא איýŽן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹא fiין
ה þהר, הנקרא ספר  הזה באור  שעוסקים  הם [אלו ֵֶַַֹ

את  להבין עצמם שמייגים כלומר הזוהר, ספר
דבריו,] נח,עומק  תיבת ýאיהû, נח כתיבת [שהוא ְְִֵַַֹ

כך  מעט, אלא  בה להכנס זכו לא נח שתיבת כמו
מעט, אלא הזוהר ספר  בהבנת  להכנס יוזכו לא

שאמר ] וòבעוזה מעיר, òנים  üù ûְְְְְִִִִֵֶַַַָמת òŽין 
מן מflלכýתא. ושבעה בעיר שנים  בו [שנאספים  ְִַָ

המדינה,] מכל דהיינו [ולפעמיםýלזמניןהמלכות , ְְִִ
רק] אז בדור, זכות òýנים כשאין מעיר , ְִִֵֶַָאחד

את מćòflחה . להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר ְִִָָ
הזוהר,] את ûבה₣ןספר  להבין שיזכו באלו [כי ְִ
הזוהר ] שכתוב ]יתקŁם ספר  כב )[מה א ל (שמות ְִֵַָ

הfiŁ₣ד מאימא הùן  הנולדות הנשמות כל [היינו ִֵַַ
òליכýה ý.קדישא ,] האור "ההŁא₣רה [דורש ְְִַַָ

ה', אור דהא נוטריקון ליאו"ר  כמו היאור"ה לומר יש  (ועוד 

מצרימה ) הבאים עה"פ (רש"י בתחילתה, כל' ,אחרונה
הגנוז או"ר  וזה או"ר ליהי נוטריקון ולהיאו"ר

הקדוש)] זוהר בספר ומתגלה א₣רה בתורה, ְָָודא
ûא, שיזכו ûספרא הזה ספר  של האור  [וזהו ְְִָָ

באורו,] ûיל.לראות  סיùה על  הוא וכ fiא [והכל ְִִַָָָֹ
מתלבש  שאתה לפי  ובכחך , שלך  סיבה על

חכמים ]. תלמידי של בנשמות

עי  הם ה קצים עם ועסק הל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם 

להחזיר  ה ל ולא הם המן  ביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ

הלת אריכת  סת וזהי – תבה יראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ûא .[וזה úרים את ýמאן גרם [ומי ִַָָ



 הרהז בת ְַַַ נח נח נח נח 

וקאמריביה . סם זה היא,יבועל חינתל  בל מ אחת, חינה הם למר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ברה. לי  ינה אני  דה ההר לד כן  מ ְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹינה,

מטראמה  ה א  ה הר ספר  לד  ידי  על הזה אמר  ד ה הר  אמר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

י זה לרמז ינחני  יסב"ב נפי  דח י מאילנא ממ ה ט עמי "ם   ויהי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹבינה

ימטר א ינה  הלל ה ')חי"םעם  א ת הז' מערכת ח ים נפ). ְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ארת[ברי קיא , ניא פר  אריכת  ארנת לעיל הזר  מהימנא  הרעיא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ם]. ען כ"ו, סימן דִֵֶַַָָֹה

קכ"ד:)מהימנארעיא ף  נ א  מבאר(רת הה הרקיע ... זהר יזהיר והמ ילים  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

האחרןמאן, ה ר ב א  עד ' וכ נז להית עתיד היה  מה הר הח ר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מיח , יבא העסקים בזכת לחנים, יתה אז ה מים הארץסף לא  אז י  ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

אמר  וזה .לביאת קרבה  ס ה היה זה אר ,תס אי עה וב ם  בגיני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

תאח עדאל  מצרים  י ראל  נגאל א ם  י ראל, אלי זה זכ ת די  ,'וכ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

היה  לא העתידה  א ה ן מילה, בדם סח  דם לקם  הא  ר דה הצרְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻ

. הכה וארי ,רית האל רצן וה א  , ה ה ד ה לספת  ז עד ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻֻהא ה

ראן)(ל "ה , מאמר מאמרת, ערה  ְֲֲֲִַַָָָָָ

צריכיםעל אני , ר יאמר והחל רים ה' לעזרת א מב אנכי  אחי  את ן ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

כל  דה ההר  על ספרים לחק  קד ה בעת רח  אמץ ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמתנ בים

, דה הר  חלק יהיה יה די כל העבדה מקמת בכל בר בת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהאט סים 

מכים ". לם  ים  ה' את עה הארץ "מלאה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

עםמדרים על מ בא  מעב היח, את מביא ה אלה את קרב בר על אן  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אט ם . צצת ְְִֵַָָָי ראל

י תר!!!אין  זמן ְֵֵַ

ורא ייד ע הר נים  לכל הל העלם , מלחמת לפני  נה ערים זצ"ל הם  על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ד ל חלק יראל, לל על ח מה דלה זירה   להם  ואמר  ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָייבת,

לד רק הד עים הרמח "ל ברי  ואמר רח "ל, העלם מן חקי יראל ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמכלל

הרעת הזרת מן תנא להיל יכל  דה רח "ל.]ג ל[ההר  ְְִִֵַַַַַָָָָָ

הרים לג מתמקים דה ההר לד ְְִִִִִַַַַַָֹע"י

נשא קנ"ג .)בזוהר שמעון (דף  רבי [ופנה :
"שם שכתוב מה לו ופירש מהימנא  להרעיא
ואמר] אחר , באופן ומשפט" חק לו שם 

מהימנא, בתלמידי ורעיא מתנוצצת [שנשמתך ְְְֵַָָָ
דור ,] שבכל ù,חכמים  אתקŁים  [שםflן ְִַַָָָ

שכתוב ] מה בך, נתקיים ל₣בגלות óם òָָם 

ýמ ćòט העליונהחק התורה התלבשות [היינו ְִָֹ
קושיא  בהם  שיש שבמט "ט, משנה סדרי  בששה
עד בתוכם מתמרמר  והוא ומרירות, ומחלוקת 

ההלכה,] נžה ý.שמתלבן ýבהאי[ומפרש]וòם  ְְִַָָ
והיר . איסýר  ýאיהû ורע, ט₣ב ה ûעת ְְִִֵֵֶַַַָָעץ
ענין  הוא  שמשם ורע טוב הדעת [ובעץ 
שבעל התורה ידי על דהיינו והיתר, איסור

 הרהז בת נטְַַַ

מט "ט, מלאך  שמצד משנה סדרי ששה שהיא פה
עצמם שייגעו מחמת חכמים התלמידי  יתעלו

פה] שבעל התורה ûאתfiúייןבעסק  רזין ýְְְְִִִַָָבאיýŽן 
,יד ידך ,]על  על שנתגלו הסודות וŁמקý[ובאלו ְְְִַַָ

הכי[דהיינו]הflים. óùרא , ûממ קת flלח  ְְְְִִִֶַַַַַָָָ
קòýיין איýŽן ל ,יד על ûאת fiúיין ùרזייא ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָיתמ קýן

כך ýמחל ₣ק₣ת, הבשר, את הממתקת [כמלח ְַ
ידך  על שנתגלו הסודות בכח  ויתיישבו יתמתקו
מאמרי  כמה יש כי והמחלוקת , הקושיות  אלו כל

הסוד,] דרך על אלא מתיישבים שאינן ûְִַמייןחז "ל
ćה , ûבעל  ûא₣רייתא שלמרירן המרים מים [כי ְְְְִִֶַַָָ

מר  טעם שטעמו מה דהיינו פה, שבעל התורה
הקושיות,] מחמת מיבתורה מתיקן ý ְְֲִִֵָָאתהדר

מי א₣רייתא , להיות חוזרים  הסודות ידי [על ְַָ
מתוקים.]. התורה

,ילû דהיינו ויסýרין  שלך, והצער  [והיסורים  ְִִִָ
בתורה,] להעוסקים  שמגיע  אfiיןהצער  ùְִִֵָרזין

מתיקן ,  ל יה ₣ן  , יד על  האלו ûאת fiúיין [בסודות ְְְְְִִִֵַַָָָ
ידי  על  כי מתוקים, לך  יהיו ידך  על שמתגלים
משיג  וכשאדם  היסורים, מעלות את ישיגו הסוד

בהם,] ישמח היסורים  מעלות  ל את  ל ְִַָָויהדרýן 
ûעברין. חלמין ,ילû הצרות ûחקין  כל לך [ויחזרו ְְְְֲִִִִֶַַָ

ואינם], שעוברים חלומות כמו עליך  שעברו
óùרא. ית ûממ קת מל ''ח. אתוון  ý היפù ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹוחל ''ם,
מל"ח  היא  האותיות בהיפוך חל"ם [ומלת

הבשר ,] את ממתקים .הממתקת  י ýžרין [כך א ýף ְְִִִַ
חלום,] כמו יהיו כמלח  שממתקים  ְָמה היסורים 

החכמים ûא ýקמýה . שביארו ברכות [כמו מסכת (עין  ְְָ
ע"א) ה ' ].דף

מ ראל הרעים – היגים ְְִִִִִֵֵַָָָרר

סד ₣מית , מלח יסýרין מתהדרן ְְְְְִִִִִֶַַָָָולר òעים
סדומית,] מלח כמו היסורים  יחזרו [ולרשעים

העינים, את מסflא את ûאיהי מעוור [שהוא ְְִִִֵֵֶַַָ
בחבלי  היסורים  מעלות את ישיגו לא  כי העינים ,

ישראל,] מכלל ויצאו בהם ויבעטו ְְַָלקŁימא משיח
ýהù[ שכתוב מה בהם כ')[לקיים  יא  ועיני(איוב  ְְֵֵ

כלינה. וענין רòעים  ה', בטוב לראות  יזכו [ולא  ְְִִֶָָ
לראות  ישראל את בהם לנסות  הקב "ה יעשה זה

ויתלבנו]. יתבררו זה ידי ועל באמונתו, היעמדו

ע''ב )ואיýŽן קנ''ג רôיע Łיא,(דף  רב [ואותםערב ְִִֵֶַַַָ
הרשעים,] רב זמנא,הערב  ùההýא ý הù ûְְְְְִִַַָָיתקŁים 

שכתוב ] מה המשיח ביאת קודם  (דניאל[שיתקיים 

י ') והרòיע ýיב ר ùים ýרפČוי ý נù ויתל ýררù ְְְְְְְְְִִִִִִַַָָית

הבחינות ר òעים . כל של הגמור בירור  יהיה אז  [כי ְִָ
ומפרש] בישראל, מ òנה .שיש מארי איýŽן :ýנùְְְִִִֵַָָיתל

לימוד ידי  על שיתבררו משנה  בעלי הם [אלו
ע flא.התורה,] òûאר  קדיòא זרעא  איýŽן  :ý רפČְְְְִִִִַַַַָָָָוי

על שיתבררו העם  שאר של קודש זרע הם [אלו
וצדקה,] טובים  ומעשים מצות  הýא ידי  ֲָהדא

שכתוב]דכתיב, ט')[זהו  יג Čר ₣ף (זכריה  Čýרפים  ְְְְִִִִַ
הסף. שנותניםאת הכסף  ידי על [דהיינו ֶֶֶַ

רב.לצדקה,] ערב איýŽן  רòעים, ýיעòהםוהר [אלו ְְְִִִִֵֶַָ
ישראל]. מכלל שיצאו רב  הערב 

נח תבת להינס יז ד ה זהר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהעסקים

מגג ג מ לחמת ְְִִִֵֶֶָָלהצל

שכתוב] יב )[ומה איýŽן(דניאל ,ý יבינ ְְִִִִַַָוהמóילים
קùלה, העוסקיםמארי הקבלה בעלי הם  [אלו ֵַָָָ

התורה,] ùה ₣ןבסודות בהם ]ûאמר  [שנאמר ְְְִַ
ג') יב הרקיע.(דניאל  זהר  ý יזהיר ְְְְִִִִַַַַַָָֹוהמ óילים 

ûאקרי[והיינו ] ûא, ùזהר מûòלין ûקא איýŽן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹא fiין
ה þהר, הנקרא ספר  הזה באור  שעוסקים  הם [אלו ֵֶַַֹ

את  להבין עצמם שמייגים כלומר הזוהר, ספר
דבריו,] נח,עומק  תיבת ýאיהû, נח כתיבת [שהוא ְְִֵַַֹ

כך  מעט, אלא  בה להכנס זכו לא נח שתיבת כמו
מעט, אלא הזוהר ספר  בהבנת  להכנס יוזכו לא

שאמר ] וòבעוזה מעיר, òנים  üù ûְְְְְִִִִֵֶַַַָמת òŽין 
מן מflלכýתא. ושבעה בעיר שנים  בו [שנאספים  ְִַָ

המדינה,] מכל דהיינו [ולפעמיםýלזמניןהמלכות , ְְִִ
רק] אז בדור, זכות òýנים כשאין מעיר , ְִִֵֶַָאחד

את מćòflחה . להבין הזוכים יהיו מעטים [כלומר ְִִָָ
הזוהר,] את ûבה₣ןספר  להבין שיזכו באלו [כי ְִ
הזוהר ] שכתוב ]יתקŁם ספר  כב )[מה א ל (שמות ְִֵַָ

הfiŁ₣ד מאימא הùן  הנולדות הנשמות כל [היינו ִֵַַ
òליכýה ý.קדישא ,] האור "ההŁא₣רה [דורש ְְִַַָ

ה', אור דהא נוטריקון ליאו"ר  כמו היאור"ה לומר יש  (ועוד 

מצרימה ) הבאים עה"פ (רש"י בתחילתה, כל' ,אחרונה
הגנוז או"ר  וזה או"ר ליהי נוטריקון ולהיאו"ר

הקדוש)] זוהר בספר ומתגלה א₣רה בתורה, ְָָודא
ûא, שיזכו ûספרא הזה ספר  של האור  [וזהו ְְִָָ

באורו,] ûיל.לראות  סיùה על  הוא וכ fiא [והכל ְִִַָָָֹ
מתלבש  שאתה לפי  ובכחך , שלך  סיבה על

חכמים ]. תלמידי של בנשמות

עי  הם ה קצים עם ועסק הל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָירבעם 

להחזיר  ה ל ולא הם המן  ביל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהארץ

הלת אריכת  סת וזהי – תבה יראל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָאת

שאמר] ûא .[וזה úרים את ýמאן גרם [ומי ִַָָ



 הרהז בת ְַַַ ס ס ס ס 

הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

! לק מע ְְְָֹולא 

א ת אחר את אל  אני  עת  יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה   ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ת  מכת  המרא קה א תם?(נה )ה אלה הרג ]ד ל[מי  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הגלות,] שחטא ע ₣רבאריכות ירבעם [דהיינו ֵ
כעורב, פניהם  והשחיר ישראל את  (ועודוהחטיא

בשליחותו ) נאמן שלא  כעורב  ùההýא ]דהוא  הא   אנûְְְְְֵַַ
Ł₣נה. בעת זמנא , תהיה מהימנא רעיא אתה [כי ְִַָָ

בנאמנות] שליחותה שעשתה נח  של כיונה ההיא
,מòù ûאקרי אחרא  אחר òûליח  שליח  [כי ְְְְֲִִִֵַַָָָ

בשמך  הנקרא ירבעם היודהיינו ישראל  חכמי כל  (כי 

רבינו וכמשה ישראל מלך שהיה  (ועוד השום כקליפת בפניו

מלך) בישורון  ויהי  בו  ûאòלח ]שנאמר ְְְִֵַָע ₣רב
òùליחýתא, אתהדר ולא  נדמהùקדמיתא , [הוא  ְְְְְִִִִַַָָָָ

חזר  ולא  התיבה מן בתחילה נח  ששלחו לעורב
ירבעם וכן בשליחותו, לילך  רצה לא כי בשליחותו,
בתשובה, ישראל להחזיר  שליחותו עשה לא

ùה₣ן,אלא] ûא מר ôùקČים, (במסכת ûאûòל  ְְְְְְְִִִַַַָ
ע"ב ) מט דף  òקץ.פסחים  הארץ [שהשתדלעflי  ֵֶֶֶַָָ

שנמשלים הארץ עמי  שהם השקצים עם ועסק
ûלה₣ן,לשקץ,] ממ₣נא שלהםùגין  הממון [בשביל ְְִִָָ

לו,] לאהדרא שנתנו üתיý ליחòù אûòל ְְְְְִִִֵַַָָָָולא 
ùתיýבתא. בשליחותו לČדיקŁיא השתדל [ןלא ְְְִִַַָָ

בתשובה,] צדיקים שהם ישראל את להחזיר
.üמאריû òליח ýתא עביד לא ýfiאי לו נחשב [ולכן ְְְִִִֵָָָָ

שנשלח  מה בשביל קונו שליחות  עשה לא  כאילו
ידו]. על הגלות  נגרם לכן הזה, להקשות [לעולם  ויש

שליחותו , עשה לא ממש הרי  עביד , לא  כאילו אמר מדוע

אמר בונים ?כאילו ולמה  הם שבאמת לרבנים שרומז  לומר ויש

הרבה עם טובים מעשים עושים ולכאורה גדולים , בנינים

הממון,פרסום , לחמדת רק הוא כוונתם באמת ואילואך

לגאולה , ולדאוג  בתשובה  ישראל עם את להחזיר שזה  העיקר 

עושים , לא אמרזה  שעושים "כאילו"ולכן  חושבים חוץ דכלפי

כלום, עושים שלא רואה  תעלומות יודע ורק איכפתהמון, ולא

הקדושה  השכינה  ומצער ישראל מכלל הזוהר להם אור (עיין

והרמח"ל ] המרח"ו  .בשם 

ûי₣נה, רזא יתקŁים   בý רעיא משה [ובך ְְִֵַָָָָ
הנביא,] יונה של הסוד יתקיים ûְָעאל מהימנא

יflא, ûתה₣מי תהוםùעמקין בעמקי [שנכנס  ְְְִִִֵַָ
א₣רייתא,הים ,] ûתה ₣מי ýעמיקù אנ יעýל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָהכי

התורה,] תהומות בעומקי  אתה  תיכנס ֲָהדא [כך

דכתיב, הנביא]הýא  יונה שאמר  ב )[זה (יונה  ְִִ
יflים. ùלבב מýČלה יםו òליכני על [הרומז ְְְִִִִֵַַַַָ

מûבò)התורה] .(מת ₣ק ְִַָ

חז"ללד. אמרו ע"א)הנה נ"ה  דף  מידת (שבת  אמרה :
מאלו. אלו נשתנו מה רבש"ע הקב "ה , לפני הדין
רשעים והללו גמורים צדיקים  הללו לו, אמר
למחות  בידם היה רבש "ע לפניו אמרה גמורים .
מיחו  שאם  לפני וידוע גלוי לו, אמר  מיחו. ולא
אם רבש"ע  לפניו, אמרה מהם . יקבלו לא בהם
באנשים ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי  לפניך
את  שמקיימין אדם בני אלו יוסף ר' תנו הזקנים,

תי"ו. ועד מא ' כולה התורה

ו"כל לשונו: וזה ס "ח  רמז שופטים ילקוט  עיין
להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו שסיפק  מי
בישראל שנשפכים דמים  כל למוטב, ישראל
שנהרגו  אלף ע "ב  אותם  א"ת ידיו", על נשפכים
לסנהדרי  להם היו נהרגו מה מפני בנימין בגבעת
אליעזר  בן ופנחס ויהושיע  משה שהניח גדולה
במתניהם ברזל של חבלים  שיקשרו עמהם
בכל ויחזרו מארכובותיהם למעלה בגדיהם  ויגביהו

ישראל. של עירותיהם

אחד יום לעגלון, אחד יום  ללכיש , אחד  יום
לירושלים, אחד יום  אל, לבית אחד יום  לחברון,
כיון  אלא  כן עשו לא  הם הארץ. דרך אותם וילמדו
ולזיתו, לכרמו רץ אחד  כל לארצם  ישראל שנכנסו 
ודברים מכוערים דברים  בנימין בגבעת וכשעשו
עולם כל את להחריב  הקב "ה יצא ראוים  שאינם 
אותם הרג  ומי אלף. ע"ב מהם ונפלו כולה,

עמהם. ופנחס גדולה  סנהדרי

רבה מדרש ע"א)וז "ל נ"ב דף  ְִִִָ"ýמflקòûי (איכה 
כסא  לפני קטיגוריה קפצה שעה באותו ,"ýfi חֵָ
נהרג  מהן איזה  העולמים , רבון לפניו אמרה כבוד
איזה שמך, על מוחו נפצע  מהן איזה שמך, על

שמך . על נפשו נתן מהן

הב "ח ט')והנה סי ' ח"מ מדוע(חלק  הקשה,
אחד מצינו לא עתה עד הנביא  שמואל מימות

 הרהז בת סא ְַַַ

חז"ליד ע א')מאמר עד נ "ה  ף  עלם(ת ל נר הקב"ה, לפני  הין מת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . רעים  לוה מרים  ציקים לה ל אמר  .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.]הל[היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

ולילך  כמעשיו לעשות שקינא  ישראל מגדולי
ערי  וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל לסבב בדרכיו
על תירוצים לומר יש ובאמת  להדריכם. ישראל
הלכה לעשות לסמוך מאד קשה אבל זו קושי '

זה. תירץ על למעשה

לסבב  דרך יש  שאם  הוא  מזה עכ"פ  לנו והיוצא
ולנהלם להדריכם  ישראל, ערי וכל ומצפה, גלגל,
לא  [שהרי הנ"ל תירוץ שייך  יהיה לא זה דרך ועל
שלח  ומי לאיש שמך ומי אתה, נביא  ולא  מנהיג
שבטי  ראשי אטו לכאן, לבוא  קראך  עבורך ,ומי
אנו  ואין  ומנהיג, רב  יש  לנו גם  הלא אתה, ישראל
עליו  שרמי' ספק  שום  בלי בודאי לך ] צריכים 
שאמר  כמו שמואל, שעשה כדרך  ולילך  לסבב
שהבאנו  מה להלן [וראה "נתתיך, "צופה יחזקאל
צופה, נקרא  בישראל רב דכל זצ"ל, חיים מהחפץ

בדור (המעתיק ) מכש"כ בזה, זה ערבים ישראל וכל [
בכמה נתקיים  אשר בעוה"ר עתה לעת הזה היתום
נתמעטו  ז "ל חכמינו ואמרו יד , אזלת מקומות

רש"י ופירש כאלוהתלמידים תלמידים  צ"ז  דף (חלק 

למוטב ) להחזירן ישראל  ידי המחזיקין לא נתמעטו ואם
עבור  הדין את ליתן עתיד הוא  בודאי כן יעשה
להוראה הגיע  הרוגיה כל עצומים בכלל שהוא
אחת  פעם לא זר , ולא ראו עיני  כי  מורה , ואינו
שדברתי  מספר, אין פעמים  אלא ושלש ושתים
בהם ניכר היה לא  שכמעט עד כאלו אדם בני עם
כשנכנסתי  ולבסוף ישראלי צלם  צורות שום 
[כמו  ורכים  וכבושים  רכים דברי  בדברים  עמהם

תורה וארא)שצותה "ישראל(בפ' "בני "אל "ויצום 
דמעות  עיניהם זלגו בנחת]. להנהיגם  פירש"י
דברים על אותנו עוררו לא  שמימינו לנו אוי  ואמרו
עלינו  ומקבלים ונשמע נעשה ומעתה כאלו.
לך  נותנים  ואנו אלינו, שתאמר מה  כל לעשות
עינינו  להאיר  עצמך  את שטרחת על תודות אלף

עכ"ל. בה. נלך  אשר  הדרך  אותנו ולהורות 

כבר לה. בעולם  והפצתם  ספרים עריכת של הדבר 
בקרבו  ע"ה אברהם אומתינו אבי בזה הקדימנו
הרמב"ם וכלשון השכינה כנפי  תחת הבריות את

ג') הלכה עכו "ם  מה' לעמוד(פ "א והתחיל ... וז "ל:

שיש  ולהודיעם  העולם  לכל גדול בקול ולקרוא
והי' לעבוד ראוי ולו העולם  לכל אחד אלוה שם 
וממלכה לעיר מעיר  העם  ומקבץ  וקורא מהלך 
קורא  והוא כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה
שהיה וכיון עולם  אל ד' בשם שם  ויקרא  שנאמר 
היה דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין העם
שיחזירהו  עד דעתו כפי ואחד אחד לכל מודיע 
ורבבות  אלפים  אליו שנתקבצו עד האמת לדרך
הגדול העיקר בלבם  ושתל אברהם  בית אנשי והם 
וישב  בנו, ליצחק והודיעו ספרים בו וחבר  הזה
ליעקב , הודיע  ויצחק  ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק
אליו, הנלוים כל ומחזיק מלמד וישב  ללמד ומינהו
ומינהו  לוי והבדיל  כולם בניו למד אבינו ויעקב 
ולשמור  השם  דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש 
כבר  ע"ה  אבינו שאברהם  הרי  עכ "ל. אברהם מצות
להפיץ  כדי ושלחם היהדות בעניני  ספרים  חיבר

עולם. אל שה' כך  ידי על ולהודיע

בתשובה  המחזיר  שכר גדול כמה וראה  בא

ר' ואמר וז "ל: לך פרשת חדש  בזוהר איתא
העושה אדם של שכרו כמה וראה בא אבהו
"ומלכי  דכתיב  ממה מנ"ל בתשובה לחזור  לאחר 
שנשמת  בשעה רבה חייא ר ' תני שלם". מלך  צדק
הגוף מן יוצא  לאחרים , בתשובה המחזיר הצדיק 

המקר  הגדול השר  הצדיקיםמיכאל נפשות יב 
בוראו אותם לפני מקרב שהוא  אלא  ממש קרבן ר"ל (אינו 

