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הזהר אבדרכי  ספר

¤¥ספר 
והזּ הר מל ּמ דים  §©§¦§©Ÿ©

תשע"א  חׁש ון ׁש מ ׁש  בּ בית ¨§¤¤¤¥§¨¨§דּ רׁש ה 

ל נּ ערים  וּ בפרט הּק דוֹ ׁש , הזּ הר ספר  ללמ וֹ ד למל ּמ דים והתעוֹ ררוּ ת  ¦¨§¦¨§¦¨©©Ÿ©¤¥§¦¦§©§¦§§¦§¦חזּ וּ ק 

ׁש ליט"א מהאלמין אדמו"ר  מכ "ק הּק דוֹ ׁש , בּ זוֹ הר ּכ מבוּ אר ¨¦§¦§¨¥¨©©§¨§©¦©§קט נּ ים,

ה'.�ר�כים  ��ם ה�אים ְְִִֵַָ

מז�י �ר��ת �ינ�ק �ת �מל�די  �ליט"א , י �יב�ת  רא �י ה�א�נים, הר�נים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ה!ה. ה"ד�� ה"הל וכל ועד , לע�לם ���כבים  ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהר�ים

עלי.א �דה �מל �י לה' א�ירה אהלל��, ר�ים �בת�� �פי, מאד ה' ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

מציעא �רא �ית �בא  ה�מרא �דברי ע"א)אפ#ח פ"ה יה�דה('ף רב אמר : ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

י�חנן, ר�י אמר א �א �ר  ח ,א ר �י אמר ל- ואמרי רב ְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָאמר

י�נתן, ר �י אמר נחמני �ר �מ�אל ר �י אמר ל - את ואמרי ה�ל�ד  �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מעלה �ל �י�יבה וי��ב ז �כה  ��רה חבר � י "ט)��אמר�ן ט"ו 1רק (ירמיה� ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

�עמד " לפני  וא �יב* ���ב #�רה"אם הארץ עם �ן את ה4ל4ד וכל , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

" ��אמר  ��ביל�, מב 6ל - �זרה, ��זר  ה�א �ר �� ה8ד �� ��ציאאפיל� ואם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

תהיה  �פי מ!�לל ".יקר ְְִִִֵֶָָ

חכם,אמר #למיד �בנ� חכם, #למיד  �ה �א �ל  י�חנן ר�י  אמר 1רנ � ר�י ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

��אמר, לע�לם  מ 9רע� �1סקת #�רה אין ��ב חכם, #למיד �נ � ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�בן 

כ"א) נ"ט  1רק �דברי(י �עיה� עלי; א�ר ר�חי ה' אמר  א�תם �ריתי זאת "ואני ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ



הזהרב בדרכי  והזהר מלמדים

ה' אמר זרע ;, זרע �מ1י  זרע ;, �מ 1י מ 1י;, ימ ��� לא  �פי; >מ#י ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹא�ר

�דבר  ל � ערב אני ה�א, �ר�� ה8ד �� אמר ה', אמר מאי ע �לם". ועד ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָמע #ה

על  מח9רת #�רה ואיל� מ�אן ירמיה� ר �י אמר ע�לם, ועד מע#ה מאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָזה!

.->� ְְֶַַָָאכסניא

א�ת,�ת �ר�- העברי ואת הא'-ב' את �מר נכד , �ע�ד זכיתי ה' ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

ה8ד��ה. ְַַָָה #�רה

לברכהיד�ע צ'יק  זכר מהגר"א מBאצאיו )ה�1Aר להי�ת זכה ���ד(��כ'י  ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ל4ד � �ו'אי �ה�א  ואמר ועברי, א'-ב' א�ת,�ת �<4ד� הר�י את  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�י�תר

ר��תיו . ��אר �ן  �אין מה אמת ְֱִֵֵֶֶַַַָָ#�רת

�'ה�על  א'- הילדים עם ללמד �Bריכים אמר: עלינ� יגן זכ �ת� ה#ניא  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

את  י �יד� �ה,לדים �לה��יח ,� -'� קמץ  א, א'- קמץ  נק�ד �ת  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָעם

עם  הילדים על מג�ים וה4לאכים מלא �, נברא מילה ��4ל �ר �ר, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָהעברי

�מל 4דיהם. ְְֲֵֵֶֶַאב�תיהם,

�זהר וכ .ד�ע  �כמ �בא מAיני, למ�ה �הם וה�ק'�ת הא �ת,�ת קדCת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻ

א <א  עצמן �נק'�ת הא �ת,�ת רק ולא מק�מ�ת, �כ 4ה זהר ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻ�בת�8ני

�מ �ת  #ב�ת רא �י הם ה�ק'�ת �Cמ�ת �ם �כמ�בא �מ�תיהם, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֻאפיל�

וכו'... ְִַָמלאכים

ועברי.ועל  א '-ב' הילדים  את �<מד  ל4ל 4ד #�דה ל#ן עלי �ן  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

אפ�ר �בפרט ואי ה8ר �נ�ת, 1ר�ת �ה�א ו,קרא  ח�4 להתחיל �9כה �עת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ

�י �ל #ינ�ק�ת �ל �בפרט ה8ר�נ�ת, ל �4ד  מעלת �דל ר �ן,ל �ער ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

נח , 1ר �ת ה8ד�� �ז�הר  מה�4בא  ה8ר�נ �ת מעלת על  �ק�Bר רק ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָָֹואז�יר

העבר �ת  לכל מ �חל ית �ר- ה/ם היה ה���ל לפני קר�ן מביא היה נח  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ�אם

לע�לם מ ��ל מביא  היה �מם,ולא הע �לם וראה ה#בה מן  יצא ��ח ואחר , ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

�חרב� *0� הרחמנ�ת  איפה וח �1ן, רח�ם מ 2ת * ע�לם �ל ר��נ� וצעק  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעמד 

�2ר�ת? 10 �ל �זה �ד �ל ע�לם ְֶֶַָָָָָ�מחק�



הזהר ג בדרכי  והזהר מלמדים

לפניאמר קר�נ �ת להקריב  ל� היה �טיא  רעיא ה�א �ר�� ה8ד�� ל � ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָ

על  עצמ � �4סר ר �ינ� מ�ה מעלת �גדל �ם �מארי� ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹה��4ל,

י>ראל . ְְִֵַָ�לל

'1רקא,וכת�ב אגרא ה8ד �� קכ"א)�ספר �ל (א�ת #ינ �ק�ת �ל �ה#�רה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אמת, #�רת נקראת  ל�מ- ות�רה ל �מ-, #�רה נקראת ר�ן ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ית

�מלאכי ז')�מב �אר  ו'- נמצא (ב', לא ועולה �פיה�, היתה אמת "#�רת ְְְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָֹ

�הן  >פתי �י מע�ן". ה�יב ור�ים  א#י, הל � �במי��ר ��ל �ם ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹב>פתיו,

ה�א . צבא�ת ה' מלא� �י  מ1יה�, יבק�� ות�רה 'עת, ְְְְְְְִִִִַַַַַָָי�מר�

חגיגה�מהנביא �מAכת לברכה  זכר�נם  חכמינ� ל4ד � ב')מלאכי  ט "ו :('ף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

�הן  >פתי  �י 'כתיב  מאי י�חנן , ר�י אמר חנה �ר  �ר ר�ה ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹאמר

ה�א  צבא �ת ה' מלא� �י מ1יה� יבק�� ות�רה 'עת הרב י�מר� �2מה אם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

מ6יה� ��רה יבק �� אל לאו ואם מ 6יה�, ��רה יבק �� צבא�ת ה' .למלא- ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָ

�ד�רנ �, מלאכים לרא�ת ז�כה מי  יד�עה, �2מה �מ 1י וה�אלה הרב אם ידע ן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה'? ְְַָלמלא-

"אמרי�מ�בא  �ספר עלינ�, יגן זכ�ת� מ 8אריץ  1נחס  ר�י ה8ד �� מהרב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

הCלם " ק"ן)1נחס  ל ��נ�:('ף וזה מל�ד, ללמד(ל#למידים)"צרי - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מה �י ל#למידים. נ �מה להמ�י� �,כ�ל  הח,ים, עץ  �חינת �ה �א ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹזהר ,

אמ #ית" נ�מה  �� מ �יח  �זה ל#ינ �ק, י�ר >כל נ�תן  ל��נ�.�הרב  �אן עד , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עלינ �) יגן זכ�ת� ט �ב  �ם מה�על ע�ד  מק �ל �9ה �מע#י  מלהיב .(ואני ה!הר �י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ

�ל  הארה לה�6יע �.�כל �אפן  מ.8ראל, אי � �ל �ל ה1�מה את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�מאיר

ל��נ� �אן עד  �ז �לת�, �ם קד ��ה הרזים)נ�מה .(חכם ְְְְִַַָָָָָָָָָ

לברר [אמר עליו  #�רה, ללמד מל 4ד אצל �נ � את ה�Cלח אב ה4ע#יק: ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

איזה י �דע מי אז ל �מד , אינ� 'אם  ז �הר, ל �מד  �נ� �ל  ה4ל4ד  ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאם

יראת  קצת להמל 4ד �,היה אפ�ר אי  וגם – לבנ � ה4ל 4ד ימ�י� ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנ�מה

ה8ד ��ים]. �Aפרים �מב �אר ה8ד�� הז �הר ל�4ד �לי ְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָ�מים

למלא�עכ �ו  �'�מה מל4ד �Bרי� א�מרת �ה�מרא  'זה ה�8יא  מתרצת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

וזה קד��ים , מלאכים להמ�י� י�כל ��ל�4ד� �זה מל 4ד הינ� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָה '

עלינ�. יגן  זכ�ת� הרשב "י �#�רת לה'בק יז �ה אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָיהיה
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ה�כמ� חי ��תב אי� מא #כם)�ן  החלצ� ד "ה מ �6ת 1ר �ת האר"י(�'ר��ים ��ם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

�מ'ה הא�חז  אדם  ��ל �מ�אל  מדר� 'בעל �ע �בדא לברכה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָזכר�נ �

מאד -� א �חז הרא ��נים מB'יקים צ'יק �היה נפ�ט�בה �#תע �ר י�9ה , ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ר �נ� אצל  �מ �אל מדר � �על הרב  ���א לכן  לע�זר �. א #� צ'יק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא�ת�

ר�י מ1ני א<א קמ#י מ1ני; לא ל�, ואמר  מ1ניו קם לברכה, זכר�נ � ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהאר"י

-� נזהר  �היה מצוה ה,�ם א�ת� �ע>ית ��ביל  ע 4;, ��א יאיר �ן  1ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנחס

ל��נ�. �אן עד מאד, יאיר  �ן  1נחס ְְְִִִֶַַָָָֹר�י

מקאמארנא :�תב ה "ד �� �ל הרב רזין מ <למד  ���רחים ��טים הר�ה י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ח ,ינ�, הם א�ר  ה �9הר, וספר לברכה זכר �נ� האר"י ��מע מרן ע�י ול� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ללמ �ד ימיהם �ל ��קדים הי� ��בר, וה�ינ�ת  הרע א �ר מ�יחא �עקב�ת  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלי,

ה�על  מרן �ל חסיד�ת עם �ל�ל לברכה, זכר �נ� האר "י וכתבי  ה!�הר ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָספר

רע�ת... �זר �ת  �ל מב>לים  והי � ט�ב ה9ה�ם הרע �'�ר  לי , ��מע ע4י ול � ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ו#יק�נים  ה9הר ספר �נים #�ע  �ן  #ינ�ק עם ל �מדים הי� ��בר, ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ�המינ�ת

ויתק,ם. לחכמת� ק�דמת יראת� והיה ,-� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָולהג�ת

הרבהאדמ�"ר מ�רנ � ט�ביאסה�א�ן �מ�אל קד��הר ' 'קה<ה 'ין �ית אב  ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

א�מר: היה עלינ � יגן זכ�ת� ילד�טפנ �ט לל�ד  לא  �א�מרים מה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ל=לן . רחמנא מה�8�ילים  מק�ר � ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ[זהר ]

�ן אב על  ה "ד ��. זהר �0נ� נלמד ��סיענ�, הרשב"י לנ�מת לז��ת  �די ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻ

אין  אם �הרי �למיד�, עם �מל�ד חניכ�, עם מח1- �נ�, עם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַילמד 

ולי �יב�ת  ��רה, ל�למ �די  מ1ער�תם, �למ �דם יח2ר -� �י�ים, אין  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�דיים

לבא�ר� �הק2מה מל- �כ Aא  ��תב �מ� על.ה מ�ני להי �ת ונז�ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל��ללים,

זהר . �יק �ני ִֵַַֹעל

ה8ד���כמ� �זהר  הרשב"י קיח .)�אמר 'ף ו,רא  �מע�ן (1ר �ת ר�י ל �ן אמר  : ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

יהא  וכד  לעלמא, �� �ל 'ית�לי �דא  ה�א �רי� 'ק�ד�א רע�תא  ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָלית

אפי<� מ�יחא לי�מי 2חכמתאקריב טמירין  לא��חא זמינין  2עלמא  רביי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לכ0א. את�0יא זמנא �בהה�א  וח���נין , ק=ין Bי� ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ�למנדע
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ה"ד�]: לל��ן �ר��[�ר��ם  ה8ד�� �ל רצ�נ� אין �מע�ן ר�י להם אמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

,�� �ל  לע �לם �,ת�<ה �זה קר�ב ה�א  �כ�.היה ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

החכמה  �ל נס�ר�ת  למצא עתידים ��ע�לם נערים אפ�0 ה ��יח  ְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹלימ�ת 

ל�ל. ית �0ה  ה!מן �בא�ת � וח���נ�ת, ק=ים יד � על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹולדעת

הילדים ��א � עם  ��<�מד לז ��ת מל4ד �יכ�ל ה�ד �ל �ת הזכ�י�ת  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונראה

מס1ר  רק �פנים, ז �הר ל �מד  אינ� ואפיל� �י�ם, ז�הר '�8ת �4ה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָרק

�ל  �ז �הר �<מד  ענין איזה א � י�ם, �כל הז �הר מספר מע >,�ת ס�1רי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאיזה

וכ � עלינ �, יגן זכ�ת� וויטאל ח,ים ר �י ה 8ד�� ר�ינ� �A'ר לי>ראל  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהחק 

�הבאנ� �מ� על ט �בה ל� יחזיק [והרשב"י �מים , יראת �,לדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיח 'יר

" למצאלעיל  עתידים ��ע�לם נערים אפ�0 ה��יח לימ �ת קר�ב �כ�.היה ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ית �0ה  ה!מן  �בא �ת� וח���נ�ת, ק =ים  יד � על ולדעת  החכמה �ל ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנס�ר�ת

2ברי  יתק .ים ואי- ילמד? מי  אז הילדים , עם ילמד  לא ה�ל�ד  ואם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹל�ל",

עלינ� יגן זכ�ת� ז�הר הרשב"י #למידיהם עם ילמד� ה4ל 4דים �א�ר ורק , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הית�מים  �מקרי  ה��ראים האס �נ�ת �ל וי1סק� מ�1ח#ם �ל על יגן ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָה8ד ��

�בי �עיננ� �ראינ � �מ � – ליצלן רחמנא  70והאלמנ�ת לער� אחד  �נסת ת ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ה4כ#בים  י�ם  �כל לב�א  ויפסק� ליצלן, רחמנא �יחד ק 'י� אמר� ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָָֻילדים

#היה וה1רנסה וכו', ית�מים" 14 "ע �ד  – צדקה �ל  וק�1ת הר�נים ועד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ�ל

�ו 'אי �מים ירא ה�א אם והמנהל ואבי�נים] ענ ,ים  ע �ד יהי� ולא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמצ�יה

�מים, יראת �הם  �מכניס  הילדים, עם ז�הר  �<�מד  זה, על ט�בה ל� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָיחזיק

לת�רת  ויז �� ל�ם י1תח י�ם �כל ה�ס#ר  #�רת �ל '�8ת �4ה ידי  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָועל

המק�ל הB'יק מה �א �ן �דר �ה �מענ� [וכן י8Dכר ה�גלה �ניה� הרב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

�ל�ם�ליט "א�מ �אלי  נהר ה�ק�לים י�יבת אמר רא � ��ן  יר ��לים, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

יד1יס� �בקר�ב עלינ�] יגן  זכ�ת� �רע�י מר'כי ר�י  האל�קי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻה4ק�ל

�עזרת  �מק �ים �ן  �ם  נתע �ררנ� זה ידי ועל #מ�נ�ת, עם ל�ערים ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָק�נטרסים

לנ� לעזר �,כ�ל מי – למל 4דים מע>,�ת ס�1רי עם ז�הר מאמרי להכין ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹה'

�בכסף. �יע �ץ עזרה לק�ל מ�כנים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָאנ�

מרן ��נה כ "ק  מח #ני עם >�חח#י  האדמו"ר ה�8דמת צבי י�סף  ר�י  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ה�א�ן מ �2�ינסקי  [מח #ני] אביו �ל ה9הר  ל �4ד  ענין  על �ליט"א ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
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החרדית  העדה גאב"ד לברכה צ 'יק זכר מ �ה י >ראל ר�י מרן ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָה8ד ��

אמן: �ימינ� �מהרה �תכ�נן  #�נה ה8ד� עיר  ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�יר��לים

��ת וס6ר ליל �ל ל�מד  היה לברכה צ'יק זכר ה8ד �� ה�א�ן  �אביו לי  ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ה�א�ן  זקנ � על א�ת� �כ�Cאל#י הCב �ע, 1ר�ת על ה8ד �� ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹזהר

מרן  צבי ה8ד �� י �סף ענהר�י החרדית, העדה גאב"ד לברכה צ'יק זכר  ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

�אביו  �בפרט  זה, על �אלה ואין ה8ד ��, זהר עם מלאים ספריו �ל  �י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלי

לברכה. צ'יק  זכר אביו אצל זאת ראה �י למד , לברכה צ'יק ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזכר 

ק'��ין�נס.ם �מ Aכת 'איתא  ע"א)�מה ל' לוי('ף �ן  יה��ע  ר�י  אמר : ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ

מהר  ק�ל- �איל� ה�ת�ב  עליו מעלה #�רה �נ� �ן  את ה4ל 4ד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ל

��אמר, בני *"סיני ולבני לבני * ט)"וה�דע�ם ד , "י�ם ('ברים  לי - וסמי� ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

�חרב " אלהי; ה' לפני עמד# י)א�ר ד , א �א ('ברים �ר  ח ,א [ר �י . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