זכותם) גודל שם  ומספר  ה ' בהיכל יוצא ומביאם הוא 
שנאמר  צדיק, אותו של לנשמתו שלום  ומקדים
צדק  שערי שומרי ראש  מיכאל זה צדק" "ומלכי
לחם הוציא מעלה של ירושלים זה שלם" "מלך 
בואך  שלום  לו ואמר לקראתו ויצא שהקדים  ויין
של חוט עליו שימשך  יזכה בעוה"ז וגם  עכ"ל.
הכל בעיני חן ימצא וממילא  זה עבור  חסד

כ"ח : דף בתמיד כדאמרינן

אחרים  את להזהיר החובה 

העבודה ושורש  יסוד בספר שכתב מה חזי פוק 
פ "ד ) ז' בלבד(שער עצמו את להפקיע די ואין  וז "ל:

כולו  הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות 
למי  חלקו ואשרי  כן, גם  אחרים להזהיר יצא 
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הד.על זהר ללמד   צרי יהדי  ל יאמר , י יבה ורא רב ל  היא , העצה ן  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

! לק מע ְְְָֹולא 

א ת אחר את אל  אני  עת  יהדים, מלי ן 67  והרג דלה מלחמה רצה   ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ת  מכת  המרא קה א תם?(נה )ה אלה הרג ]ד ל[מי  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הגלות,] שחטא ע ₣רבאריכות ירבעם [דהיינו ֵ
כעורב, פניהם  והשחיר ישראל את  (ועודוהחטיא

בשליחותו ) נאמן שלא  כעורב  ùההýא ]דהוא  הא   אנûְְְְְֵַַ
Ł₣נה. בעת זמנא , תהיה מהימנא רעיא אתה [כי ְִַָָ

בנאמנות] שליחותה שעשתה נח  של כיונה ההיא
,מòù ûאקרי אחרא  אחר òûליח  שליח  [כי ְְְְֲִִִֵַַָָָ

בשמך  הנקרא ירבעם היודהיינו ישראל  חכמי כל  (כי 

רבינו וכמשה ישראל מלך שהיה  (ועוד השום כקליפת בפניו

מלך) בישורון  ויהי  בו  ûאòלח ]שנאמר ְְְִֵַָע ₣רב
òùליחýתא, אתהדר ולא  נדמהùקדמיתא , [הוא  ְְְְְִִִִַַָָָָ

חזר  ולא  התיבה מן בתחילה נח  ששלחו לעורב
ירבעם וכן בשליחותו, לילך  רצה לא כי בשליחותו,
בתשובה, ישראל להחזיר  שליחותו עשה לא

ùה₣ן,אלא] ûא מר ôùקČים, (במסכת ûאûòל  ְְְְְְְִִִַַַָ
ע"ב ) מט דף  òקץ.פסחים  הארץ [שהשתדלעflי  ֵֶֶֶַָָ

שנמשלים הארץ עמי  שהם השקצים עם ועסק
ûלה₣ן,לשקץ,] ממ₣נא שלהםùגין  הממון [בשביל ְְִִָָ

לו,] לאהדרא שנתנו üתיý ליחòù אûòל ְְְְְִִִֵַַָָָָולא 
ùתיýבתא. בשליחותו לČדיקŁיא השתדל [ןלא ְְְִִַַָָ

בתשובה,] צדיקים שהם ישראל את להחזיר
.üמאריû òליח ýתא עביד לא ýfiאי לו נחשב [ולכן ְְְִִִֵָָָָ

שנשלח  מה בשביל קונו שליחות  עשה לא  כאילו
ידו]. על הגלות  נגרם לכן הזה, להקשות [לעולם  ויש

שליחותו , עשה לא ממש הרי  עביד , לא  כאילו אמר מדוע

אמר בונים ?כאילו ולמה  הם שבאמת לרבנים שרומז  לומר ויש

הרבה עם טובים מעשים עושים ולכאורה גדולים , בנינים

הממון,פרסום , לחמדת רק הוא כוונתם באמת ואילואך

לגאולה , ולדאוג  בתשובה  ישראל עם את להחזיר שזה  העיקר 

עושים , לא אמרזה  שעושים "כאילו"ולכן  חושבים חוץ דכלפי

כלום, עושים שלא רואה  תעלומות יודע ורק איכפתהמון, ולא

הקדושה  השכינה  ומצער ישראל מכלל הזוהר להם אור (עיין

והרמח"ל ] המרח"ו  .בשם 

ûי₣נה, רזא יתקŁים   בý רעיא משה [ובך ְְִֵַָָָָ
הנביא,] יונה של הסוד יתקיים ûְָעאל מהימנא

יflא, ûתה₣מי תהוםùעמקין בעמקי [שנכנס  ְְְִִִֵַָ
א₣רייתא,הים ,] ûתה ₣מי ýעמיקù אנ יעýל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָהכי

התורה,] תהומות בעומקי  אתה  תיכנס ֲָהדא [כך

דכתיב, הנביא]הýא  יונה שאמר  ב )[זה (יונה  ְִִ
יflים. ùלבב מýČלה יםו òליכני על [הרומז ְְְִִִִֵַַַַָ

מûבò)התורה] .(מת ₣ק ְִַָ

חז"ללד. אמרו ע"א)הנה נ"ה  דף  מידת (שבת  אמרה :
מאלו. אלו נשתנו מה רבש"ע הקב "ה , לפני הדין
רשעים והללו גמורים צדיקים  הללו לו, אמר
למחות  בידם היה רבש "ע לפניו אמרה גמורים .
מיחו  שאם  לפני וידוע גלוי לו, אמר  מיחו. ולא
אם רבש"ע  לפניו, אמרה מהם . יקבלו לא בהם
באנשים ויחלו וכתיב גלוי, מי להם  גלוי  לפניך
את  שמקיימין אדם בני אלו יוסף ר' תנו הזקנים,

תי"ו. ועד מא ' כולה התורה

ו"כל לשונו: וזה ס "ח  רמז שופטים ילקוט  עיין
להחזיר  מוחה ואינו  למחות בידו שסיפק  מי
בישראל שנשפכים דמים  כל למוטב, ישראל
שנהרגו  אלף ע "ב  אותם  א"ת ידיו", על נשפכים
לסנהדרי  להם היו נהרגו מה מפני בנימין בגבעת
אליעזר  בן ופנחס ויהושיע  משה שהניח גדולה
במתניהם ברזל של חבלים  שיקשרו עמהם
בכל ויחזרו מארכובותיהם למעלה בגדיהם  ויגביהו

ישראל. של עירותיהם

אחד יום לעגלון, אחד יום  ללכיש , אחד  יום
לירושלים, אחד יום  אל, לבית אחד יום  לחברון,
כיון  אלא  כן עשו לא  הם הארץ. דרך אותם וילמדו
ולזיתו, לכרמו רץ אחד  כל לארצם  ישראל שנכנסו 
ודברים מכוערים דברים  בנימין בגבעת וכשעשו
עולם כל את להחריב  הקב "ה יצא ראוים  שאינם 
אותם הרג  ומי אלף. ע"ב מהם ונפלו כולה,

עמהם. ופנחס גדולה  סנהדרי

רבה מדרש ע"א)וז "ל נ"ב דף  ְִִִָ"ýמflקòûי (איכה 
כסא  לפני קטיגוריה קפצה שעה באותו ,"ýfi חֵָ
נהרג  מהן איזה  העולמים , רבון לפניו אמרה כבוד
איזה שמך, על מוחו נפצע  מהן איזה שמך, על

שמך . על נפשו נתן מהן

הב "ח ט')והנה סי ' ח"מ מדוע(חלק  הקשה,
אחד מצינו לא עתה עד הנביא  שמואל מימות

 הרהז בת סא ְַַַ

חז"ליד ע א')מאמר עד נ "ה  ף  עלם(ת ל נר הקב"ה, לפני  הין מת אמרה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

מ רים . רעים  לוה מרים  ציקים לה ל אמר  .מא א נ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמה

עלם  ל נר לפניו מח אמרה ולא למחת ידם ואכמ "ל.]הל[היה  , ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָֹ

ולילך  כמעשיו לעשות שקינא  ישראל מגדולי
ערי  וכל ומצפה, גלגל, שנה, בכל לסבב בדרכיו
על תירוצים לומר יש ובאמת  להדריכם. ישראל
הלכה לעשות לסמוך מאד קשה אבל זו קושי '

זה. תירץ על למעשה

לסבב  דרך יש  שאם  הוא  מזה עכ"פ  לנו והיוצא
ולנהלם להדריכם  ישראל, ערי וכל ומצפה, גלגל,
לא  [שהרי הנ"ל תירוץ שייך  יהיה לא זה דרך ועל
שלח  ומי לאיש שמך ומי אתה, נביא  ולא  מנהיג
שבטי  ראשי אטו לכאן, לבוא  קראך  עבורך ,ומי
אנו  ואין  ומנהיג, רב  יש  לנו גם  הלא אתה, ישראל
עליו  שרמי' ספק  שום  בלי בודאי לך ] צריכים 
שאמר  כמו שמואל, שעשה כדרך  ולילך  לסבב
שהבאנו  מה להלן [וראה "נתתיך, "צופה יחזקאל
צופה, נקרא  בישראל רב דכל זצ"ל, חיים מהחפץ

בדור (המעתיק ) מכש"כ בזה, זה ערבים ישראל וכל [
בכמה נתקיים  אשר בעוה"ר עתה לעת הזה היתום
נתמעטו  ז "ל חכמינו ואמרו יד , אזלת מקומות

רש"י ופירש כאלוהתלמידים תלמידים  צ"ז  דף (חלק 

למוטב ) להחזירן ישראל  ידי המחזיקין לא נתמעטו ואם
עבור  הדין את ליתן עתיד הוא  בודאי כן יעשה
להוראה הגיע  הרוגיה כל עצומים בכלל שהוא
אחת  פעם לא זר , ולא ראו עיני  כי  מורה , ואינו
שדברתי  מספר, אין פעמים  אלא ושלש ושתים
בהם ניכר היה לא  שכמעט עד כאלו אדם בני עם
כשנכנסתי  ולבסוף ישראלי צלם  צורות שום 
[כמו  ורכים  וכבושים  רכים דברי  בדברים  עמהם

תורה וארא)שצותה "ישראל(בפ' "בני "אל "ויצום 
דמעות  עיניהם זלגו בנחת]. להנהיגם  פירש"י
דברים על אותנו עוררו לא  שמימינו לנו אוי  ואמרו
עלינו  ומקבלים ונשמע נעשה ומעתה כאלו.
לך  נותנים  ואנו אלינו, שתאמר מה  כל לעשות
עינינו  להאיר  עצמך  את שטרחת על תודות אלף

עכ"ל. בה. נלך  אשר  הדרך  אותנו ולהורות 

כבר לה. בעולם  והפצתם  ספרים עריכת של הדבר 
בקרבו  ע"ה אברהם אומתינו אבי בזה הקדימנו
הרמב"ם וכלשון השכינה כנפי  תחת הבריות את

ג') הלכה עכו "ם  מה' לעמוד(פ "א והתחיל ... וז "ל:

שיש  ולהודיעם  העולם  לכל גדול בקול ולקרוא
והי' לעבוד ראוי ולו העולם  לכל אחד אלוה שם 
וממלכה לעיר מעיר  העם  ומקבץ  וקורא מהלך 
קורא  והוא כנען לארץ  שהגיע עד  לממלכה
שהיה וכיון עולם  אל ד' בשם שם  ויקרא  שנאמר 
היה דבריו על לו ושואלין אליו מתקבצין העם
שיחזירהו  עד דעתו כפי ואחד אחד לכל מודיע 
ורבבות  אלפים  אליו שנתקבצו עד האמת לדרך
הגדול העיקר בלבם  ושתל אברהם  בית אנשי והם 
וישב  בנו, ליצחק והודיעו ספרים בו וחבר  הזה
ליעקב , הודיע  ויצחק  ומזהיר , מלמד  בגרר יצחק
אליו, הנלוים כל ומחזיק מלמד וישב  ללמד ומינהו
ומינהו  לוי והבדיל  כולם בניו למד אבינו ויעקב 
ולשמור  השם  דרך ללמד בישיבה והושיבו ראש 
כבר  ע"ה  אבינו שאברהם  הרי  עכ "ל. אברהם מצות
להפיץ  כדי ושלחם היהדות בעניני  ספרים  חיבר

עולם. אל שה' כך  ידי על ולהודיע

בתשובה  המחזיר  שכר גדול כמה וראה  בא

ר' ואמר וז "ל: לך פרשת חדש  בזוהר איתא
העושה אדם של שכרו כמה וראה בא אבהו
"ומלכי  דכתיב  ממה מנ"ל בתשובה לחזור  לאחר 
שנשמת  בשעה רבה חייא ר ' תני שלם". מלך  צדק
הגוף מן יוצא  לאחרים , בתשובה המחזיר הצדיק 

המקר  הגדול השר  הצדיקיםמיכאל נפשות יב 
בוראו אותם לפני מקרב שהוא  אלא  ממש קרבן ר"ל (אינו 

זכותם) גודל שם  ומספר  ה ' בהיכל יוצא ומביאם הוא 
שנאמר  צדיק, אותו של לנשמתו שלום  ומקדים
צדק  שערי שומרי ראש  מיכאל זה צדק" "ומלכי
לחם הוציא מעלה של ירושלים זה שלם" "מלך 
בואך  שלום  לו ואמר לקראתו ויצא שהקדים  ויין
של חוט עליו שימשך  יזכה בעוה"ז וגם  עכ"ל.
הכל בעיני חן ימצא וממילא  זה עבור  חסד

כ"ח : דף בתמיד כדאמרינן

אחרים  את להזהיר החובה 

העבודה ושורש  יסוד בספר שכתב מה חזי פוק 
פ "ד ) ז' בלבד(שער עצמו את להפקיע די ואין  וז "ל:

כולו  הכלל על אלא עצמו, על ההשגחה בזהירות 
למי  חלקו ואשרי  כן, גם  אחרים להזהיר יצא 
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לשונו. כאן עד בזה. הרבים  לזכות שמשתדל

הלבבות חובת ו')ובספר  פרק  השם אהבת (שער 

נפשו  אלא  מתקן שאינו מי וכן קדשו: לשון  וזהו
נפשו  שמתקן ומי  מעוטה זכותו תהי ' בלבד
שמתקן  מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות

בסנהדרין ואמרינן לשונו. כאן עד  (דףלאלקים ,

יט:) סנהדרין  פה : ב "מ ועי"ע חבירו צ"ט:; בן המלמד כל
שנאמר  עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה

בחרן" עשו אשר הנפש  "ואת

בכל כריז  כרוזא ס"ב  דף חדש בזוהר  איתא
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'
הבריות  את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
כדאיתא  ה' דרך ולמדם השכינה כנפי  תחת

וברמב"ם. בספרי

את להציל מישראל איש כל על החיוב נובע ממה
ראה  זה, על נצטווינו  היכן  ה ' מדרך  מלסור אחיו
להצלת החובה זי"ע : הק ' חיים החפץ שכתב מה

ישראל נפשות

אלקיך ה' את  מואהבת  בזריזות 

וכתוב  אלקיך, ד' את  ואהבת  בתורה כתוב
לבני  קוראים  שנהיה כוללת זו שמצוה הרמב "ם
כמו  בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו  כולם אדם 
ותרבה בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב  שאם

כשתאהב בה כן אותו, לאהוב  אדם בני ותקרא ם
הסכלים ספק  בלי קורא  אתה באמת יתעלה אותו

ידעתו. אשר האמת לידיעת  והפתאים

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

בחרן". עשו

חבירו  את איש שהזריזות בעליל רואה הנך
שאנו  ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד' דת לקיום

ובערב . בבוקר  יום  בכל קורין

מצד הרבים בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
ממש  והוא  עבר בכל גדולות פירצות הרע היצר 
מצוה טובה חלקה כל לכלות ורוצה בוער כאש
ה' יראי  של חבורה כנגדה עיר  בכל שימצא  רבה

נפשם בכל הדת זצ "ל )להחזיק להח"ח .(חוה "ד

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

חמורו  או אויבך שור  תפגע  "כי בתורה כתוב

"לא  תצא בפרשת וכתיב  לו", תשיבנו השב  תועה 
נדחים שיו את או אחיך שור את תראה
וכתב  לאחיך". תשיבם  השב מהם  וההתעלמת
ומזה לברוח שהרחיקו מורה שנדחים הרמב "ן
ממונו  על כך כל התורה חסה אם להתבונן, נוכל 
שתעה שיו או חמורו על אפילו ישראל של
הדרך  להטותו רב  עמל והוצרך הדרך  מן והרחיק
שתועה הישראלי נפש על לרחם צריך  כמה וכ "ש
ולראות  רב עמל יצטרך  אם  אפילו הדרך מן

האמת . דרך  אל להשיבו

פעמים, מאה אפילו רז"ל דרשו תשיבם" "השב
עלינו  יגיעות מאה צריך אפילו בעניננו כן וכמו
הבורא  לידיעה  אובדות צאן להטות בהם  לעסוק

.(שם)ועבודתו.

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

האובדות  הנפשות יתבקשו

שד ' השם ויראי תורה  מבעלי נמצאים  והנה
שבר  לרפאות בכחם והי' ותבונה חכמה בלבם  נתן
להרים וכשופר  בגרון לקרא  עליהם והחיוב עמנו
הזדונים ממים ההמון להציל ברבים  לדרוש  קולם
דסט "א  שלוחי וממדיחים  ממתעים  רשע מאנשי
לבם ולחזק  יתברך השם  אמונת בלבם  ולהשריש 
הקדושה תורה ללימוד לחזקם  העתים בצוק
מהם יתבקשו ככה יעשו לא  ואם  המצוות ולקיום
[יחזקאל הנביא  רמז זה ועל האובדות נפשות
חזקתם לא הנחלות  את וכו' הנבא אדם בן ל"ד]

.(שם)וכו'.

בזמננו החוטאים רוב   הדרך את  להם והודעת 
הח"ח) רבה (בזמן  מצוה   אובד כשה תועים  רק

לבעליהם  להשיבם עליהם לרחם

ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים ידי  על תועים  רק  ח"ו להכעיס שאינם 
שאינו  אובד כשה הם והרי  אותם  שמתעים 
לרחם רבה ומצוה בעליו לבית לשוב  הדרך יודע 
הנכונה הדרך להורותם התועות נפשות על
ילכו  אשר הדרך את להם  והודעת שכתוב וכמו

.(שם)בה.

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב גודל

טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר 
ואסור  להצילו שמצוה סכנה שאר  או בנהר 
ואם רעך", דם  על תעמוד  "לא דמו על לעמוד
אנשים לשכור  מחויב  בעצמו להצילו בכחו אין
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א מיםלפי  הם , ילה ולא  לה יל כל י יבת והראי  הר נים א חז"ל  ברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

 הם!!! ק על חט הרג יהדים מלין הה  ל ידם על היה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

על וכתבי  , לאמ האמת וזה ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹל מר

ה כחה "מצות לם  ספר הה  ".הענין  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר א לגאחד לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

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

דיליה .(שם)גבי

בזה  להשתדל צריך  כמה  ערבות  מדין

לא  ד' מאת  התורה שקבלנו שבעת ידוע  הנה
מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד עצמנו על
בני  שאר אצל התורה קיום  לחזק ביכלתנו שיהי'
לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה ערבים  וכלנו ישראל
לכן  וכפירש"י, וכו' ולבנינו לנו והנגלות אלקינו
חבירו  את להוציא  יכול מישראל אחד שכל הדין
ותקיעת  קידוש כגון יצא בעצמו הוא אפילו

שופר .

לשמעון  ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן ועתה
ששמעון  ורואה כתרים , אלפים  כמה על אחיו,
את  מכבר מכיר והוא עסק איזה ליקח רוצה
כל בזה ויפסיד  ומר  רע  הוא כי  ההוא  העסק
עושה ראובן הי' מההשתדלות כמה מעותיו,
שעי"ז הרע מהעסק אחיו שמעון את למנוע 
לידע האדם צריך בעניננו וכן אליו, החוב יחזור

ע עון מאיזה חבירו את  למנוע יכול ידי דאם ל
מתעצל והוא עירו אנשי את או וכדומה תוכחה

עון. באותו יתפש  בזה

ותחבולות עצות לבקש צריך  שמים בחפצי
עצמו כחפצי

שלא  במה עצמו שיפטור  האדם יחשוב  ואל
עושין  דבריו  היו שלא  מפני התורה בקיום החזיק
כחפצי  עכ "פ לחשוב  צריך שמים  חפצי כי  רושם,
הולך  עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי  עצמו
ליודעים הולך  אלא ממנו מתייאש אינו רע בענין
לתקן  תחבולות ועושה בעצתם  ושואל ומבינים 
שלבסוף הדבר ומצוי לו, עוזר והקב "ה עסקו,
שמים חפצי הי' אלו בזה ואף מהעסק , ירויח
עצות  מחפש הי' כרצונו, אצלו וחשובים שקולים
יתמוטט, שלא  הדת להקים  איך ותחבולות
וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב "ה הי' ובודאי 
הדרכים באותן ר "ל וכו', דעהו דרכיך  בכל שאמר 
בחפצי  תתנהג עצמך, בעניני מתנהג שאתה
יאיר  הקב "ה ואז ותחבולות, עצות לחפש  שמים 
וקרן  התורה קרן שיתרומם  לימינך  ויעמוד עיניך

ידך  על חומת ישראל בספר חיים החפץ  דברי תוכן  (ע"כ

הדת)

הדוחים   ליום מיום הכלל  הצלת לדחות אסור
מרצחים  בשם נקראים

הכוונה נאמנה" קריה לזונה היתה "איכה
ועל איך  ואמר , תמה הנביא ישעי ' כי לומר  אפשר
הנאמנה עיר ירושלים  קדשנו עיר  הגיע מה ידי
שבעת  בה" ילין "צדיק  אמר זה על כזונה, להיות
מכשולים, ולתקן  וצדק טוב דבר  לעשות שהגיע
בה" "ילין שאמר  וזה יום  אל מיום הדבר דחו אז
על המצוה אליהם  שבאה המצוה במעשה אבל
וזה ומיד תיכף אותה לעשות עצמם  זרזו רע דבר
מדריגה עד הגיעו כן על מרצחים " "ועתה שאמר 
לזרז צריך האדם  ליד הבאה מצוה כי התחתונה,
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לשונו. כאן עד בזה. הרבים  לזכות שמשתדל

הלבבות חובת ו')ובספר  פרק  השם אהבת (שער 

נפשו  אלא  מתקן שאינו מי וכן קדשו: לשון  וזהו
נפשו  שמתקן ומי  מעוטה זכותו תהי ' בלבד
שמתקן  מי זכיות כפי זכותו תכפל רבות ונפשות

בסנהדרין ואמרינן לשונו. כאן עד  (דףלאלקים ,

יט:) סנהדרין  פה : ב "מ ועי"ע חבירו צ"ט:; בן המלמד כל
שנאמר  עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה

בחרן" עשו אשר הנפש  "ואת

בכל כריז  כרוזא ס"ב  דף חדש בזוהר  איתא
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'
הבריות  את שקירב אבינו אברהם כמדת בריותיו
כדאיתא  ה' דרך ולמדם השכינה כנפי  תחת

וברמב"ם. בספרי

את להציל מישראל איש כל על החיוב נובע ממה
ראה  זה, על נצטווינו  היכן  ה ' מדרך  מלסור אחיו
להצלת החובה זי"ע : הק ' חיים החפץ שכתב מה

ישראל נפשות

אלקיך ה' את  מואהבת  בזריזות 

וכתוב  אלקיך, ד' את  ואהבת  בתורה כתוב
לבני  קוראים  שנהיה כוללת זו שמצוה הרמב "ם
כמו  בו ולהאמין יתעלה ולעבודתו  כולם אדם 
ותרבה בשבחיו תספר אחד  איש  תאהב  שאם

כשתאהב בה כן אותו, לאהוב  אדם בני ותקרא ם
הסכלים ספק  בלי קורא  אתה באמת יתעלה אותו

ידעתו. אשר האמת לידיעת  והפתאים

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

בחרן". עשו

חבירו  את איש שהזריזות בעליל רואה הנך
שאנו  ד' אהבת של המצוה עצם הוא ד' דת לקיום

ובערב . בבוקר  יום  בכל קורין

מצד הרבים בעוונותינו שנתרבה  כהיום והנה
ממש  והוא  עבר בכל גדולות פירצות הרע היצר 
מצוה טובה חלקה כל לכלות ורוצה בוער כאש
ה' יראי  של חבורה כנגדה עיר  בכל שימצא  רבה

נפשם בכל הדת זצ "ל )להחזיק להח"ח .(חוה "ד

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

חמורו  או אויבך שור  תפגע  "כי בתורה כתוב

"לא  תצא בפרשת וכתיב  לו", תשיבנו השב  תועה 
נדחים שיו את או אחיך שור את תראה
וכתב  לאחיך". תשיבם  השב מהם  וההתעלמת
ומזה לברוח שהרחיקו מורה שנדחים הרמב "ן
ממונו  על כך כל התורה חסה אם להתבונן, נוכל 
שתעה שיו או חמורו על אפילו ישראל של
הדרך  להטותו רב  עמל והוצרך הדרך  מן והרחיק
שתועה הישראלי נפש על לרחם צריך  כמה וכ "ש
ולראות  רב עמל יצטרך  אם  אפילו הדרך מן

האמת . דרך  אל להשיבו

פעמים, מאה אפילו רז"ל דרשו תשיבם" "השב
עלינו  יגיעות מאה צריך אפילו בעניננו כן וכמו
הבורא  לידיעה  אובדות צאן להטות בהם  לעסוק

.(שם)ועבודתו.

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

האובדות  הנפשות יתבקשו

שד ' השם ויראי תורה  מבעלי נמצאים  והנה
שבר  לרפאות בכחם והי' ותבונה חכמה בלבם  נתן
להרים וכשופר  בגרון לקרא  עליהם והחיוב עמנו
הזדונים ממים ההמון להציל ברבים  לדרוש  קולם
דסט "א  שלוחי וממדיחים  ממתעים  רשע מאנשי
לבם ולחזק  יתברך השם  אמונת בלבם  ולהשריש 
הקדושה תורה ללימוד לחזקם  העתים בצוק
מהם יתבקשו ככה יעשו לא  ואם  המצוות ולקיום
[יחזקאל הנביא  רמז זה ועל האובדות נפשות
חזקתם לא הנחלות  את וכו' הנבא אדם בן ל"ד]

.(שם)וכו'.

בזמננו החוטאים רוב   הדרך את  להם והודעת 
הח"ח) רבה (בזמן  מצוה   אובד כשה תועים  רק

לבעליהם  להשיבם עליהם לרחם

ברובן  מצוי בזמננו החוטאים אפילו ובאמת
פושעים ידי  על תועים  רק  ח"ו להכעיס שאינם 
שאינו  אובד כשה הם והרי  אותם  שמתעים 
לרחם רבה ומצוה בעליו לבית לשוב  הדרך יודע 
הנכונה הדרך להורותם התועות נפשות על
ילכו  אשר הדרך את להם  והודעת שכתוב וכמו

.(שם)בה.

תעמוד  לא מטעם בזה החיוב גודל

טובע חבירו את שרואה למי דומה והדבר 
ואסור  להצילו שמצוה סכנה שאר  או בנהר 
ואם רעך", דם  על תעמוד  "לא דמו על לעמוד
אנשים לשכור  מחויב  בעצמו להצילו בכחו אין

 הרהז בת סג ְַַַ

א מיםלפי  הם , ילה ולא  לה יל כל י יבת והראי  הר נים א חז"ל  ברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

 הם!!! ק על חט הרג יהדים מלין הה  ל ידם על היה  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

על וכתבי  , לאמ האמת וזה ,אמר ולא לונתע דה זהר ללמד  ר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹל מר

ה כחה "מצות לם  ספר הה  ".הענין  ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

זמינ ויד ע להצל יכלים   ואי ימ "ש, מהיטלער  נצלה י ראל ארץ אי הר, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אט ם !!! ְִַָָמ צצת

הקלרב מהגה"צ מע לי  ס ר א לגאחד לי יה דה  עלרי זצוקללה"ה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

.דה ההר על  ה ם ספר  ְֵֵֶַַַַַַָָֻמח ר

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

דיליה .(שם)גבי

בזה  להשתדל צריך  כמה  ערבות  מדין

לא  ד' מאת  התורה שקבלנו שבעת ידוע  הנה
מה כל שנקיים אם כי קבלנו בלבד עצמנו על
בני  שאר אצל התורה קיום  לחזק ביכלתנו שיהי'
לד ' הנסתרות כמ"ש לזה, זה ערבים  וכלנו ישראל
לכן  וכפירש"י, וכו' ולבנינו לנו והנגלות אלקינו
חבירו  את להוציא  יכול מישראל אחד שכל הדין
ותקיעת  קידוש כגון יצא בעצמו הוא אפילו

שופר .

לשמעון  ערב  נעשה ראובן אם  נתבונן ועתה
ששמעון  ורואה כתרים , אלפים  כמה על אחיו,
את  מכבר מכיר והוא עסק איזה ליקח רוצה
כל בזה ויפסיד  ומר  רע  הוא כי  ההוא  העסק
עושה ראובן הי' מההשתדלות כמה מעותיו,
שעי"ז הרע מהעסק אחיו שמעון את למנוע 
לידע האדם צריך בעניננו וכן אליו, החוב יחזור

ע עון מאיזה חבירו את  למנוע יכול ידי דאם ל
מתעצל והוא עירו אנשי את או וכדומה תוכחה

עון. באותו יתפש  בזה

ותחבולות עצות לבקש צריך  שמים בחפצי
עצמו כחפצי

שלא  במה עצמו שיפטור  האדם יחשוב  ואל
עושין  דבריו  היו שלא  מפני התורה בקיום החזיק
כחפצי  עכ "פ לחשוב  צריך שמים  חפצי כי  רושם,
הולך  עסקו אפילו ידוע עצמו ובחפצי  עצמו
ליודעים הולך  אלא ממנו מתייאש אינו רע בענין
לתקן  תחבולות ועושה בעצתם  ושואל ומבינים 
שלבסוף הדבר ומצוי לו, עוזר והקב "ה עסקו,
שמים חפצי הי' אלו בזה ואף מהעסק , ירויח
עצות  מחפש הי' כרצונו, אצלו וחשובים שקולים
יתמוטט, שלא  הדת להקים  איך ותחבולות
וזה ועזר, עצה לו ממציא הקב "ה הי' ובודאי 
הדרכים באותן ר "ל וכו', דעהו דרכיך  בכל שאמר 
בחפצי  תתנהג עצמך, בעניני מתנהג שאתה
יאיר  הקב "ה ואז ותחבולות, עצות לחפש  שמים 
וקרן  התורה קרן שיתרומם  לימינך  ויעמוד עיניך

ידך  על חומת ישראל בספר חיים החפץ  דברי תוכן  (ע"כ

הדת)

הדוחים   ליום מיום הכלל  הצלת לדחות אסור
מרצחים  בשם נקראים

הכוונה נאמנה" קריה לזונה היתה "איכה
ועל איך  ואמר , תמה הנביא ישעי ' כי לומר  אפשר
הנאמנה עיר ירושלים  קדשנו עיר  הגיע מה ידי
שבעת  בה" ילין "צדיק  אמר זה על כזונה, להיות
מכשולים, ולתקן  וצדק טוב דבר  לעשות שהגיע
בה" "ילין שאמר  וזה יום  אל מיום הדבר דחו אז
על המצוה אליהם  שבאה המצוה במעשה אבל
וזה ומיד תיכף אותה לעשות עצמם  זרזו רע דבר
מדריגה עד הגיעו כן על מרצחים " "ועתה שאמר 
לזרז צריך האדם  ליד הבאה מצוה כי התחתונה,



 הרהז בת ְַַַ סד סד סד סד 

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין]ו ל[מ לתא" י כל יהדי ל די  דה לן ה הר לתר ם  התחיל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

ונ מ לה להר ע ל להיעהיה  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה גמרה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי  דה ההר  ספר את מס העלמי " ההר "מפעל אנ י י ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם תא הנה, חדי  לי"ב רכים  בי "ב הד ס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס"ט כסלו [מל' נים  ג' לפני  טבת  חד עה, יצקה עפרת ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

אנים מלי ן וחזר .[2009 בינואר 18ל 2008 דצמ ר 27 ין ולמסרם  – טבת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָכ"ב

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָלביתם ,

הי אחר הערבים  רק הילים  רב ,מ בית ,חד ען  תב, היה בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אנים ה אצלנ  עבד הא ב עת לה וכל ,מ לבית להיע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצריכים 

אל לידך  הבאה מצוה כמ"ש תיכף ולקיימה בה
לאנדא)תחמיצנה ר"י בשם הנפש  .(רפואת

לו.

ד ה הז הר ל ד  להתחק רר ְְְְְִִִֵַַַַָהתע

ידע ýה'אחינýו'ÿה₣רים ה'óראלי' נב ₣נים, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ
Łòדýע ò₣דčה הþהר ùלýflד לעסק  ýננ₣ùְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית

ל ýמס úל הòŽמה את מ ₣מטהר  וט₣בה ùרכה כל ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻ
ùאצ ùע " "מ₣רה ùספר ₣ זלה"ה החיד"א (ב ,òתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

למד ) על מר₣מם הז ₣הר  ספר "fiי ýflד  לò₣נ₣: ְְְִֵֶֶַַַָָוזה
Łòטעה ואף קאמר  מאי  ידע  לא  úòùם fiְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹיýflד,
ע "ל לòŽמה...", úד₣ל יק ýן והýא ùְְְִִִַַַָָָָקריאת₣,

הז ₣הר זלה"ה. ùלýflד להתח þק ý התע₣רר ן  ְְְְְִִִֵֵַַַַעל
ò₣דčבהýתò קיט)מ ₣ לה'(הfiים לעó₣ת "עת ְְֲִִֵֶַַַָָ

ת₣רת�", ýרההפר₣ה את  מפירים  רב שהערב (ýבא ýר₣: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ה ôכינה לכב ₣ד  ýזמן עת ולעó₣ת להתחþק ýעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמ ýטל 

(ü יכינòý קב"ה  ýליחדא זמן ה čד₣òה, ýהþò מýôם  , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וכŁדýע הז ₣הר הúאýלה, בלימýד  לýיה  הúא ýלה  ל ְְְְְִַַַַַַָָָָָ

,ò₣דčהò₣ דčה ùז₣הר ý אמרò מ:)וכמ₣ ח"ב (ז₣ה "ח  ְְְֶַַַַָָָ

ûייתי  עד עלמא  יקŁם  ûא דדרא ýזכ" û₣ר₣: ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָעל
הז₣הר  fiיýflד ùòזכýת וכŁדýע  מòיחא" ְְְְִִֶַַַַַָָָמלא 
וע₣ד ùרחמים גלýתא מן יפק ýן והאדר₣ת ò₣דčְְְְְֲִִִִַַָָָָה
ýב ýčנים. ò₣דčה ùז ₣הר  כמ"ש לנžי₣ן. ýיצטרכ ְְְְִִִִַַַָָָֹלא

לת א  נòא ùני  "וכflה איתא : ו' ýְְְִִֵַַַָָָָָבýčן
לת א  יתגלי ד  ילû חיב ýרא  מהאי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָיתćרנסýן
ûר₣ר  וקראת  üבגיניý י₣מŁא , ùס₣ף ùתראה ùְְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא 
מהימנא  רעיא אמר נóא  ýבפרòת ýגו'". ùְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹארץ 

ùרחמי". גלýתא  מן יפק ýן ûא ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ùספרא

 הרהז בת סהְַַַ

 ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  מעת 2630  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלער

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מ י י ם  בר המח ק" ה"הר את נ נ ים אם  הר)מ ה, ה מי" בפרט("ף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

ז הר הט  את  הדיס ליט"א מאלי י כר ניה ר י  הגה"צ י יבה הרא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהם 

לסם ללמד  קל יכל אחד  ל דלת אתת עם רכים  18 רם עם דְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה

האמרה  הר"י  להבטחת נזה מ קרב אז אחת , נה  דה הזהר ל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאת

 י יפקן ההר  ספר האי איה ח י מאילנא למטעם יראל דעתידין "בגין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלעיל

רחמי ". גלתא  ְֲִֵַָָמן

אמרי  רא י ייבת וראי הר נים ל ע הגיאה את נע ה  לא  ורתי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

 יד אל ???ידענ לא יד אל זצ"ל!!! הם על הגה"צ קל למע ְְְִִִַַַַַַַַַַַָָָֹֻרצ

י ראל!!! עם  את להיל יכלנ ְְְִִֵֶַַָָֹֹלא

מאסר מפחיד חים ס ר מקוה.החפץ  ענין זצ"ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּפ סוּ לה? מקוה יׁש  זּ וֹ  ׁש בּ עירה ידעּת  האם  מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי יׁש אלוּ 
ּכ ן! א ׁש יב

אכתעירה  היה לא קם אחד לאף ה קמית, ה קוה נפסלה מראדין הרחק לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לם כהיע עיר , תלא לעבר ח ים  החפץ החליט ואז ה קוה, את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלתן

ר ה  להיד   מב עיר , נמצא  הא  להם  והדיע העיר , ל את לכס  לח  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהא

, על  עירה מע ה נסת. הנסת בית לבית בא החנית  את לם ואז סגר , ְְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ואמר : ח ים  החפץ ְִֵֶַַַָָָתח 

מאיררתי! יראל איב  ? מ מה  אתי  אל י העלין לעלם י אלא יע , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

סלה? מקוה  י ז עירה ידע האם  ןאתי  י אלאיב  ואי ואז , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עית?, מה למע א תי  רצ ולא ה ק ם, בי את והזהרי לעירה  סעי איב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אתכם  הזהרי אני כתב  לי מסר מם מב אני לכן  .ק לי, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

הרה וכל קריאת לפני  לימה חים החפץ עלה אז הקוה, את לתן ,ל עזר לא זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

את לתן מד כף סף אספ עד רה  לקרא לכם נתן  לא  אני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹואמר:

הקוה. את נות הוי . וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָהקוה,



 הרהז בת ְַַַ סד סד סד סד 

העלם ,הגה"צ על רצה ימ"ש היטלער  לחמת ראה זצ"ל אלג  לי יהדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָרי 

ה הדים ל את לאד להר ג  להמיד הדה לארצנ יע מאד   פחדְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ח "ו. ונ ים טף זקן ועד  ְְִִֵַַַַָָמער

אמר:על יפקןן א "ספרא  ,ד ה הר תב  יחאי  ן מען  ורי  הית  ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

להבין]ו ל[מ לתא" י כל יהדי ל די  דה לן ה הר לתר ם  התחיל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

 דה ההר על הראן הפר לאר  צא י ם  ואמר  , דה ההר את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוללמד

אז  ה הר, מ פר  הראן  רה לאר צא  י ם היה  וכ דלה, מלה לר ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָיהיה

ונ מ לה להר ע ל להיעהיה  זממ הצליח  ולא  ימ "ש. היטלער ל הלחמה גמרה ְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הדה. ְְְֵַַָלארצנ

כמציםר ם ערבים  לי ן  וחצי אחד מעט וי מא, לרחמי  זקקים   אנ ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ההר את ילמד אם  טחים,  אנ לכן ח"ו, יה דים  מלין 15 את  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלח ל

אחת , נה ההר ל יגמר אחד ל וכ ת, 15 עד  ער  וי ם י ם כל דְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה

החרדית עדה ה "ץ חברי ל הר נים ד לי תב  מ מ יח, מחבלי נ צל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואי

יפק ן א  ספרא  ע"ה יחאי  ן  מען רי  הבטחת  תרפ"א נת עיה"ק ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָירלים

רחמי . גלתא ְֲִֵַָָמן

סדרואכן , לפי  דה ההר  ספר את מס העלמי " ההר "מפעל אנ י י ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

נפסקה  מ הם תא הנה, חדי  לי"ב רכים  בי "ב הד ס המי, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָהף

עד תשס"ט כסלו [מל' נים  ג' לפני  טבת  חד עה, יצקה עפרת ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלחמה 

אנים מלי ן וחזר .[2009 בינואר 18ל 2008 דצמ ר 27 ין ולמסרם  – טבת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָכ"ב

בעת. ה  בר ק ה גלת   הי אחרי  ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָלביתם ,

הי אחר הערבים  רק הילים  רב ,מ בית ,חד ען  תב, היה בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אנים ה אצלנ  עבד הא ב עת לה וכל ,מ לבית להיע  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹצריכים 

אל לידך  הבאה מצוה כמ"ש תיכף ולקיימה בה
לאנדא)תחמיצנה ר"י בשם הנפש  .(רפואת

לו.

ד ה הז הר ל ד  להתחק רר ְְְְְִִִֵַַַַָהתע

ידע ýה'אחינýו'ÿה₣רים ה'óראלי' נב ₣נים, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָ
Łòדýע ò₣דčה הþהר ùלýflד לעסק  ýננ₣ùְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹֹוית

ל ýמס úל הòŽמה את מ ₣מטהר  וט₣בה ùרכה כל ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֻ
ùאצ ùע " "מ₣רה ùספר ₣ זלה"ה החיד"א (ב ,òתב ְְְְִִֶֶֶַַַָָ

למד ) על מר₣מם הז ₣הר  ספר "fiי ýflד  לò₣נ₣: ְְְִֵֶֶַַַָָוזה
Łòטעה ואף קאמר  מאי  ידע  לא  úòùם fiְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹיýflד,
ע "ל לòŽמה...", úד₣ל יק ýן והýא ùְְְִִִַַַָָָָקריאת₣,

הז ₣הר זלה"ה. ùלýflד להתח þק ý התע₣רר ן  ְְְְְִִִֵֵַַַַעל
ò₣דčבהýתò קיט)מ ₣ לה'(הfiים לעó₣ת "עת ְְֲִִֵֶַַַָָ

ת₣רת�", ýרההפר₣ה את  מפירים  רב שהערב (ýבא ýר₣: ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ה ôכינה לכב ₣ד  ýזמן עת ולעó₣ת להתחþק ýעלינ ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָמ ýטל 

(ü יכינòý קב"ה  ýליחדא זמן ה čד₣òה, ýהþò מýôם  , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וכŁדýע הז ₣הר הúאýלה, בלימýד  לýיה  הúא ýלה  ל ְְְְְִַַַַַַָָָָָ

,ò₣דčהò₣ דčה ùז₣הר ý אמרò מ:)וכמ₣ ח"ב (ז₣ה "ח  ְְְֶַַַַָָָ

ûייתי  עד עלמא  יקŁם  ûא דדרא ýזכ" û₣ר₣: ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָעל
הז₣הר  fiיýflד ùòזכýת וכŁדýע  מòיחא" ְְְְִִֶַַַַַָָָמלא 
וע₣ד ùרחמים גלýתא מן יפק ýן והאדר₣ת ò₣דčְְְְְֲִִִִַַָָָָה
ýב ýčנים. ò₣דčה ùז ₣הר  כמ"ש לנžי₣ן. ýיצטרכ ְְְְִִִִַַַָָָֹלא

לת א  נòא ùני  "וכflה איתא : ו' ýְְְִִֵַַַָָָָָבýčן
לת א  יתגלי ד  ילû חיב ýרא  מהאי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָיתćרנסýן
ûר₣ר  וקראת  üבגיניý י₣מŁא , ùס₣ף ùתראה ùְְְְְְִֵַָָָָָָָָָדרא 
מהימנא  רעיא אמר נóא  ýבפרòת ýגו'". ùְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹארץ 

ùרחמי". גלýתא  מן יפק ýן ûא ְְְְֲִִִֵַָָָָ"ùספרא

 הרהז בת סהְַַַ

 ואחר  המי , לד  דה ה הר את לס ר  הפסק, לי  לעת  מעת 2630  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלער

ההר הפר גמר  ן וגם  מהטילים , מ ית ל את היל  הד ל  הס   לנ ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָנ דע

ל למקם קר ב אחד טיל רק [והיע ה לחמה. נגמרה  מ הם   ת א דְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָה

לם]. קרה א ד ל  נס  היה וגם  אט ם, צצת ם   צבאי  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹמחנה

דע.וגם מאד ד לים  נים   הי יצקה עפרת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ

 לפניוראינ עד ההר, ספרי  הד סת ידי  על ר הגלים , הים  את עינינ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

בר י  דה ההר  הפצת עסקים רק לר ים , א תם ק חְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ליים . ְִִִנים 

רק בזכת ,הינ מ לתא ", יפקן א "ספרא דה ההר ברי מיתק זה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

להבין נ כל  כעת ,עלינ עברה  ה ט ה הלת מן  יצא  הפר  ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻגמר 

מ י י ם  בר המח ק" ה"הר את נ נ ים אם  הר)מ ה, ה מי" בפרט("ף , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

ז הר הט  את  הדיס ליט"א מאלי י כר ניה ר י  הגה"צ י יבה הרא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהם 

לסם ללמד  קל יכל אחד  ל דלת אתת עם רכים  18 רם עם דְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה

האמרה  הר"י  להבטחת נזה מ קרב אז אחת , נה  דה הזהר ל ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאת

 י יפקן ההר  ספר האי איה ח י מאילנא למטעם יראל דעתידין "בגין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלעיל

רחמי ". גלתא  ְֲִֵַָָמן

אמרי  רא י ייבת וראי הר נים ל ע הגיאה את נע ה  לא  ורתי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

 יד אל ???ידענ לא יד אל זצ"ל!!! הם על הגה"צ קל למע ְְְִִִַַַַַַַַַַַָָָֹֻרצ

י ראל!!! עם  את להיל יכלנ ְְְִִֵֶַַָָֹֹלא

מאסר מפחיד חים ס ר מקוה.החפץ  ענין זצ"ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּפ סוּ לה? מקוה יׁש  זּ וֹ  ׁש בּ עירה ידעּת  האם  מעלה ׁש ל דּ ין בּ בית אוֹ תי יׁש אלוּ 
ּכ ן! א ׁש יב

אכתעירה  היה לא קם אחד לאף ה קמית, ה קוה נפסלה מראדין הרחק לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לם כהיע עיר , תלא לעבר ח ים  החפץ החליט ואז ה קוה, את ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלתן

ר ה  להיד   מב עיר , נמצא  הא  להם  והדיע העיר , ל את לכס  לח  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהא

, על  עירה מע ה נסת. הנסת בית לבית בא החנית  את לם ואז סגר , ְְְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ואמר : ח ים  החפץ ְִֵֶַַַָָָתח 

מאיררתי! יראל איב  ? מ מה  אתי  אל י העלין לעלם י אלא יע , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

סלה? מקוה  י ז עירה ידע האם  ןאתי  י אלאיב  ואי ואז , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עית?, מה למע א תי  רצ ולא ה ק ם, בי את והזהרי לעירה  סעי איב, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אתכם  הזהרי אני כתב  לי מסר מם מב אני לכן  .ק לי, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

הרה וכל קריאת לפני  לימה חים החפץ עלה אז הקוה, את לתן ,ל עזר לא זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

את לתן מד כף סף אספ עד רה  לקרא לכם נתן  לא  אני  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹואמר:

הקוה. את נות הוי . וכ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָהקוה,



 הרהז בת ְַַַ סו סו סו סו 

מיללה אפר  ידע האם  יהדה! ל ם  מעלה, ל ין בית אתי  אל י כן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אט ם? מצצת י ראל עם ְְִִֵֶַַָָָאת 

ן.איב, ִֵָ

אללזה?י עית  מה ְֲִִֶַָָָ

הרניםא יב, ל האמת את  רת ואמרי  הז ה"ק, על ספרים  מיליני הד סי  ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רא י הם   ד ה זהר ללמד  הם להל אמרים  א י יבת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהרא י

למידי ספרי 140 מבאים  וגם – עמים  172 ז ה"ק תב  זה [ל רב, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהערב 

וכל ספרים 17 הל והדס י  מקמת, מראי 310 הל  ס – זי"ע ט ב ם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹעל

מ י ראל לכלל יעים  האס נת ל על אמים  והם  זה], את לראת יכל ידיאחד  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מעלה. ל ין  בית תקל החידי האמת זה .מ י ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָי ם

זוֹ  לצים  מוֹ ׁש ב איזה יׁש ב. א  לצים רב.(לילי"ת)וּ במוֹ ׁש ב ערב ׁש ל  אּמ ם  
לצּ דּ יקים בּ מוֹ ׁש בם מט ּמ אים  רב ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. ּכ נדּ ה מטּמ אה ׁש היא

בּ יניהם ׁש יּ וֹ ׁש בים
ע"ב)זהרבני כ"ז ף י "ג  עצת(יקן הל לא א ר  האי "ארי  הסק על , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

  האי ל ת תה א רי   וגו' רעים ,רעים " עצת הל לא "א ר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יב" לא  לצים במ ב עמד  לא  חטאים  ר(א ס ק א רק .(הילים ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נאמרהאי .ארי ועליה הרא ים  לכל  רא אהי "ה. אר אהי "ה ז)ה א  רא)יר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יד. ל פילין ז אר מן.  רא וד ת . רא ל  פילין וזה רמל.  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעלי

הארי  זה לבת מ חים  ב(ת ם  א רי  ם ראי "ת  ן תב(ועל  הא  (רא יתזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זכה ל) מי הד ה] הכינה את עלים  היקים [הם נת. א רני  י  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָארי 

ט ב  העת עץ ל מד  רעה  עצה היא רעים . עצת הל לא אר ה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלי נס 

ונח)ורע. סמא "ל  זה  הרעים. אמר(מי ז ח אים. ר איזה עמד. לא ח אים בדר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(ל וגו'.(מלי יה מחתה  אכלה  מנאפת אה  ר איזהן יב. לא לצים במב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ז לצים ער(לילי"ת)מ ב ל רבאם ערב וכן  מבה . נה  מט אה היא רב. ]זל[ב  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וז "ל:לז. הזוהר, מטעמי בספר 

לכל יז הם לגאלה, מאמינים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָהצ ים

המבטחת: ְַַָהבת 

ואמר, י₣סי ר ùי מא)ćתח  יב₣ýò(י òעיה הן ְְְִִֵֵַַַַָָָ
הýא   ריù ק ýדòא זמין וג₣'. ù הŽחרים  ל ý למְְְְְֱִִִִֶַָָָָָוי
ידי  על ûקאמר  טבאן, אינýן ל ליóראל. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלמע ùד

קò₣ט... לנביאי את לי óראל  לעó₣ת הקù"ה  (עתיד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ùגלýת...) עליהם  ý וסבל האמת, נביאי  ýאùתנŽò אבלה ÿ₣ב ₣ת ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אינýן  ל וחמאן ספרין, ćתחין מדרò₣ת , לבי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאזלין
ùא ₣רייתא, תיבין וחמאן flחכן, ûקא ְְְְְְִִַַָָָָָָָָטבאן,

ýמתנחמין  ,ýעלייה ה ýא  ריù קýדòא  ל₣ן ְְְְְְֲֲִִִַַַַָדאבטח 
ùספרים ùגל₣תה₣ן... ýרא אòר  מעמד  ýהחזיק (וי óראל  ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה òי"ת...) òהבטיח וה ÿ₣ב ₣ת ההבטח₣ת ל  את  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָה čד ₣òים

ל מאי .�ù הŽחרים  ל ýלמוי ýò₣יב הן ûא, ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָועל
ùגלýתא  אעל� ùרגז  נחיריה₣ן דאתקפ ₣ .�ù ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹהŽחרים 
דיחמ ýן  טבין מ ל ýלמוי ýò₣יב זמנא. ùההýא ûְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָא .

לי óראל. òהאמיןלה₣ן מי  òרק ה Žביא התנùא זה (ועל  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

רב והערב  ùגאýלה, ל óמ₣ח Łזה  הýא  ה Žבýאה  לקýŁם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָוציćה 

מקלי ćת  להינצל והר ₣צה  – ההבל אחרי  ýהלכ י  ýלמוי ýò₣ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיב

òה Čילה נח תיבת ,ò₣דč ה ùז₣הר לעס ₣ק מ ýכרח רב ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהערב

 הרהז בת סז ְַַַ

ע"ב ).מהýùflל ) קפ"ח ûף תõא י  ćר òת ò₣דč ה (ז ₣הר ִִֵַַַַַַָָָָ

לעסק מכרח רב הערב מקלית להינצל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהרצה

מהל הילה נח תיבת ,דה ְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹבזהר

רשיעייא , רב ערב  שמהערבואינýן הרòעים (וא₣תם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זמנא,רב ) ùההýא ýהù לפני דיתקיים  ùהם (יתקיים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

התýב:) הòflיח יב )ùיאת ויČרפ û)ýנŁאל  ýנùיתל ýררùית ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ר òעים . ýיעò והר ùי óראל )רùים úמýר  ùירýר יהיה  (òאז ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ

מòנה. מארי אינýן :ý נùנהיתלòflה ùעלי  ýfiא) ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ה ₣רה ) fiי ýflד ידי  על  ýיתבררòČזרעא וי אינýן :ýרפ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
עflא. òûאר העם ק ûי òא òאר òל  ò₣דč ה (וזרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ýצדקה ) ט₣בים ýמעóים מצו₣ת ידי על  ýררù א יתýה הדא  ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
יג )ûכתיב, הסף.(זכריה  את צרף (ûהיינýýצרפים  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ

לצדקה ) Žò₣תנים  סף ידי אינýן על רòעים, ýיעò והר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
רב . י óראל )ערב מלל  ý יצא רב הערב ýfiוא) ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

יב ) קùלה,(ûנאל מארי אינýן ,ýיבינ והóflילים  ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ה ₣רה ) ùס ₣ד₣ת òע₣סקים  ýfi א הם ûא מר (וה óflילים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

יב )ùה₣ן הרקיע.(ûנŁאל זהר ýיזהיר והóflילים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
ספר  ûאקרי ûא , ùזהר  מûòלין ûקא אינýן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאfiין

ספר הþהר , הŽקרא ה þה  ùא₣ר òע₣סקים ה ûČיקים  הם ýfiא) ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נח ,הז₣הר) תיבת ýאיהûילČflô נח תיבת (òהýא  ְְְִִִִֶֶַַַַַַַֹֹ

וòבעמהýùflל ) מעיר, òנים üù דflתנ òין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מćòflחה. òýנים מעיר, אחד ýלזמנין flְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמלכýתא .
רק  הýùflל , לפני  ל יבה  להי נס  ýזכ ýלם fiòא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(òמ₣

י  ,ò₣דč ה הז₣הר ידי  על להינצל ýיז והóflילים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה þריזים

א') ćס ýק  ג' (ćרק ùמלאכי òתýב  מ₣ קצר, הŽני ה þמן  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
אל יב ₣א ýפתא ₣ם  לפני  רû ýפנה מלאכי òְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ₣לח
הùרית  מלאý מבק òים אם  א òר  האד₣ן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיכל₣
צבק₣ת) ה' אמר ùא הŽה חפצים  אם ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאòר 

ה čד₣ò)דבה₣ן ùז₣הר לעס ₣ק ý זŁò ýfiאù)יתקיים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
א) òליכ ýה ò).ýמ₣ת היא₣רה הfiŁ₣ד הùן (להי ₣ת ל ְְְְִִִֵַַַַָָ

ùמהרה ,ý צדקינ מòיח ćני לק ùל ýמהראò₣נים  ùנים, ùְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָבחינת

(ýימינùהùס על וכלא ûא, ûספרא  üא ₣ר ודא  ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹ
.ילû,מ ₣תיהםòנù יאיר ò₣דčה ז₣הר  ספר òל הא₣ר (וזה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ò₣דč ה הרùò"י  ùזכýת זה ćרòת .וכל ò₣ דč ה (ז₣הר  ְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ז₣הר  יקýני ועŁן ע "ב , קנ"ג ûף  מהימנא, רעיא  ùְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָהעל ₣ת�

נ"ד ) נ"ג , עýflד  כ"א  ִַיקýן 

:üמòל fiòא  ה₣רה ôתב עסק  מה והŽה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ûמûòלי  אינýן ל ýfiואפי ûבריו ùְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָתח fiת
הי₣ת  עם .'ý וכ ýלגרמיה ûעבדי חסד ל ùְְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָא ₣ריתא 
ýעו₣נ₣תינù זה ýנŽזמù ýבפרט מבאר, òćòְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹט ₣
אצל üù לחת קרûם נע óית ה₣רה אòר  ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהרùים 
מנת  על ù₣רה עסקם אòר  ₣רה ùעלי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָקצת
מלל להי₣תם  וגם יתר₣ת, והžפק₣ת  ćרס ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָלקùל
òמם להי₣ת  סנהדרא₣ת , ודיני יòיב₣ת, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָראòי

לאנòי  ùמעóיהם וד ₣מים  הארץ  ùכל נ₣דף ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוריחם 
ועčר  ôùמים, ₣ò ורא מג ûל הù₣נים  הפלגה ûְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ₣ר 
התýב   אחר ôתב  מה היא מעóיהם  ֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָס ùת
ùפרòת  הþהר  ùספר תýב òם. ý לנ ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹונעóה

כ"ה :)ùרא òית א fiה(ûף  ćסýק על לò₣נ ₣ וזה ְְְִֵֵֶֶַַָ
ùערב  òי flינים  òחמôה והארץ , הôמים  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ₣לד₣ת
ùú₣רים, ת הŽקרא  הýא מהם  מינים, הג' ýמן ְִִִִִִֵֶַַַַָרב ,
אנòי  מע₣לם א òר  הùú₣רים הflה  א מר  ý עלייהûְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ùה₣ן ûא מר  ûא fiין מžטרא  ואי ýŽן (ùרא òית הôם, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

òםיא) ýלנ ונעóה וג₣' ýמגûל עיר  ýלנ נבנה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהבה
ספר  ùה₣ן וòויין מדר ò₣ת ùýי כנסŁ₣ת ùי ùְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָבנין
למעùד א fiא ,üמòל וfiא ,ü יòרי על ועטרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ₣רה
ל úùמרא : ýאמר הþאת הת על והŽה .'ýוכ ְְְְִֵַַַַַָָָָֹל₣ן
òלית₣ Žòהפכה ל₣ נח üמòל fiòא ù₣רה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהע ₣סק

הע₣לם. לאויר  יצא ולא ćניו ְֲִַַָָָָָָֹעל
:üמòל ע ₣סקין òאין האנ òיםראיה ואמנם  ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

עסקםהא  ל י ùאמרם  וענוה üימ מראים fiה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ר ùי  הŽא הúד₣ל החכם  והŽה .üמòל הýא  ùְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ₣רה
הýא   fiòא  עליהם העיד  הôל₣ם עליו ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמאיר 
ז₣כה üמòל ù₣רה הע ₣סק ל ללýת לò₣ן ùְְְְְִֵֶַָָָָָָאמר ₣
ונע óה ₣רה רזי  ל₣ ýמג fiים  'ýוכ הרùה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדברים 
מאליו  הflת ùúר ýכמעין וה₣ל ć₣סק  òאינ₣ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנהר 
טćין  טćין ýלה₣ציא üù ýלעŁן לטרח הצטרכ ₣ ùְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָֹלי
òאינ₣ י₣רה זה הŽה הžלע, מן ה₣רה מימי òִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל
א òר  ò האי זה ýמי ,ü הלכת ü מòל ù₣רה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָע ₣סק
הþאת  הòflנה ùרא₣ת ₣ ûמע ₣ת  עיניו ýלþי ְְְְִִִֵַַָָָֹֹלא

ýפחיתýת ₣. חסר ₣נ₣ עלור₣אה וויטאל חŁים ר ùי  (הקûמת  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ

כ"ח) ćרק הז₣הר א₣ר ועŁן – ההקûמ₣ת .òער ְְֵֶֶַַַַַַַָ

ל ההר, ספר עסק אינ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב

וראת, טע ת ו ולחץ, מפה  הא רתְְְִַַָָָָָֻ

ם , מאנ י להית  אא רה  עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ

על להרר  הר דל ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית 

בואי   חים חלק ולא חים  ל ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהרת,

חים  ארחת ייג ְִִַַָֹלא

וכתבי  ות ýčנים הþהר ùספר  ע ₣סק òאינ₣ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי
טע ýת  ₣fiו ולחýץ , מõפה הýא  ₣רת₣ ל ְְֲִִַָָָָָָֻהאר"י,
מאנòי  להי₣ת  א fiא ù₣רה ע₣סק  ואינ₣ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָורflאýת ,
על ýלהóרר  הû₣ר úד₣ל òורא רב להי₣ת òְְְְְִִֵֵַַַָֹם ,
ýבוûאי   ùחŁים  חלק ולא  ח Łים ל₣ ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהùר Ł₣ת,
ה þהר  לýflד  ידי  על אfiא  חŁים ארח₣ת  יõיג ְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא
הþה ûù₣ר ùלבד : ויטאל ח Łים הרב  מרן ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָוכתבי
ותýčנים הþהר ùספר ע ₣סק  òאינ₣ מי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהאחר ₣ן,
ùלýלה ,òפŽל òflמ ח Łים òהם האר "י מרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכתבי
נאמנה ידע ýפ ₣סקים, ýבתלמ ýד  ýבמòנה  ùְְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָמקרא



 הרהז בת ְַַַ סו סו סו סו 

מיללה אפר  ידע האם  יהדה! ל ם  מעלה, ל ין בית אתי  אל י כן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אט ם? מצצת י ראל עם ְְִִֵֶַַָָָאת 

ן.איב, ִֵָ

אללזה?י עית  מה ְֲִִֶַָָָ

הרניםא יב, ל האמת את  רת ואמרי  הז ה"ק, על ספרים  מיליני הד סי  ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

רא י הם   ד ה זהר ללמד  הם להל אמרים  א י יבת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹוהרא י

למידי ספרי 140 מבאים  וגם – עמים  172 ז ה"ק תב  זה [ל רב, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהערב 

וכל ספרים 17 הל והדס י  מקמת, מראי 310 הל  ס – זי"ע ט ב ם ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹעל

מ י ראל לכלל יעים  האס נת ל על אמים  והם  זה], את לראת יכל ידיאחד  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מעלה. ל ין  בית תקל החידי האמת זה .מ י ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָי ם

זוֹ  לצים  מוֹ ׁש ב איזה יׁש ב. א  לצים רב.(לילי"ת)וּ במוֹ ׁש ב ערב ׁש ל  אּמ ם  
לצּ דּ יקים בּ מוֹ ׁש בם מט ּמ אים  רב ערב וכן בּ מוֹ ׁש בה. ּכ נדּ ה מטּמ אה ׁש היא

בּ יניהם ׁש יּ וֹ ׁש בים
ע"ב)זהרבני כ"ז ף י "ג  עצת(יקן הל לא א ר  האי "ארי  הסק על , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

  האי ל ת תה א רי   וגו' רעים ,רעים " עצת הל לא "א ר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יב" לא  לצים במ ב עמד  לא  חטאים  ר(א ס ק א רק .(הילים ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נאמרהאי .ארי ועליה הרא ים  לכל  רא אהי "ה. אר אהי "ה ז)ה א  רא)יר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יד. ל פילין ז אר מן.  רא וד ת . רא ל  פילין וזה רמל.  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹעלי

הארי  זה לבת מ חים  ב(ת ם  א רי  ם ראי "ת  ן תב(ועל  הא  (רא יתזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זכה ל) מי הד ה] הכינה את עלים  היקים [הם נת. א רני  י  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָארי 

ט ב  העת עץ ל מד  רעה  עצה היא רעים . עצת הל לא אר ה, ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלי נס 

ונח)ורע. סמא "ל  זה  הרעים. אמר(מי ז ח אים. ר איזה עמד. לא ח אים בדר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(ל וגו'.(מלי יה מחתה  אכלה  מנאפת אה  ר איזהן יב. לא לצים במב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ

ז לצים ער(לילי"ת)מ ב ל רבאם ערב וכן  מבה . נה  מט אה היא רב. ]זל[ב  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וז "ל:לז. הזוהר, מטעמי בספר 

לכל יז הם לגאלה, מאמינים ְְְְֲִִִִִֵַַַָָהצ ים

המבטחת: ְַַָהבת 

ואמר, י₣סי ר ùי מא)ćתח  יב₣ýò(י òעיה הן ְְְִִֵֵַַַַָָָ
הýא   ריù ק ýדòא זמין וג₣'. ù הŽחרים  ל ý למְְְְְֱִִִִֶַָָָָָוי
ידי  על ûקאמר  טבאן, אינýן ל ליóראל. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלמע ùד

קò₣ט... לנביאי את לי óראל  לעó₣ת הקù"ה  (עתיד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ùגלýת...) עליהם  ý וסבל האמת, נביאי  ýאùתנŽò אבלה ÿ₣ב ₣ת ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אינýן  ל וחמאן ספרין, ćתחין מדרò₣ת , לבי ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאזלין
ùא ₣רייתא, תיבין וחמאן flחכן, ûקא ְְְְְְִִַַָָָָָָָָטבאן,

ýמתנחמין  ,ýעלייה ה ýא  ריù קýדòא  ל₣ן ְְְְְְֲֲִִִַַַַָדאבטח 
ùספרים ùגל₣תה₣ן... ýרא אòר  מעמד  ýהחזיק (וי óראל  ְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה òי"ת...) òהבטיח וה ÿ₣ב ₣ת ההבטח₣ת ל  את  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָה čד ₣òים

ל מאי .�ù הŽחרים  ל ýלמוי ýò₣יב הן ûא, ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָועל
ùגלýתא  אעל� ùרגז  נחיריה₣ן דאתקפ ₣ .�ù ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹהŽחרים 
דיחמ ýן  טבין מ ל ýלמוי ýò₣יב זמנא. ùההýא ûְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָא .

לי óראל. òהאמיןלה₣ן מי  òרק ה Žביא התנùא זה (ועל  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

רב והערב  ùגאýלה, ל óמ₣ח Łזה  הýא  ה Žבýאה  לקýŁם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָוציćה 

מקלי ćת  להינצל והר ₣צה  – ההבל אחרי  ýהלכ י  ýלמוי ýò₣ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיב

òה Čילה נח תיבת ,ò₣דč ה ùז₣הר לעס ₣ק מ ýכרח רב ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהערב

 הרהז בת סז ְַַַ

ע"ב ).מהýùflל ) קפ"ח ûף תõא י  ćר òת ò₣דč ה (ז ₣הר ִִֵַַַַַַָָָָ

לעסק מכרח רב הערב מקלית להינצל  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהרצה

מהל הילה נח תיבת ,דה ְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹבזהר

רשיעייא , רב ערב  שמהערבואינýן הרòעים (וא₣תם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

זמנא,רב ) ùההýא ýהù לפני דיתקיים  ùהם (יתקיים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

התýב:) הòflיח יב )ùיאת ויČרפ û)ýנŁאל  ýנùיתל ýררùית ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ר òעים . ýיעò והר ùי óראל )רùים úמýר  ùירýר יהיה  (òאז ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ

מòנה. מארי אינýן :ý נùנהיתלòflה ùעלי  ýfiא) ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ה ₣רה ) fiי ýflד ידי  על  ýיתבררòČזרעא וי אינýן :ýרפ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ
עflא. òûאר העם ק ûי òא òאר òל  ò₣דč ה (וזרע ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ýצדקה ) ט₣בים ýמעóים מצו₣ת ידי על  ýררù א יתýה הדא  ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
יג )ûכתיב, הסף.(זכריה  את צרף (ûהיינýýצרפים  ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ

לצדקה ) Žò₣תנים  סף ידי אינýן על רòעים, ýיעò והר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
רב . י óראל )ערב מלל  ý יצא רב הערב ýfiוא) ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

יב ) קùלה,(ûנאל מארי אינýן ,ýיבינ והóflילים  ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ה ₣רה ) ùס ₣ד₣ת òע₣סקים  ýfi א הם ûא מר (וה óflילים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

יב )ùה₣ן הרקיע.(ûנŁאל זהר ýיזהיר והóflילים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ
ספר  ûאקרי ûא , ùזהר  מûòלין ûקא אינýן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹאfiין

ספר הþהר , הŽקרא ה þה  ùא₣ר òע₣סקים ה ûČיקים  הם ýfiא) ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

נח ,הז₣הר) תיבת ýאיהûילČflô נח תיבת (òהýא  ְְְִִִִֶֶַַַַַַַֹֹ

וòבעמהýùflל ) מעיר, òנים üù דflתנ òין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
מćòflחה. òýנים מעיר, אחד ýלזמנין flְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמלכýתא .
רק  הýùflל , לפני  ל יבה  להי נס  ýזכ ýלם fiòא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(òמ₣

י  ,ò₣דč ה הז₣הר ידי  על להינצל ýיז והóflילים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה þריזים

א') ćס ýק  ג' (ćרק ùמלאכי òתýב  מ₣ קצר, הŽני ה þמן  ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ
אל יב ₣א ýפתא ₣ם  לפני  רû ýפנה מלאכי òְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ₣לח
הùרית  מלאý מבק òים אם  א òר  האד₣ן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהיכל₣
צבק₣ת) ה' אמר ùא הŽה חפצים  אם ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָאòר 

ה čד₣ò)דבה₣ן ùז₣הר לעס ₣ק ý זŁò ýfiאù)יתקיים ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
א) òליכ ýה ò).ýמ₣ת היא₣רה הfiŁ₣ד הùן (להי ₣ת ל ְְְְִִִֵַַַַָָ

ùמהרה ,ý צדקינ מòיח ćני לק ùל ýמהראò₣נים  ùנים, ùְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָבחינת

(ýימינùהùס על וכלא ûא, ûספרא  üא ₣ר ודא  ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹ
.ילû,מ ₣תיהםòנù יאיר ò₣דčה ז₣הר  ספר òל הא₣ר (וזה  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ò₣דč ה הרùò"י  ùזכýת זה ćרòת .וכל ò₣ דč ה (ז₣הר  ְְְִִֶַַַַַָָָָָָ

ז₣הר  יקýני ועŁן ע "ב , קנ"ג ûף  מהימנא, רעיא  ùְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָהעל ₣ת�

נ"ד ) נ"ג , עýflד  כ"א  ִַיקýן 

:üמòל fiòא  ה₣רה ôתב עסק  מה והŽה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ûמûòלי  אינýן ל ýfiואפי ûבריו ùְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָתח fiת
הי₣ת  עם .'ý וכ ýלגרמיה ûעבדי חסד ל ùְְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָא ₣ריתא 
ýעו₣נ₣תינù זה ýנŽזמù ýבפרט מבאר, òćòְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹט ₣
אצל üù לחת קרûם נע óית ה₣רה אòר  ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהרùים 
מנת  על ù₣רה עסקם אòר  ₣רה ùעלי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָקצת
מלל להי₣תם  וגם יתר₣ת, והžפק₣ת  ćרס ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָלקùל
òמם להי₣ת  סנהדרא₣ת , ודיני יòיב₣ת, ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָראòי

לאנòי  ùמעóיהם וד ₣מים  הארץ  ùכל נ₣דף ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוריחם 
ועčר  ôùמים, ₣ò ורא מג ûל הù₣נים  הפלגה ûְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ₣ר 
התýב   אחר ôתב  מה היא מעóיהם  ֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָס ùת
ùפרòת  הþהר  ùספר תýב òם. ý לנ ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹונעóה

כ"ה :)ùרא òית א fiה(ûף  ćסýק על לò₣נ ₣ וזה ְְְִֵֵֶֶַַָ
ùערב  òי flינים  òחמôה והארץ , הôמים  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ₣לד₣ת
ùú₣רים, ת הŽקרא  הýא מהם  מינים, הג' ýמן ְִִִִִִֵֶַַַַָרב ,
אנòי  מע₣לם א òר  הùú₣רים הflה  א מר  ý עלייהûְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ùה₣ן ûא מר  ûא fiין מžטרא  ואי ýŽן (ùרא òית הôם, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָ

òםיא) ýלנ ונעóה וג₣' ýמגûל עיר  ýלנ נבנה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהבה
ספר  ùה₣ן וòויין מדר ò₣ת ùýי כנסŁ₣ת ùי ùְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָבנין
למעùד א fiא ,üמòל וfiא ,ü יòרי על ועטרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ₣רה
ל úùמרא : ýאמר הþאת הת על והŽה .'ýוכ ְְְְִֵַַַַַָָָָֹל₣ן
òלית₣ Žòהפכה ל₣ נח üמòל fiòא ù₣רה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהע ₣סק

הע₣לם. לאויר  יצא ולא ćניו ְֲִַַָָָָָָֹעל
:üמòל ע ₣סקין òאין האנ òיםראיה ואמנם  ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

עסקםהא  ל י ùאמרם  וענוה üימ מראים fiה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ר ùי  הŽא הúד₣ל החכם  והŽה .üמòל הýא  ùְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָ₣רה
הýא   fiòא  עליהם העיד  הôל₣ם עליו ֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמאיר 
ז₣כה üמòל ù₣רה הע ₣סק ל ללýת לò₣ן ùְְְְְִֵֶַָָָָָָאמר ₣
ונע óה ₣רה רזי  ל₣ ýמג fiים  'ýוכ הרùה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָלדברים 
מאליו  הflת ùúר ýכמעין וה₣ל ć₣סק  òאינ₣ ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָנהר 
טćין  טćין ýלה₣ציא üù ýלעŁן לטרח הצטרכ ₣ ùְְְְְְִִִִִִִִִֵַַָָֹלי
òאינ₣ י₣רה זה הŽה הžלע, מן ה₣רה מימי òִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל
א òר  ò האי זה ýמי ,ü הלכת ü מòל ù₣רה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָע ₣סק
הþאת  הòflנה ùרא₣ת ₣ ûמע ₣ת  עיניו ýלþי ְְְְִִִֵַַָָָֹֹלא

ýפחיתýת ₣. חסר ₣נ₣ עלור₣אה וויטאל חŁים ר ùי  (הקûמת  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ

כ"ח) ćרק הז₣הר א₣ר ועŁן – ההקûמ₣ת .òער ְְֵֶֶַַַַַַַָ

ל ההר, ספר עסק אינ מי רב: ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהערב

וראת, טע ת ו ולחץ, מפה  הא רתְְְִַַָָָָָֻ

ם , מאנ י להית  אא רה  עסק ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָואינ

על להרר  הר דל ורא רב ְְְְְִִֵַַַָֹלהית 

בואי   חים חלק ולא חים  ל ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהרת,

חים  ארחת ייג ְִִַַָֹלא

וכתבי  ות ýčנים הþהר ùספר  ע ₣סק òאינ₣ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹמי
טע ýת  ₣fiו ולחýץ , מõפה הýא  ₣רת₣ ל ְְֲִִַָָָָָָֻהאר"י,
מאנòי  להי₣ת  א fiא ù₣רה ע₣סק  ואינ₣ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָורflאýת ,
על ýלהóרר  הû₣ר úד₣ל òורא רב להי₣ת òְְְְְִִֵֵַַַָֹם ,
ýבוûאי   ùחŁים  חלק ולא  ח Łים ל₣ ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹהùר Ł₣ת,
ה þהר  לýflד  ידי  על אfiא  חŁים ארח₣ת  יõיג ְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא
הþה ûù₣ר ùלבד : ויטאל ח Łים הרב  מרן ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָוכתבי
ותýčנים הþהר ùספר ע ₣סק  òאינ₣ מי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהאחר ₣ן,
ùלýלה ,òפŽל òflמ ח Łים òהם האר "י מרן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכתבי
נאמנה ידע ýפ ₣סקים, ýבתלמ ýד  ýבמòנה  ùְְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָמקרא



 הרהז בת ְַַַ סח סח סח סח 

נה .]ח ל[מטאים  יניהם, בים ליקים ארי .מ בם תא תדבק מי  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ד₣אג, ולחýץ , מõפה הýא  òע₣סק ₣רת₣ òְְִֵֵֶֶַָָָָל
טע ýת  ₣fi והýא  ,òפŽל והארה  ùחŁים  עסק ל₣ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻואין
מאנòי  להי₣ת  א fiא ù₣רה ע₣סק  ואינ₣ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָורflאýת ,
על ýלהóרר  הû₣ר úד₣ל òורא רב להי₣ת òְְְְְִִֵֵַַַָֹם ,