דיסנא  '�די לוי �ן יה��ע  לר�י לי-(סדין)א��חי - ממטי וקא ארי�יה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

'כתיב  מאי ז �טר מי ל � אמר האי ��לי מאי ל� אמר  �ני �תא  לבי ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלינ �קא

�חרב "] אלהי ; ה' לפני עמד # א �ר "י �ם לי- וסמי� לבני ;" ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ"וה�דע#ם

יבמ�ת �מAכת לברכה זכר�נם חכמינ � ע"ב )ואמר� ס"ב  הרי :('ף �נים �ני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

נכד  �בנים. ��ני �גימטר ,ההם נרמז �בזה .74 = �ימטר.ה = �ני זה .74 = ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

�בנים. הם הרי ְֲִִֵֵָָ�נים 

זכ�ת��בר �ך  �הר�י  ז � קד��ה #�רה �תלמ �ד ל�מד  �בני ��כ'י  �9כיתי ה' ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לכל  המ�י � �בזה ה 8ד��, זהר �סדרם #מידים ל �מד  היה עלינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹיגן 

�פר �ת  �ה9הר  �מ� סיני �הר ה#�רה �ק �לת קדCה #�רה ְְְְְְִֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻה#למ�ד

קנב.)�העלת; �ט�רא('ף קיימי 2הו� אינ�ן האמת  �חכמת לע�סקים  קרי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

האל �קי2סיני  המק �ל ה8ד�� ה B'יק �באר  6ת.ה . יה�דה יגן ר�י  זכ�ת� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

לקראת  י>ראל ��,צא� �תח<ה �י ��נת� �בא�ר לי ונראה  ל��נ�: וזה  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעלינ�,

ו,נע �הא  העם "ו,רא  נאמר: �� ואחר ההר �תח#ית מתיBבים הי� לקים ְְְְְְֱֱִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

מרחק" יד)ו ,עמד � כ, ה9את (�מ �ת  ה�ד�לה הא � #אכלם 1ן  יראים הי� �י , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ

הCכינה לקראת �>מחים >>ים �הי� מהעם מקצת והיה  רצ�וימ�ת�. ולא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ

מ ��, ימ �ת� אם אפיל� מרח�ק לעמד הרא��ן  מ �ק �מם ה�א לז �ז ועליהם ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה�ז�ר �9הר  ��ת�ב  ועמד�מה  נע� ולא �ל�מר 2סיני", �ט�רא 2קיימ � "אינ�ן ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹ



הזהר ז בדרכי  והזהר מלמדים

לחכמת  ז�כים הם לכן ס�ף, ועד מ�ח 0ה 2סיני  �ט�רא  עמד � א0א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמרח �ק 

�ם ע�8ים הם �ן מרח �ק , ועמד � העם עם נע� א�ר ה1�מ �ת וא�תן  ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהאמת.

הא� �אכלם 6ן מ.ראתם האמת, לחכמת מרח �ק  וע�מדים  �1סים ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹע�ה

ה!את . ְַַָֹה�ד�לה

י8Dכר �וכתב י"ח)�ער א�ת עיני  �ל וא �רי :(מאמר ל�מד * הם  העם  "א�רי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

זהר  ל �מדי "ל�מדי*" �המה 2כיון ק �ה לכא�רה ס�ד *", על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהע�מדים

מ!ה  א - וכו ', ��1דע  6ח �תה מדרגה �ה�א עם �ל��ן קרא �ם אי- וכו' ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה"ד��,

ל��0ד, הרא�י�ת ��על�ת -� �ל עצמ� ק2� �0א  6��ט אי� ��ם נראה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹה�א 

�ליא ��זה  א0ין י�מ .א  �ס�ף �פרט ההיא החכמה אל יקרב מק �ם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמ �ל

ל��נ�. �אן עד  אמן, �ימינ� �מהרה ה�א 0ה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻהתקרב�ת

��ז �ה�בזכ �ת  ית�ר� הCם יעזר קד �ים צאן �4ל4דים  הB'יקים ה4ל 4דים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

ח,י ל �ני  ונז�ה '�ר, מ'�ר לנ� הAל�לה 'ר� על �נינ� �לח�� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלג'ל

>מחה מ #�� נוה�, אל ���ב� �עין  עין  ונראה� �רפ�א�ת, י��ע �ת  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�מז�ני,

�ב  מלכ�ת� �ב�ד �הת�<�ת �למה, �ת��בה �מהרהונחת 'וד �ן מ�יח יאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

אמן . ִֵָָ'ידן 

C



הזהרח בדרכי  הזהר סוד
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הענינים ְְִִֵַַָָמפּתח 

הרחמים .א. למּדת  הּדין  מּמּדת מהּפְך ה ּקד ֹוׁש, זהר לּמּוד  ידי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹעל

חקב. ּביֹומֹו, י ֹום  ּדבר הּקד ֹוׁש זהר ילמד  אחד  ׁשּכל ּגד ֹול , הכי הרּבים  ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּזּכּוי
יעבֹור. ְֲַֹולא

הּקדֹוׁש.ג. זהר ׁשם לֹומדים  אם  רק  נקרא  יהּודי  ְְְִִִִִַַַַָָָֹּבית 
הּגאּלה.ד. את  להביא  אחד ּכל  ְְְִֶֶַַָָָָֻּביד
זהר ה . ּבלּמּוד  חברים  ּבדּבּוק  ּברחמים, ּבמהרה ּומּגיעה קרֹובה , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻהּגא ּלה 

ַָהּקדֹוׁש.
ּבּׁשמים .ו. ּגדֹולים  הכי היחסנים  הם  הרּבים, ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָמזּכי
אברכיםז. אלפים  ּכעׂשרת  נחׁשב  ה ּקד ֹוׁש זהר  לּמּוד  ּבׁשעה ּפׁשּוט  ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיהּודי

הּנגלה. ּתֹורת  ּביֹום  ׁשעֹות 10 ְְְִִֶַַַָהּלֹומדים
ק ֹודׁש.ח . ּבׁשּבת ּובפרט  ּבׂשמחה, הּקד ֹוׁש ה ּזהר לּמּוד  ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹמעלת
ּבמחּצתֹו.ט. וי ֹוׁשב  ז ֹוכה וגם  הרשב "י ּבנׁשמת  מתּדּבק הּקד ֹוׁש זהר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּלֹומד 
עלינ ּו.י. יגן  זכּות ֹו הרשב"י ידי על  והגּונים  טֹובים ל ׁשּדּוכים  ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָלזּכֹות 

עֹומד.יא. העֹולם  ׁשעליהם  צּדיקים  מל "ו להיֹות  יכֹול אחד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

D

ה'.�ר�כים  ��ם ה�אים ְְִִֵַָ

יM>כר �ר��ת, �ניה � הרב ה,�יבה, רא� המק�ל הB'יק ה�ד �ל ה�א�ן  ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ר�י  הB'יק המק�ל  �ל �נ� �ליט "א, �מ �אלי �מ �אלי �ל�ם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ



הזהר טבדרכי  הזהר סוד

יגן  זכ�ת� �רע �י מר'כי  הרב מ�רינ� �ל  ה4בהקים מ#למידיו  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ�ליט "א,

הר�ים  �מז �י �ליט"א, י�יב �ת רא�י ה�א�נים, הר�נים �ל �בר��ת ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָעלינ�,

ה9ה. ה8ד�� ה8הל  וכל ה9ה, ה�ד �ל ה ��8ץ  את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�אר�נ �

ה,�צאאנ� ה�ד �ל  הCם  ��'8� �מצ1ים, ה !ה מיחלים ה"��ץ יביא מן , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

את �מהרה , הCם �מהרה�ל.�ת ה"��ץ �עזרת צדקינ� מ�יח �ביאת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אמן . ְֵֵָָ�ימינ �

למז �ה�6תחים ט �בה, לה�יר ר �צה אני ז � �בהז '4נ�ת אכסניה, �כב�ד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָ

הB'יק ה�א�ן תכב"ץ, �ל�ם נהר  ה8ד��ה ה,�יבה רא� ְְְִִִַַַַַַַָָָָָֹהר �ים,

לפרסם  נפלאים �כח �ת  ה�1על �ליט"א, �מ�אלי י M>כר �ניה� הרב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֻהמק �ל

ק�ם, יצא  הארץ  �כל א�ר נפלאים  ��ע�רים ה8ד��, הרשב "י #�רת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאת

מיני �כל ספרים, ��אר וא�ר�ת, ה8ד ��, ה9הר ספרי  �הד1סת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ�בפרט 

�לי 8ר  נ'ח, מ��4 י'ח  לבל#י �דרכים, ללמ �ד  �יס �בפ�רמט  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָא�פ�ים,

למען  נפ�ם, �מסיר�ת �1עלם על #בחנ ��." "לרגעים ��אמר �מ � ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהרגעים ,

יה�די �ית יהיה �<א  ה8ד��, ה9הר  ל �4ד  את י >ראל �ל  וילמד� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹי�מע�

לאביהם  י>ראל  �ל ל�ם מקרבים זה ידי ועל ה8ד��, זהר ל�4ד �� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�אין

מ ��4 הBמאים  וכל  העדרים י�ק� �מ��4 ,�>� �בע�לם �ארץ  C��ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמ,ם ,

��Cמים. לאבינ� ל��ב י>ראל �ל  יתע�רר� �בזה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ��תים,

עלינ�.��א �, יגן זכ �ת � י�חאי , �ר �מע�ן לר�י ְְְְְִִִֵֵַַַָָָהתח �ר�

�רע�י ה.�ם מר2כי  ר�י האל�קי המק�ל ה' קד�� �ל 2היל�לא י�מא ה�א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻ

היה�דים �ל את זרז א �ר מ 2רכיו  ללמ �ד  הרא�י �מן עלינ�, יגן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָזכ �ת �

י�ם. �כל ה"ד�� זהר ְְִַַָָֹללמ �ד 

6ני ר��תינ� על ���ת�ת ה1למדת ��רה �ל B�וער Bבח�� הפליג� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה"ד �� ה !הר  �ל��ן החל, �ימ �ת ה1למדת 1ר�תז � (ס �ף ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

י�מא"�לח -ל;") �א �ריתא , 2מ ��2לין אינ�ן 2כל ח �לקיה�ן  ז�אה – ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

י�מין ". מ/אר 2ְְְִִַָָ��תא

�רע�י ואמר מר2כי עלינ�:ר�נ� יגן 2ר -זכ�ת� על ��רה ל��ד  �ל "�עה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אחת  ו�עה הח�ל. �ימ�ת  �למה �נה לל��ד �וה ה/�ת, �י�ם ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָה6�ט
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חל. �י�ם 6�ט ל��ד �ל �נה �מ � היא חל, �י �ם וק �לה זהר  ל��ד ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ�ל

וחמ� �בעים לל��ד  �וה �עה, �מ �- ה/�ת �י�ם וזהר ה"�לה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹול��ד 

החל ". �ימ�ת  ה�נה ה8ד �� הגא�ן  הח .ים�פסק סקי"ב )�ף 2ל��ד,(קנ"ה ְִִִַַַַַַַַָָָָָֹ

ה"�לה  לל��ד  יח�ב הה!הר וכתב י�עץ. ל��נ�:6לא  לאוזה אי ואפיל� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

�ר�- ה"ד�� לפני ח��ב ה�א הר�ה, �גיא �ת �� ו��גה קאמר, מאי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָידע

"וד �0ג�" לברכה, זכר�נם חכמינ� �פר�� אהבה", עלי "ודגל� �דכתיב: ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָה�א ,

אהבה  ל��נ�.עלי  �אן  עד  , ְֲַַַָָָ

�קד��,�כבר ��זגל�'�ר "ה�Aא מהר"ש �על עינינ �, מא �ר עלינ�, יגן  זכ �ת� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

ל�4ד �ל �נה לער� ע �לה אחת �עה ה8ד �� ה9הר 'ל �4ד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמל�",

הח,ים  �כף 1סק� וה �בא סקי"ב )ה �1ט, קנ"ה ה ,(סימן  ל��ן מל�"וזה "�סא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מ "ג) ��ן :(�8#ן  וכל ע�למ �ת, ��נה �עלמא  �גירסא ה"ד�� ה!הר ל��ד �י ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

��עה  למעלה  �"�ן �� יע8ה  אחד , מאמר 6ר�� אפ�0 �להבין  ללמד  יז�ה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם 

ע�לם �ן  �ה�א ל� �מבטח  �מימה, �נה ה6�ט �ל��ד  יע8ה �0א מה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאחת,

רא ��נה  ה.��בים ה�ל- 6ני מר�אי ויהיה 2מל�א, היכלא  מ�ני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�א

2רקיעא. ְְְִִַָָ�מלכ �תא

ל'��ם מל�)�תבת"�ן ל��נ �:(ה�Aא  וזה חכם, �למיד על ח .�ב �ד �ל ��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אר - וג �רם ק �לה, ל�מדים אינם אם  �ד�ל ��ה וענ�ם ק �לה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹללמד 

�ל��ד אחת ��עה  יע8ה �י ליצלן, רחמנא ה�א0ה מע�בים הם �י ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ�ל�תא ,

B ח� �ד �ל �י ה��רה, �פ�טי  ימים חד� �ל��ד  יע8ה �0א מה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹה"�לה,

ה�א0ה. ְְֵַָָֻלקרב

�ספר��מרנא  ה�6ב, חי"הריח אי � �נ ,ה )"�ן �נה �מ�ת וזה(1ר�ת  �תב, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה, זכר�נם ה4ק�לים �תב� מעסקל��נ �: הנע 8ה 6על 2גד�ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

הח �ל, ימי  �ל ה��רה מעסק  הנע8ה מן  י�תר 6עמים אלף ��ת, �י �ם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה��רה

�ל  'י �מ � לברכה, זכר�נם חכמינ � מאמר  1י על �בא�ר� קד��. ל��ן �אן  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעד 

וגו ' אתמ�ל  �י�ם �עיני; �נים אלף �י  ��אמר �נים, אלף ה�א  �ר�� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָה8ד ��

�ר�� ה8ד�� �ל  �י�מ� א�מרת, זאת – ה �א ע �לם מעין היא ק�ד � ו��ת –ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

א�ר  ויתע <ה, ית�ר� הCם �ל  י�מ� �ל  �ער� ה�ל ק�ד� ���ת �ן  אם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה�א.
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הח�ל . ימי לער � יד�ת, אלף ע �לה ק�ד �, ���ת קד��ה 1ע<ה �ל  �ן, ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻעל

�4ד�ר) חן  .(מצא  ְִֵַָָָ

ההע�לה ר ��תינ � מל-מ'ברי ה>�ב ,וה�Aא  עלינ�,ריח  יגן 2הל�מדזכ�תם  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ח �ל. �י�ם 6�ט �נה אלף �ל�מד ק �ד �, ���ת ה"ד�� זהר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�עה

�!כה  הרי ק�ד�, ���ת ה"ד�� זהר �ע�ת �� ללמד יז�ה אם זה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�לפי 

יד�]. על מתע0ה הע�לם [וכל ה�ריאה ימי  אלפין ה�ית �ל על לת"ן  �בנ�סף ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

�על �ל  ח'��� צ2יקים�� הMמחה )א�רח �ת מצוה )2ל��דה4באר(�ער  (וכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ק�ד� ���ת ל�מד יה�די ��א�ר נמצא אלף, �פ�ל ער�� �8מחה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה1ע8ה

מלי �ן  �ל לער- אחת �עה ע�לה ה"ד��" "ה !הר  הרשב"י ��רת  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ב8מחה

הח�ל)�נה, �ימי �1ט �(ל �4ד ואיתא  נתן . 2ר�י ו')אב�ת  מ �נה ג ' ר�י(1רק : ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל� #��ב אל  הרוח, ��עת #�רה למד # אם א�מר... י�סי �ר�י  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָי�מעאל 

ה'חק, �רוח��עת מ�אה �צער אחד  2בר לאדם ל� �>�ב �ם)לפי על (ע,ן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

�עה  ה"ד�� זהר ל��ד ה�ל ס - מאה, �פ�ל ה�ל �י�Aרים ל�מד �א�ר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ�ן 

כ-000. אחת ��נ.ה ��רה !!! �נה מלי�ן מאה �וה ��רה!!!���ת �נה צא 28 ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

�ר�� ה8ד�� את מ>4ח א#ה �נ,ה �כל ���ת, ה 8ד�� ה9הר  �ל �4ד  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוח�ב

ה'". �ח נא יג'ל  "וע #ה ה1ס �ק את �מק,ם  ְְְִֵֶַַַַַָָָֹה�א

צ2יקיםה1ני לאנ�ים 2ר�ה ל�מר ז�ני �ה 6עם  ית�ר -, לה' לה�ד �ת ר�צה  ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ

עמד� ורגליהם ה�א , �ר�- ה"ד �� מ6י ��רה ל�מ�ע �!כ � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אל�,

2ברי  את  �כף �1ראה  �פי 0זה, ז�כה אחד �ל לא א �ר סיני, הר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל

ה"ד ��. ַַַָֹה!הר

ה�א !!!ר��תי! �ן וא�הב �דברי  ה', 'בר  ל�מ�ע ר�צה ה�א לכאן, ��א  מי  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ה8ד��: ה9הר  ק�רא ועליו ה 8ד��, זהר  קיימי ללמ�ד 2הו � "אינ�ן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֹ

2סיני ". ְְִַָ�ט�רא

�העלת ;וזה �פר �ת ה 9הר קנ"ב )ל��ן  ע<אה,('ף 'מל�א עבדי ח�ימין : ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

העלי�ן], מל- �ל עבדים �הם  'סיני,[החכמים �ט �רא 'קיימ � אינ�ן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

סיני], הר על �עמד � 'כ<א [א�תם ע8רא  'איהי �נ�מתא, א <א מס #�לי לא  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

וכו ', מ �4 �ל א�ריתא  ע "ר �היא ה��רה �נ�מת א 0א מס��לים [אינם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
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�הם 6נימ.�ת, י� ה��רה �ג�פי  וגם ��ס�6רים �.�דעים �ל�מר  מ��, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��רה

�מצוה], מצוה �כל לכ �ן  �=רי- וה ��נ�ת ה��רה [ונכ#ב רזי  ל ��נ�. �אן עד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה4ע #יק: אמר עמד��צ'�, לא ה��רה, ס�ד�ת  ל�מדים �אינם א�תם מ�מע, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