ùח Łים. חלק  ולא  ח Łים  ל₣ ואין ְְְִִִֵֵֶַַַַֹהùר Ł₣ת,
ûיער  מאן ýנù לית :ò חד זהר ùתýčני ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹוע Łן
י₣מא  ùכל צוחין ,üעלù עם  üל לרצ ₣ת  üùְְְְֲִִִַַַָָָָָלג
וצוחין  קòýין. ùכ flה ćה, ûבעל ùא₣ריתא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוליליא
לן  הב עýתרא  לן הב  הב. הב  ûאמרין ככלבין üùְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ýבוûאי  òכינא. לסלקא ûיûòל מאן ולית ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָיקרא,
ה þהר  לýflד  ידי  על אfiא  חŁים ארח₣ת  יõיג ְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא
žùפר  וכן ùלבד, ויטאל ח Łים הרב מרן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוכתבי
מþה הרùה ýהארכנ ýכבר א ₣ר. ₣fiò א₣רה òְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֻערי
מŁראה ועבד מאהבה עבד  אfiא מקùל, היה fiòְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻא
הז₣הר  א₣ר – י "ט ז', עקב ćרòת  ק₣מרנה  הùרכה  ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ(היכל

י ') .ćרק  ֶֶ

העלם  את מ יל מל רה  המד ְִִֵֶַַַָָָָרק

חז"ל ýצ"ט:)ואמר ל(סנהדרין  אלסנûרי  רùי אמר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָ
òל ùפמליא òל₣ם מóים üמòל ù₣רה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהע ₣סק
ùמעþýי  יחזק  "א₣ Žòאמר: מÿה òל ýבćמליא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעלה
ùנה ýאיל אמר  רב לי". יע óה  òל₣ם לי  òל₣ם ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָיעóה
ûברי  "ואóים Žòאמר : מ ÿה וòל מעלה òל ćְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלטרין
ארץ ". וליסד òמים לנטע  žיתי� ידי ýבצל ùְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹפי�
Žòאמר : ýל₣ הע₣לם  ל על מגן אף אמר : י₣חנן ֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָרùי
הúא ýלה את מקרב אף אמר  ולוי žיתי �". ידי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"ýבצל

אה". עflי לצ Ł₣ן  "ולאמר  Žòְְֱִִֵֶֶַַַָֹאמר :

הח Łים" òנפ" ùספר כ"ה )ועיין ćרק ד ' òרק (òער , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
הע₣לם. לקיים  ז₣כה üמòל ה₣רה עסק ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
,ò₣דč ה הז₣הר מלימýד י₣תר  üמòל ₣רה �fi ְְְְִִֵֵַַַָָָואין

הז₣הר) א₣ר .(עיין ֵַַַ

יש  כשעדיין זה וכל החיים: נפש לשון וזה
ובתורתו  יתברך  בו שדבקים מישראל אנשים 
בתורת  ורק  לשמה. גדולה ויגיעה ושקידה בעיון

לג  שבטלים  האנשים ואז הימים . כל חפצם מרי ה'
שאול ירדו  המה בחירתם. מרוע התורה מעסק
ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשים חיים 
יכרתו  חיים ומארץ  ובתורתו. יתברך בו הדבוקים 
הגם העולמות, כל גם  העולם  פעולת כל ועל ח"ו.
בסבת  ואורם, מקדושתם  וירדו נתמעטו כי
רגלם שנטיו  וכמעט בנפשותם, האלה החטאים 

אליהו דבי בתנא  שכתוב כמו ח "ו פ "ב )ליחרב :(רבא

מן  מבטלין אדם  שבני זמן כל חכמים  אמרו
כו'. העולם את להחריב  הקב"ה מבקש התורה

פ"ה )ושם  זוטא  אליהו  ארץ (בסדר  מצוקי לה' "כי
תלמידי  אלא מצוקין ואין  תבל" עליהם וישת
מלפני  חבלה מלאכי יוצאים  יום  בכל כו'. חכמים 
בתי  ואלמלא  כולו העולם כל את לחבל הקב "ה
יושבין  חכמים  שתלמידי מדרשות  ובתי כנסיות
כל את  מחבלין היו תורה בדברי  ועוסקים בהם
יוכלו  עדיין זה כל עם ע"ש. כו' מיד כולו העולם
קורא . ה' אשר  השרידים ידי על להתקיים 
שלא  ולילה. יומם  הקדושה בתורה העוסקים 
אם אבל ח "ו. ובהו לתהו לחזור לגמרי  יתבטלו
ממש  אחת רגע אפילו לגמרי פנוי העולם ח"ו היה
הקדושה. בתורה סגולה עם והתבוננות מעסק
ונבטלים נחרבים העולמות כל היו כרגע תיכף
מישראל אחד איש גם ואף ח "ו. לגמרי ממציאות
כל את ולקיים להעמיד שבידו כחו. רב  לבד.
עסקו  ידי על בכללה והבריאה העולמות
שכתוב  כמו לשמה. הקדושה בתורה והתבוננותו

ב') צ "ט דף  חלק פרק בתורה(סנהדרין העוסק כל
העולם כל על מגין אף אומר  יוחנן רבי כו'. לשמה

התורה בפרק אמרו וכן פ "ו )כולו. העוסק (אבות כל
כולו  העולם  שכל אלא  עוד ולא כו'. לשמה בתורה

לו. הוא כדאי

וז "ל:לח. הזוהר ", "נתיבי בספר 
הflע בים  הם רב òהערב ýלנ ý ילú וחז"ל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהי₣ת
והז ₣הר  מחמתם , ה Čר₣ת וכל הòflיח, ùיאת  ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאת
מראה  ýטנčל מק₣מ₣ת , ùהרùה מ þה מלא ò₣דčְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָה

נפלא. ýבה čף נרחב ְְְְִִֵֶָָמק ₣מ₣ת

להית  תנ א והזהיר תב מקמת מראה 310ְְְְְְִִִֶֶַָָ

ה כנים  עלמ ת ש"י  נגד  רב הערב מן ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנזהרים

האמת ְֱִֵֶַָלציקי

כה,ראה: דף בראשית עב .ז ₣הר  כז , עא . כו, עא . ְֵַ
עב . מה, שמות  זוהר  עא . רסג עב . רסב , עב. כח ,
קצה, עב. קצ  עא . קכד , עא . קכ , עא . קיד , עא. סז,
זוהר   עא. רכד , עב . רכג , עא. רג , עא. קצז , עא .
עא . צז , עב. פו, עב . כח, עא. כח , עב . כז , ויקרא
קנב , עא. קכד , עב . קכב , במדבר  זוהר   עא . קיא ,
זוהר   עב. רמו, עא. רלז, עב. רלא, עא. רל, עב .
רפב , עא. רעט, עב . רעז , עב. רעו, עא. רעג, דברים 
כז, עב . עא, כב, עא. טו, דף: זוהר, תיקוני   עא .
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מט, עא. מב, עב. מא, עב . ל, עב . כח , עב. כז , עא .
צו, עב. עה, עא . נה, עב . נג, עא. נב , עב . נ, עא .
עב . קכח , עא. קיט, עא. קיז, עא. קיב, עא. צז עב ,
עא . קמד, עב . קמא , עא. קמא, עא. קמ, עא. קלח ,
מאמר  יתרו פ ' חדש: זוהר  עב . קמז, עב. קמו,
פ ' בראשית . ימי ז ' מאמר  יתרו פ ' עינא. גווני ד '
זוהר  תיקוני  דמצחא. שרטוטין מאמר יתרו 

עא . כז דף חדש:

להאריז"ל: חיים ויטאלעץ חיים מוה"ר  הקדמת
מ"ת . א ' פרק לב  שער  חיים  עץ  הקדמות. שער  על
הגלגולים שער  פ"ג . מט שער  מ "ת. פ"ו לח שער 
שער   לט. הקדמה לג . הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי  בשלח, בא, שמות, ויגש, פ' הפסוקים:
ספר   ישעיה. א', מלכים ספר  עקב . בלק ,
כי  בשלח, שמות, וישב, תולדות, פ' הליקוטים:
כי  עקב , ואתחנן, דברים, חוקת , בהעלותך , תשא,
ספר   תהלים. ישעיה, א', מלכים ספר וילך, תצא ,
יתרו, בשלח בא, פ ' להאריז "ל: טוב  הדעת עץ 
שמיני, פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, משפטים,
 פנחס. בלק , חוקת , בהעלותך, במדבר, קדושים,
תורה ליקוטי משפטים , פ' הרשב"י מאמרי שער 

ויקהל. שמות, מקץ, בראשית, פ'

חסידים: משנת  מסכת ספר פ"ב, יעקב  מסכת
להרמ"ק : רימונים פרדס  פ "י. פסח ליל סדר
למהר"א  הגנוז  עדן אוצר – טז . פ' כג שער 
להמקובל הפליאה ספר  א'. סי' ח"ב אבולעפיא:
עבודת  – מפראג . קרא אביגדור  רבי האלקי 
ספר  – פל"ב. ח"ב גבאי  אבן למר"מ הקודש
.בראשית פ' על דרוש מולכו למוהר "ש המפואר 
פ ' תרומה, פ ' קארו יוסף לרבינו משרים מגיד
א' מעין אזולאי למהר "א לאברהם  חסד   במדבר .
מעיין  נד , נהר  ד ' מעיין ס"ז, נהר ב ' מעיין יז, נהר
א'. נהר הקדמה, הששי מעיין לב , כה, יז, נהר ה'
וישלח , תולדות, פ ' עה"ת: עמוקות  מגלה  ה'. ב',
קדושים תזריע , ויקרא, תרומה, בא , וארא , ויגש,
פנחס, בלק , חוקת, קרח, שלח, בחקותי, בהר ,

עמוק  מגלה  הברכה. וזאת רנ"ב ואתחנן, ות
פ, עח, עד, נח, כד , אופן ואתחנן: פ' על אופנים
מבוא  ספר   רנב, רנא , קצח, קפז , קמד, קכ, קי, צז,
ז ' שער  ח"א טולידאנו: למהר"ש הקבלה לחכמת
ספר   חנוכה. א' מאמר  ח"ב פ "ז , ו' שער ח"ב פ "ז ,
תשעה יום אלגאזי : מוהרנ"ש ספירים : מעולפת
 לב , אות ואחד  עשרים יום טו, י"ג , אות  עשר 
מאמר  מפאנו: להרמ"ע מאמרות עשרה ספר

סי' ח "א חי כל אם מאמר כ "ב, פ' ח "ג דין חיקור
מאמר  כתבים: פ "ד, אלם יונת ספר  כב, ג',
פי "ד, י"ז  חלק י"ב , פ "י, ח "ה פ"ד, ח"ב הנפש :
מאמר  נ"ג, סי' כ"ו, סי' קשיטה: מאה מאמר
 ח "ב . ה' צבאות  מאמר ח "ג , כת "י ה': שבתות
ו', אות ברכה עמק  האותיות: שער הקדוש: של"ה
מסכת  מ"ו, אות  אור  תורה פרק  שבועות מסכת
יומא  מסכת כד, אות  מסעי מטות  דרוש  תענית
מקץ , וישב, בראשית: ספר  סב, אות תשובה הל'
כי  פ ' ג ', אות אור  תורה  בא  פ ' שמות  ספר ויגש.
ב ', אות תו"א  פקודי ויקהל פ' ג', אות תו"א תשא
פ ' יג, אות תו"א  בהעלותך  נשא במדבר ספר
ג, א', אות תו"א ואתחנן פ' ב', אות תו"א  חוקת
דרך  ספר הקדוש: הרמח"ל  פ"ו. העמודים  ווי  
רבי  אמר תניא  ח "א  במרום  אדיר ספר חיים , עץ 
מילין  למגזר  אינון, זעירין חקלא ומחצדי שמעון,
ספר   מלכים . ז' ביאור  מאמר ח "ב  דקשוט,
תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים 
תיקונא  ועשרין, תמניא תיקונא  תמניסר, תיקונא
ה' קנאת ספר  .שבעין תיקונא  וחמש, חמשין
הרמח "ל פירוש – מקץ. ויהי מאמר  ח"כ , צבקות
דרוש  – דברים. במדבר, שמות, בראשית, עה"ת
ונתת  דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו"ב  ליל בסעודת
תקט"ו  ספר  לרמח"ל, ד "ת פרקים  ראשי .הכסף
רב , קעז , קעו, קנד, קנא , קיג, תפילה תפילות:
תפלה תצה, חשמ"ל, תפילה שעא , שי , רפט,
ח"א  אלישוב: מהר "ש הלשם  שערי   ואתחנ"ן.
ח"ב  עלילה, נורא בסוד יט  סי' ח "א  פ"א , טו סי'
סי' ז ', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימן פ"ג, פ "ב, ב ' סי'
ביאור  פי"א. שלמה אבן מוילנא , הגר"א  פ"ד. יג
אור  יהל – עא . קיא דף זוהר  תיקוני על הגר"א
פ ' אליהו אדרת עב . כח  דף בראשית  הזוהר  על

עב . צז דף זוהר  תיקוני על ביאור  דברים.

טוב: שם בעל  קאמרנא תלמידי – החיים אוצר 
פקודי  תשא, כי  וארא , הברכה: היכל  תצא. פ '
עקב  תצא, פ ' עב יג דף ראה, פ ' בלק , פ ' שיח , דף
 ע"ד. כח  דף תבא כי ע"א. רט דף עב, סח  דף
לז דף עב. כג דף עא , כה דף בראשית פ' חי זוהר 
קיג, דף ע"ג , קיב דף עא , קו דף ע"ד, קא דף עא .
דף שמות תלט. דף תכו, ד ' ויחי פ' ע "ד. שכט דף
מ "א  ביתו זקן   עב. קע  דף ע"ד. פו דף ע"ג . ז '
דף י"ג אופן מ"ד עה , דף טז אופן מז, דף ז אופן
 כו. אות ג ' אמונה שביל מצוותיך  נתיב  רט.
שופטים פ ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב תולדות
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נה .]ח ל[מטאים  יניהם, בים ליקים ארי .מ בם תא תדבק מי  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ד₣אג, ולחýץ , מõפה הýא  òע₣סק ₣רת₣ òְְִֵֵֶֶַָָָָל
טע ýת  ₣fi והýא  ,òפŽל והארה  ùחŁים  עסק ל₣ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻואין
מאנòי  להי₣ת  א fiא ù₣רה ע₣סק  ואינ₣ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָורflאýת ,
על ýלהóרר  הû₣ר úד₣ל òורא רב להי₣ת òְְְְְִִֵֵַַַָֹם ,

ùח Łים. חלק  ולא  ח Łים  ל₣ ואין ְְְִִִֵֵֶַַַַֹהùר Ł₣ת,
ûיער  מאן ýנù לית :ò חד זהר ùתýčני ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹוע Łן
י₣מא  ùכל צוחין ,üעלù עם  üל לרצ ₣ת  üùְְְְֲִִִַַַָָָָָלג
וצוחין  קòýין. ùכ flה ćה, ûבעל ùא₣ריתא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוליליא
לן  הב עýתרא  לן הב  הב. הב  ûאמרין ככלבין üùְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ýבוûאי  òכינא. לסלקא ûיûòל מאן ולית ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָיקרא,
ה þהר  לýflד  ידי  על אfiא  חŁים ארח₣ת  יõיג ְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא
žùפר  וכן ùלבד, ויטאל ח Łים הרב מרן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוכתבי
מþה הרùה ýהארכנ ýכבר א ₣ר. ₣fiò א₣רה òְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֻערי
מŁראה ועבד מאהבה עבד  אfiא מקùל, היה fiòְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻא
הז₣הר  א₣ר – י "ט ז', עקב ćרòת  ק₣מרנה  הùרכה  ְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ(היכל

י ') .ćרק  ֶֶ

העלם  את מ יל מל רה  המד ְִִֵֶַַַָָָָרק

חז"ל ýצ"ט:)ואמר ל(סנהדרין  אלסנûרי  רùי אמר ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָ
òל ùפמליא òל₣ם מóים üמòל ù₣רה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהע ₣סק
ùמעþýי  יחזק  "א₣ Žòאמר: מÿה òל ýבćמליא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעלה
ùנה ýאיל אמר  רב לי". יע óה  òל₣ם לי  òל₣ם ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָיעóה
ûברי  "ואóים Žòאמר : מ ÿה וòל מעלה òל ćְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלטרין
ארץ ". וליסד òמים לנטע  žיתי� ידי ýבצל ùְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹֹפי�
Žòאמר : ýל₣ הע₣לם  ל על מגן אף אמר : י₣חנן ֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָרùי
הúא ýלה את מקרב אף אמר  ולוי žיתי �". ידי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"ýבצל

אה". עflי לצ Ł₣ן  "ולאמר  Žòְְֱִִֵֶֶַַַָֹאמר :

הח Łים" òנפ" ùספר כ"ה )ועיין ćרק ד ' òרק (òער , ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַ
הע₣לם. לקיים  ז₣כה üמòל ה₣רה עסק ידי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
,ò₣דč ה הז₣הר מלימýד י₣תר  üמòל ₣רה �fi ְְְְִִֵֵַַַָָָואין

הז₣הר) א₣ר .(עיין ֵַַַ

יש  כשעדיין זה וכל החיים: נפש לשון וזה
ובתורתו  יתברך  בו שדבקים מישראל אנשים 
בתורת  ורק  לשמה. גדולה ויגיעה ושקידה בעיון

לג  שבטלים  האנשים ואז הימים . כל חפצם מרי ה'
שאול ירדו  המה בחירתם. מרוע התורה מעסק
ה' עבדי בנחלת מהסתפח  ומגורשים חיים 
יכרתו  חיים ומארץ  ובתורתו. יתברך בו הדבוקים 
הגם העולמות, כל גם  העולם  פעולת כל ועל ח"ו.
בסבת  ואורם, מקדושתם  וירדו נתמעטו כי
רגלם שנטיו  וכמעט בנפשותם, האלה החטאים 

אליהו דבי בתנא  שכתוב כמו ח "ו פ "ב )ליחרב :(רבא

מן  מבטלין אדם  שבני זמן כל חכמים  אמרו
כו'. העולם את להחריב  הקב"ה מבקש התורה

פ"ה )ושם  זוטא  אליהו  ארץ (בסדר  מצוקי לה' "כי
תלמידי  אלא מצוקין ואין  תבל" עליהם וישת
מלפני  חבלה מלאכי יוצאים  יום  בכל כו'. חכמים 
בתי  ואלמלא  כולו העולם כל את לחבל הקב "ה
יושבין  חכמים  שתלמידי מדרשות  ובתי כנסיות
כל את  מחבלין היו תורה בדברי  ועוסקים בהם
יוכלו  עדיין זה כל עם ע"ש. כו' מיד כולו העולם
קורא . ה' אשר  השרידים ידי על להתקיים 
שלא  ולילה. יומם  הקדושה בתורה העוסקים 
אם אבל ח "ו. ובהו לתהו לחזור לגמרי  יתבטלו
ממש  אחת רגע אפילו לגמרי פנוי העולם ח"ו היה
הקדושה. בתורה סגולה עם והתבוננות מעסק
ונבטלים נחרבים העולמות כל היו כרגע תיכף
מישראל אחד איש גם ואף ח "ו. לגמרי ממציאות
כל את ולקיים להעמיד שבידו כחו. רב  לבד.
עסקו  ידי על בכללה והבריאה העולמות
שכתוב  כמו לשמה. הקדושה בתורה והתבוננותו

ב') צ "ט דף  חלק פרק בתורה(סנהדרין העוסק כל
העולם כל על מגין אף אומר  יוחנן רבי כו'. לשמה

התורה בפרק אמרו וכן פ "ו )כולו. העוסק (אבות כל
כולו  העולם  שכל אלא  עוד ולא כו'. לשמה בתורה

לו. הוא כדאי

וז "ל:לח. הזוהר ", "נתיבי בספר 
הflע בים  הם רב òהערב ýלנ ý ילú וחז"ל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהי₣ת
והז ₣הר  מחמתם , ה Čר₣ת וכל הòflיח, ùיאת  ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָאת
מראה  ýטנčל מק₣מ₣ת , ùהרùה מ þה מלא ò₣דčְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָה

נפלא. ýבה čף נרחב ְְְְִִֵֶָָמק ₣מ₣ת

להית  תנ א והזהיר תב מקמת מראה 310ְְְְְְִִִֶֶַָָ

ה כנים  עלמ ת ש"י  נגד  רב הערב מן ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָנזהרים

האמת ְֱִֵֶַָלציקי

כה,ראה: דף בראשית עב .ז ₣הר  כז , עא . כו, עא . ְֵַ
עב . מה, שמות  זוהר  עא . רסג עב . רסב , עב. כח ,
קצה, עב. קצ  עא . קכד , עא . קכ , עא . קיד , עא. סז,
זוהר   עא. רכד , עב . רכג , עא. רג , עא. קצז , עא .
עא . צז , עב. פו, עב . כח, עא. כח , עב . כז , ויקרא
קנב , עא. קכד , עב . קכב , במדבר  זוהר   עא . קיא ,
זוהר   עב. רמו, עא. רלז, עב. רלא, עא. רל, עב .
רפב , עא. רעט, עב . רעז , עב. רעו, עא. רעג, דברים 
כז, עב . עא, כב, עא. טו, דף: זוהר, תיקוני   עא .
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מט, עא. מב, עב. מא, עב . ל, עב . כח , עב. כז , עא .
צו, עב. עה, עא . נה, עב . נג, עא. נב , עב . נ, עא .
עב . קכח , עא. קיט, עא. קיז, עא. קיב, עא. צז עב ,
עא . קמד, עב . קמא , עא. קמא, עא. קמ, עא. קלח ,
מאמר  יתרו פ ' חדש: זוהר  עב . קמז, עב. קמו,
פ ' בראשית . ימי ז ' מאמר  יתרו פ ' עינא. גווני ד '
זוהר  תיקוני  דמצחא. שרטוטין מאמר יתרו 

עא . כז דף חדש:

להאריז"ל: חיים ויטאלעץ חיים מוה"ר  הקדמת
מ"ת . א ' פרק לב  שער  חיים  עץ  הקדמות. שער  על
הגלגולים שער  פ"ג . מט שער  מ "ת. פ"ו לח שער 
שער   לט. הקדמה לג . הקדמה כ'. הקדמה
תשא, כי  בשלח, בא, שמות, ויגש, פ' הפסוקים:
ספר   ישעיה. א', מלכים ספר  עקב . בלק ,
כי  בשלח, שמות, וישב, תולדות, פ' הליקוטים:
כי  עקב , ואתחנן, דברים, חוקת , בהעלותך , תשא,
ספר   תהלים. ישעיה, א', מלכים ספר וילך, תצא ,
יתרו, בשלח בא, פ ' להאריז "ל: טוב  הדעת עץ 
שמיני, פקודי, ויקהל, תשא, כי תרומה, משפטים,
 פנחס. בלק , חוקת , בהעלותך, במדבר, קדושים,
תורה ליקוטי משפטים , פ' הרשב"י מאמרי שער 

ויקהל. שמות, מקץ, בראשית, פ'

חסידים: משנת  מסכת ספר פ"ב, יעקב  מסכת
להרמ"ק : רימונים פרדס  פ "י. פסח ליל סדר
למהר"א  הגנוז  עדן אוצר – טז . פ' כג שער 
להמקובל הפליאה ספר  א'. סי' ח"ב אבולעפיא:
עבודת  – מפראג . קרא אביגדור  רבי האלקי 
ספר  – פל"ב. ח"ב גבאי  אבן למר"מ הקודש
.בראשית פ' על דרוש מולכו למוהר "ש המפואר 
פ ' תרומה, פ ' קארו יוסף לרבינו משרים מגיד
א' מעין אזולאי למהר "א לאברהם  חסד   במדבר .
מעיין  נד , נהר  ד ' מעיין ס"ז, נהר ב ' מעיין יז, נהר
א'. נהר הקדמה, הששי מעיין לב , כה, יז, נהר ה'
וישלח , תולדות, פ ' עה"ת: עמוקות  מגלה  ה'. ב',
קדושים תזריע , ויקרא, תרומה, בא , וארא , ויגש,
פנחס, בלק , חוקת, קרח, שלח, בחקותי, בהר ,

עמוק  מגלה  הברכה. וזאת רנ"ב ואתחנן, ות
פ, עח, עד, נח, כד , אופן ואתחנן: פ' על אופנים
מבוא  ספר   רנב, רנא , קצח, קפז , קמד, קכ, קי, צז,
ז ' שער  ח"א טולידאנו: למהר"ש הקבלה לחכמת
ספר   חנוכה. א' מאמר  ח"ב פ "ז , ו' שער ח"ב פ "ז ,
תשעה יום אלגאזי : מוהרנ"ש ספירים : מעולפת
 לב , אות ואחד  עשרים יום טו, י"ג , אות  עשר 
מאמר  מפאנו: להרמ"ע מאמרות עשרה ספר

סי' ח "א חי כל אם מאמר כ "ב, פ' ח "ג דין חיקור
מאמר  כתבים: פ "ד, אלם יונת ספר  כב, ג',
פי "ד, י"ז  חלק י"ב , פ "י, ח "ה פ"ד, ח"ב הנפש :
מאמר  נ"ג, סי' כ"ו, סי' קשיטה: מאה מאמר
 ח "ב . ה' צבאות  מאמר ח "ג , כת "י ה': שבתות
ו', אות ברכה עמק  האותיות: שער הקדוש: של"ה
מסכת  מ"ו, אות  אור  תורה פרק  שבועות מסכת
יומא  מסכת כד, אות  מסעי מטות  דרוש  תענית
מקץ , וישב, בראשית: ספר  סב, אות תשובה הל'
כי  פ ' ג ', אות אור  תורה  בא  פ ' שמות  ספר ויגש.
ב ', אות תו"א  פקודי ויקהל פ' ג', אות תו"א תשא
פ ' יג, אות תו"א  בהעלותך  נשא במדבר ספר
ג, א', אות תו"א ואתחנן פ' ב', אות תו"א  חוקת
דרך  ספר הקדוש: הרמח"ל  פ"ו. העמודים  ווי  
רבי  אמר תניא  ח "א  במרום  אדיר ספר חיים , עץ 
מילין  למגזר  אינון, זעירין חקלא ומחצדי שמעון,
ספר   מלכים . ז' ביאור  מאמר ח "ב  דקשוט,
תמינאה, תיקונא הקדמה, חדשים: תיקונים 
תיקונא  ועשרין, תמניא תיקונא  תמניסר, תיקונא
ה' קנאת ספר  .שבעין תיקונא  וחמש, חמשין
הרמח "ל פירוש – מקץ. ויהי מאמר  ח"כ , צבקות
דרוש  – דברים. במדבר, שמות, בראשית, עה"ת
ונתת  דרושי – תצ "ג. ה' בשבט טו"ב  ליל בסעודת
תקט"ו  ספר  לרמח"ל, ד "ת פרקים  ראשי .הכסף
רב , קעז , קעו, קנד, קנא , קיג, תפילה תפילות:
תפלה תצה, חשמ"ל, תפילה שעא , שי , רפט,
ח"א  אלישוב: מהר "ש הלשם  שערי   ואתחנ"ן.
ח"ב  עלילה, נורא בסוד יט  סי' ח "א  פ"א , טו סי'
סי' ז ', סי' ו', סי' ה', סי' ד', סימן פ"ג, פ "ב, ב ' סי'
ביאור  פי"א. שלמה אבן מוילנא , הגר"א  פ"ד. יג
אור  יהל – עא . קיא דף זוהר  תיקוני על הגר"א
פ ' אליהו אדרת עב . כח  דף בראשית  הזוהר  על

עב . צז דף זוהר  תיקוני על ביאור  דברים.

טוב: שם בעל  קאמרנא תלמידי – החיים אוצר 
פקודי  תשא, כי  וארא , הברכה: היכל  תצא. פ '
עקב  תצא, פ ' עב יג דף ראה, פ ' בלק , פ ' שיח , דף
 ע"ד. כח  דף תבא כי ע"א. רט דף עב, סח  דף
לז דף עב. כג דף עא , כה דף בראשית פ' חי זוהר 
קיג, דף ע"ג , קיב דף עא , קו דף ע"ד, קא דף עא .
דף שמות תלט. דף תכו, ד ' ויחי פ' ע "ד. שכט דף
מ "א  ביתו זקן   עב. קע  דף ע"ד. פו דף ע"ג . ז '
דף י"ג אופן מ"ד עה , דף טז אופן מז, דף ז אופן
 כו. אות ג ' אמונה שביל מצוותיך  נתיב  רט.
שופטים פ ' תס, דף נשא פ' יוסף יעקב תולדות
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עץ וזה  מים . לגי  על תל עץ  והיה  נאמר  הרה. ל  והרא התר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהא

יל. לא  ועלה  אמר ְֱִִֵֶֶַַַָֹהח ים 

?עכו יראל  דלי על  לד ר יכלים אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

האמיםהבה  י ראל ד לי  מ אה י תר  האחר ן  מהר  לנ  י אמת היא  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צ ם  זצ"ל ,  אי והחז ן ח ים  החפץ יניהם  האחר נים, נים  ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמאה

זוה "ק, ללמד ים לנהאמ רב  הערב הם  דרכיהם ה לכים א  ט ל[וא[. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הא לה?לכל לקרב י ראל עם לה לת  עית מה  מעלה ל ין  בית אלי אחד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אתכםואם אל  דה ההר  לד  את נפרסם  יחד  נ נ א  רתק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יראל? עם  להלת עית מה מעלה ל ין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבית

,ענםמק כל  זה"ק  ערים   והפצנ מקם, מקם  כל  דה זהר קנ ח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ז"ל אמרם ט ב  עה  לקם וזכינ ,כלנ('ב עד נד ף  [מי ](ת ל : ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נתס  עיר אנ י  .ית אני  על נתס   מיחה ולא ית אני  למח ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפר

 העלם  ל על נתס  [] העלם כל . עיר אנ י  יעמד]מ[על הר ים  זכת . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ

מאמר  אדר חודש מאמר יששכר בני  תרסו. דף
פ ' חיים דברי  כב. ח , סי' ח"א מוהר"ן ליקוטי ג'.
דף האיש אשרי  יג. מכתב  שמחה  דברי ויקהל.
יא . אות עולם אור  פ"ב . א' החיים ארץ  מט .
דף ח "ת היהודי נפלאות ו'. אות היהודי תפארת
ע ' נשא  פ' יואל דברי  קלו. ע' הגאולה על .46

שמואל דברי  תורה(סלאנים)קפח. דברי  נח. פ '
מט. דף האיש אשרי טו. א' מהדו"ת מונקאטש 
מלעלוב . דוד רבי הרה"ק עג. ע' התעוררות  מכתב 
עב . ו' דף ואמונה אמת  צ. מע ' יוסף יעקב  זכרון
דף הארץ  גאולת שמחה. מאמרי ישראל, שמחת
לפ ' השמטות גיטין, מסכת על הרי"ם חידושי ו'.
הגר"א  פירוש וגאולה. גלות הרי "ם, חידושי  שלח.
דף המשולש חוט א . אסתר מגילת הרמז דרך  על
הגאולה על תקס "ט. תמוז ח ' דרוש חת"ס מב.
פרשת  טוב  יום  קדושת קפז. דף התמורה ועל
משכיל קטז . דף הגש"פ  ט"ב מהר"י הברכה. וזאת

דל חידושי (קאלאמייא)אל  א . פרט י  כלל ח "ג
סי' א' מאמר משה ויואל רנ. ע' קרח פ' תורה
ע ' דברים תורה חידושי קנ . דף ש"ש מאמר קנג .
כו  ע' תורה חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח.
קלג . ע' בהעלותך  רנ. ע' קרח קעט , ע' בשלח ,
חיד"ת  לב, ע ' תש"כ  , תקלו ע ' לד, ע ' תשי"ז 
משה ויואל קודש. דברות  קנה. ע ' מא "י דרשות

קלה, ע' ח "א מכ' יואל דברי קסא . קנז , קנב, ע '
אמונה מאמר  הטהור  שולחן  קכ. דף וישלח  פ '
אור   אייר. חודש צדיקים  זכרון עד, דף ופרנסה
אוצר   כה. ע' הרמ"ח סיפורי יג. דף הנר

ד' א' ח "ד  וכבוד(מרגליות)הסיפורים  פאר (סיפורים .

מבעלזא) 258.מהר"ש דף

זוהר .לט .

במכתביםמ . חיים  כ"ה )החפץ כי (מכתב  וז"ל: כותב
להוכיח  נביא במקום  'צופה', בגדר  חכם  תלמיד כל
גדול עוונו בזה מתרשל אם וח "ו ד', דרך לעם
ובידו  בתורה שמופלג מי אלה ובימינו למאד,

זה. לענין חכם תלמיד  נקרא  להוכיח 

בזה  להתעצל שלא  ועיר  עיר  שבכל  הרבנים  ועל
בנפשו  כי לדעת עליו כי יד כלאחר הענין ולדחות

זה, על ושלום  חס ויתבע  להנצלהוא הרוצה וכל
להמון  ולזרז  להוכיח  עליו הקשה הדין ממדת

הציל,ישראל נפשו את המון ואז יטענו בודאי כי
הרעים, מעשיהם על לדין שיובאו בעת ישראל
חכמים שהתלמידי מפני בזה, אשמים שאינם 
כן  ועל מעשיהם, על אותם הוכיחו לא  והרבנים
הנכונה הדרך את ולהורותם להוכיחם  הרבנים על
הדין  ממדת הצילו נפשם  את ואז והישרה הטובה
במדה למוטב יחזרו  ישראל המון את וגם  הקשה

 הרהז בת עא ְַַַ

ונזכה ובבא בזה עי "ז לנו טוב  ויהי' מרובה,
עכ"ל. במהרה. ולישועה לגאולה

עיר  ובכל מאחר נפשי  עלי  שלום לומר  ואין
אין  ולכן הקהל, ידי על שנתמנו בי"ד יש ועדה
במקומות  ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב 
מוטל שעליהם נאמר אל הקהל ראשי רבנים  שיש
למחות  החיוב מישראל אדם  כל על כי  הדבר,
מעוברי  עין להעלים ואסור  עבירה בעוברי ולפגוע 
דין  ובית ישראל, כל על מוטל זה דדבר עבירה ,
כל נפטרו זה ידי ועל עבדי ישראל דכל שליחותם 
עושה דין בית כשאין אבל מלהשגיח , ואחד אחד
כל על בזה החובה חלה שוב דישראל, שליחותם 

וז "ל: בתשובותיו החת"ס  כמ"ש מישראל אחד

בזה, זה ערבים  ישראל כל ומצות  חוקים וקיום 
אשר  בכלל למחות בידו ויש  מוחה שאינו מי ונכנס

הזאת תורה  דברי את יקים פ 'לא רמב"ן כפי'
ב "ד זה יקים לא אשר ומ"ש  ספרי, עפ"י תבוא 
מישראל אדם כל אלא ב "ד דוקא  לאו שלמטה
וכתי' לעשות, בידו יש אם הוא, שם וגדול קטן
למולך  מזרעו בתתו הארץ עם  יעלימו העלם  ואם
איננו  וע "ה יעלימו שלא ע "ה על שהי' משמע 
היינו  בעשותה דע "ה חטאות  בפ ' כדמוכח  ב"ד,
ע"ה כל על וא"כ העדה, עיני היינו וב"ד הדיוט
והכרתי  אח"כ ומדכתב  יעלימו, שלא הכתוב הטיל
בכרת  ג"כ  להם  שהי ' ש"מ עולם , כל למעט אותו
מכרת  עונשם  והיקל הכתוב  שמיעט אלא כמותו
עיון  ויש טפי דחמיר שוא שבועות  מעונש חוץ 
אמת  מ "מ הדיינין, שבועות פ ' מש"ס קצת בדבר
מישראל איש  שום  כל ובין ב "ד בין שאין נכון
כלום, ולא עבירה בעוברי ולפגוע  למחות שיכול
אפקרותא  מיקרי  לא  רבו לפני תלמיד  ואפילו
שתצא  עד רשע באגרוף ולהכות בהם לפגוע 
יד ואמר  ואמרטם ואכם חכלי' בן כנחמי ' נפשו
לישנא  מקום בכל שהזכירו  וב "ד  בכם  אשלח 
כמו  בידם כח  שיש דמלתא  ואורחא הוא  בעלמא
וכמו  להפרישו, מצויין ב"ד נבילות אוכל קטן
בס ' ס "ל ורמב "ם למולו, מצווי' ב "ד במילה
ע "כ תסור, מלא נינהו מה"ת דרבנן אפי' המצות
מהל' פ"ו כמ"ש ככה, דרבנן  באיסור  אפי' פסק

בע"פ מצה באוכל ומצה פ"ז חמץ  נזיר תי "ט (ועי'

ג') שכתב משנה תמוהים קל"ב  חולין ר"ן חי' ודברי
תימא  והוא דאורי' כמלקות ל"ט  ההכאה שיעור
וב "ד ישראל, כל על מוטל זה דדבר להנ"ל נחזור
שלוחא  שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו

כי  מלהשגיח  ואחד אחד כל נפטרו ועי"ז  דישראל,
רישך  והיינו בחריקוהו רברבי גברי העמידו
קרירי  ומ"מ בחמימי דרישיך  ורישא בקרירא

עכ "ל. ומצות, חוקים בחלק זה וכל איכא,

קע"ז) סימן חו"מ חת"ס  (שו"ת

לעסוק  כמונו ערך לפחותי מה תאמר ואם
עיניך, מבין קורה טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות
אחת  שבספינה מפני מספקת תשובה זו  אין אך
ניתפס נמחה לא  שאם מאחר נוסעים, אנו יחדיו
וחייבים צריכים  אנו נפשינו ולהציל הדור , בעוונות
וז "ל: עולם  גדר בספר חיים  החפץ שכתב וכמו
מה"ת  מ"ע מישראל איש כל על יש כי ידוע  והנה
כמו  איסור באיזה כשנכשלין בעמיתו להוכיח 
הוא  שמוכיחו ועי "ז וגו' תוכיח הוכח  שנאמר 

חטא באותו יתפס שלא עצמו את דכשם מציל
שהיה  מאלה  נפרע כך העון מעושי הקב"ה שנפרע 

מיחו ולא  למחות  נ "ה )בידו בידו (שבת שיש מי
ומי  עבורם  נתפס מיחה ולא עירו באנשי למחות
נתפס מיחה  ולא ביתו באנשי למחות בידו שהיה

ביתו אנשי  שנעשה בעון איסור  דכל  ידוע וגם 
שנקרא  מבצנעא  יותר  הרבה חמור  הוא בפרהסיא
גדול  ההוכחה חיוב גם ואז בפרהסיא ש"ש  מחלל
ועל  הקב"ה של מצותיו הותר  יאמרו שלא  ביותר
על  בפרהסיא שעוברים  הזה הרע במנהג  גם כן
המשפחה  טהרת שבת , כחילול  חמורות עוונות
חלילה  בלבבו נגע  השם שיראת איש כל וכדומה
בידו  שיכולת ומי בזה, למחות ושלא לשתוק  לו

העוןלמנ  בחומר הוא גם יתפס הלא  מנע  ולא  וע
רבה בויקרא ג"כ זה כעין וכדאיתא (עלוכנ"ל,

ישראל ) פזורה  שה מההפסוק לשה נמשלו ישראל .
וכולם מאיבריו באחד לוקה שה של דרכו
אחר  זה  להמשך דדרכן הצאן  כל [היינו  מרגישין
עוד, מלילך ופסקה באבריה לוקה וכשאחת  זה
חטא  אחד ישראל אף מקום] באותו יעמדו כולם

נענשים. וכולם

יושבים  שהיו אדם  לבני משל  רשב"י תני וכן 
וקדח  והתחיל  קודח  מהם  אחד נטל  בספינה
אמר  כן , עושה  אתה למה  חבריו לו אמרו תחתיו ,
אמרו  קודח , אני  תחתי לא לכם  איכפת  מה להם 
הרי ע"כ. וכו'. הספינה את מציף שאתה  מפני לו
את וכן להציל  ורוצים  תובעים  אנו נפשינו את
עליהם  חסים  שאנו  לנו היקרים ביתינו  בני נפשות 
שטובעים  כזה במצב האם להצילן, בנפשינו
שייך חור  בזה  קודח  שהזולת  בגלל  ים בלב בספינה



 הרהז בת ְַַַ ע ע ע ע 

עץ וזה  מים . לגי  על תל עץ  והיה  נאמר  הרה. ל  והרא התר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהא

יל. לא  ועלה  אמר ְֱִִֵֶֶַַַָֹהח ים 

?עכו יראל  דלי על  לד ר יכלים אי אל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ

האמיםהבה  י ראל ד לי  מ אה י תר  האחר ן  מהר  לנ  י אמת היא  ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צ ם  זצ"ל ,  אי והחז ן ח ים  החפץ יניהם  האחר נים, נים  ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמאה

זוה "ק, ללמד ים לנהאמ רב  הערב הם  דרכיהם ה לכים א  ט ל[וא[. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הא לה?לכל לקרב י ראל עם לה לת  עית מה  מעלה ל ין  בית אלי אחד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אתכםואם אל  דה ההר  לד  את נפרסם  יחד  נ נ א  רתק ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

יראל? עם  להלת עית מה מעלה ל ין  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָבית

,ענםמק כל  זה"ק  ערים   והפצנ מקם, מקם  כל  דה זהר קנ ח ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָ

ז"ל אמרם ט ב  עה  לקם וזכינ ,כלנ('ב עד נד ף  [מי ](ת ל : ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

נתס  עיר אנ י  .ית אני  על נתס   מיחה ולא ית אני  למח ת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפר

 העלם  ל על נתס  [] העלם כל . עיר אנ י  יעמד]מ[על הר ים  זכת . ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ

מאמר  אדר חודש מאמר יששכר בני  תרסו. דף
פ ' חיים דברי  כב. ח , סי' ח"א מוהר"ן ליקוטי ג'.
דף האיש אשרי  יג. מכתב  שמחה  דברי ויקהל.
יא . אות עולם אור  פ"ב . א' החיים ארץ  מט .
דף ח "ת היהודי נפלאות ו'. אות היהודי תפארת
ע ' נשא  פ' יואל דברי  קלו. ע' הגאולה על .46

שמואל דברי  תורה(סלאנים)קפח. דברי  נח. פ '
מט. דף האיש אשרי טו. א' מהדו"ת מונקאטש 
מלעלוב . דוד רבי הרה"ק עג. ע' התעוררות  מכתב 
עב . ו' דף ואמונה אמת  צ. מע ' יוסף יעקב  זכרון
דף הארץ  גאולת שמחה. מאמרי ישראל, שמחת
לפ ' השמטות גיטין, מסכת על הרי"ם חידושי ו'.
הגר"א  פירוש וגאולה. גלות הרי "ם, חידושי  שלח.
דף המשולש חוט א . אסתר מגילת הרמז דרך  על
הגאולה על תקס "ט. תמוז ח ' דרוש חת"ס מב.
פרשת  טוב  יום  קדושת קפז. דף התמורה ועל
משכיל קטז . דף הגש"פ  ט"ב מהר"י הברכה. וזאת

דל חידושי (קאלאמייא)אל  א . פרט י  כלל ח "ג
סי' א' מאמר משה ויואל רנ. ע' קרח פ' תורה
ע ' דברים תורה חידושי קנ . דף ש"ש מאמר קנג .
כו  ע' תורה חידושי  קעז ,. ע' הגאולה על לח.
קלג . ע' בהעלותך  רנ. ע' קרח קעט , ע' בשלח ,
חיד"ת  לב, ע ' תש"כ  , תקלו ע ' לד, ע ' תשי"ז 
משה ויואל קודש. דברות  קנה. ע ' מא "י דרשות

קלה, ע' ח "א מכ' יואל דברי קסא . קנז , קנב, ע '
אמונה מאמר  הטהור  שולחן  קכ. דף וישלח  פ '
אור   אייר. חודש צדיקים  זכרון עד, דף ופרנסה
אוצר   כה. ע' הרמ"ח סיפורי יג. דף הנר

ד' א' ח "ד  וכבוד(מרגליות)הסיפורים  פאר (סיפורים .

מבעלזא) 258.מהר"ש דף

זוהר .לט .

במכתביםמ . חיים  כ"ה )החפץ כי (מכתב  וז"ל: כותב
להוכיח  נביא במקום  'צופה', בגדר  חכם  תלמיד כל
גדול עוונו בזה מתרשל אם וח "ו ד', דרך לעם
ובידו  בתורה שמופלג מי אלה ובימינו למאד,

זה. לענין חכם תלמיד  נקרא  להוכיח 

בזה  להתעצל שלא  ועיר  עיר  שבכל  הרבנים  ועל
בנפשו  כי לדעת עליו כי יד כלאחר הענין ולדחות

זה, על ושלום  חס ויתבע  להנצלהוא הרוצה וכל
להמון  ולזרז  להוכיח  עליו הקשה הדין ממדת

הציל,ישראל נפשו את המון ואז יטענו בודאי כי
הרעים, מעשיהם על לדין שיובאו בעת ישראל
חכמים שהתלמידי מפני בזה, אשמים שאינם 
כן  ועל מעשיהם, על אותם הוכיחו לא  והרבנים
הנכונה הדרך את ולהורותם להוכיחם  הרבנים על
הדין  ממדת הצילו נפשם  את ואז והישרה הטובה
במדה למוטב יחזרו  ישראל המון את וגם  הקשה
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ונזכה ובבא בזה עי "ז לנו טוב  ויהי' מרובה,
עכ"ל. במהרה. ולישועה לגאולה

עיר  ובכל מאחר נפשי  עלי  שלום לומר  ואין
אין  ולכן הקהל, ידי על שנתמנו בי"ד יש ועדה
במקומות  ובפרט ישראל, כל על מוטל החיוב 
מוטל שעליהם נאמר אל הקהל ראשי רבנים  שיש
למחות  החיוב מישראל אדם  כל על כי  הדבר,
מעוברי  עין להעלים ואסור  עבירה בעוברי ולפגוע 
דין  ובית ישראל, כל על מוטל זה דדבר עבירה ,
כל נפטרו זה ידי ועל עבדי ישראל דכל שליחותם 
עושה דין בית כשאין אבל מלהשגיח , ואחד אחד
כל על בזה החובה חלה שוב דישראל, שליחותם 

וז "ל: בתשובותיו החת"ס  כמ"ש מישראל אחד

בזה, זה ערבים  ישראל כל ומצות  חוקים וקיום 
אשר  בכלל למחות בידו ויש  מוחה שאינו מי ונכנס

הזאת תורה  דברי את יקים פ 'לא רמב"ן כפי'
ב "ד זה יקים לא אשר ומ"ש  ספרי, עפ"י תבוא 
מישראל אדם כל אלא ב "ד דוקא  לאו שלמטה
וכתי' לעשות, בידו יש אם הוא, שם וגדול קטן
למולך  מזרעו בתתו הארץ עם  יעלימו העלם  ואם
איננו  וע "ה יעלימו שלא ע "ה על שהי' משמע 
היינו  בעשותה דע "ה חטאות  בפ ' כדמוכח  ב"ד,
ע"ה כל על וא"כ העדה, עיני היינו וב"ד הדיוט
והכרתי  אח"כ ומדכתב  יעלימו, שלא הכתוב הטיל
בכרת  ג"כ  להם  שהי ' ש"מ עולם , כל למעט אותו
מכרת  עונשם  והיקל הכתוב  שמיעט אלא כמותו
עיון  ויש טפי דחמיר שוא שבועות  מעונש חוץ 
אמת  מ "מ הדיינין, שבועות פ ' מש"ס קצת בדבר
מישראל איש  שום  כל ובין ב "ד בין שאין נכון
כלום, ולא עבירה בעוברי ולפגוע  למחות שיכול
אפקרותא  מיקרי  לא  רבו לפני תלמיד  ואפילו
שתצא  עד רשע באגרוף ולהכות בהם לפגוע 
יד ואמר  ואמרטם ואכם חכלי' בן כנחמי ' נפשו
לישנא  מקום בכל שהזכירו  וב "ד  בכם  אשלח 
כמו  בידם כח  שיש דמלתא  ואורחא הוא  בעלמא
וכמו  להפרישו, מצויין ב"ד נבילות אוכל קטן
בס ' ס "ל ורמב "ם למולו, מצווי' ב "ד במילה
ע "כ תסור, מלא נינהו מה"ת דרבנן אפי' המצות
מהל' פ"ו כמ"ש ככה, דרבנן  באיסור  אפי' פסק

בע"פ מצה באוכל ומצה פ"ז חמץ  נזיר תי "ט (ועי'

ג') שכתב משנה תמוהים קל"ב  חולין ר"ן חי' ודברי
תימא  והוא דאורי' כמלקות ל"ט  ההכאה שיעור
וב "ד ישראל, כל על מוטל זה דדבר להנ"ל נחזור
שלוחא  שנתמנו עבדי ישראל דכל שליחותיהו

כי  מלהשגיח  ואחד אחד כל נפטרו ועי"ז  דישראל,
רישך  והיינו בחריקוהו רברבי גברי העמידו
קרירי  ומ"מ בחמימי דרישיך  ורישא בקרירא

עכ "ל. ומצות, חוקים בחלק זה וכל איכא,

קע"ז) סימן חו"מ חת"ס  (שו"ת

לעסוק  כמונו ערך לפחותי מה תאמר ואם
עיניך, מבין קורה טול נגדינו ישיבו הלא בתוכחות
אחת  שבספינה מפני מספקת תשובה זו  אין אך
ניתפס נמחה לא  שאם מאחר נוסעים, אנו יחדיו
וחייבים צריכים  אנו נפשינו ולהציל הדור , בעוונות
וז "ל: עולם  גדר בספר חיים  החפץ שכתב וכמו
מה"ת  מ"ע מישראל איש כל על יש כי ידוע  והנה
כמו  איסור באיזה כשנכשלין בעמיתו להוכיח 
הוא  שמוכיחו ועי "ז וגו' תוכיח הוכח  שנאמר 

חטא באותו יתפס שלא עצמו את דכשם מציל
שהיה  מאלה  נפרע כך העון מעושי הקב"ה שנפרע 

מיחו ולא  למחות  נ "ה )בידו בידו (שבת שיש מי
ומי  עבורם  נתפס מיחה ולא עירו באנשי למחות
נתפס מיחה  ולא ביתו באנשי למחות בידו שהיה

ביתו אנשי  שנעשה בעון איסור  דכל  ידוע וגם 
שנקרא  מבצנעא  יותר  הרבה חמור  הוא בפרהסיא
גדול  ההוכחה חיוב גם ואז בפרהסיא ש"ש  מחלל
ועל  הקב"ה של מצותיו הותר  יאמרו שלא  ביותר
על  בפרהסיא שעוברים  הזה הרע במנהג  גם כן
המשפחה  טהרת שבת , כחילול  חמורות עוונות
חלילה  בלבבו נגע  השם שיראת איש כל וכדומה
בידו  שיכולת ומי בזה, למחות ושלא לשתוק  לו

העוןלמנ  בחומר הוא גם יתפס הלא  מנע  ולא  וע
רבה בויקרא ג"כ זה כעין וכדאיתא (עלוכנ"ל,