סיני  הר  'א �ריתא,על 'נ�מתא �נ�מתא  לאס#�לא זמינין 'אתי, �לזמנא  .[ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

�ל  ה1�מה �ל �1�מה �להת��נן להס��ל עתידים הם לב�א, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ[�לעתיד

חד�ה  ��רה לדר �� ה�א  �ר�- ה"ד �� עתיד ה�תים, �ח .ת אחר �י ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָה��רה,

[Bמה�ת לידע ה!ה �!מן אפ�ר �אי  מה נעלמים, מה1ר ���ס �ד �ת (ה�א�ר ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

מ'ב �) .מת�ק ְִַָ

ה B'יקוכ - ה�א�ן האלקי ה4ק�ל  הרב  6ת.ה �תב יה�דה מ �ה ר �י (יא�דה ְְְְְֱִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

1תיא) הת�<הי ��עה  עלינ� יגן  זכ�ת� הרשב"י  א �ר  לברכה, צ 'יק זכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ל  עדס[�חל �ם אברהם ספר�ר�י  את �יד 1יס  �ב�8 וזרז עלינ �] יגן זכ�ת� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

�י ��נת� �בא�ר  לי ונראה  ל��נ�: וזה ה8ד ���ת. האדר�ת �על הרקח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיין

ואחר  ההר �תח#ית מתיBבים הי� האלקים לקראת י >ראל ��,צא � ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�תח<ה

הא � #אכלם 1ן  יראים, הי� �י מרחק", ו ,עמד � ו,נע� העם "ו ,רא נאמר : ��ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

וימ�ת�. ה9את לקראת ה�ד�לה �8מחים 88ים �הי� העם מקצת  והיה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

מ ��, ימ�ת � אם אפיל� מרח �ק  לעמד  הרא��ן מ �ק �מם לז�ז רצ� ולא  ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֹֹה/כינה 

ה�ז �ר  �9הר ��ת�ב מה ה�א  �ל�מר ועליהם 2סיני ", �ט�רא 2קיימ� "אי�1ן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ

הם לכן ס�ף, ועד  מ �ח 0ה 2סיני �ט�רא  עמד� א0א מרח �ק  ועמד � נע � ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹולא 

�ן  מרח �ק , ועמד� העם עם נע� א�ר ה1�מ�ת  וא�תן  האמת . לחכמת ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָז�כים

6ן  מ .ראתם האמת , לחכמת מרח�ק וע�מדים  �1סים ע�ה �ם ע�8ים  ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהם

ה!את . ה�ד�לה הא� ְְֵֵַַָָֹֹ�אכלם

מקאמארנא :אמר ה"ד�� �ל הרב רזין  מ <למד  ���רחים ��טים הר�ה י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ח,ינ�, הם  א �ר  ה9הר, וספר האר"י �עקב�ת מרן  לי, ��מע ע�י ול� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ה!הר  ספר ללמ �ד  ימיהם �ל ��קדים הי� ��בר, וה�ינ�ת הרע א�ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמ �יחא 

האר"י  מב>ליםוכתבי והי� ט�ב, �ם ה�על מרן �ל חסיד�ת עם �ל�ל ז"ל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

רע�ת... �זר�ת  ��בר,�ל �ה4ינ �ת ה9ה הרע �'�ר  לי , ��מע ע 4י הי�ול� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

והיה  ,B� ולהג�ת ו�יק�נים  ה!הר ספר �נים, ��ע �ן �ינ�ק  עם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹל�מדים

ויתק.ם. לחכמת� ק�דמת  ְְְְְִִֵֶֶַָָָיראת�



הזהר יג בדרכי  הזהר סוד

ב')�ז�הר וכת�ב ע �4ד כ"ח אתקרי(�רא�ית ואדם מית לא מ�ה  'א �בגין  : ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

א <א  עזר  מצא לא �לאדם �תראה, �גל �תא א#מר �בגיני- ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹאיה�.

'א 1יק עזר מצא לא  �לאדם �י- א#מר 'אמצעיתא עמ�דא וכן �נג'�. ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ�לה�

'כתיב  ה �א הדא  �ל�תא , מן ב')�כינ#י- אין (�מ�ת �י ו,רא  וכה �ה "ו ,פן  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

�נג'�". עזר מצא "לא �י- 'א#מר מ�4, �ד ,�קני- איה � �מ�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאי�."

האחר �נה,[�א �ר: ��ל�ת נאמר �בגלל� אדם, נקרא וה�א מת, לא מ�ה  ולכן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

האמצעי, �ע �4ד נאמר וכן �נג'�. �<ם א<א עזר, מצא לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ�לאדם

��ת�ב  זה� מה�ל�ת. �כינה �,�ציא  עזר , מצא לא ב')�לאדם "ו,פן (�מ �ת  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מצא  לא �� ��אמר מ�4, �דמ�ת� ה�א �מ�ה אי �." אין �י ו ,רא וכה  ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ�ה

�נג'�]. ְְֵֶֶעזר 

מל�:�באר מ�ה �מק'� �ל �ה �חינה לבאר, י �חאי  �ר �מע�ן ר�י �ממ �י- ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

האחר�נה, �גל�ת נאמר זה ועל �גל�ת, ה/כינה מן זזה Bאינ ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָר�ינ�

א0א �גל�ת, למ �ה עזר �.הי� חכמים �למידי מצא לא  ה�א , �ר�- ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�ה"ד��

לס.ע  ה��רה, �ס�ד �ת ע�סקים �אינם לפי �נג �2, הם �א�0 נח �בים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ�0ם

ה"ד �� מצא לא 6ר�� �נג�2, עזר  מצא לא �לאדם ,�� ונאמר ה/כינה. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלת"�ן 

ה�ל�ת. מן  �כינת � את לה�ציא אנ6ין , לזעיר �.עזר  מי ה�א ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ר�-

�העל�ת;�בזהר קנ "ג)1ר �ת 'ף ג ' וכו',(חלק רשיעייא , רב ערב ואינ�ן  �תב : , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

'כתיב, ה�א  ט')הדא י"ג ה�סף",(זכריה את �צרף "�צרפ#ים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

יבינ �" "וה4>�לים רב. ערב  "אינ �ן ר�עים, �ם)"והר�יע � מארי('ניאל  אינ �ן ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

[�א�ר : ה"�לה ק�לה, �עלי הם א �0 יבינ�, וה �8�לים  �דניאל ��ת �ב �מה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

ה"ד �� ה !הר ל�מדי וכן ה��רה �ס�ד�ת  �ה �ןהע�סקים 'א #מר  1ס�ק ] (�ם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

'א,ג') �זהר מ �#'לין 'קא  אי��ן א<ין הרקיע ". �זהר יזהר� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹ"וה 4>�לים

[�א�ר : ה9הר ספר ה!הר ,'אקרי ספר ה1קרא  ה!ה, �א �ר �ע�סקים  הם א �0 ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

�.למד� לאחרים ה�ז�ים �בו2אי �עצמם, ה�0מדים נחהן �תיבת 'איה� ,[ ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹ

��תבת [�א�ר : �כמ� ה6רענ.�ת מ �ל ��=יל נח  �יבת נקרא ה"ד�� �ה!הר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻ

י1צל  ה"ד �� ה!�הר  את וילמד �.אמין מי רק -� נ=ל, �האמין מי  רק  ].נח  ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

האלקי, ה8ד ��,המק �ל א ��חציראהB'יק יעקב וקד ��ר�ינ� צ'יק זכר , ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

ה�א הע�לם לח,י  קפ"ה )לברכה 'ף ה4ל� �נזי  א�מר,(�ספר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ



הזהריד בדרכי  הזהר סוד

ה8ד ��, י�חאי �ר �מע �ן  ר�י ס�ד�ת ��ם �הם אמת , ��רת למד  �0א  2מי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ויראת� ית�ר-, אלה�ת� י�דע  אדם  אין  זה 2בלא נברא, �0א  ל� ט�ב ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹה��רה,

ועב�דת�. 6ת.ה ואהבת �, יה�דה על והרב  יגן  זכ�ת� ח,ים , ר�י ��ם  א�מר, ינ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ה4צו�ת: �ער �תח <ת ��תב עלינ�, יגן זכ�ת� הרי ויטאל  �ן, ע8ה לא ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

וצרי - ה�צו �ת, �כל ��ק �לה �ד�לה �היא ��רה, �למ�ד �ל אחד מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָח Aר

הפרד "ס �ל �חינ�ת �ד' �.טרח  עד  וע�ד�.ת�ל�ל  ל��נ �. �אן עד ה�ז�ר, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

6ת.ה אמר יה�דה ��כים הרב �א�ר הלויה ��עת �ע�ד  עלינ �, יגן זכ�ת� , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ירחם. הCם �גל��ל, ה 9ה לע �לם חזר  ��בר  י#כן  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליו,

מקאמארנאהרב  האחר �ן,ה"ד �� ה9ה �'�ר  ה�רכה": "היכל �ספר� �תב ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ח,ים  �הם האר "י מרן  וכתבי ות�8נים ה9הר  �ספר ע�סק �אינ� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמי

�פ�סקים , �בתלמ �ד  �במ�נה �מקרא �ל�לה ל �פ�, ��ל מ�4 נאמנה ידע ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ל1פ�, והארה �ח .ים  עסק ל� ואין  �ד �אג, ולח�ץ, מ Dפה ה�א �ע�סק, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��רת�

להי �ת  �ם, מאנ�י  להי�ת א 0א ���רה ע�סק  ואינ� ור�א �ת, טע�ת �0� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוה�א

�ח .ים חלק  ולא ח .ים ל � ואין ה�ר.�ת, על �לה�8רר ה�2ר  �ד �ל ורא� .רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹ

�על-, עם ל - לר �Bת לג �- 'יתער מאן �נ� לית חד �: זהר  �ת�8ני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ�כדכתיב 

�כלבין  -� וצוחין ק��ין, �כ4ה 1ה, 'בעל �א�ריתא וליליא י �מא  �כל ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָצוחין

לסלקא  'י�#'ל  מאן ולית יקרא, לן  הב  ע �תרא לן הב הב, הב  ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָ'אמרין

מרן  וכתבי ה9הר , ל�4ד ידי על א<א  ח,ים ארח�ת יMיג לא  �בו 'אי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹל�כינ#א.

ל��נ �. �אן עד  �לבד, ויטאל  ח,ים  ז ',הרב עקב 1ר�ת קאמארנה  ה�רכה (היכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

י') 1רק ה�9הר  א �ר .י"ט; ֶֶַַ

הח .יםהכתב י"ב )ה 8ד��א �ר כ"ו �ח 8תי ל�מ-(1ר�ת #�רה ל�4ד  'רק , ְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

נאמר , ל�מ - #�רה ועל מה,צר, �מצלאמ Bיל  מגינא  .��רה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

הח.ים"�בספר כ"ה )"נפ� 1רק ד' עסק(�ער ידי על �רק �אריכ�ת, �תב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הע �לם. לק,ם ז �כה ל�מ- מ��0דה #�רה י�תר  B מ�ל ��רה לנ� ואין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ה"ד �� ה9הר),ה !הר  א�ר  .(ע,ן ֵַַַַַַָֹֹ

וא<�יוהר��"ר�נ�מ�ה נח, #בת �מ� ה �א ה8ד �� ה9הר  �י א�מרים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ

�זה �רק לנ�, א�מר ה8ד�� והרמח"ל מ �יח, מחבלי י�צל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�,למד�



הזהר טובדרכי  הזהר סוד

ה9הר  ל�4ד �סג<ת �כח �גא<ת�, האחר�ן �'�ר י>ראל עם הBלת ס �ד ְְְְֲִִֵַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ#ל�י 

ה#בה, ענין ע>תה י �חאי  �ר �מע�ן  ר�י �ריחת ה8ד��: ל��נ� וזה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָה8ד ��,

ונ�צל . ה9את ל#בה נברח ְְְִִֵֵַַַָָָֹֻוכ<נ�

לנ��כבר ה"ד ��,�ילה ה�איר הרש "ש לפטירת�, סמ�� 'וי ער> על ��כב � ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

עלינ� יגן זכ�ת� יצחק חזק,ה � ר �י לבנ� אמר �א�ר צ�אה מעין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָלנ �

י8ראל אמן : עם יצא ה"�לה, וכתבי ה"ד��, הז �הר ��זכ�ת אני, "י�דע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

מה  ה�Aד צדקינ�"..."ות�רת  מ�יח  �ביאת �א0תנ�, �ל �י זה �בל��ד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻלחר �ת ,

עליה"? 158)יהא  עמ' הרש"ש וקד ��(ספר צ'יק א �ת� �ל האחר�נ �ת מ <�תיו , ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

" לק,מן. �מפציר�ת על��נן, #�בע�ת �ע �לם, יהאמרחפ�ת מה ה�Aד ות�רת ְְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ

לאלקינ�.עליה  'ר � ��1 �4ד�ר ק�רא  וה�8ל י�ם?!"... �כל מזמנכם  הק 2י �� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

�בג �מ.�ת . �ר�חנ.�ת – �0� ה�2ר �להצלת העם , י��עת  ��ביל �מים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֻל�ם

י>ראלה�=ב �ל �)�ארץ  9#ל (�בע �לם עין וכל  נקרע, ה<ב 'אגה, מע�רר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

ויד�ע לBלן . רחמנא וה�לל,�ת, ה1רט,�ת הBר�ת מ�דל  ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹותדמע,

י�ם  ל; אין ה 4ק'�, �ית �חרב  "מ ,�ם לברכה, זכר�נם חכמינ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאמר

לBלן  רחמנא נ�ראה, �ס �נה ע�מד ה,�Cב וכל  מחבר�" מר�ה 8�ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻללת�

זאבים" �בעים �ין  �ע�מדת אחת א�4ת)"�כב >ה ל�בעים  �כמד4ה(רמז . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻ

והא �4ת  וגו'. ג�ים" רג�� "ל4ה הCל�ם  עליו ה4ל� 'וד למאמר ה�ענ� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ��בר

��Cמים, אבינ� על א<א להCען, מי על  לנ� ואין החרב �ת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמצחצח�ת

נ�ק" �י�ם לרא �י ל"ס �תה  ק"מ)�לק��ת 1רק �,ר ��למי(#ה<ים �אמר� �כמ � , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

א') ע�4ד  ע"ח  ��ג.(יבמ�ת �ל נ�ק� זה  נ �ק, �י�ם אחר' 'בר ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

ל�מ-א - #�רה "ל�4ד יע�צה אחת  עצה לנ� ה8ד ��אי� ה�9הר ול�4ד , ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

�ר�חנ,�ת  ה �רכ�ת �ל �לה�1יע 1רענ �ת, �ל לעצר �כח� א�ר ְְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻ�>מחה,

.à,� ל �מ 
	רה ה�א  ה �	ד  א')
	רת  �רק  יצחק  י 	סף:(א	ר ה�ית למרן  �יד�ה �אמר  �כמ 	 . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
יתה 	ן ידע )לא סתימין רזין  )תד�יק �� ל�* אפ
ח  ה,�לה, �חכמת  ע 
ים 
ק�ע  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאם

נ�. �א)�ר  �ר �ת מי�רים  )לא(מ�יד עיינין �סתימין  ל�א  א /ימין )א0�ן  לעלמא ווי  - ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
דא	רייתא. �רזי כ"ח.)מס
4לין  )ף א' חלק �עאן(זהר  ולא י ��ה , לא 	רייתא  )עבדין אינ�ן - ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
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הרמח "�בג�מ,�ת, �"נת ה"ד ��ל וכ .ד �ע, ה!�הר  ללמד  עלינ�, יגן זכ �ת � ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה�א 0ה  �מביא ה6רענ�ת, מן  ��=יל וכן�רציפ �ת, ה ', 1רק ה 9הר א�ר  ספר (ע ,ן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

לנ�") מגן "#�רת� �ספר .ה�בא  ְֵֵֶָָָָ

�בחינת מ�רי ה8ד�� ה9הר ספר את המס,מים  ��ל יד�ע! להוי ור��תי! ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

חדא" ה8ד ��)"�ני�תא �ל (ז �הר עליו  #ל �י ה4גן  "אלף �בחינת הם  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ה ��רים" ד')�לטי ד ', הCירים י >ראל,(�יר �לל הBלת  וע �מד #ל�י עליהם . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

�אה �מ,ד  א �תם, �ממ#קים ה�ב�ר�ת על ��לטים והם ה��רים" �לטי  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ"�ל

אמן . �ימינ � �מהרה ְְְִֵֵֵַָָָָֻה�א<ה

א�מרמרן היה  עלינ� יגן זכ�ת� ח,ים  �ר�החפץ י >ראל עיני מאיר  �ספר (ה�בא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ה �הן) אברהם  ר �י נכ'� ��ם  ה'ו' רצ�ן  וק ,�ם  ה�6בים ה4ע >ים 1ס�ת �י  : ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

�ל  התמ Aר�ת� מ 'ת #�חן �בזה הר �ים, זי��י למדרגת לה�יע  ה�א , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָית�ר�

�ע�לם. ה' �ב�ד למען ְְַַָָָָָהאדם

�ל�4דעל �ניו  �ל את לז��ת ה�א , ��Cמים  אבינ� רצ�ן �י לדעת! האדם ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

האדם  ז �כה הר�ים , זכ�ת ידי  ועל מצו�תיה, וק,�ם ה8ד��ה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָה#�רה

לברכה זכר�נם  חכמינ � �אמר� �מ � '�מ,א, י"ח)לס,ע#א מ�נה ה' 1רק ,(אב�ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

�אן  עד  ,"�� #ל�י הר�ים �זכ�ת יד � על �א חטא  אין הר�ים  את ה4ז�ה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ"�ל

הקד��ים. ְְִַָָ'בריו 

ור��תי! ויה�די ,מ�רי יה�די ��ל ונפעל, �0נ�, ונתאחד  ��א� יקרים! אחים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

וכ �לל, ה �דר � �ית �כל �לאר �ן  י�ם, �כל ה"ד�� ז�הר  ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָילמד 

לל��ד התע�רר�ת ספרי מק�ם �כל יח0ק  אחד  וכל ה"ד ��, ז�הר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�.למד�

רצ�ן  את �8מחה מק .מים וכ 0ם ננעל�, �ר �צים " "�ערי  וע�ה, ה"ד ��, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻה!הר

והן  התע�רר�ת, ספרי הן הAפרים, את  �חינם  לק �ל אפ�ר �י  ית�ר-, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָה/ם

הע�למי  ה!הר מפעל �ארג�ן אצלנ�, וכן ה"ד��ה, �י �יבה �אן ז�הר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�"�ני

�מ �. ְֵֶֶ�בית

ב' וא�
ארת מינ�, י' )איהי )חכמה נביע	 )אס
7ק  )גרמין )ק�לה , �חכמה  ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָלא�
דלא
�עלמא. וא �דן והרג �ביזה  וחר �א ענ9�תא )גרמין ל	ן וי ל')יבי�ה, 
,�ן  ז	הר 
,�ני). ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
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�ן, ��על  ה ' לעזרת ��א� מב"�, אנכי  אחי ���ר את יאמר  והחל� ��רים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ספרים לח0ק  2קד/ה, �בע !�ת ר �ח, �אמץ מתנ2בים �צריכים  ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֻאני ,

�די  העב�דה, מק �מ �ת �בכל �בר�ב �ת, הא �ט���סים, �כל ה"ד ��, ה!הר ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹעל

2עה  הארץ "�מלאה ה6ס�ק  �.תק .ם עד  ה"ד��, �!הר חלק  יהיה יה�די  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ�0כל

מכ Aים". ל.ם ��ים ה' ְִִֶַַַַָאת

את אנ� �לאחד  ה�ח �ת, �ל את  �לאחד  ה�ל, לאד�ן מח �ב�נ� ליחד צריכים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

�ל  �כדברי נ�אל, ה"ד �� ה!הר  ל��ד ידי על רק �י י8ראל, �לל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ�ל

ה"ד �� ה!הר �ל��ד  �ל�יה ה �א0ה סג0ת 2כל  ה�2ר�ת, �ד �לי ,בה=2יקים ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֻֻ

�ז �לת� ולא �� וד�ר 'וקא  ה��4ל  '�ר  נ�מ�ת לע �לם �,רד� �ד �רנ�, �בפרט . ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הע �לם את ה�Cטף ה��4ל  עצמם הם רב, והערב �ת�8ניההפלגה, (�דאיתא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

צמא;) ותרוה �ם  ע,ן מ 'ב�", �"מת�ק וכן הגר "א , �בבא�ר א', נ "ה, 'ף כ"א �8#ן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָז�הר 

�לסעד- לתמכה ה8ד��ה  הCכינה למען נפ� מסיר �ת לע >�ת ,ג�מכרחים ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

.á.תכ"ט יעקב )ברי �ספר ה�בא  ה�7ם מ�על  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהערה 
.â�	ה ,ד ה>הר זעקת ב')וק	ל  וע��ד א ' ע ��ד  כ"ח �מע 	ררת (�רא�ית  לבב	ת  ח	דרת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ע 	ף 4ל ואת ה=דה ח9ת 4ל  האדמה מן  אלהים ה' "ו9צר  ואמר . �תח  ע	ד ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹה�0מ 	ת:
דא 	רייתא �רזי מס
4לין  )לא  עיינין  �סתימין ל �א  א/ימין  )א0�ן  לעלמא  ווי  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָה?מים".
נפ � )א0�ן  �א 7ין  ואפיל � הארץ . ע �י א 0�ן  ה?מים וע	ף  ה =דה ח9ת )ו)אי  ידעין. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָולא 

�ה	ן עזר  א �
כח לא זמנא(�גל �תא)ח 9ה )בכל  .��ע  )איה� למ �ה ולא �גל �תא ל �כינ 
א  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
מ �0. זז  לא �כינ
א ְְְִִַָָָָָ)גלת

4ל ואת ה=דה ח 9ת 4ל  האדמה מן אלהים ה' "ו9צר  ואמר , �מע	ן ר �י �תח ע 	ד ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ[�א�ר:
ה
	רה �ס	ד	ת מס
4לים �7א עינים �סת�מי לב אט�מי �הם לע	לם א	י ה?מים". ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹע 	ף
ח9ה, נפ � �הם �א7�, ואפ7� הארץ, ע �י הם ה?מים וע	ף ה=דה  ח 9ת ��)אי י	דעים. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹולא 
�כינה, �לתה� זמן  ��כל  ,��ע �ה�א למ �ה ולא  �ל �ת,� ל ?כינה  עזר �הם נמצא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹלא

מ �0ה]. זז ִֶָָֹלא
:Cמל �מק)� ללמד�באר  מת��ננים ��א לע �לם ווי א�מר י�חאי �ר �מע �ן  ר�י ��אן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ה�למידי  �אפיל א�א � ל�ת, ל"כינה ע�זרים לא הארצ�ת �ע%י  �בו&אי  ה��רה , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹס�ד�ת
זאת  �ל עם �מצו�ת, ���רה  וע�סקים ח +ה , נפ� ה ,קראת קד��ה  נ �מה להם �+� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹחכמים
�ר�נ  למ�ה וכן  � ל�ת, ל"כינה  לעזר ה-�בים, מע.יהם ידי  על וס+�ע עזר נמצא  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹלא
�אינם  וה -עם  מ%,ה , מ�ה  זז לא ה"כינה � לתה  /עם ��ל �+ד �ע  � ל�ת. ע 1% ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹה,מצא
ס�ד�ת  ידי �על �+ד �ע  ה��רה , �ס�ד�ת ע�סקים �אינם לפי ה �א ה"כינה לת2�ן  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמס +עים

� ל�ת  ל"כינה  2�ן  ד �ל� ע �.ה ל�מד  �אדם  .ה��רה  ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אמר  
ואנ �רי לי� אמר  �במ�ה. �יDראל  דאדם ע	בדא יהיב מאן והא  אלעזר , ר�י ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר 
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הCל�ם  עליו ר�ינ� מ �ה אין �כמ� "ואם  ואמר י 8ראל �לל על עצמ � ��סר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

נא " �ם)מחני  זהר �ת�8ני  1עמים (וע,ן �מע  קריאת ק�רא יה�די  �ל י�ם �בכל , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

�י �ם)�י�ם 1עמים  אר�ע לברכה זכר �נ� האר "י  �מ �(�לדעת למען עצמ� �מ�סר  ְְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָ

לה�כיח צרי� �בו'אי 'ין, �ית מית�ת  אר�ע  עצמ� על �מק�ל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ�אהבה,

יגן  זכ �ת� סלנטר י>ראל  ר�י ה8ד�� ה�א�ן �אמר  �כמ� �אמת, 4�ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָת��ן 

אר �ע על והארץ , רקיעים �בעה על ית�ר� הCם את ממלי� �אדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעלינ�,

�ל  על מ�4 הע �לם, את ר�ח �ת להמלי� ��כח עצמ� על  ורק �ל �, הע�לם  ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ

הע8ר . �9ה  ית�ר � ְִִֶֶַָָָה'

א	ליפת לא  וכי מו )הכי ו )אי.(י�עיה� ה�א הכי לי� אמר  אחרית." מרא�ית "מ�יד ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָ
�ני, ל	: אמר �במ�ה? �י Dראל אדם �ל  מעDה  נתן  מי והרי אלעזר , ר �י  אמר  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ[�א�ר:


למד לא וכי ?C4 
אמר  מו )וא 
ה ה �א(י�עיה � C4 ל	, אמר  אחרית?!" מרא�ית "מ �יד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ַַו )אי ].

לא �לאדם �תראה �גל �תא  א
מר  �בגיני� איה�. אתקרי ואדם מית לא  מ�ה )א ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָֹֹ�בגין
עזר מצא  לא  �לאדם �י� א 
מר  )אמצעיתא  עמ�דא וכן  4נג )	. 4לה	 א7א עזר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֹֻמצא

)כתיב ה�א הדא  �ל �תא  מן �כינ
י� ב))א�יק אי�".(�מ 	ת אין 4י  ו9רא וכה  4ה  "ו9פן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
4נגדו. עזר  מצא  לא �י� )א 
מר ��מ  �ד9	קני� איה � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�מ �ה

לא �לאדם האחר	נה �ל �ת� נאמר  �בגלל 	 אדם, נקרא  וה�א  מת, לא  מ�ה ולכן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ[�א�ר:
�כינהמ �9	ציא עזר  מצא לא  �לאדם האמצעי  �ע��ד נאמר וכן  4נג )	. 74ם  א7א  עזר , צא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

�4ת�ב  זה � ב)מה�ל�ת. מ ��,(�מ 	ת �דמ�ת	 ה�א  �מ�ה  אי�." אין  4י ו 9רא  וכה 4ה  "ו9פן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
4נג)	]. עזר  מצא  לא  	� 0�ְְֱֵֶֶֶֶַָָֹאמר

�ר�נ  מ�ה �ל �ה �חינה  לבאר  י �חאי  �ר  �מע�ן ר�י �ממ �י3 מל3: �מק &� �באר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לא  ה�א 3��ר �ה 2ד �� האחר�נה � ל�ת נאמר זה ועל � ל�ת, ה "כינה  מן זזה ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאינ1
�נג&�, הם ��א� נח�בים  ��ם א�א � ל�ת, למ�ה עזר ��+הי חכמים �למידי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמצא
מצא  לא  �לאדם �� ונאמר ה "כינה. לת2�ן לס+ע  ה��רה �ס �ד�ת ע�סקים �אינם ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלפי
את  לה�ציא אנ /ין  לזעיר �+עזר מי  ה �א 3��ר  ה2ד�� מצא לא ��/ר �נג&� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעזר

ה ל�ת. מן  ְִִַָָ�כינת �
)א 
ר)מה וא �א . א �א  - אלהים ה' האדם". על 
ר)מה אלהים ה ' "ו�9ל  זמנא ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ�הה �א 

�י� )א 
מר  ט "ו )�ל�תא ו9י �ן.(�רא�ית  מ�ה  על  לי � ארמי אברם". על נפלה "ותר )מה  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
�ל�תא . א 7א  �ינה ֵֵֶָָָָלית


ר )מה וא �א . א�א  - אלהים ה ' האדם", על  
ר)מה אלהים ה ' "ו�9ל זמן  �א 	ת	 ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹֹ[�א�ר:
�� �0אמר  ה�ל �ת, ז	 ט "ו )- ו9י �ן.(�רא�ית מ�ה על ה �יל 	 אברם". על נפלה "ותר)מה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

�ל �ת]. א7א  �נה  נגרם אין  ה  ל�ת �ע 2ר לפי �נה נקראת �ה  ל�ת מל3 �מק&� �באר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה %�חין הס ��ק �ת ידי �ם)על מ )ב� מת	ק .(וע 9ן ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ



הזהר יטבדרכי  הזהר סוד

�ן! ילמד �על י>ראל וכל  �#�רה, ונתק'� ה�א <ה, למען ונתמסר ��א� ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֻ

ה9ה, �ע �לם א�רי; �ן, ע �>ה א#ה ואם י �ם, �כל ה8ד�� ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָז �הר

מהימנא  רעיא  �ז�הר �דאיתא  נ�אל, #כף  �בו'אי ה�א , לע�לם ל � ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָוט�ב

נ >א  ב')1ר �ת  קכ"ד, יתקיים ('ף �בזכ �תיה �ארץ ", 'ר �ר "�קראתם 'בגיניה : ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

נב �את  �נ� �,תק,ם  נז�ה, �אחד וכ<נ� נכר". אל  ע �4 ואין ינח�� �דד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ"ה'

'ר�ר ". "�קראתם �בס��לת� �י-, אתגליא 'האי 'רא "ז�אה  ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָהרשב"י

�בעצמ �ויהי �כב �ד� �ה�4יח ה4אCרים, ה�9כים מן להי �ת ��ז�ה רצ�ן ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

ל �ם  ל�4ד #נ � יקרים, יה�דים �ן, על  ה�ע #י". "�זכ�ת; עלינ� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָיעיד 

ר �ח נחת לע>�ת ה8ד��ה , הCכינה למען מ'�8תיכם הק'י�� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ�מים,

�<נ� נל� וכ� ה8ד��, ז �הר י�ם �כל  ול4ד � נפ�נ �, לפד�ת לגרם  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻלי�צרנ�,

ה�4יח. מל� 1ני א�ר  את לק �ל יחד , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�אחד 

אמן ."ותחזינה �ימינ � �מהרה �רחמים", לצ,�ן ���ב ; עינינ� ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

C
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¤¥ספר

והזּ הר  ©Ÿ©§¨¦§©ה�כינה

�ליט"אדמוֹ "רכ"קמאתדּ רׁש ה כסליוט"ורחל,בּ ּק בראמהאלמין §¨¨¥¥§§©§¥¨§¦§¦¨§¤¤¨¥¦§¥
מׁש ניוֹ ת,,הזוֹ הרספרּכ לוסיוּ ם,תשע"א ׁש לדהילוּ לאביוֹ מאוסיוּ ם §¦Ÿ¥¤¨©§¦¦§¨§¨§¦¨¤

הּק דוֹ ׁש מחבּ ר רבּ ינוּ  הנּ שׂ יארבּ יהּמ ׁש ניוֹ ת ידיעל,זיע"איהוּ דה §©¥©¦§¨©¥©¨©¦§¨©¨¦©§¥
העוֹ למי"הרבּ יםמזּכ י"חברהידיׁש על-העוֹ למי"הזוֹ הר"מפעל ¦§¨¨©¨¨¦¤©§¥¤§¨§©¤¨©¦¨¨¦
גראסׁש לוֹ םרבּ יהגה"צׁש למיסוֹ דוֹ  א�ליט"ראדמוֹ "מרןכ"קיהוּ דה ¦¤©¦¨§¨§¨§§¨¨©§§¦¨

��ם�ר�כים '.ה ה�אים ְְִִֵַָ

ס.�םנתאספנ� לע�8ת י 8ראל �לל �ל וה �ע��עים ה�פילה מק�ם רחל �קבר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מ�ני �ת  וס.�ם ה"ד �� הבטיח �ז�הר  ה8ד �� ה9הר  ל�4ד ידי  �על  . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ה�ביא ואל ,ה � מהימנא  רעיא מ �ה גל�תא",והרשב"ילנ� מן יפק�ן "�דא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

ירמיה� ה�ביא �אמר מה �מהרה �נ� אמר :)ט"ז י "ד,ל"א(1רק ויתק,ם "�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לה�חם 'ה מאנה �ניה על מב �ה רחל תמר�רים �כי נהי נ�מע �רמה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָק�ל

אמר  �ה אינ ��. �י  �ניה >כר 'העל י� �י מ 'מעה ועיני� מ �כי ק�ל � מנעי  ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

נאם נאם'הלפע <ת� לאחרית� #קוה וי� א�יב . מארץ  בנים 'הו�ב� ו�ב� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻ

�1ר� �מ� לאחרית -",המלבי"ם לגב�לם". �קוה אחרית "י � על  #קוה י � - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

לא  עצמם �הם הגם  ל�מר רצה - לגב�לם" בנים "ו�ב � �אז קץ  �עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה,מים

לגב�לם. י �ב � האחר�ן , ה'�ר �הם  �<הם ה�נים ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻי �ב �,

��יטת 'ה�ר�- ה8ד �� זהר �<�מדים י�יבה רחל �קבר  �אן  �בר לנ � י� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אני,�צאט �)ל,ים ח�נ �ר(ל הרמח " זאת �בכל  ה Cקיעה , עד  הח 4ה מהנץ ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

ה9הר  וס,�ם מ �ני�ת ס,�ם �ז �, >מחה �,� הרא��נה ה1עם �9� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹח��ב

�א� #מיד 1ה[. >מחה 1עם ע>� החסידים  [א�לי רחל. �קבר  �יחד, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה8ד ��

מ <ב'- האמה�ת �ל ��דדת, היא א4נ� רחל לב��ת. להת1<ל , �אן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�באים

�ת�ב רחל �קב�רת ואיל� ה4כ1לה. �מערת "עד:')כ ,ל"ה (�רא�יתנק�ר� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

אצל  �ת �ב �<א נ Aח ה�א  ז� ה 9ה"- ה,�ם "עד �ל ה1ר�� מה� ה9ה". ֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻה,�ם
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�מק�ם  ה �4יח . עד - ה,�ם עד ה�4יח. עד י�נתן: �תר��ם �ת�ב אחד ?! ְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָאף 

�ד �לה. �דיד�ת י�נה �א<ה �>�רת ְְְְְִֵֶַָָָֻ�ל 

א �בילם""�בכי �בתחנ�נים �,�.)ל"א(ירמיה�יבא � זה �פרק ��ת�ב מה  �ל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

"ו�ב� ��אמרה ה4יחדת לברכה �,� ה�ל א 4נ �. רחל  על  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻל�ב �אה

�היה מה וכל ותחנ�נים . #פילה �ל מק�ם  רחל, �קבר �אן, לגב �לם". ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָבנים

א4נ�. מרחל ה�ל ה�א ה �א �לה �ענין י>ראל  �לל  �ל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�עג�עים

ויחיאנ� �פר �ת לפני)מ"ח(�רא �יתר �אים �מצט'ק נראה אבינ� �,עקב ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

�ע�ד �'ר � �נען �ארץ  רחל עלי מתה מ 1'ן �באי "ואני �נ�: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�סף 

�ם  וכתב  לחם". �ית ה�א אפרת �דר� �ם ואק�רה אפרתה לבא ארץ  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ�ברת

לארץ ,:רש "י להכניס - לחם  לבית אפיל � ה�לכ#יה ולא  - �ם" ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ"ואק�רה

�ם  קבר#יה ה'��ר 1י �על ל; 'ע  אבל [#רעמת], עלי  �ל�; �,� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹוידע #י

�ם, 'ר � ע�ברים והי� נב�זראדן, א �תם ��,גלה לבניה לעזרה יצאת �#הא ְְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

רחמים עליהם �מב"�ת �ב�כה Bקבר על ��אמררחל "ק �ל :)י "ד,ל"א(ירמיה �, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

�ניה על מב�ה רחל נ�מע... מ�יבB'",וגו�רמה ה �א �ר �ך (ירמיה�וה "ד �� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָ

נאם:)ט"ו ,ל"א לפע<ת� >כר לגב �לם ".'...ה"י� בנים  ו�ב� ְְְְִִִֵֵָָָָָָֻֻ

ה�ביא,נב "� אל,ה� ר �נ�, למ�ה ות�דיע �#ל� ה�ל�ם עליה רחל  מא 4ינ � ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

��ר�ך עלינ �, יגן זכ�תם �נ � אלעזר  ור�י  י�חאי  �ן �מע�ן 'הור�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

�יע�רים זכינ� אלפים �בר ה8ד ��,�,� זהר �<�מדים י >ראל �ני אחינ � �ל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