ישראל ) פזורה  שה מההפסוק לשה נמשלו ישראל .
וכולם מאיבריו באחד לוקה שה של דרכו
אחר  זה  להמשך דדרכן הצאן  כל [היינו  מרגישין
עוד, מלילך ופסקה באבריה לוקה וכשאחת  זה
חטא  אחד ישראל אף מקום] באותו יעמדו כולם

נענשים. וכולם

יושבים  שהיו אדם  לבני משל  רשב"י תני וכן 
וקדח  והתחיל  קודח  מהם  אחד נטל  בספינה
אמר  כן , עושה  אתה למה  חבריו לו אמרו תחתיו ,
אמרו  קודח , אני  תחתי לא לכם  איכפת  מה להם 
הרי ע"כ. וכו'. הספינה את מציף שאתה  מפני לו
את וכן להציל  ורוצים  תובעים  אנו נפשינו את
עליהם  חסים  שאנו  לנו היקרים ביתינו  בני נפשות 
שטובעים  כזה במצב האם להצילן, בנפשינו
שייך חור  בזה  קודח  שהזולת  בגלל  ים בלב בספינה
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חייבים  אנו  אין ערכינו פחיתת שמפאת  לומר  בכלל 
הלא  מעש , בלי מנגד  נעמוד רק נגדו  להתקומם

כן. חושב אפילו או כן  שאומר זה הוא פתי
הרה"ק בשם דשמעתי י"ל צביועוד מוה"ר

רצו מרידניק המתחדשים מכת שכמה בעת זצ "ל
לו  ונודע הזמן רוח  לפי ספר בית ברודניק  לייסד 
לדרכו, אז  שנסע  קודם  האחרונה ברגע  הדבר
עני  איש ויאמר, משלו וישא הבימה על ועלה
אחת  עיירה דרך נדודיו במסע פעם עבר ונבזה
כי  וירא  אחד, בבית ואחזה אש פרצה כי וראה
ואינם נפש בשלוות שם  עומדים  אנשים 
את  להציל העיר  אנשי  את להזעיק  מתעוררים 
להודיע ויצעק פיו יפתח  אם  בלבו עצמם ,ויחשוב
מה לי, ילעיגו הלא  שריפה דבר על העיר לאנשי 
חלק  לך היש השריפה, בעסק  ונבזה שפל לך
עלי  יעבור בדעתו החליט  ושוב  הזאת, בעיר  ונחלה
אוכל לא סכנה בחזקת והאנשים בוער  אש מה ,
לעורר  בקול לקרא  והתחיל בשקט, כך על לעבור
בלבת  אאמו"ר כ"ק  וסיים  מתרדמתם , העיר  אנשי 
את  הצילו בוער אש  יקרים  יהודים  קדשו,
לבטל הצליח בידו ה' חפץ  ואכן  נפשותיכם 

רשע. אנשי  מזימות

בידי  למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים
עבירה  עוברי

תקמ"ז מצוה  המצות אלה בספרו חגי "ז מהר"ם 
חבירו,וז"ל: את להוכיח  ויחיד יחיד כל על  מצוה

חובה  הגון, שאינו דבר בו שרואה לגדול קטן  אפילו 
מלפניו , המכשול להסיר תחת עלינו ג "כ הוא כי

וכו', מכשול תתן לא עור דלפני שבכללות לאו סוג 
בידי  ולמחות לש "ש שהוא  ופירוד מחלוקת 2דכל
כאשר  מחלוקת, בעל נקרא  זהו אין עבירה, עוברי 
ידעו. לא ה' דרך אשר  הבהמיים  ההמוניים  דמו
ללכת  שרוצים  וזמן עת 3ובכל יעקשו, הישרה ואת
בו  שדרכו הדרך להם תפסו הרע  לבם בשרירות
להועיל הבא  את בלשונם  להכות הענתות, אנשי 
עליו  ואומרים מפניהם המכשול ולהסיר להם 
על ומתעבר עובר ושהוא מחלוקת, בעל שהוא
נשתרבב  מהיכן ידעתי  גם וידעתי וכו', לו לא ריב 
מבינים שהם  מחשבין שהם בין זה טעות ונסתבך 
ורובן  מכללן היוצא פרט לכל וכו',ולכן דבריו בכונת
נחקור  אם דאפשר אליו, לחוש אין ישראל של
משארית  המה עדיין אפשר אביהם מי נמצא 
נגף לאבן היו תמיד אשר  רב מהערב  הפליטה
בנפשותם החטאים  מכשול וענין וכו', ישראל לבני 

הצלתי, נפשי כי לך מקרבך ,ודע הרע ובערת כתיב
ויתמו  וכו '. הארץ מן גילולים יעביר  ברחמיו והוא
ירשו  לעולם צדיקים כולם ועמך הארץ מן חטאים 

עכ"ל. ארץ ,

העיר  דברחובות דידן בנידון הדבר  הוא וכן
מקולקל והכל הרעות הרוחות כל נושבים 
על מרובה הפרוץ לעינינו בוער  אש ומושחת,
היום, לאור נשחתת טובה חלקה כל רח"ל, העומד
רואות, שכך ולעינינו בחלקינו, נפלה שכך לנו אוי
אלו  כגון חשבונות לערוך  הזמן הוא כעת האם 
להוכיח  אנו ראויים או ערך פחותי  אנו האם 
יאמר  הקטן יוקד  שהאש  בזמן  אדרבא בשער ,
הוא  העיקר אני, גבור  יאמר והחלש אני, גדול
גבולי  ולהרחיב  שמים כבוד להרבות זו בשעה
שזה לבוראינו, רוח  נחת לעשות כדי הקדושה,

הזה. בעולם  האדם  יצירת ומטרת  תכלית 

ראוי  אני אין כי ערכי  מך  ידעתי גם  ידעתי  והנה
תוכחת, במוסר להוכיח  גדולים  במקום לעמוד
אלא  שמים לשם  כוונתו אין לנפשי יאמרו ורבים 
אציג  ע "כ שם , לו לקנות  דורש הוא עצמו לכבוד
לישרים" "אור  בספה"ק  שראיתי נכבד  משל לפניך
מנהג  דהנה זצ "ל, מוכיח  יואל מו"ה הרב בשם
לעיר  מעיר מוכיחים שנוסעים הוא, תורה ישראל
ואין  טועים עם  מהמון ורבים  ישראל, את  להוכיח 
ממון  לוקחים שהם  מפני לדבריהם , שומעין
אלא  אינו שתוכחתם  ואומרים  הדרשה, בשביל
ונשא  לש "ש , כוונתם ואין בה לחפור קרדום
שלא  קטנה, אחת בעיר  כי  ויאמר, משלו עליהם
היער, עצי בתי אם כי גזית אבני בתי להם הי'
שהיו  ואשתו איש שם  והי' בתבן, מכוסים והגגות

הגג . תחת בעלי' דרים

ועדיין  לישן האשה הלכה בלילה אחת פעם
הנר  יכבה וטרם דלוק נר לו והיה ניעור בעלה היה
אליו  צעקה דלוק, הנר והניח לישן הלך  הוא גם 
מהנר  אחד  ניצוץ יפול ושלום חס  אולי  אשתו
בא  עמו מדברת עודה כולו, הבית כל ותשרף
על להשגיח העם  להזהיר  והכריז העיר שומר
חס שריפה לידי תגרום  שלא והנרות האש
מה וראה נא שמע לבעלה, האשה אמרה ושלום ,
לידי  יגרום שלא הנר על להשגיח  מכריז שהשומר
סבורה וכי שבעולם , שוטה לה, השיב והוא סכנה,
יודע אני הלא כן, השומר  הכריז שלם  שבלב  את
ממון  לו  נותנים  שהקהל בשביל אלא מכריז שאינו
שיכריז ממון לו נותנים  היו ואילו כן, שיכריז

 הרהז בת עג ְַַַ

הנה  כם קם  י "ח )לכ ם, מ נה  ה ' רק אב ת אין(מכת הרים, את המזה "ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

." לי  הרים זכת הר ים , את וזה זכה מה . יד על א  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחטא 

נשא בזוהר פרשת מהימנא ע"א)רעיא קכ"ו עד וע"ב  ע "א  קכ"ה :(דף 

דכתיב,וישׂ ראל  הוּ א הדא ואדם. בּ עירא בּ הוֹ ן דּ אית וּ מנין אדם, לד)אתקריא וּ  ואּת ן (יחזקאל  
טבין, הארץ, עּמ י אינּ וּ ן מרעיתי, צאן צאני ואּת ן אּת ם. אדם מרעיתי צאן צאני

חכמים. ּת למידי אּת ם, אדם  דטוֹ ב. מּס טרא

ליּה ,וּ בקרא  רמיז נמי פא )דּ א אמאי (תהלים עּמ י, דּ אמר בּ תר  וגוֹ '. י שׂ ראל  לי ׁש וֹ מע עּמ י לוּ  
אתמר  וּ בגינייהוּ  חכמים. ּת למידי ישׂ ראל : הארץ . עּמ י עּמ י: אלּ א ישׂ ראל. קאמר

יד) רמה.(שמות  בּ יד יוֹ צאים ישׂ ראל  וּ בני

בּ תרייתא ,כּ גוונא  בּ פ וּ רקנא לוֹ ן פליג הכי דסיני, בטוּ רא הוּ א בּ רי קדׁש א לוֹ ן דּ פליג 
בּ הוֹ ן , דּ אּת מר יג)דּ ישׂ ראל מּס טרא(שמות מצרים , מארץ ישׂ ראל בּ ני עלוּ  וחמ וּ ׁש ים 

בּ הוֹ ן, אתמר דּ יוֹ בלא, ׁש נין חמׁש ין דּ אינּ וּ ן דחיּ י, יט )דאילנא וּ בהוֹ ן (שמות בהר. יעל וּ  הּמ ה 
יד) אתמר (שמות  ולוֹ ן ישׂ ראל. מחנה לפני ההוֹ ל האהים מלא יט )ויּ ּס ע אתכם(שמות  ואא 

הכי  רמה, בּ יד  יוֹ צאים ישׂ ראל וּ בני אלי. אתכם  ואבא כּ ב וֹ ד. ענני דּ אינּ וּ ן נׁש רים, כּ נפי על
יקר. האי בּ כל חכמים, ל ּת למידי יפיק

דּ טוֹ ב,וּ כגוונא  מּס טרא  הארץ בעמי יט )דּ אּת מר יהוֹ ן (שמות  הכי ההר . בּ תח ּת ית ויּ תיצּ בוּ  
דסוּ סיא לרגל יּ א דּ אזיל כּ עבדא חכמים , ּת למידי ּת חוֹ ת בתרייתא, בּ מּפ קנא
ּת הא ׁש ם לאו ואם מוּ טב, ּת וֹ רתי ּת קבּ ל וּ  אם ההר, בּ תחּת ית לוֹ ן דאמר וּ כגוונא  דּ מאריּה .
בּ מּפ קנוּ  חכמים ּת למידי עליכ וֹ ן ּת קבּ ל וּ ן אם בתרייתא, פוּ רקנא בּ מּפ קנוּ  ייּמ א  הכי קבוּ רתכם.
ּת הא ּת ּמ ן לאו ואם מוּ טב. ליּה  דמׁש ּמ ׁש  ועבדא סוּ סיא, על דּ רכיב כּ אדם דגלוּ תא,

בּ גל וּ תא. קבוּ רתכם,

בּ ה וֹ ן,וערב דאּת מר כּ גוונא כ)רב רחיקין (שמות  יהוֹ ן הכי מרחוֹ ק. ויּ עמדוּ  ויּ נוּ עוּ  העם ויּ רא 
רחיקין  ואינּ וּ ן יקר, האי בכל קדּ יׁש א וּ לעמא חכמים, ל ּת למידי ויחמוּ ן ּפ וּ רקנא, מן 

בּ הוּ , כתיב מה  בּ הדייהוּ  לאתחבּ רא בעוּ  ואי יט )מינּ ייהוּ . יּס קל (שמות  סקוֹ ל  כּ י יד  בּ וֹ  תגּ ע א 
בּ ישׂ ראל, בּ הוּ  יתקיּ ים זמנא בּ ההוּ א ייּ רה. ירה לב)א וֹ  נכר,(דברים  אל  עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד יי 

הּמ ׁש יח . לימוֹ ת גּ רים מקבּ לין אין אוּ קמוּ ה ב)והא א ערב (שמואל  אינּ וּ ן ידּ מוּ ,  בּ חׁש וּ רׁש עים 
עלייהוּ , נביאה אמר דּ א וּ בגין יג)רב. יבא וּ .(יחזקאל א ישׂ ראל אדמת ואל 

אני  אין כן על מכריז , הי' כן גם  העיר  שיציתו
דלוק, הנר  והניח לישן והלך כלל, לדברו פונה
השולחן  על הנר ונפל הי' כן פתרה  וכאשר
וכמעט גדולה, שריפה ונעשה הבית  כל ונדלק
נפשו  את הציל גדול ובקושי העיר  כל נשרף
גווייתם. אם כי להם נשאר ולא אשתו  ונפש 
שהשומר  שבשביל הזה, השוטה נא ראו 
לדבריו  לשמוע רצה לא שלם, בלב  הכריז  לא

הזה הדבר  כך באש, ביתו את לשרוף והניח 
מעשיהם שיעזבו העם , את  מזהיר  שהמוכיח
ישרפו  שם אשר בגיהנם יפלו דאל"כ  הרעים 
כתנור " בוער  בא יום "הנה כמ"ש גוויתיהם  את
מוכיח  אינו שהמוכיח בשביל ידמו והשוטים  וגו',
שבאה עד לדבריו לב  נותנים  אין שמים לשם 
מזה, גדול שטות לך  אין הלא עליהם , השריפה

ודפח"ח . עכת "ד



 הרהז בת ְַַַ עב עב עב עב 

חייבים  אנו  אין ערכינו פחיתת שמפאת  לומר  בכלל 
הלא  מעש , בלי מנגד  נעמוד רק נגדו  להתקומם

כן. חושב אפילו או כן  שאומר זה הוא פתי
הרה"ק בשם דשמעתי י"ל צביועוד מוה"ר

רצו מרידניק המתחדשים מכת שכמה בעת זצ "ל
לו  ונודע הזמן רוח  לפי ספר בית ברודניק  לייסד 
לדרכו, אז  שנסע  קודם  האחרונה ברגע  הדבר
עני  איש ויאמר, משלו וישא הבימה על ועלה
אחת  עיירה דרך נדודיו במסע פעם עבר ונבזה
כי  וירא  אחד, בבית ואחזה אש פרצה כי וראה
ואינם נפש בשלוות שם  עומדים  אנשים 
את  להציל העיר  אנשי  את להזעיק  מתעוררים 
להודיע ויצעק פיו יפתח  אם  בלבו עצמם ,ויחשוב
מה לי, ילעיגו הלא  שריפה דבר על העיר לאנשי 
חלק  לך היש השריפה, בעסק  ונבזה שפל לך
עלי  יעבור בדעתו החליט  ושוב  הזאת, בעיר  ונחלה
אוכל לא סכנה בחזקת והאנשים בוער  אש מה ,
לעורר  בקול לקרא  והתחיל בשקט, כך על לעבור
בלבת  אאמו"ר כ"ק  וסיים  מתרדמתם , העיר  אנשי 
את  הצילו בוער אש  יקרים  יהודים  קדשו,
לבטל הצליח בידו ה' חפץ  ואכן  נפשותיכם 

רשע. אנשי  מזימות

בידי  למחות כדי במחלוקת להכנס חייבים
עבירה  עוברי

תקמ"ז מצוה  המצות אלה בספרו חגי "ז מהר"ם 
חבירו,וז"ל: את להוכיח  ויחיד יחיד כל על  מצוה

חובה  הגון, שאינו דבר בו שרואה לגדול קטן  אפילו 
מלפניו , המכשול להסיר תחת עלינו ג "כ הוא כי

וכו', מכשול תתן לא עור דלפני שבכללות לאו סוג 
בידי  ולמחות לש "ש שהוא  ופירוד מחלוקת 2דכל
כאשר  מחלוקת, בעל נקרא  זהו אין עבירה, עוברי 
ידעו. לא ה' דרך אשר  הבהמיים  ההמוניים  דמו
ללכת  שרוצים  וזמן עת 3ובכל יעקשו, הישרה ואת
בו  שדרכו הדרך להם תפסו הרע  לבם בשרירות
להועיל הבא  את בלשונם  להכות הענתות, אנשי 
עליו  ואומרים מפניהם המכשול ולהסיר להם 
על ומתעבר עובר ושהוא מחלוקת, בעל שהוא
נשתרבב  מהיכן ידעתי  גם וידעתי וכו', לו לא ריב 
מבינים שהם  מחשבין שהם בין זה טעות ונסתבך 
ורובן  מכללן היוצא פרט לכל וכו',ולכן דבריו בכונת
נחקור  אם דאפשר אליו, לחוש אין ישראל של
משארית  המה עדיין אפשר אביהם מי נמצא 
נגף לאבן היו תמיד אשר  רב מהערב  הפליטה
בנפשותם החטאים  מכשול וענין וכו', ישראל לבני 

הצלתי, נפשי כי לך מקרבך ,ודע הרע ובערת כתיב
ויתמו  וכו '. הארץ מן גילולים יעביר  ברחמיו והוא
ירשו  לעולם צדיקים כולם ועמך הארץ מן חטאים 

עכ"ל. ארץ ,

העיר  דברחובות דידן בנידון הדבר  הוא וכן
מקולקל והכל הרעות הרוחות כל נושבים 
על מרובה הפרוץ לעינינו בוער  אש ומושחת,
היום, לאור נשחתת טובה חלקה כל רח"ל, העומד
רואות, שכך ולעינינו בחלקינו, נפלה שכך לנו אוי
אלו  כגון חשבונות לערוך  הזמן הוא כעת האם 
להוכיח  אנו ראויים או ערך פחותי  אנו האם 
יאמר  הקטן יוקד  שהאש  בזמן  אדרבא בשער ,
הוא  העיקר אני, גבור  יאמר והחלש אני, גדול
גבולי  ולהרחיב  שמים כבוד להרבות זו בשעה
שזה לבוראינו, רוח  נחת לעשות כדי הקדושה,

הזה. בעולם  האדם  יצירת ומטרת  תכלית 

ראוי  אני אין כי ערכי  מך  ידעתי גם  ידעתי  והנה
תוכחת, במוסר להוכיח  גדולים  במקום לעמוד
אלא  שמים לשם  כוונתו אין לנפשי יאמרו ורבים 
אציג  ע "כ שם , לו לקנות  דורש הוא עצמו לכבוד
לישרים" "אור  בספה"ק  שראיתי נכבד  משל לפניך
מנהג  דהנה זצ "ל, מוכיח  יואל מו"ה הרב בשם
לעיר  מעיר מוכיחים שנוסעים הוא, תורה ישראל
ואין  טועים עם  מהמון ורבים  ישראל, את  להוכיח 
ממון  לוקחים שהם  מפני לדבריהם , שומעין
אלא  אינו שתוכחתם  ואומרים  הדרשה, בשביל
ונשא  לש "ש , כוונתם ואין בה לחפור קרדום
שלא  קטנה, אחת בעיר  כי  ויאמר, משלו עליהם
היער, עצי בתי אם כי גזית אבני בתי להם הי'
שהיו  ואשתו איש שם  והי' בתבן, מכוסים והגגות

הגג . תחת בעלי' דרים

ועדיין  לישן האשה הלכה בלילה אחת פעם
הנר  יכבה וטרם דלוק נר לו והיה ניעור בעלה היה
אליו  צעקה דלוק, הנר והניח לישן הלך  הוא גם 
מהנר  אחד  ניצוץ יפול ושלום חס  אולי  אשתו
בא  עמו מדברת עודה כולו, הבית כל ותשרף
על להשגיח העם  להזהיר  והכריז העיר שומר
חס שריפה לידי תגרום  שלא והנרות האש
מה וראה נא שמע לבעלה, האשה אמרה ושלום ,
לידי  יגרום שלא הנר על להשגיח  מכריז שהשומר
סבורה וכי שבעולם , שוטה לה, השיב והוא סכנה,
יודע אני הלא כן, השומר  הכריז שלם  שבלב  את
ממון  לו  נותנים  שהקהל בשביל אלא מכריז שאינו
שיכריז ממון לו נותנים  היו ואילו כן, שיכריז

 הרהז בת עג ְַַַ

הנה  כם קם  י "ח )לכ ם, מ נה  ה ' רק אב ת אין(מכת הרים, את המזה "ל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻ

." לי  הרים זכת הר ים , את וזה זכה מה . יד על א  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָחטא 

נשא בזוהר פרשת מהימנא ע"א)רעיא קכ"ו עד וע"ב  ע "א  קכ"ה :(דף 

דכתיב,וישׂ ראל  הוּ א הדא ואדם. בּ עירא בּ הוֹ ן דּ אית וּ מנין אדם, לד)אתקריא וּ  ואּת ן (יחזקאל  
טבין, הארץ, עּמ י אינּ וּ ן מרעיתי, צאן צאני ואּת ן אּת ם. אדם מרעיתי צאן צאני

חכמים. ּת למידי אּת ם, אדם  דטוֹ ב. מּס טרא

ליּה ,וּ בקרא  רמיז נמי פא )דּ א אמאי (תהלים עּמ י, דּ אמר בּ תר  וגוֹ '. י שׂ ראל  לי ׁש וֹ מע עּמ י לוּ  
אתמר  וּ בגינייהוּ  חכמים. ּת למידי ישׂ ראל : הארץ . עּמ י עּמ י: אלּ א ישׂ ראל. קאמר

יד) רמה.(שמות  בּ יד יוֹ צאים ישׂ ראל  וּ בני

בּ תרייתא ,כּ גוונא  בּ פ וּ רקנא לוֹ ן פליג הכי דסיני, בטוּ רא הוּ א בּ רי קדׁש א לוֹ ן דּ פליג 
בּ הוֹ ן , דּ אּת מר יג)דּ ישׂ ראל מּס טרא(שמות מצרים , מארץ ישׂ ראל בּ ני עלוּ  וחמ וּ ׁש ים 

בּ הוֹ ן, אתמר דּ יוֹ בלא, ׁש נין חמׁש ין דּ אינּ וּ ן דחיּ י, יט )דאילנא וּ בהוֹ ן (שמות בהר. יעל וּ  הּמ ה 
יד) אתמר (שמות  ולוֹ ן ישׂ ראל. מחנה לפני ההוֹ ל האהים מלא יט )ויּ ּס ע אתכם(שמות  ואא 

הכי  רמה, בּ יד  יוֹ צאים ישׂ ראל וּ בני אלי. אתכם  ואבא כּ ב וֹ ד. ענני דּ אינּ וּ ן נׁש רים, כּ נפי על
יקר. האי בּ כל חכמים, ל ּת למידי יפיק

דּ טוֹ ב,וּ כגוונא  מּס טרא  הארץ בעמי יט )דּ אּת מר יהוֹ ן (שמות  הכי ההר . בּ תח ּת ית ויּ תיצּ בוּ  
דסוּ סיא לרגל יּ א דּ אזיל כּ עבדא חכמים , ּת למידי ּת חוֹ ת בתרייתא, בּ מּפ קנא
ּת הא ׁש ם לאו ואם מוּ טב, ּת וֹ רתי ּת קבּ ל וּ  אם ההר, בּ תחּת ית לוֹ ן דאמר וּ כגוונא  דּ מאריּה .
בּ מּפ קנוּ  חכמים ּת למידי עליכ וֹ ן ּת קבּ ל וּ ן אם בתרייתא, פוּ רקנא בּ מּפ קנוּ  ייּמ א  הכי קבוּ רתכם.
ּת הא ּת ּמ ן לאו ואם מוּ טב. ליּה  דמׁש ּמ ׁש  ועבדא סוּ סיא, על דּ רכיב כּ אדם דגלוּ תא,

בּ גל וּ תא. קבוּ רתכם,

בּ ה וֹ ן,וערב דאּת מר כּ גוונא כ)רב רחיקין (שמות  יהוֹ ן הכי מרחוֹ ק. ויּ עמדוּ  ויּ נוּ עוּ  העם ויּ רא 
רחיקין  ואינּ וּ ן יקר, האי בכל קדּ יׁש א וּ לעמא חכמים, ל ּת למידי ויחמוּ ן ּפ וּ רקנא, מן 

בּ הוּ , כתיב מה  בּ הדייהוּ  לאתחבּ רא בעוּ  ואי יט )מינּ ייהוּ . יּס קל (שמות  סקוֹ ל  כּ י יד  בּ וֹ  תגּ ע א 
בּ ישׂ ראל, בּ הוּ  יתקיּ ים זמנא בּ ההוּ א ייּ רה. ירה לב)א וֹ  נכר,(דברים  אל  עּמ וֹ  ואין ינחנּ וּ  בּ דד יי 

הּמ ׁש יח . לימוֹ ת גּ רים מקבּ לין אין אוּ קמוּ ה ב)והא א ערב (שמואל  אינּ וּ ן ידּ מוּ ,  בּ חׁש וּ רׁש עים 
עלייהוּ , נביאה אמר דּ א וּ בגין יג)רב. יבא וּ .(יחזקאל א ישׂ ראל אדמת ואל 

אני  אין כן על מכריז , הי' כן גם  העיר  שיציתו
דלוק, הנר  והניח לישן והלך כלל, לדברו פונה
השולחן  על הנר ונפל הי' כן פתרה  וכאשר
וכמעט גדולה, שריפה ונעשה הבית  כל ונדלק
נפשו  את הציל גדול ובקושי העיר  כל נשרף
גווייתם. אם כי להם נשאר ולא אשתו  ונפש 
שהשומר  שבשביל הזה, השוטה נא ראו 
לדבריו  לשמוע רצה לא שלם, בלב  הכריז  לא