להבטחתם, �בר מח�ים ואנ� �ל �תא", מן יפק�ן "�דא לנ � הבטיח� ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָָוהם

לברכה זכר�נם חכמינ� �דברי �מב�אר ה4ק'�, �ית �בנין ה�4יח ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָלביאת

מ �ית  חלק ה4ק'�. לבית סמ�� להי�ת - מיחדת זכ �ת רחל  א4נ� ל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ�היתה 

�לג�י �נימין. �ל �חלק � �נ�י  היה וחלק יה�דה �ל  �חלק� �נ �י היה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָה4ק '�

זבחים �במ Aכת י �סף. �ל �חלק� �היה �ת�ב ה�מרא ')ב ע�4דקי"ח('ף�ילה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

�נימין . �ל �חלק� #מיד ��כינה  י�סף . �ל  �חלק� הם  �ה Aנהדרין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָא�מרת 

אצל� ה 8ד�� ה9הר וס ,�ם ל �4ד  ��זכ�ת רחל  א4נ� מ�4 מבק�ים אנ � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלכן

�ירמיה� ��אמר ל4ה  �בר מב�ה ":)י "ד,ל"א(נז �ה רחל נ�מע... �רמה ק�ל ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

�ניה נאם:)ט"ו ,ל"א(ירמיה�מ �יבBה והקב"'",וגועל לפע <ת� >כר '...ה"י � ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻֻ

לגב �לם ".ו�ב� בנים  ְְִִָָָ



הזהרכב בדרכי  והזהר השכינה

ולעזר ��א � �ד �לה 6ע0ה לע�8ת  מא�נ� ואחד  אחד  �ל  עצמינ� על ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ�נק �ל

לגב�לם". בנים "ו�ב� ה6ס�ק  לס �ף ונז�ה �ניה על ��ב�ה א �נ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלרחל

למז �י,)י "ד,י"ב (�מ �לי הגר"א 'ברי יד �עים  �,� ה9כ�ת �דל �4באר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

�,ע>ה מה �ל על >כר  מק �ל �מע, אם חבר�, את ול �4כיח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהר�ים

�<א  וזה ה�6ב, חלק� �ל  את ה�4כיח  מק�ל אז �מע, לא אם וגם  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלד�ר�ת,

.�>� ה �יה��ם חלק את מ��4 מק�ל  ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�מע

-הידע�? ראתה.." לא "עין נצח! לע�למ�ת לז��ת יכ �ל א#ה אחת �רגע ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

�עה", �ל "ער�- ספר לחלק יכ�ל א#ה – �יד ; ה�ל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹע#ה

וכל י�ם. �כל ה8ד �� ז �הר ללמ�ד �מע �רר ז�הר �4ע �דד �עה ה�0מד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

��רה  �נה מלי�ן למאה ל� ע�לה ���ת ��ת�ת ה"ד �� �כל #כ1יל ואם , ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ח,יו, ימי לכל ט�ב , וי�ם ��רה -640ל ��יעהCנה �נה �זכ�ת;מליארד  ואם . ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

יה �דים, לע>ר  �ע �ר  ��רה.-400וטרילי �ן -6ל ��יע יתארגן �נה מליארד ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה8ד�� �בז �הר ו,צא- ה�א )קס "א(1ר�ת מCמים ���תנים מה ��ל �ת�ב : ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

מנין  �ל מכ1יל א#ה �ריא , �כינ #א �י- ע>רה �ל �,ד�ע וע �ד  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ�אלף,

�אלף . ��רה.-400וזילי �ן-6ל ��יעיה�דים �נה לח Cב טרילי �ן  י�כל �מי - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

�חינם  ספרים [לק�לת �ו'א�ת!!! מ�� ל; �,� ה�צחי  ה>כר  �דל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאת

הע�למי"]. ה�9הר "מפעל ,054-8436784 ְֲִִַַַָָָָלחל �ק-:

להרבאנ� �בפרט ה9ה ה8ד�� �ל�4ד  חלק ל� �,� מי לכל  מר2כי מ �דים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

האל �קיא �ליט "אלפייה  ה4ק�ל �ל  מיס�ד � נתיב" "יאיר ולי�יבת ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

אלפייה ר�י המלוב"ן  �מק�לים יצחק  קד��ים �ל �נן עלינ � יגן  זכ�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

�יתהרש"ש#למידי �י�יבת את ,תובב"א ל -א ה8ד �� לז��ת  ר��ת �1על  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ק��ת מ �זר�ת י>ראל �לל את �להBיל ה 4ק�להר �ים עם  מפלאה �ידיד�ת (והיה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻ

רא� ה�ס#ר מנ/הר �יהל"ו הB'יק "מנחם �על עלינ � יגן ח .ים"זכ�ת � אמראהבת ��ן , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ר �י הB'יק הה<�לא �על �רע�יעליו עלינ �)מר2כי יגן הע�לם זכ�ת � מלחמת �בזמן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ולע >�ת  להת1<ל הל� �ד �ל , �פחד הי� ה8ד � ארץ י ��בי ��ל  �בזמן  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהCנ,ה

צ'יקים. קברי על  �8#ְִִִִִֵַַנים

ור��תי!!! מן מ�רי ה,�צא  ה�ד�ל  הCם ��'84� �מצ1ים מיחלים אנ� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ

ה8ד �� ה�9הר  �לס ,ם להתחיל  �התאר �נ� ה 9ה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָה��8ץ 



הזהר כג בדרכי  והזהר השכינה

לנ� יביא ה �ל �ם, עליה רחל א 4נ � �ל צ,�נ- אצל '�מ,א �ס,ע#א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ�מ�ני�ת

את �מהרה ית �ר� ה/לםהCם �ל.�ת �מהרהה"��ץ צדקינ � מ�יח  �ביאת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמן . ְֵֵָָ�ימינ �

י��ב ונתחיל הצבא �ת אלהי ע�לם �ל  "ר��נ� יחד: יאמר� וכ <ם �תפילה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

א4נ� רחל קבר על �להת1<ל לה�6#ח  �ה,�ם �אתי ה�ה  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�ר �בים,

לפני;, #ח�תי א 1יל לכן לגב�לם, �נים  ו�ב� ��זכ �ת- לנ� הבטח # ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָא�ר

��אמר �מ � �כ,�תיה  לק�ל נ�מע ...:)י "ד,ל"א(ירמיה��#�מע �רמה  "ק�ל ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

�ניה על מב�ה מ�יב-'"וגו רחל ה�א �ר �� "י�:)ט"ו ,ל"א(ירמיה�וה8ד �� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

נאם לפע<ת� לגב �לם ".'...ה>כר בנים  ו�ב� ְְְְִִִֵָָָָָָֻֻ

ה�ניוכן א �ר  #ח�תי ואת #פ<תי את �ם הר�ים �רחמי; ותק �יב #אזין ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

�רחמים. לגאלנ� #ח�� ר�ים  #פילת �בזכ�ת קבר -...". על  1ה  ְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹמת1<ל

רחל א 1א קבר על לה �6#ח ה,�ם �אתי  ה�ני  רחמים, מלא מל � ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

זכ �ת- �למען  ימיה �ל �ע >תה ה�6בים מע >יה �זכ �ת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָא4נ�.�#ז�ני

��אמר, �מה רחמ-, את  ו #פ#ח  עקרה ל-�הי�ת- �9כר# �תפ<ת- ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָוצדקת-

ו,פ#ח  אלהים, אליה  ו,�מע רחל, את אלהים רחמ -""ו,ז �ר �רא �ית את ,ל( ְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

הAימנים .)כ"ב  ל- �4סרה לאה, אח�ת- עם  ע>תה א �ר לבב- צדקת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ�למען

ועל  עלי וצדקת- זכ �ת - לנ� #ז��ר  �ן אבי-, לבן  מר4א�ת #ב �� �<א  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ�די

מבק�ים  �אנחנ � מה �ועתנ� ותאזין #פ<תנ� את �#ק�ל י >ראל, ע4; ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ�ל

ורחמים  י��עה �פק'ת �פקדנ� לט�בה, לבבנ � מ�אל�ת �תמ <א ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמ<פני;,

והעיר  ��ממ�תינ� �ראה  עיני ; 1קח ��מע, אזנ; וה6ה קדם, �מי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמCמי

#�חלת  אין  וא �מרים ���יים, וקלס  לעג היינ � �י עליה, �מ; נקרא  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָא�ר

ותפאר#; ��בי  ע 9; יהיה מתי  עד 1על, למענ; למעננ �, לא ואם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻותקוה.

יעקב  �אבינ � לברכה, זכר�נם חכמינ � ידי  על ק�לנ� �א �ר  וה�ה צר. ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�יד

ה'��ר.�די 1י על היה לחם, לבית הביא - ולא �דר� א4נ � רחל את 8�ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹבר

יצאה �ם , 'ר� ע�ברים  והי � נב �זראדן א�תם ��הגלה לבניה, לעזרה ְְְְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�#היה 

נ�מע �רמה "ק�ל ��אמר: �מ � רחמים , עליהם �ב �8ה מ8ברה א 4נ � ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָרחל

אינ��". �י �ניה על לה�חם מאנה �ניה על  מב�ה רחל תמר�רים  �כי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנהי

אמר'הוא#ה "�ה ��אמר: �מ � ל -, ה�ב # מ �כי,',האלהינ�, ק�ל� מנעי ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
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נאם לפע <ת� >כר י� �י מ'מעה , #קוה',הועיני�, וי� א�יב, מארץ  ו�ב� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻ

נאם  לגב �לם"',הלאחרית�, בנים מה.)ט"ז -י"ד,ל"א(ירמיה �,ו�ב� נאמר מה  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֻ

את  א4נ� רחל  הרעי �ה �נה  ל�בעים רק �היה רא��ן �ל �ת על אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנד�ר ,

�ת�ע מאלף למעלה א�ר ה9ה וה�מהר ה4ר  �גל�ת ע#ה #אמר מה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהע �לם,

הארץ , �נפ�ת �אר�ע ונדחים מפ9רים ��לה, אחר ���לה �אנחנ� �נה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻמא�ת

אנ� �ס�חים �כק�צים ונבזים �פלים ואנחנ � ו >רים , מלכים על ְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֹ#חת

נפ�נ� על לעמ �ד ��נתם, וע8ר מחבר �, מר �ה קללת� י �ם, �בכל  ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ�עיניהם,

י9 ולא  ה8ד��ה, #�רתנ� דת #��ק�ת להעביר על �ם ע�ד , י>ראל �ם להם כר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

להם  ה4ח9קת מאמ �נתם להעבירם  האי� עיניהם נתנ � ר�ן  �ית  ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ�ל

התע�רר� הקיצ� �קבר�, לנ �ח #�כלי  אי � א4נ�, רחל #אמרי מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹמאב�תיהם,

ה�ביא  ואל,ה� ה8ד ��ים, אב�תינ� וכל מהימנא רעיא  �מ �ה חבר�ן  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלי�ני

התיצב� נא , עמד � עלינ�. יגן  זכ�תם �נ� אלעזר ור �י י�חאי �ר �מע�ן  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָור�י

ה�אנחים  י>ראל, �ית ע 4; 1ליטת �ארית �עד ית�ר� �ב �ד� 1ני  חלי ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנא ,

מתי עד  ה4דרגה , �סתר נת�נים ונבזים, �פלים  ��ד�דים, �'�דים ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוה�אנקים,

��ז  יעלז�.�בני; ר�עים מתי עד לנצח , �מ; א�יב  ינאץ צר, יחרף ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאלהים

ועל  עיר; יר��לים ועל  ארצ; ועל ע 4; י>ראל על  תרחם  לא מתי עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹיב�9,

ל�מיר  היה ה�ית והר  ההיכל ה�ית. #�רת זאת ה�ה �ב�ד;, מ��ן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹצ,�ן

ב�" ה<כ� "��עלים חר<ים", פניו �A� ק4>נים. כ<� "עלה (ואיבינ �ו �ית. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָֹֹֻֻ

#פילה ) נ �תן וטמא ערל �ל #פילה, �בית  ויח <ל�ה�, 1ריצים  �� �בא� והעיר 1לילים , . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

ואם  ��א,ה, �4א  ע #ה היא ה �ה סלה, אלהים עיר ה4על�ת ר�ת ְְְֱֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹה8ד ��ה

�על  א#ה הלא אלה, �ל את �רמנ� אב �תינ� וע�נ�ת �ע �נ�תינ� ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹאנחנ �

עת  �י צ,�ן #רחם תק�ם "א #ה לנצח, ותאנף #זנח הלע�למים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהרחמים,

ה�פ� �ב�פל�ת ר�ח �בהכנעת ק�מה �כפיפת לפני; �אנ � לכן  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלחננ -".

רחל  הBדקנית �זכ�ת ה8ד��ים אב�תינ � זכ�ת לנ � �#ז �ר לב . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ב �בירת

ו�עוינ� �חטאנ � �פ�עינ�, וע �נ�תינ� ח6אתינ� �ל  על לנ � �תכ 1ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹא4נ�,

��6ב  ימינ � ותארי� לפני;, �למה �ת��בה ל��ב  ותעזרנ � לפני ;, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָו��1ענ �

ה4ניע �ת  �ל מא #נ� ותסיר ה8ד�. אדמת האדמה על ��עימים  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ��נ�תינ �

ל �מ�ר  �לל4ד, ל<מ �ד  ���כל �כדי ה8ד�. מעב�דת א�תנ� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמבל�לים

�רצ�יה, �למה �כ�נה �מצו�תי; #�רת; #למ�ד 'ברי �ל את �לק,ם ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולע >�ת
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ח�לי  מיני �ל י >ראל �ית ע 4; �מ �ל  מ�4י  והסר טר'ה ��ם (�בפרט�לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ

ולילה)פב"פמהח�לה... י�מם א�ת; לעב�ד ���כל  ה��ף , �בריא�ת �ח לנ� ותן . ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מברכת  ה9את הCנה �#הא  �ע #ם, �ג�מים ט �בה 1רנסה לנ � ותן רפי�ן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ�לי

אחד לכל ס�1קנ� ותן ירק�ת, מ �י וכל 1ר�ת, מיני וכל  #ב�א �ת מיני  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָ�כל

�נינ� את לג'ל וז�נ � ח ,ינ�, ימי �ל ט�ב �ל לנ � יחסר ולא  מחסר�, 'י  ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹואחד

ט �ב �ת �>�ר�ת ל�מ �ע  �תז �נ � יאמר : לארץ, �ח �צה �נים  ל� �,� �מי  פב"פ. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ(�בפרט ...

�מי'עיו ) מ8ר�ביו אחד  �ל ויפרט  וכו'. ידיהם.מ�ני מע>ה �כל להם �#צליח . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

מאיר  ר�י ונ�מת א4נ�, רחל נ �מת לע<�י ל4א�ר  �מן  נ�תן נדר �לי  ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהנני

והחסידים הB'יקים �ל  �נ�מ �ת ה�ס, וכו')�על פב"פ �ני �,אריכ �(�להצלחת , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

ויז �� וא4ם. אביהם �ח ,י מ�ניהם אחד ��ם ימ�ת ולא ��נ�תיהם, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹימיהם

ולא  להם, ורא �י ��ר  ז��ג להם ותזמין מ'�ת. �כל �כ�רים  צ'יקים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלבנים

יחד לרא�תם  ונז �ה �מ�1ח#נ�, �זרענ � 1ס�ל  �מץ  ��ם  יCמע ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיראה

אמרי לרצ�ן יהי� סלה, אמן קריב, �בזמן �עגלא �למה, �גא <ה �ל,�ת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻ�ק��ץ 

וגאלי. צ�רי  ה' לפני;, ל�י והגי�ן  ְְְְֲִִִִִֶֶָֹפי

ק "ל:נ�יד 6רק  �ה 0ים �יחד ְְִִִֶֶַַַ

ה'.א . קראתי; מ4עמ8ים ה4על �ת #היינהב.�יר בק�לי �מעה אדני, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

#חנ �ני. לק�ל, קCב �ת מג.אזני ;, אדני, י- #�מר ע�נ �ת יעמד.אם  י ְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֻ

#�רא .ד. למען, הAליחה ע 4; ה�חל#י.ה.�י  ולדבר� נפ�י ק�תה ה', ק�יתי ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ל�קר .ו. �מרים ל�קר, מCמרים לאדני �יז.נפ�י  ה' אל י>ראל, יחל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹ

פד�ת. ע �4 והר�ה החסד ה ' ע�נתיו .ח.עם מ �ל, י>ראל את יפ'ה  וה �א, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

�אן . ַָעד

זהר על ילמד� י>ראל  וכל �#�רה, ונתק'� ה�א<ה, למען  ונתמסר ��א� �ן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֻ

ל� וט�ב ה 9ה, �ע�לם א�רי; �ן, ע �>ה א #ה ואם י�ם, �כל ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָה8ד��

נ>א  1ר�ת מהימנא רעיא  �9הר �דאיתא נ �אל, #כף �בו'אי ה�א, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלע�לם 

ב ) קכ "ד, ינח��('ף �דד  "ה' יתק,ם �בזכ �תי- �ארץ", 'ר�ר  "�קראתם 'בגיניה : ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

'רא  "ז �אה הרשב "י נב�את �נ� �יק,ם נז �ה �אחד  וכ<נ� נכר". אל  ע�4 ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻֻואין 

'ר�ר ". �קראתם �בסג�לת� �י- אתגליא  ְְְְְְְְִֵֶַַָָ'האי
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�בעצמ �ויהי �כב �ד� �ה�4יח המאCרים, ה�9כים מן להי �ת ��ז�ה רצ�ן ְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻ

ל �ם  ל �4ד #נ� יקרים, יה�דים �ן, על ה�ע #י". "�זכ �ת; – עלינ� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָיעיד 

ר �ח נחת לע >�ת ה8ד ��ה, ה Cכינה למען  מד�8תיכם הקריב � ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ�מים,

�<נ� נל� וכ � ה8ד�� ז�הר י �ם �כל  ותלמד � נפ�נ�, לפד�ת לגרם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻלי�צרנ�,

ותחזינה �קר�ב, �נ� �,ק ,ם רצ�ן ויהי צדקנ�. מ �יח 1ני את לק�ל יחד  ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ�אחד 

אמן . �ימינ � �מהרה �רחמים, לצ,�ן ���ב ; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָעינינ�

C
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¤¥ספר
הזּ הר  ©Ÿ©¦§מתיק וּ ת 

ׁש ל  דהיל וּ לא  ליוֹ מא זכרדּ רׁש ה פריׁש  דּ נאל רבּ י ה ּק דוֹ ׁש  ה צּ דּ יק §¨¨§¨§¦¨¤©©¦©¨©¦¨¦¥§¦¥¤
לפ"ק  תשע"א ׁש בט י "ד לברכה ¨§¨¨§¦¦©צ דּ יק

המקרבים �ר ��ת הר �ים �מז�י �ליט "א, י�יב�ת רא�י ה�א�נים , הר �נים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ה8ד �� ה9הר ל�4ד ידי  על ��Cמים  לאבינ� י>ראל �ני אחינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאת

ה8ד �� ה8הל  �ל �בר��ת ה9ה, ה8ד�� הק��ץ  את �אר �נ � יחי �, עליכם  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה'

�א�ר  אתכם ויבר� 1עמים אלף �כם עליכם  יסף אב�תכם אלהי ה' ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹה9ה,

אמן . לכם , ִֵֶֶָָ'�ר 

מה��8ץאנ� ה,�צא וה��רא  ה�ד�ל הCם ה8'�� ידי �על �מצ1ים מיחלים  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ

הארץ �נפ�ת מאר�ע  מהרה יחד  "וק�צנ � לבר�ת: נז �ה  ה9ה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה8ד��

אמן . �ימינ � �מהרה צדקינ� מ�יח  �ביאת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלארצנ�",

ה8ד��נתאספנ� הB'יק �ל 'היל�לא  לי�מא פרי�ה,�ם 2נאל זכר ר�י ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

1ר �� מח�ר �על לברכה מ 2ב�צ'יק  ה8ד ��,מת�ק ה9הר על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹ

מהAפרים  �כ4ה ל� לעזר �ן  �ם זכיתי א �ר  ונכ �דים, ר�ים ספרים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוע�ד

למעלה מ��4ה�ז�רים ��8ל#י  הער�ת עם  מכ#ב �ן �ם  .)ד (והד 1ס#י  ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ã.:פריש )נ 9אל הרב �ל  מכ
ב	 ְְְִִִֵֵֶַָָָראה 
תשל "ט. מרחׁש ון  ב ' ה', ֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָבּ ר וּ �

יד לכבוֹ ד סלה ט וּ ב וכל ידיׁש לוֹ ם על מעווֹ ן הׁש יב ורבּ ים וּ מזכּ ה, זוֹ כה הגּ אוֹ ן  הרב ידינוּ  ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
שליט"א . גראס  יוּ דא ׁש ל וֹ ם ר' הרב מוֹ רנוּ  קד)ת כּ בוֹ ד  וכו' והיּ קרים הנּ חמדים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌*◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִח בּ וּ ריו

ׁש בעת  עיני  לפני והאירוּ  וּ פתחּת יו ספריו חבילת ק בּ ל ּת י היּ וֹ ם הּט וֹ ב ׁש לוֹ מכם  דּ ריׁש ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי
ּת ּק וּ ן  בּ דק, הצּ ריכים ענינים בּ כל ּת בל ּפ ני על להאיר וזהר  זיו ׁש ּמ לאים קדוֹ ׁש ים ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְספרים
להאיר  מזּ וֹ לל יקר להוֹ ציא עוֹ ד ויזכּ ה  יד וֹ  על ׁש מים ׁש ם ׁש יּ תק דּ ׁש  יתבּ ר� ה' יעזר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוּ זהירוּ ת .

הדּ וֹ ר . ּפ רצוֹ ת וּ להבין לידע  הרוֹ צים עיני ולפקח עורים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעיני

העּת יק  ׁש בּ טע וּ ת וראיתי ה)ער בּ פתח וּ פתח ּת י ז' חלק  ׁש לוֹ ם מנוּ חת החׁש וּ ב ספרוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ תחּת י
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר בּ ׁש ם מביא בע "ב וׁש ם תק"ל , לוֹ מר וצרי� – ת "ק מס"ח  הרא ׁש וֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ קטע
בּ רית  בּ ספר הּק ד וֹ ׁש  ה זּ וֹ הר בּ ׁש ם וּ מ וּ בא וּ כבר וּ מסיּ ם וכו' ק יּ ם הּמ קדּ ׁש  ׁש בּ ית  ׁש בּ זמן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אדּ רא



הזהרכח בדרכי  הזהר מתיקות

עזר �רא�ית וה�א לח,ים , ח,ים �ין  להב'יל �ד �לים ידידים �היינ� אס1ר  ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ענינים. �הר �ה ל� עזר#י �ן וגם �ד�לים , 'ברים �כ 4ה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָלי

לפר �ואי 1עם �אמר #י �מ� לביני, �ינ � �הי � ה'ברים �ר�ים לס1ר אפ�ר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ר �א: �ה ��ענא  א�מרים  �אנ� ה�צנע מה 2ביר .ה ��ענא  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

"�פר��י, �תיב ו.�מע"'ה �ה ה' ו .ק �ב רעה� אל אי � ה' יראי נד�ר� .אז ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

אדם  �ני י�כל� לא ה�4יח  �יאת 'טרם  ה�ונה , ל�מר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹואפ�ר 

אדם  �ני �כ�Cני �צנעה, רק ית�ר�, �מ � �ב�ד למען  ק�ד� '��רי ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלד�ר 

לנט �ת  צרי� מד �רים, הם  מה ל�מ�ע  ר�צה אחר ואי � �ס �ד �יניהם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָמד �רים

�4ד�רים. מה ל�מ �ע  היטב ְְְְִִֵֵֶַַַָאזנ�

ה�ת �בוזה� רעה�"�אמר אל אי� ה' יראי נד �ר� ��"אז �ל �,ד�ר � , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

�רי� ��קדCה '��רים לד�ר ההם �,מים  ה���ה �דל מחמת  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ�צנעה 

��ביכ�ל  עד �צנעה , �� �ל  ויהיה ו.�מע"�לי, ה ' �ר��"ו .ק �ב �ה8ד�� , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

�עו�נ �תינ� ה9ה ��זמן רמז  �4ד�רים מה ל �מ �ע אזנ� י6ה  �ביכ�ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָה�א

�ניהם  מת�,�ים �ן ועל קד��ים '��רים לד �ר לב על >ם אי� אין  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהר�ים

�צנעה. זה על  ְְְְִִֶַַָ�מד�רים

מבק �יםוזה ה�צנע �אנ� 2ביר  1ר��ה��ענא �אנ�, �מ=בנ� א �תנ� ה��ע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

אדם �ני מאזני  �מכ Aה מצנע ה�א  2הד ��ר ,�� לד�ר ע�מדים  �כ�ר�צים , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

החׁש וּ ב ספר מהקדּ מת זאת  מימרא מביא תק"ל סי' עוֹ לם בּ רית  בּ ספר כּ י טע וּ ת וזה וכו' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ לם
אין  כּ רגע הבּ אה, בּ מהדוּ רה לתּק ן  וּ מצוה ׁש ם, ע יּ ן לברכה זכרוֹ נם רבּ וֹ תינוּ  בּ ׁש ם אריה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵלב
אכּת ב זאת רק עליהם . להעיר הכי  בּ ר איני ׁש כּ ן  וכל היּ קרים, הּס פרים בּ כל לע יּ ן  ֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן
כּ פי רק  מ )לם, מחירוֹ  לׁש לּ ם הרא וּ י מן והיה מאד, עליהם ושׂ מחּת י  בּ יתי הּס פרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש האירוּ 

מ כּ אן ... לׁש לח קׁש ה א וֹ תנוּ  כּ בוֹ דוֹ  ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ כּ יר

מצּ וֹ ת  אפיּ ת ד) ׁש לוֹ ם, מנחת ג) יהוּ דה , מנחת ב) יׁש עיה, נפׁש  א ) ספריו: קבּ לּת י ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִהנּ ה
וּ כפי מׁש ה. דּ בר - י שׂ ראל אהלי ז) צדק, זבחי  זבחוּ  ו) בּ ישׂ ראל , מ צּ וֹ ת אכילת  ה ) ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַה)לם,
ישׂ ראל, גּ דוֹ לי לצניעוּ ת , וּ מדרי� סבּ א , ישׂ ראל  חנּ וּ � ספר  עוֹ ד ׁש חבּ ר הּס פרים בּ ׁש ער ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ראיתי 
למׁש יב לי והיה הנּ ה, עד ראיתי לא  א לּ ה  כּ ל אׁש ר וכו', ישׂ ראל בּ נוֹ ת  קד)ת  ׁש לוֹ ם, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌*◌ְ◌ָ◌ַ◌ְמז וּ זת
ׁש חבּ רנוּ  וּ צניע וּ ת קד )ה וספר בּ חרוּ ת  ימי מ ּס פרי  א ׁש לח  לׁש לחם, אפׁש ר ואם לרכׁש ם ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌*◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנפׁש 

דּ ׁש מיּ א . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ ס יּ יעּת א

חפצה ּכ ּובנפׁש רּבה ּבאהבה הּטֹוב ׁשלֹומֹו ּדֹורׁש ידידֹו ּדברי ָ ִ ְ ֵ ְ ִ ֵ ְ ַ ְ ַ ֲ ָ ַ ָ ְ ֶ ֶ ֲ ֵ ָ 

פריׁש  ִ ְ ֵ ִ ָּדנאל 



הזהר כטבדרכי  הזהר מתיקות

וה4סטינים  ה4לעיגים  מ 1ני  ה'��רים את להצניע צריכים קד��ים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַ'��רים

מתח�נים �ן ועל ה 9את, �עת נא�4תר�ים .ה��ע ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לכת,�ב 2ר- �הצנע  ה�Aד  #�רת ה8ד��ה עב�דת� את ע�בד  היה 2ביר ה9ה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

עדה�צנע  ויפה נפלא �פר�� ה8ד�� ה 9הר את לער� �9כה  עד  ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

יפ#ח �אם עד  הMגת�, �פי  ה1ח�ת לכל  להבין  �בר יכ�ל ��1ט  יה�די ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ��ל 

�פתח � 1תח ל � יפ#ח� ה,פה �פר��� קצת רק וילמד מחט �ל  �פתח � 1ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָתח

א �לם  .ה�ל  ֶָ

�יאת מי '�ר ה 9ה �'�ר  וזכה, ר�ים ז�ה �Cמים , זכ �ת� �דל לתאר יכ�ל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ה8ד ��, זהר  ל �מדי אלפים מא �ת יד � על  נתר�� וכ.ד�ע ה�4יח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹ

ק ��ת  �זר �ת �ל לב>ל ה"ד �� ה!הר �ספר  וה"ריאה ה��0ד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻמס�לים

הע�לם ק .�ם �ל �י  ליצלן. רחמנא צרה �ל מ 6ני �צ�רה �ח�מה ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָָָָולהי�ת

ה"ד ��. ה!הר �ל��ד ְִַַַָָֹ�ל�י 

יתר ��בזהר 1ר�ת ב')ה8ד�� ע�4ד  לר�י(פ"ט �מע �ן [ר�י לי-, אמר : ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹ

�א �ריתא  'מ�#דלי חבר,א, לאינ �ן א<א עלמא לית ח,י;, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָי �דאי]

���רה [ הע�סקים החברים לא�0 א 0א הע�לם נברא  לא ס#ימיח .י*, וידעין [ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

] ����רה א�ריתא  ה�Aד �ת ].וי�דעים  ְְְִֶַַַָָ

מ�כח,מ2ברי  א<� �מע�ן  החבריםר�י לא �0 א0א  הע�לם נברא �0א ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ה��רה  ס �ד�ת ול�מדים ���רה, �ל�4דהע�סקים עצמם �מק'�ים , ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

ק�ד�. ���ת ְֶַַָה�Aד 

זהר מ'ב ��בת"�ני מת �ק מ'ברי  וה�א�ר – א' ע�4ד  ל"ח  'ף ע>ר  #�עה  (�8#ן ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

נמרץ) �א�0:�ק�Bר ��ר�ת, ��י �ל הע"ר  ס�ד  ���נע  �מי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

.äלברכה זכר 	נם חכמינ� �אמר � נ"ג)4מ 	 רא�	נים (ער �בין �ל  ל �ן י	חנן, ר �י אמר  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
והינ�, סדקית. מחט  נקב 4מלא ואנ� היכל , �ל  4פתח 	 אחר 	נים ו�ל  א �לם, �ל  4ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹפתח 	
יהא ל �נ� ואם י 	תר, פת�ח היה ��7ם מחמת רק �גד7ה , לת	רה  הרא �	נים �>כ� מה 4ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻל 
מ?�ם  סדקית, מחט 4נקב פת�ח  ��7נ� אנ� C א �לה=יג. לז4	ת  נ�כל  4ן �ם 4א �לם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָפת�ח
4י  �7ב 
ל �י ה4ל  4י לאדם, החכמה  המ�כת 4ן  ה7ב �תיחת �לפי  �ח�תה . ה =גתנ� C4ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

עזרא  אבן אברהם ר �י  4תב  וכן  אחריו , נגררים האיברים וכל  ה �0מה מ�4ן ח '�	 (�מ 	ת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ה �לכים י"ח) 4מ	 ה ��ף, �אמצע האדם לב את  ה ' �רא ולכן ה ��ף, 4ל על  Cמל ה�א )ה 7ב ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ממלכ
ם. ארץ �אמצע  מ�4נם את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָ�,	בעים
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ובה� לתה� הע�לם את א <א והחזיר #�רה �אין  �א�מרים א�תם וא<� ,... ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

1רצ�פים, �' והם אחר. ס�ד  -� ואין ה#�ר�ת]�פ�ט -, סדרים[�#י  ג"ן ,ה�א ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

נע �ן כ<ה, אח�תי נע�ל �ן �� ��אמר 1ר�,�ת] ג"ן ה�א ��כתב �ל [#�רה ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

י1תח , ה�Cת �בי�ם ה4ע >ה ימי ���ת  נע�ל ה�א ו' סת �מה, ם' �ל  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמBד 

ואני עלי  לו� �הם ��אמר לוים, �פני 'לת �נ �על תהיה �<א �די  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ב ��ת

יתר�ת. נ�מ �ת �הם אליהם, פת�חה היא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָפ�רע,

א�תBז�בא �0 מלוים  הCכינה]�0א �ב�ד  מ�סיפים[��ביל  [���ת ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

�לק�ל ] ולל�ת  לבא ויכ�לים 1ת�חה �לימיםהCכינה ל��ת�ת ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

להם, סת�מה היא  להם ט�בים , סת�מה הCכינה – יתירה  נ�מה [#�ספת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ה�Cת] מ8דCת להם ��ספת מ<האיר  וז� ל�, מ �סיפים ה��סיף �ל זה �מ /�ם ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

יתרה, �בג�מ ,�ת ]נ�מה ה��רע,[�ר �חנ,�ת וכל קד /ה, ר�ח  �ל ��ספת והיא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

מס�0קת  חכמת� חכם , ה�א  ואם עני , ונ�אר יתרה, נ�מה B א�ת ל� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ��רעים

מ�נע  �ה�א �מ� יב�, עני ונ�אר מ ��1 מס�0ק  �ממ �ן, ע�יר  ה �א ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמ ��1,

��כינה  עני  ה/�ת  י�ם ונ�אר חי , �ל נ�מת �היא יתרה, נ�מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמלמעלה

���ת , ���סיף מי וכל מ 2ה , �נגד  מ2ה וה�א �רכ�ת, מ ��1 נמנע�ת -� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיב�ה,

�ל  זר�עיה �מי  ,�0� ה>�בה אצמיח  �ם -� אף תצמיח". זר �עיה "�כג1ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאז 

י8ראל  את  וי�8ח � מ ��1, �!�רעים יתר�ת נ�מ �ת א�תן �0מעלה? ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�כינה

.åאינ�ן וא7ין ובה �.... לתה� עלמא  אה )ר 4א7� 
	ר 	ת, )תרי  )ע,רא  רזא )מנע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ�מאן
ג"ן איה� �רצ �פין , �( ואינ�ן  אחרא , רזא  �� ולית 4פ�טה, א 7א  א	רייתא )לא ְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָ)אמרין

�� )א 
מר  י"ב)סדרים ד' ו'(שיר סת�מה , דם' מ �טרא  נע �ל ..." �ן כ7ה, אח	תי נע �ל  �ן " ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָ
)כתיב ה�א הדא )�ב�ע , י	מי  ��ית נע �ל  א')איה� מ "ו  ימי (יחזקאל ��ת סג�ר  "יהיה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

�ה� )א
מר  לווין, �פני )לת 4נ	על 
הא  )לא �גין �ב��ת י�תח ", ה ?�ת  �בי	ם  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�עDה ,
יתירין. נ�מתין  )אינ�ן  לג�ייה� �תיחא  איהי  �	רע , ואני  עלי ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָלו �

.æבגין� לה	ן , סתימא איהי ט	בים, �לימים  ל ��ת	ת א	סיפין  ולא  ל� מלווין )לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָ�בא 7ין
)קד��ה, ר �חא 
	ספת  ואיהי יתירא, נ�מתא  
	ספת ודא לי�, מ 	סיפין ה �	סיף  4ל  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ)א 
מ ,י1 אס��ק חכם ה�א ואם עני, וא��אר יתירה, נ �מה  ההיא לי1 ה  �רע �רעין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָוכל

יב� עני וא��אר מ,י1, אס��ק  �ממ �נא ע�יר ה �א ואם )איה�חכמתי1, 4מה ל"ח, ()ף ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ

��כינ
אע"ב) עני ה ?�ת י	ם וא�
אר  חי, 4ל  נ�מת )איה� יתירה נ�מתא  מ7עילא  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָמנע 
"�כג0ה אז  ���ת, )א 	סיף  מאן  וכל  מ )ה, 4נגד מ)ה ואיה � מ 0י �, �רכאן  אתמ0ע  הכי ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָיב�ה,

תצמיח" י"א)זר�עיה ס "א )�כינ
א(ישעיהו זר�עיה �מאן )ילי�, ט 	בה אצמיח  נ �י הכי א �ף . ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
4ב	ד�. מ>יו לת 
א  ליDראל  ל 	ן  ויחד�ן מ0י�, )זרעין  יתיר 	ת נ�מ 	ת אינ�ן  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלעילא ,
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B ב�ד� מ !יו �בא�רלמ >ה  ע�ד וע ,ן מ 2ב�. לה�סיף מת�ק צרי � ��,ד�ע  �ם, , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ה#�רה �ל �4ד לה�סיף צרי� �ם �� ק�ד� ��ת לכב�ד �במ�#ה  ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ�מאכל

'בריו. �ם ע ,ן  ה8ד��, הז �הר מזהיר זה  ועל ���ת, 2ברי ה8ד ��ה �לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

�מ� ה��רה �ל ��ד  ה�ספה  ל- 2אין  ז�הר, ללמ�ד מכרח  ק �ד � ���ת ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻקד��,

���ת  הז�הר  .ל��ד  ְִַַַָ

ק �ד�,הבה ���ת  �ל��ד �בפרט וי�ם  י �ם �כל ה"ד�� הז�הר �ל��ד  נתח!ק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

��רה. �נה מלי �ן למאה ְְְִֵֶֶָָָָָ�1ח�ב

6ני ר��תינ� על ���ת�ת ה1למדת ��רה �ל B�וער Bבח�� הפליג� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה"ד�� ה!הר �ל��ן החל, �ימ�ת  ה1למדת 1ר�תז� (ס �ף ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

י�מא"�לח -ל;") �א �ריתא , 2מ ��2לין אינ�ן 2כל ח �לקיה�ן  ז�אה – ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ

י�מין ". מ/אר 2ְְְִִַָָ���א

�ספר�מרנא ה�6ב, חי"הריח אי � �נ ,ה )"�ן �נה  �מ�ת וזה(1ר�ת  �תב, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה, זכר�נם ה4ק�לים �תב� מעסקל ��נ�: ה1ע 8ה 6על 2גד�ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הח �ל  ימי �ל ה��רה מעסק ה1ע8ה מן י �תר 6עמים  אלף  ��ת , �י�ם  ,ה��רה  ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

קד��. ל��ן  �אן �רע�י עד מר2כי עלינ�ר�נ� יגן  �אזני זכ�ת� 6עם הת �>א  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

�וה  ה/�ת , �י �ם ה6�ט 2ר- על ��רה ל��ד �ל "�עה ואמר: ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמקרביו

היא חל, �י�ם וק �לה זהר  ל��ד �ל אחת ו �עה חל. �י�ם  �למה �נה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹלל��ד

חל ". �י�ם  6�ט ל��ד �ל �נה ה�מ� ה8ד�� ה�א�ן  הח .ים�פסק (קנ"ה �ף ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ה"�לה.,סקי"ב ) לל��ד  יח�ב  הז�הר �קד��2ל��ד  '�ר  ��זגל��כבר מהר "ש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

�על עינינ�, מא�ר  עלינ�, יגן  ע�לה זכ�ת� ה"ד �� ה!הר 2ל��ד  מל-", "ה�Aא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ה6�ט, ל��ד  �ל �נה לער- אחת ��עה 1סק � הח .יםוה�בא  קנ"ה כף (סימן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה"סקי"ב ) ל��ן וזה  מל-, מ "ג)"�סא �גירסא,(�8#ן ה"ד �� ה!הר ל��ד �י ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מאמר  6ר�� אפ�0 �להבין ללמד  יז�ה אם  ��ן וכל ע�למ �ת, ��נה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�עלמא 

�נה  ה6�ט �ל��ד  יע8ה �0א  מה אחת ��עה למעלה �"�ן  �� יע8ה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחד ,

מר�אי  ויהיה 2מל�א , היכלא מ�ני ה�א  ע �לם �ן �ה�א ל� �מבטח  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ�מימה ,

2רקיעא. �מלכ�תא רא��נה ה.��בים ה�ל- �תב 6ני  ל ' �ת�8ן (ה�Aא�ם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ל��נ �:מל�) וזה ��ה , וענ�ם ק �לה. ללמד  חכם �למיד  על ח .�ב �ד �ל ��ה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה�א 0ה  מע�בים הם  �י �ל�תא אר- וג�רם  ק �לה ל�מדים  אינם אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ�ד �ל
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�ל��ד נע8ה �0א מה ה"�לה �ל��ד  אחת  ��עה יע8ה �י ליצלן, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹרחמנא

ה�א0ה. לקרב B ח� �ד �ל �י ה��רה, �פ�טי ימים מ 'בריחד � הע �לה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

ה ה>�ב ר��תינ� והריח מל- עלינ �,�Aא  יגן  !הר זכ�תם �עה 2הל�מד  ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אם זה, �לפי ח �ל. �י�ם 6�ט �נה  אלף �ל�מד  ק�ד�, ���ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה"ד��

�ל  לת"ן �!כה הרי ק �ד �, ���ת ה"ד�� זהר  �ע�ת �� ללמד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹיז�ה

ה�ריאה  ימי אלפין  ��ה�ית על �בנ �סף יד�]. על מתע<ה הע�לם [וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

�על  �ל צ2יקיםח'��� הMמחה )א �רח �ת מצוה )2ל��דה4באר (�ער (וכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ק�ד� ���ת ל�מד  יה�די ��א�ר  י �צא אלף, �פ�ל ער�� �8מחה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהנע8ה

�ל  לער- אחת ��עה ע�לה ה "ד ��" "ה !הר  – הרשב"י ��רת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ב8מחה

�נה, הח�ל)מלי �ן �ימי �1ט �(ל�4ד  ואיתא נתן . 2ר�י  מ�נה אב�ת  ג' (1רק  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

אל ו') הרוח  ��עת #�רה למד# אם א�מר... י�סי �ר�י  י �מעאל ר�י :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ה'חק, ��עת ל� מ �אה #��ב �צער אחד  2בר לאדם ל� �>�ב לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

�ם)�רוח ה�ל (ע,ן ס- מאה, �פ�ל ה�ל �י�Aרים ל�מד �א�ר �ן על , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

אחת  ��נ.ה ��רה!!! �נה מלי�ן מאה �וה ���ת �עה ה"ד �� ז�הר ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָל��ד 

��רה!!! �נה כ -28.000 �כל �וה ���ת, ה8ד�� ה9הר  �ל�4ד וח�ב צא , ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹ

יג'ל  "וע#ה ה1ס �ק את �מק,ם ה�א �ר�� ה8ד �� את מ>4ח ה�; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�נ,ה

ה'". �ח ַָֹנא

מב�אר:�מ2ברי ה8ד�� הע�לםהז �הר את מחזיר ז�הר ללמ �ד  ר�צה �0א  מי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

יתירה, לנ�מה לז��ת יכ�ל ולא ובה�, ק�ד�לתה� ���ת �בפרט ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ה8ד ��, ז �הר ללמ�ד נ�מה ח ,ב  לת�ספת  ז�כה ה�א ז�הר ��0מד  מי ורק  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

�ממ �נ� חכמת� מפסיד ליצלן רחמנא  נמנע, ואם  קד ��ה, ות�ספת  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיתירה

ה�א. �בע�לם ה!ה �ע�לם ח.יו את  �.פסיד  ה 6תי מי מלמעלה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ברכ �ת 

ה Cכינהעל לכב�ד  להתאחד  הCם יראי ה "ד ��,מחנה זהר �לל�ד  ללמ �ד  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹ

2ברי  הCל�ם,הר��"י ויתק .ם �מהרה עליו גל�תא " מן יפק �ן  "�דא  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

אמן  .�ימינ� ְֵֵָָ

ללמ�דועל הח,ים �אילן  ואחז � �ב>מחה  �אחד�ת י >ראל �ל התק�צ� �ן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ילמד � וכא�ר �רחמי", גל �תא מן  יפק �ן 'א  "�ספרא ה8ד �� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהז �הר
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ה8ד��ה ה#�רה �כח ה�א�לה  #ב�א #כף �#�רה �<ם רעיא חויעסק � �בזהר  . ְְְְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

נ >א  1ר �ת ב )מהימנא  קכד , 'ב ('ף �ארץ ",אמר�: 'ר�ר "�קראתם  גיניה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

נכר ". אל ע �4 ואין ינח�� �דד  "ה' ה1ס�ק �נ� יתק,ם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�בזכ�תיה 

�גמראויד�ע �דאיתא �אן  נמצאת �ה��מה ה8ד��ים 'ףמהAפרים (��ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

א') ע�4ד ��עת קנ "ג  נמצא �ה�פטר קאימנא", 'התם  �הס 1ידא  "אחים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ע�מד ה �א האמת ��ע �לם �ל�מר קאימנא, 'התם  מפר�ים  וע�ד ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָההס1ד.

ט�בים  �מע >ים לת�רה מצ1ה ולזה מעלה מעלה לעל�ת ור�צה ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�מדרגת�,

ה9ה. מהע �לם ל� �C�ְִֵֶֶַָָלחים

�ן ילמדעל  יה �די ��ל רצ�נ� �לק,ם ה8ד��ים �דרכיו  להתח 9ק אנ� צריכים  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ז�הר  �ערי �ספר� ��ת�ב  �מ � ה 8ד�� 'ףז�הר  ח ' 1רק �ישי  (�ער ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חירל"ב-ג) ה�9הר  �על מ �רי מאבי �מע#י ��תב : אליעזר '4>ק ספר  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ��ם 

�,היה היה ה�6ב �רצ�נ� עלינ � יגן זכ�ת� מ <��לין הח�זה קד �� מ1ה C�ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמע

.ç ע ,ר� �דבריהם, מק	מ 	ת �כ�ה מב	אר  ע	ד ל ,�טים: – 
	רה  א	ר מ�יח �ספר  �יאת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ה ��רה �זכ�ת �תרא ה�א )בבא  ק�א �פרק �אמר� 4מ	 א), )כתיב,(ח, ח 'מאי �רק  (ה	�ע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה>הי') �ס�ק  4ל  ותניא Dרים", C מל מ �=א  �עט ו9ח7� אק�צם ע 
ה ב �	ים יתנ� 4י �ם"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
C מל מ�=א "יח7� מהם, מעט  ואם אק�צם ", 4לה	 "ע
ה  
נ�, אי נאמר , אר �י ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ�ל �	ן 

)כתיב, מאי  �ם ואמר� ג)וDרים ". לג , 
4�()ברים  והם �יד* קד�יו  4ל  ע �ים חבב "אף  , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
הם  �ידי* �7הם קד	�ים 4ל  ע�ים, מח �ב �א
ה  ��עה אפיל � מ)�רתי*", י=א ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלרגל *

וכו'וכו ', מלכ�ת על �מ %, מעבירין ��רה, על עליו  ה,תן �ל ��אמר מ�נה�כמ � יג  �רק  (אב	ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

ה +די ,ה) אין  וכו', יעקב �ל ��2ל� �זמן ע.ו�י  ידי טז)וכו 'ם סה, �ר �ה  ר�א  �בפרק(�רא�ית , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ב)חלק יעסק(צח מ�יח, �ל מחבל� וי,צל אדם יע .ה  מה אלעזר, ר�י את �למידיו  ��אל ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה2ד�� הז�הר �ל%�ד  הר �ים את ה%ז�ה וכל ל��נ�. �אן עד וכו', חסדים  �בגמיל�ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ���רה 
,��� הע �לם �ל את �מ9יל �מק +ם  נעלה הכי �אפן  חסדים �בגמיל�ת ���רה ע�סק ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנקרא

הרשב"י לנ�מת  ע	לם �מתק "ר יס	ד  צ )יק ה,ד	� ה�א	ן �4תב �כמ 	 עלינ�, יגן זכ�ת	 ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
)רזין , מרא  המלוב"ן, ה,ד�ים קד� ונעלם, טמיר  א��חצירא א 	ר  יעקב �ר�ינ  זכרמרן ְְֱֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ט	ב  )	ר � �ספר 	 אמן , עלינ� יגן  זכ�ת	 לברכה  וקד	� ע"ב)צ )יק ל �	נ	:(ע��ד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ ד �להוזה
ה 9&יקים  מ�ל י �תר העלי�ן  �ע �לם י�חאי �ר �מע�ן ר�י �אמר �זכ�ת �כמ 	 ל �	נ	. 4אן  עד , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

לברכה, זכר 	נם ע"ב)חכמינ� מ "ה )ף ר �י (ס 4ה מ?�ם ירמיה � ר�י אמר  חזק 9ה �, ר�י אמר  , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָֻ
עכ�יו. ועד �0בראתי מ9	ם ה)ין מן 	74 הע 	לם 4ל את לפטר  אני יכ	ל  י	חאי, �ר  ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ�מע 	ן 
ע�נ�, ע >9ה� �ן י	תם ואלמלי עכ�יו . ועד הע 	לם �0ברא  מ 9	ם ע�י , �ני אלעזר  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻואלמלי 

הע 	לם. ועד הע 	לם �0ברא  ר �י (אמר)מ 9	ם מ ?�ם ירמ 9ה� ר�י אמר  חזק9ה� ר �י [ואמר ] ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מאה אם מהם, �בני אני  הם , אלף אם מ�עטים, והם על 9ה �ני ראיתי י 	חאי, �ר  ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�מע	ן 

הם. �בני אני הם, �נים אם מהם, �בני אני  ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַהם,
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�מע#י וכן ��1ט, �1ט  על ה8ד�� ה�9הר 'ברי �,פר� �ע �לם אחד  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאי�

�עיניו  לרא�ת נפ�� �ח �קה מליסקא צבי ר�י ה �א �ן הB'יק מהרב  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ�עצמי 

קא  �מCמ,א  �ם. ע ,ן  ��1ט, �1ט על �,היה ה8ד�� ה�9הר על  1ר�� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאיזה

עלינ�. יגן  זכ�ת� ה8ד��ים צ'יקים רצ�ן  לק,ם לי- ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָזכ �

'היל �לא ולזאת �י�מא ה9ה ה8ד�� ה��1ס�מעמד ח�יב�ת  לה�יר  ח �בה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

לע�8ת  �מב"�ת ה!�ה, נ�מת � ע�ה מצ�יה �ינינ� �י ולדעת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָה!ה,

נ�מת� לט�בת קד��ים 2ברים וע�ד א�תיע�ד  ז�� �מCמים עלינ�, יגן זכ�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

ה�9הר  את והד1סנ� ה8ד �� ה�9הר  הפצת �ל ה8ד�� �מפעל חלק ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָלהי�ת

ה8ד �� ה9הר את להכניס יה�דים הר�ה זכ � זה  ידי  ועל ב -77 �רכים C�ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה 

�ביתם  ה8ד�� ז �הר �לי יה�דים אלפי �הי� א �מרת זאת ,�� וללמ �ד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ביתם

�מחיר  �הד 1סנ� והי �ת ה8ד��, ז �הר להם היה �<א מדר ��ת �#י אלפי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

Aט את  וי�יב �ת �נס ,�ת לב#י לנ 'ב  #�רמים הר �ה רצ� ה8רן מעל�ת 1ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָח�ת

��מצא  ה�נסת �ית �כל �מעט לרא�ת יכ �ל אחד ��ל �מ� ה8ד ��, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�9הר 

ילמד � �<א  �י >ראל �ית יהיה �<א �די לנ'ב והתלהב� ה 8ד��, ה9הר  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ�ם

ה8ד�� מסיר�תזהר �זה �ר �אים ב. למנ'בים . �ם קטן סכ�ם  �9ה  א. ס ��ת: מCתי (וזה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נפ�) �מסיר�ת לע>�ת  �ם ח�ק  מק�לים  הם  אז ה8רן מ 4חיר 1ח�ת ��4כרים  .נפ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

�ל ועכ �ו את �,ד 1יס� 'היל �לא , י�מא  �<כב �ד �דלה<ן ה�א �<י ה#כנית ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

�די ה'פ�ס  ה�צא�ת את שי �זיל ק<ה �כריכה מ'ב� מת �ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהAט 

מת�ק ה�פלא  ה1ר�� עם ה8ד �� �ז �הר וילמד� יה�� י>ראל  עם ��ל  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלז ��ת

עם  את  לז ��ת �די הרא��נים סטים 300 לקנ�ת מ�כן אני נדר �בלי  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמ'ב �

��נת  הCנה  �בפרט עלינ �, מח �ה �בר ה�4יח �י ,�>� הע �לם �כל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻי>ראל 

] ה�א �לה �נת �היא צרהתשע"א "ועת ועת – י��ע  �מ�4ה ליעקב היא  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

�ימטר ,ה  וכן  ,771 תשע"א  �ימטר ,ה  מ �יחצרה" לע >�ת �יאת  אנ� מכרחים [ ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻ

ח,ים  ור ' ה8ד�� וה �ל "ה הרמח "ל  ��תב� �מ � י>ראל עם להBלת נפלא ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ'בר

ה8ד �� ה�9הר �ל�4ד �רק עלינ� יגן זכ �תם ה8ד �� והר �"� ה8ד �� ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָויטאל

לאו  ואם י�אל � #��בה ידי על �רק הרמב"ם 'ברי  לפי וגם �רחמים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָנ�אל

�מע�ן  ר�י לנ� ח'� �בר  אבל  �המן , ק�ה  מל� עליהם  מעמיד וחלילה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָחס

הה�גה ��ל  ה 8ד�� ה�9הר  את י �חאי צרי ��ר  ולא מ,ד , �ת��בה ח�זר  �� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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מ,ד >כל ל� �,� מי וכל ליצלן , רחמנא  ורע �ת ק��ת �זר�ת ולא י �Aרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא 

נח. לתבת ְִֵֵַַָֹי�נס

את וכ 0נ� לה�זיל ס6ים הר�ה לקנ �ת להתע�רר 'לת#א אתער�תא צריכים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

�להכניס  ה8ד��, זהר �לי  �י>ראל �ית יהיה �<א  ההד1סה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹמחיר

'לת#א  אתער�תא ידי על �י  יה�די �ל אצל י�חאי  �ר �מע�ן  ר �י ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת

ל;: ל� 1ר�ת ה8ד�� �ז�הר  ��ת�ב  �מ� העלי�נ �ת הה�1ע�ת את ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמע �ררים

ע "ז:) �נען .ט('ף ארצה ללכת �ת�ב? מה �,צא� �ב�עה ה9הר : #ר��ם וזה� . ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

מס,עים  לה6הר , �4תע�רר מי  �ל  למדנ�, מ �אן  ל �ם. ללכת היה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�רצ�נם

"ו,אמר  – מ,ד  �נען, ארצה ללכת ��ת�ב ��יון ה�א , ��� ראה �א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹא�ת�.

ל ;. ל � כת�ב  לא  �#ח<ה, התע �רר �ה�א ועד ל ;". ל � אברם אל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹה'

על �א  �רא ��נה למ6ה �4תע �רר עד מתע �רר לא �<מעלה ה'בר ראה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

נאחז  אינ � הCחר  הא�ר  - ה'בר  וס �ד �<מעלה. א�ת� עליו �,�רה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמה

�רא��נה, מתע�ררת  �היא �יון �רא��נה. מתע�ררת �היא עד ה <בן ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�א �ר

ה<בן . הא �ר עליה ��רה  ִֶֶַָָָָָָמ ,ד

�ת�ב ועל פ"ג)זה �די(שם אל, #�קט ואל  #חר� אל ל � 'מי אל  אלהים ְְְְֱֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

וכן לע�למים. הע�לם מן  ה<בן הא�ר י1סק ס"ב )�<א "ה 4ז �רים (י�עיה� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

�<מעלה. ההתע �רר�ת  �#�רה �מה למ6ה  לע�רר �די לכם", 'מי אל ה' ְְְְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאת

התע �רר�ת  מתע�ררת אז �רא��נה, [ט�בה] התע�רר �ת אדם �4עיר  �יון ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָוכן

.èמ4אן �ן .
 C למיה הוה )לה	ן  )רע�תא 4נען . ארצה ללכת 4תיב  מה )נפק� ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ�ב�ע
א 
ללכת  )כתיב )כיון  ה �א  )הכי חזי, 
א  לי�. מסייעין לאת)4אה )אתער  מאן 4ל  ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָא 	ליפנא 
4תיב  לא  �קדמיתא  אתער  לא )איה � ועד ל *, Cל אברם אל ה ' ו 9אמר  מ9ד 4נען ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹארצה

ל*. Cְֶל
ההיא )ת�רי  מה  על  �קדמיתא לת
א  )אתער  עד אתער  לא  )לעילא  מלה חזי , 
אְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
אתערית  )איהי  עד ח �ורא  �נה	רא  אתאחיד לא  א �כמא  נה	רא )מ 7ה , ורזא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָָָָָָ)לעילא,

על �. �רייא  חוורא  נה 	רא מ 9ד �קדמיתא , אתערית )איהי 4יון  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָ�קדמיתא ,
4תיב )א פג)ועל  ית�סק(
ה7ים )לא �גין  אל ". 
�קט ואל 
חר � אל Cל )מי  אל  "אלהים ְְְְְְְְְֱֱֳִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

וכן  לעלמין. מעלמא ח�ורא ס "ב)נה	רא  �גין(י�עיה � לכם". )מי  אל  ה' את "ה �ז4רים ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
א 
ער �תא נ� �ר )אתער  4יון  וכן  )לעילא . אתער �תא )י�רי �מה לת
א ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלאתערא 
D4דים  מא�ר א
ם ו9צא � )כתיב  4יון חזי, 
א  )לעילא . אתער�תא אתער 4דין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ�קדמיתא 

וגו'. אברם" אל  ה' "ו 9אמר  מ 9ד ְִֶֶַַָָֹוגו '
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ו,אמר  - מ ,ד וגו', �>'ים מא�ר  א#ם  ו,צא� ��ת�ב �יון  ראה, �א  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�<מעלה.

וגו'. אברם אל ְֶַָה'

ליּה  דּ מזמנין א נּ וּ ן ּכ ּמ ה לאתדכייא  נ ׁש  בּ ר בּ עי ¥¦§©¦§¦¨©¨§©§¦§©©¥¨©ּכ ד

ה�א�להצריכים  וכל  הע�לם ��ל �זה 'בר �בפרט ט�ב, 'בר ��ל לדעת ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

לעבר  יכ�לים  חזק רצ�ן עם אבל  מניע�ת, הר �ה י�נן �זה , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ#ל�יה

�מ � '�מ,א , ס,יע #א  עם �אמת �ר�צים מה לכל  לה�יע ויכ�לים ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹה�ל,

ה8ד�� �ז �הר קצ"ה:)��ת�ב �הה�א(מ8ץ למיהך , נ� �ר 2בעי "�2ארחא  ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

2מסייעין  אי �1ן ��ה לאתד �אה, נ� �ר  �עי �ד  מ ��, Bלי מד�רין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָארחא

,"Bמ'ב �לי �מת�ק מ ���פר �� ה2ר- �א�ת � ללכת, ר �צה �אדם  2בדר- ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

א �ת�, המסייעין הם  ��ה לה >הר, ה�א אדם א�ת �, ית�ר�מ�ליכין �הCם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

�עד �. �לס ,ע  א �ת� לל��ת קד��ים מלאכים ל � ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָ��לח

ה�ביא וע�ד ירמיה� ידי על  ית�ר� הCם  הבטיח י "ט)�בר ט "ו "ואם (1רק  , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

- מ�9לל" יקר #�ציא "ואם רש"י �פר� תהיה", �פי מ�9לל יקר ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָ#�ציא

��זר  �אני - תהיה" "�פי למ �טב. �#חזירנ � ר�ע  מאדם  הג�ן  אדם #�ציא ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם

מב6ל-. וא#ה ְְְְֵַַָָָ�זרה

מטהרים ול�מדי �הם �ע �לם �ד�לים  הכי הר�ים מז �י  נקראים ה�9הר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

�זר�ת  מ�ל י>ראל עם את �מBילים י >ראל, �לל ונ�מת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנ�מתם

ע�>ה �ברכתם ועצ�ם רב �חם �ו'אי �בג�מ ,�ת, �ר�חנ,�ת ורע�ת ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹק��ת

נ �מעת. �תפ<תם  1ְְִִֵַַָָר�ת

יקרים: נז יה�דים  אנ� וחציע #ה אחד �מעט י� �ד �לים, �מ ,א לרחמי קקים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

מלי�ן  ע >רה חמ� את לחAל ר �צים ��<ם ערבים  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמלי�ן

רק וי�ם  י�ם �כל ה8ד �� הזהר את ילמד � �אם �ט �חים אנ� לכן  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיה�דים,

�מ � מ �יח, מחבלי י�צל� �ו 'אי אחת, ��נה ה9הר  �ל ויגמר� '�8ת, 12ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

�ל�תא . מן י1ק�ן  'א  ��ספרא י�חאי �ן  �מע�ן ר�י ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ�הבטיח

ער �ביןואיתא  א')�מ Aכת ע�4ד  נ"ד  יה �דה,('ף לרב  �מ�אל לי- אמר  : ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

�יך  '#תקים  היכי  �י #ני, �1מי� 1תח קרי , �1מי� 1תח  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�יננא ,

#קרי אל מר1א  �>ר� �לכל  למצאיהם הם ח,ים �י  ��אמר  ח ,י, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹות�ריך
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חטף  �יננא  יה�דה  לרב  �מ �אל לי - אמר �פה, למ�ציאיהם א<א  ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלמצאיהם

לרב  רב לי - אמר 'מי, �הל �לא  מי �י- 'אזלינן  'עלמא ��תי, חטף  ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואכ �ל

ואין  #ענ �ג ��א�ל  �אין  [#תע �ג] ל� היטב [�סף] ל;, י� אם �ני  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהמנ �נא 

האדם  �ני ל�, י�יד  מי ��א �ל חק לבני א�יח #אמר ואם התמהמה , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלמות

נ �בלין . וה<ל� נ �צצין ה<ל� הMדה לע >בי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ'�מים

�ם:�פר � אכ�לרש "י  עדחטף #מ#ין  אל עצמ;, להנ�ת ממ �ן ל ; י� אם - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

הנאה: ל� אין ו��ב #מ�ת �מא  מי1יBלמחר 2אזלינן -2עלמא ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

2מי �רסינן: מהר:�הל�לא  �ה�לכת לח1ה '�מה אינ��, �למחר  י�נ� ה,�ם - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ל- י � ממ�ן:אם התמהמה- למות  מת:ואין  האדם 1תא�ם �י ע��ב, חק- ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מז�ן: ל-- י �יד  יא �ד�ה�:מי �4א �ידם, נ�אר  אם  נ�צצין- �ל�מר ה0ל� - ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָ

עליהן : להדאג צרי� ואינ ; ע 4הן, וע��רן 1רנסתן �דילה �דלין וה0ל���הן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

נבל .נ�בלין והעלה ל��ן מתים, - ְְִִֵֶֶָָָָ

נח�ם �כבר ה�ביא י')אמר ב' �בד(1רק ל#כ�נה קצה ואין זהב  �9� �סף �9� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

חמ 'ה. �לי ְְִִֶָֹמ�ל 

�תרא�ב�מרא  א')�בא ע �4ד יא  ��ז �ז ('ף ה 4ל� �מ�נ�ז מע >ה ר�נן, #נ� : ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

�בית  אחיו עליו  וחבר� �Bרת, ��ני אב�תיו וא �צר�ת  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹא�צר �תיו

�נז� אב�תי ; ל�, אמר� וא #ה (א�צר�ת)אביו. אב�תם, �ל על (�ז�ז#)וה�סיפ� ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָ

�נז � אב�תי להם, אמר אב �תי;? וא �צר�ת ואני(א�צר�ת)א �צר�תי; למ 6ה, ְְְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָ

��אמר,(א�צר�ת)�נז#י פ"ה )למעלה, וצדק(#ה <ים  #צמח  מארץ "אמת  ְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

�מק�ם  �נז#י ואני  ,�� ��לטת �ה,ד  �מק�ם �נז� אב�תי  נ �קף". ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָמCמים

��אמר, ,�� ��לטת ה,ד  פ"ט)�אין אב�תי(�ם �סא ;". מכ�ן �מ�1ט  "צדק ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

��אמר , 1יר�ת �ע�>ה 'בר �נז#י ואני 1יר�ת, ע�>ה  �אין 'בר  (י �עיה��נז� ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ממ�ן ג) א�צר�ת �נז� אב�תי יאכל �". מעלליהם פרי �י  ט �ב, �י  צ'יק  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ"אמר�

��אמר, נפ��ת , [א �צר�ת ] �נז#י י "א)ואני ולקח(מ�לי ח,ים עץ צ'יק "1רי  ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

��אמר , לעצמי , �נז #י ואני  לאחרים, �נז� אב�תי חכם". כ "ד)נפ��ת ('ברים  ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ה לע�לם  �נז #י ואני ה9ה, לע�לם �נז � אב �תי צדקה". #היה  ��אמר,"�ל ; �א, ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

נ"ח) לפני ;(י�עיה� והל� תצמח מהרה וארכת; א�ר; �Cחר י�קע "אז  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

לע >�ת  �אפ�ר  ה�ד�לה ההנאה היא הר�ים ז��י יאספ;". ה' �ב�ד ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָצדק;,
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וה8רן  ה9ה �ע �לם �פר�תיהם לד�ר�ת, 1ר�ת �פרי 1ר�ת �ע �>ה ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ממ�ן

ה�א . לע�לם ְֶֶַַָָק,מת

מה�ימים  י �דע אי� ואין  יBילנ �, ה' י >ראל, �לל  על הע�ברים א <� ק �ים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

רחמי לע�רר �4ה ות��,ה עצה �מב�8ים ��אלים ור �ים י �ם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָילד 

י �מרנ �. ה' ק��ת, �זר�ת �ל �לב6ל ולל�ד�מים להתח!ק  צריכים �ו 2אי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

אמן , עלינ� יגן זכ �ת � י�חאי �ר �מע�ן ר �י האלקי ה�1א �ל קד �� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�דברי

�רחמים , ה�ל�ת מן נצא ה"ד �� ה!הר �ספר ה "ריאה ��זכ�ת (אףה�בטיח  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ

ר ��תינ �) מ 'ברי  �,ד �ע �לל  הבנה ��עת .ללא עליו  לסמ- �מע�ן  ר�י  ה�א ��דאי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ

ה�9הר ה2חק . �ספר  וה<�4ד  ה8ריאה �זכ �ת �רק  �עליל מ 9ה ור �אים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

וי �Aריםה8ד�� צר�ת �לא  �רחמים ונ�אל �1ז�ה לנ� ליצלן .מבטח  רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

�אמר�בר למה  �עמ�סה�ענ � י"ב )ה1ביא  י "א - ח ' �אים:(1רק ימים "ה1ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

�י  ל�ים  צמא  ולא ל0חם רעב לא �ארץ רעב וה�לח �י  אלקים ה' ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻנאם

לב"� י��טט� מזרח  ועד �מ=פ�ן  ים עד מ.ם ונע� ה', 2ברי את  ל �מע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹאם 

ימצא�". ולא ה' 2בר ְְְִֶַָֹאת

��לחים �מציא�ת �מב�8ים '�ר �ים  הארץ  קצו�ת  ��4ל  זאת  ר �אים אנ� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ

לב  �מתק Cרים ז�הר פקסים ספרי לב �8 ה', 'בר את �8 ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַ

ה'. 'בר את ל�מ�ע  וגדל ה�ל� ה4Bא �ן ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָק�נטרסים,

זהואם  1עמים, אלפי ה8ד�� ז �הר �A,מ � אנ �ים הר�ה �� �ל �ד �רנ� י� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

�ל הבטחת� �זכ �ת ל�4ה,יהר��"�ו'אי רפ�אה �הכין  הCל�ם, עליו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ליראת  ולז ��ת �אמ �נה להתח9ק ���כל �די ה8ד�� ה�9הר את לנ� ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהכין

�י �למה, �ת��בה לחזר  נז �ה ה9הר ל �4ד ידי ועל  האחר�ן , �'�ר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ�מים

הB'יקים  �ל  ��תב � �מ� �מים, ליראת לז ��ת אפ�ר אי ה 8ד�� זהר ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ�לי 

וע�ד. ט�ב �ם  �על ְְִֵֵַַַ#למידי

הע�לם יה�דים  �ריאת �נ �ת אלפים ��ת וא �זל ... ה�ל� ה9מן יקרים! ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

לעצמם  מ �סיפים �יעף... ח�לפים ע �ברים, �מס#יימים ְְְְְְְִִִִִִִִַַָָה�לכים

ה8ד ���ת �י�יב �ת ה �למדת #�רה �ל �נים #למ�דש"ס מא�ת �פ�סקים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

מMג �ל  צ<� צל לנ � ואין  �מים, �ח���נ �ת ה Mג�ת לנ � אין  �מפר �ים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ�בלי
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#א�נ�ת, עני, מחל�ת, #�בע : ה9מן זאת �בכל ה�א, �רי� ק�ד�א ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹ�הנהגת

ליצלן . רחמנא �רעיני א ,�ם ��מים, עצירת  קאסמים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָ>רפ�ת,

�אים?!א 1א  אנ� ִָָָָ

מחבר#-?נח 86ה �ר�ע �ע�בר י �ם �ל ול4ה מה על ונחק�רה, 'רכינ � ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ה1געים  מ �ל �מBילה מגינה אינ- �ביכ�ל , ה�למדת, ה#�רה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמ'�ע

מ�יעה? לא  והגא �לה �מי<לת ��כה �הCכינה זה אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהרעים.

עלינ�אמר יגן זכ�ת � י�חאי �ר  �מע �ן  #יק�ןר�י זהר , מי :)מ "ג(#יק�ני  "וע�ד ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

והחכמה ה"�לה ��ס�0ק ה#�רה )���רם 1נימ,�ת מ ��רה .(ז�הר, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

6�ט  א 0א �אין וא�מר ,B� י��2ל� �0א וג�רם  ��כתב, �מ ��רה 6ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��על

�ב�מרא יבין...)���רה וה4בין  ה,�ם , �ל וה�מרא ה #�רה �1ט  רק �ו 2אי ,(ל�מדים  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

נברא �0א  ט�ב ל�, ואב�י א�י �ן, �מהה�א נהר מהה�א ה�ים את יס0ק  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹה�א 

החזיר  �איל� ל�, ונח �ב 6ה, ו��על ��כתב ��רה B א�ת ילמד ולא  ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ע�לם,

��תב  וכן - ה�ל�ת!!!". ואר- �ע�לם ענ.�ת וג �רם ובה�, לתה� הע�לם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאת

ל')ה "ד ��הר��"י  �8#ן ז �הר, ה/כינה :(�8#ני  את �ע�בדים לא 0ה "א�י  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ענ.�ת , ���רמים להם אב�י  ה"�לה, חכמת �ל��ד  מ��2לים  ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ�י�ב�,

�ב!ה ה��יח".(מלחמ�ת)וחרב  ר�ח  את �מס0קים �ע�לם, ואב2ן והרג ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הCלמה�די ל�א<ה ולז ��ת  �בא�ת ה4תר ���ת ה1רענ�י�ת  מ�ל  להינצל  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻֻ

ה8ד��. ז�הר  ה #�רה, 1נימ,�ת �ל �4ד  צ�ר� י � ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ�רחמים

ק ��ת ומס�לים �זר �ת �ל  לב6ל ה8ד�� ה9הר  �ספר  וה8ריאה ה<�4ד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ק,�ם  �ל �י ליצלן. רחמנא  צרה �ל  מ 1ני  �צ�רה �ח�מה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָולהי�ת

ה8ד��. ה�9הר  �ל �4ד  #ל�י  ְִַַַָָָָהע�לם

י"ד)�מ �לי הגר"א �מ�כיח,(י "ב, הר�ים למז�י �.� ה!כ�ת ��דל מבאר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

וגם לד �ר�ת, �.ע 8ה מה �ל על 8כר  מק�ל �מע , אם חבר �, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת

חלק� �ל מק�ל אז �מע, לא חלקאם את מ ��1 ל�קח  �מע �0א וזה ה>�ב, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

.�0� ִֵֶַה�יה�1ם 

ה�א�להואם �לקרב  ראתה .." לא  "עין  לנצח! לע�למ�ת לז ��ת ה�;�רצ�נ; - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

" ספר לח<ק �עה יכ�ל  �ל B� ז�הר ער ללמ�ד �מע�רר  המע�דד  ," ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ט �ב . �בי�ם ק�ד� ���ת �בפרט י�ם, �כל  ְְְְִֶַַָָָָה8ד��



הזהרמ בדרכי  הזהר מתיקות

�נ�ת ואם  למילי�ני #ז�ה הרי ה�9הר #�רת  אחד יה�די  אפיל� ילמד �זכ�ת; ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מלי�ן  ל 4אה ל � ע �לה ���ת ה8ד�� ז �הר �עה ה<�מד �ל  �י ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ#�רה,

ח ,יו, ימי לכל ט�ב , וי�ם הCנה ��ת�ת �כל #כ1יל ואם #�רה, [ימי�נה  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

�בעים] �הם יתארגן �נ�תינ� �זכ�ת* ואם ��רה. �נה מליארד 640 ל ��יע ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מליארדי  �ל א�די לסכ�ם ��יע ה"ד �� �ז�הר �.למד� יה�דים  למנין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�יע�ר

��רה. ִָָ�נים

קס"א.)ה8ד���בז �הר ו,צא ה�א(1ר