הזה הדבר  כך באש, ביתו את לשרוף והניח 
מעשיהם שיעזבו העם , את  מזהיר  שהמוכיח
ישרפו  שם אשר בגיהנם יפלו דאל"כ  הרעים 
כתנור " בוער  בא יום "הנה כמ"ש גוויתיהם  את
מוכיח  אינו שהמוכיח בשביל ידמו והשוטים  וגו',
שבאה עד לדבריו לב  נותנים  אין שמים לשם 
מזה, גדול שטות לך  אין הלא עליהם , השריפה

ודפח"ח . עכת "ד



 הרהז בת ְַַַ עד עד עד עד 

דּ האאמר  אנּת , איּמ א בּ אוֹ מאה לעילּ א, לסלּ קא איהי ׁש עתא הא מהימנא, רעיא אליּ הוּ , 
בריך  קדׁש א לי דּ יהיב לסלּ קא. בּ עי אנא אסוּ ריםבגינ בּ בית ל לאת גּ לייא ר ׁש וּ , הוּ א 

דכתיב, הוּ א הדא דּ עּמ א. בּ חוֹ בין מחוֹ לל  דּ אנּת  טיבוּ ,  עּמ וּ למעבּ ד ,דּ יל בּ קבוּ רה , דּ יל
נג) מּפ ׁש עינ וּ .(ישעיה  מחוֹ לל והוּ א

אנאאמר דּ הא , יכ וֹ לּת בּ כל תאחר  לא  דיהו "ה, בּ ׁש מא  על בּ א וֹ מאה מהימנא, רעיא ליּה  
סגּ י. ב)בצערא צערא ,(שמות  מהאי לי לאּפ קא לי, עוֹ זר איׁש , אין כי ויּ רא וכה  כּ ה ויּ פן 

עלי, דאּת מר קבוּ רה  נג)בּ האי חׁש יב (ישעיה  ואני בּ י, אׁש ּת מוֹ דען ולא קבר וֹ , הרׁש עים  את  ויּ ּת ן 
בּ ינייהוּ , ּת סרח סוֹ פרים דּ חכמת  בּ ינייהוּ , דּ ּס רח מת כּ כּ לב ר ׁש יעייא, רב ערב בין בּ עינייהוּ 
ערב  אינּ וּ ן ואתהדּ רוּ  מל כּ וון. בּ ין בּ ינייהוּ  מפ וּ זרין דּ ישׂ ראל אתר וּ בכל וקרּת א, קרּת א בּ כל 

בּ הוּ  דּ אּת מר  הוּ א ,  ברי דקוּ ד ׁש א עאנא ישׂ ראל, על רעיין לד)רב צאן (יחזקאל צאני ואּת ן 
חכמים. ּת למידי עם טיבוּ  למעבּ ד יכוֹ לת  לוֹ ן ולית אּת ם, אדם מרעיתי

ולאואנ ׁש י בּ ינייהוּ . רב ערב וּ מחרימין יחוֹ ננוּ , וא לעיר מעיר מסוֹ בבים חטא ויראי חיל 
ואפילּ וּ  דלהוֹ ן, לנפילוּ  ּת קוּ מה יהא דּ לא קצוּ ב, דּ בר אלּ א סגּ יאין בּ אתרין ל וֹ ן יהבין
כּ כלבים. חׁש יבין בּ יגוֹ נא, בדוֹ חקא בצערא חטא ויראי  חיל ואנׁש י חכמים וכל ׁש עה. חיּ י

ד) אׁש כּ חוּ (מיכה דּ לא  חוּ צ וֹ ת. כּ ל בּ ראׁש  חר שׂ  לנבלי נחׁש ב וּ  איכה בּ ּפ ז המסוּ לאים בּ נים 
בינייה וּ . אכסניא

צ ואי נּ וּ ן בּ לא בּ חדווא, בּ ׁש לוה, עתירין, אינּ וּ ן רב, מארי ערב גּ זלנין כלל, יגוֹ נא בּ לא ערא, 
עּמ א. רי ׁש י דּ יּ ינין דּ אינּ וּ ן ו)ׁש וֹ חד, עלייהוּ (בראשית מּפ ניהם, חמס הארץ מלאה כּ י 

א )אתמר ישׂ ראל (איכה  אהי צבאוֹ ת יי בּ חי ּת ניינא, זמנא על בּ אוֹ מאה לרא ׁש . צריה היוּ  
ברי קדׁש א קּמ י בהוֹ ן למלּ לא  יכלּת בּ כל ,מּפ וּ מ יּפ לוּ ן לא מ לּ ין א לּ ין דּ כל  הכּ רוּ בים, יוֹ ׁש ב 

דלהוֹ ן . דוֹ חקא וּ לאחזאה מהימנא )הוּ א, רעיא  .(ע "כ 

הקודש ] [לשון 
חכמים ּתלמידי  אּתם  ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ֶ ַ ָ ָאדם

תבויראל  זה ?ואד המה  ה  ימ .אד לד)נקרא צא (יחזקאל צאני וא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
הב . מד  בי ט ארצת עי ה  מרעיתי צא צאני  וא .א  אד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹמרעיתי
למיד נקרא  דה ז הר  מד  יהדי ל : רהע [הערת . חכמי למידי   א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאד

המה ונקרא  האר  ע הא זה"ק למד  א מי הר)חכ הז ].(אר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּביד  יצאים יׂשראל ּובני נאמר חכמים ה ּתלמידי הם  – י ׂשראל רמהּבגלל ִ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ ֵ ַ ַ ְ ִ ֵ ֲ ָ ִ ֶ ֱ ַ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ְֹ ִ ְ ָ ָ ָ 
ל,בפסק רמ ז  פא)זה  ה (תהליל עי, אמר  אחר .' וג יראל לי מע עי ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נאמר בגלל  חכמי למידי  יראל הארצת. עי  עי אלא יראל? ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאמר
יד) רמה.(שמות יד   יצאי י ראל ְְְְִִֵֵָָָָֹבני

ה ּזה ה ּכב ֹוד ּבכל חכמים  הּתלמידי את יֹוציא  האחרֹונה,  ֶ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ַ ֶ ִ ָ ֲ ַ ָ ָ ֻ ְ ַּבּגאּלה 
מאמ ראל  האחר נה , אה קח  סיני, הר  הא  ר  דה ק חר ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ה( יג  ש) יחמ ה ,י הח ע מד ,מצרי מאר יראל  בני  על יוחמ ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

 הרהז בת עהְַַַ

ה נאמר יבל , יט)נת  ש)בה בהר . יעל יד)הה  לפני (ש  ההל האלהי מלא וע ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
נאמר  ולה י ראל. יט)מחנה  ואבא (ש כבד , ענני ה ,רינ נפי  על אתכ ואא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה ה. הבד  כל חכמי הלמידי  את י ציא  רמה, יד  יצאי יראל בני  אלי. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאתכ

ּביציאת  יהיה ּכ קב ּורתכם. ּתהא ׁשם  לאו ואם מ ּוטב,  תֹורתי  ּתקּבלּו  ַ ִ ִ ֶ ְ ִ ָ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ִאם 
ּבּגלּות  קבּורתכם  ּתהא  ׁשם  אחרֹונה   ָ ַ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ֲ ַ ָ ֻ ְּגאּלה 

כמ,בה מ ד  האר ע י  ביציאה (ש)אמר יהיה   ההר תחית  בתיו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
 לה אמר   כמ עליו, סס לרגלי   לה עבד ,חכמי למידי חת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהאחר נה
יציאת  יהיה  .רתכ קב הא   לאו וא מטב,  תרתי  לק א ההר : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתח ית
סס  על  רכב  אד הל ת, יציאת חכמי למידי  עליכ לק  א אחרנה: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאה

ל ת. רתכקב הא   לא וא מטב .   ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹועבד

ּבכל וערב ה ּקדֹוׁש והעם  חכמים תלמידי וירא ּו ה ּגאּלה , מן רחֹוקים יהיּו רב, ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ְ ִ ִ ַ ְ ֻ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֵ ֲ ָ ִ ְ ָ ָ ַ ָ ְ ָ 
רב ערב  הם   יּדּמּו ּבחׁש ּורׁשעים ה ּזה ,  ַ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ֶֹ ַ ִ ָ ְ ֶ ַ ָ ַה ּכב ֹוד

ה,וערב אמר   מ כ)רב, מ (שמות קירח  יהי  מרחק. עמדו  נעו הע ורא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
 וא . מה קי רח וה הה, הבד  כל דה והע חכמי תלמידי וירא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהאה ,

? ה תב  מה ,א להתחר  יט)ירד  רה.(ש י ירה א יקל  סקל י  יד   תע לא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
י ראל, יתק זמ תא(לב  דברי) אי ר ה , והרי  נכר , אל ע ואי  ינח דד ה' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

היח. לימת רי  ליב)מק זה (שמואלא  מ רב . ערב ה  י ח עי ר ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הביא , עליה יג )אמר יבא.(יחזקאל לא י ראל  אדמת ואל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

,ל להתּגּלֹות רׁשּות ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לי ּנתן  ה ּנאמן, רֹועה אלּיהּו,  ְ ַ ְ ִ ְ ְ ָ ָ ַ ִ ַ ָ ָ ֱ ֶ ַ ֶ ָ ִ ֵ ַ ָאמר
טֹוב עּמ  ְ ִ ֲ ַ ְולעׂשֹות

גללאמר הרי אה, אמר בעה למעלה, לעל ת היא עה  הרי  ,אמה ר עה ,האל ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
 רי האס בית  ל להת ת ר ת הא  ר  ד ה לי ת לעלת. רצה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאני 

תב זה .הע חטאי  מחלל  אה טב, ע ולעת ,רת קב ,( נג והא (ישעיה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
.עינמ ְְִֵָָמחלל 

ׁשהרי  ,יכלּת ּבכל ּתאחר אל ה ', ּבׁשם עלי ּבׁשב ּועה ה ּנאמן , ר ֹועה  לֹו  ֵ ֲ ֶ ְ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ְ ַ ֵ ְ ֶ ָ ָ ְ ִ ָ ֱ ֶ ַ ֶ ַ ָאמר
זה מ ּצער לה ֹוציאני לי, עֹוזר  איׁש, אין ּכי וּירא  וכה  ּכה  ו ּיפן  רב . ּבצער  ֶ ַ ַ ִ ִ ֵ ִ ְ ִ ֵ ִ ֵ ִ ְ ַ ַֹ ָֹ ֶ ִ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ֲאני

רב .אמר צער אני הרי  ,יכל כל אחר אל ה',  עלי בעה ,אמ ה ר עה  ל ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ב) אמר(שמות ז קב רה זה, מער  להציאני לי, ע זר ,אי אי י ורא וכה ה  פ ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹו

נג )עלי, רב(ישעיה  ערב י ,עיניה חב ואני י, נדע ולא , קבר עי הר את ו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
 מק בכל ועיר  עיר כל  יניה סרח פריס חכמת ,יניה רח מת כלב ,עיְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהר

את  וחזר .לכיה י יניה רימפ הד ראל  צא יראל, על  עיר רב ערב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה אמר הא, ר(לד יכלת (יחזקאל לה ואי ,א אד מרעיתי צא צאני וא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

.חכמי למידי  ע טב ְֲֲִִִֵַַָלעת



 הרהז בת ְַַַ עד עד עד עד 

דּ האאמר  אנּת , איּמ א בּ אוֹ מאה לעילּ א, לסלּ קא איהי ׁש עתא הא מהימנא, רעיא אליּ הוּ , 
בריך  קדׁש א לי דּ יהיב לסלּ קא. בּ עי אנא אסוּ ריםבגינ בּ בית ל לאת גּ לייא ר ׁש וּ , הוּ א 

דכתיב, הוּ א הדא דּ עּמ א. בּ חוֹ בין מחוֹ לל  דּ אנּת  טיבוּ ,  עּמ וּ למעבּ ד ,דּ יל בּ קבוּ רה , דּ יל
נג) מּפ ׁש עינ וּ .(ישעיה  מחוֹ לל והוּ א

אנאאמר דּ הא , יכ וֹ לּת בּ כל תאחר  לא  דיהו "ה, בּ ׁש מא  על בּ א וֹ מאה מהימנא, רעיא ליּה  
סגּ י. ב)בצערא צערא ,(שמות  מהאי לי לאּפ קא לי, עוֹ זר איׁש , אין כי ויּ רא וכה  כּ ה ויּ פן 

עלי, דאּת מר קבוּ רה  נג)בּ האי חׁש יב (ישעיה  ואני בּ י, אׁש ּת מוֹ דען ולא קבר וֹ , הרׁש עים  את  ויּ ּת ן 
בּ ינייהוּ , ּת סרח סוֹ פרים דּ חכמת  בּ ינייהוּ , דּ ּס רח מת כּ כּ לב ר ׁש יעייא, רב ערב בין בּ עינייהוּ 
ערב  אינּ וּ ן ואתהדּ רוּ  מל כּ וון. בּ ין בּ ינייהוּ  מפ וּ זרין דּ ישׂ ראל אתר וּ בכל וקרּת א, קרּת א בּ כל 

בּ הוּ  דּ אּת מר  הוּ א ,  ברי דקוּ ד ׁש א עאנא ישׂ ראל, על רעיין לד)רב צאן (יחזקאל צאני ואּת ן 
חכמים. ּת למידי עם טיבוּ  למעבּ ד יכוֹ לת  לוֹ ן ולית אּת ם, אדם מרעיתי

ולאואנ ׁש י בּ ינייהוּ . רב ערב וּ מחרימין יחוֹ ננוּ , וא לעיר מעיר מסוֹ בבים חטא ויראי חיל 
ואפילּ וּ  דלהוֹ ן, לנפילוּ  ּת קוּ מה יהא דּ לא קצוּ ב, דּ בר אלּ א סגּ יאין בּ אתרין ל וֹ ן יהבין
כּ כלבים. חׁש יבין בּ יגוֹ נא, בדוֹ חקא בצערא חטא ויראי  חיל ואנׁש י חכמים וכל ׁש עה. חיּ י

ד) אׁש כּ חוּ (מיכה דּ לא  חוּ צ וֹ ת. כּ ל בּ ראׁש  חר שׂ  לנבלי נחׁש ב וּ  איכה בּ ּפ ז המסוּ לאים בּ נים 
בינייה וּ . אכסניא

צ ואי נּ וּ ן בּ לא בּ חדווא, בּ ׁש לוה, עתירין, אינּ וּ ן רב, מארי ערב גּ זלנין כלל, יגוֹ נא בּ לא ערא, 
עּמ א. רי ׁש י דּ יּ ינין דּ אינּ וּ ן ו)ׁש וֹ חד, עלייהוּ (בראשית מּפ ניהם, חמס הארץ מלאה כּ י 

א )אתמר ישׂ ראל (איכה  אהי צבאוֹ ת יי בּ חי ּת ניינא, זמנא על בּ אוֹ מאה לרא ׁש . צריה היוּ  
ברי קדׁש א קּמ י בהוֹ ן למלּ לא  יכלּת בּ כל ,מּפ וּ מ יּפ לוּ ן לא מ לּ ין א לּ ין דּ כל  הכּ רוּ בים, יוֹ ׁש ב 

דלהוֹ ן . דוֹ חקא וּ לאחזאה מהימנא )הוּ א, רעיא  .(ע "כ 

הקודש ] [לשון 
חכמים ּתלמידי  אּתם  ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ֶ ַ ָ ָאדם

תבויראל  זה ?ואד המה  ה  ימ .אד לד)נקרא צא (יחזקאל צאני וא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
הב . מד  בי ט ארצת עי ה  מרעיתי צא צאני  וא .א  אד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹמרעיתי
למיד נקרא  דה ז הר  מד  יהדי ל : רהע [הערת . חכמי למידי   א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאד

המה ונקרא  האר  ע הא זה"ק למד  א מי הר)חכ הז ].(אר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּביד  יצאים יׂשראל ּובני נאמר חכמים ה ּתלמידי הם  – י ׂשראל רמהּבגלל ִ ְ ַ ִ ְ ָ ֵ ֵ ַ ַ ְ ִ ֵ ֲ ָ ִ ֶ ֱ ַ ְ ֵ ִ ְ ָ ֵ ְֹ ִ ְ ָ ָ ָ 
ל,בפסק רמ ז  פא)זה  ה (תהליל עי, אמר  אחר .' וג יראל לי מע עי ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

נאמר בגלל  חכמי למידי  יראל הארצת. עי  עי אלא יראל? ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאמר
יד) רמה.(שמות יד   יצאי י ראל ְְְְִִֵֵָָָָֹבני

ה ּזה ה ּכב ֹוד ּבכל חכמים  הּתלמידי את יֹוציא  האחרֹונה,  ֶ ַ ָ ַ ָ ְ ִ ָ ֲ ֵ ִ ְ ַ ַ ֶ ִ ָ ֲ ַ ָ ָ ֻ ְ ַּבּגאּלה 
מאמ ראל  האחר נה , אה קח  סיני, הר  הא  ר  דה ק חר ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ה( יג  ש) יחמ ה ,י הח ע מד ,מצרי מאר יראל  בני  על יוחמ ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

 הרהז בת עהְַַַ

ה נאמר יבל , יט)נת  ש)בה בהר . יעל יד)הה  לפני (ש  ההל האלהי מלא וע ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
נאמר  ולה י ראל. יט)מחנה  ואבא (ש כבד , ענני ה ,רינ נפי  על אתכ ואא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה ה. הבד  כל חכמי הלמידי  את י ציא  רמה, יד  יצאי יראל בני  אלי. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאתכ

ּביציאת  יהיה ּכ קב ּורתכם. ּתהא ׁשם  לאו ואם מ ּוטב,  תֹורתי  ּתקּבלּו  ַ ִ ִ ֶ ְ ִ ָ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ִ ְ ָ ִ ָ ְ ַ ְ ִאם 
ּבּגלּות  קבּורתכם  ּתהא  ׁשם  אחרֹונה   ָ ַ ֶ ְ ַ ְ ֵ ְ ָ ָ ֲ ַ ָ ֻ ְּגאּלה 

כמ,בה מ ד  האר ע י  ביציאה (ש)אמר יהיה   ההר תחית  בתיו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
 לה אמר   כמ עליו, סס לרגלי   לה עבד ,חכמי למידי חת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהאחר נה
יציאת  יהיה  .רתכ קב הא   לאו וא מטב,  תרתי  לק א ההר : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָתח ית
סס  על  רכב  אד הל ת, יציאת חכמי למידי  עליכ לק  א אחרנה: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאה

ל ת. רתכקב הא   לא וא מטב .   ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹועבד

ּבכל וערב ה ּקדֹוׁש והעם  חכמים תלמידי וירא ּו ה ּגאּלה , מן רחֹוקים יהיּו רב, ְ ֵ ֶ ַ ִ ְ ְ ִ ִ ַ ְ ֻ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ִ ֵ ֲ ָ ִ ְ ָ ָ ַ ָ ְ ָ 
רב ערב  הם   יּדּמּו ּבחׁש ּורׁשעים ה ּזה ,  ַ ֶ ֵ ֵ ָ ִ ֶֹ ַ ִ ָ ְ ֶ ַ ָ ַה ּכב ֹוד

ה,וערב אמר   מ כ)רב, מ (שמות קירח  יהי  מרחק. עמדו  נעו הע ורא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
 וא . מה קי רח וה הה, הבד  כל דה והע חכמי תלמידי וירא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהאה ,

? ה תב  מה ,א להתחר  יט)ירד  רה.(ש י ירה א יקל  סקל י  יד   תע לא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
י ראל, יתק זמ תא(לב  דברי) אי ר ה , והרי  נכר , אל ע ואי  ינח דד ה' ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

היח. לימת רי  ליב)מק זה (שמואלא  מ רב . ערב ה  י ח עי ר ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הביא , עליה יג )אמר יבא.(יחזקאל לא י ראל  אדמת ואל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

,ל להתּגּלֹות רׁשּות ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לי ּנתן  ה ּנאמן, רֹועה אלּיהּו,  ְ ַ ְ ִ ְ ְ ָ ָ ַ ִ ַ ָ ָ ֱ ֶ ַ ֶ ָ ִ ֵ ַ ָאמר
טֹוב עּמ  ְ ִ ֲ ַ ְולעׂשֹות

גללאמר הרי אה, אמר בעה למעלה, לעל ת היא עה  הרי  ,אמה ר עה ,האל ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
 רי האס בית  ל להת ת ר ת הא  ר  ד ה לי ת לעלת. רצה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאני 

תב זה .הע חטאי  מחלל  אה טב, ע ולעת ,רת קב ,( נג והא (ישעיה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
.עינמ ְְִֵָָמחלל 

ׁשהרי  ,יכלּת ּבכל ּתאחר אל ה ', ּבׁשם עלי ּבׁשב ּועה ה ּנאמן , ר ֹועה  לֹו  ֵ ֲ ֶ ְ ְ ָ ְ ָ ְ ַ ַ ְ ַ ֵ ְ ֶ ָ ָ ְ ִ ָ ֱ ֶ ַ ֶ ַ ָאמר
זה מ ּצער לה ֹוציאני לי, עֹוזר  איׁש, אין ּכי וּירא  וכה  ּכה  ו ּיפן  רב . ּבצער  ֶ ַ ַ ִ ִ ֵ ִ ְ ִ ֵ ִ ֵ ִ ְ ַ ַֹ ָֹ ֶ ִ ַ ַ ַ ַ ְ ִ ֲאני

רב .אמר צער אני הרי  ,יכל כל אחר אל ה',  עלי בעה ,אמ ה ר עה  ל ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ב) אמר(שמות ז קב רה זה, מער  להציאני לי, ע זר ,אי אי י ורא וכה ה  פ ְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹו

נג )עלי, רב(ישעיה  ערב י ,עיניה חב ואני י, נדע ולא , קבר עי הר את ו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
 מק בכל ועיר  עיר כל  יניה סרח פריס חכמת ,יניה רח מת כלב ,עיְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהר

את  וחזר .לכיה י יניה רימפ הד ראל  צא יראל, על  עיר רב ערב  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה אמר הא, ר(לד יכלת (יחזקאל לה ואי ,א אד מרעיתי צא צאני וא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

.חכמי למידי  ע טב ְֲֲִִִֵַַָלעת



 הרהז בת ְַַַ עו עו עו עו 

רב ערב  ּומחרימים יחֹוננּו, ולא לעיר מעיר מס ֹובבים חטא ויראי חיל  ַ ֶ ֵ ִ ִ ֲ ַ ָ ְֹ ְ ִ ְ ִ ֵ ִ ְ ְ ְ ֵ ֵ ְ ִ ְ ִ ַ ֵ ְ ַ ְואנׁשי
תק ּומה תהיה  ׁשּלא קצ ּוב , ּדבר א ּלא רּבים, ּבמקֹומֹות להם נֹותנים  ולא   ָ ְ ֶ ְ ִֹ ֶ ָ ָ ָ ָ ֶ ִ ַ ְ ִ ֶ ָ ִ ְֹ ְ ֶ ֵ ֵּביניהם.
ּבלי  ּבׂשמחה , ּבׁשלוה , עׁשירים הם  רב  ערב וא ֹותם  ׁשעה , חּיי ואפּלּו  ִ ְ ָ ְ ִ ְ ָ ְ ַ ְ ִ ִ ֲ ֵ ַ ֶ ֵ ָ ְ ָ ָ ֵ ַ ִ ֲ ַ ָ ָ ִ ְ ִלנפילתם ,

העם ראׁשי ּדּינים  ׁשהם ׁשחד, ּבעלי ּגזלנים, ּכלל, יגֹון ּבלא   ָ ָ ֵ ָ ִ ָ ַ ֵ ֶ ַֹ ֵ ֲ ַ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ָֹ ְ ַ ַצער,

ולא ואני .יניה רב  ערב מחרימי , ננ יח ולא לעיר מעיר בבימס חטא ויראי חיל  ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ואפ ,לנפילת תקמה תהיה א קצב , בר  אא ,יר מק מ ת לה תניְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנ
 איהמס ני ,כלבי בי ח ,ויג דחק חטא ויראי חיל ואנ י החכמי וכל  עה . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹֻח י

.יניה אכסניה מצא א ח צת. ל רא  חר לנבלי בנח איכה ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹז 

ת חד,וא עלי  ,זלני לל, יג לא צער , לי מחה, לוה, יריע ה רב ערב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
.הע ראי ני ה(ז נאמר(בראשית עליה .ניה מ חמס  האר מלאה (איכהי  ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

הרבי,א) י ב י ראל אלהי צבאת ה' חי  נ ה, ע עלי ב עה .לרא צריה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהי
להראת  הא  ר דה לפני תא לד ר   יכל כל  ,ימ  לי לא האה בריה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹל

ה החק מהימנא)את רעיא  כא .(עד  ֶֶֶַַָֹ



לפדתעל ע"ה   נ ר מ ה ל לצי ונמע  א האלה, למען ונתמסר א ן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

כף רק עמלק], עצת זה מחר  [י למחר לח ת ולא הד ה  הכינה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

ואם י ם, כל  דה זהר  ילמד י ראל וכל רה , ונתק ונתחזק נתאחד ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָמד 

ויהי נאל, כף בואי  הא, לעלם ל וטב הה, עלם ריא ן, עה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָא ה

– עלינ יעיד  בעצמ  ד כב היח  המא רים , הכים  מן להי ת זה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻרצן 

מדתיכם  הקריב מים , לם  לד  נ יקרים, יהדים  ן, על העי ". תזכ"ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

כל  דול , ננפ לפד ת לגרם  , צרנ לי רח  נחת לעת הדה, הכינה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֹלמען

מהרה  היח  מל ני  אר את לקל יחד  אחד נ נל וכ דה זהר  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻי ם

אמן. ימינְֵֵָָ






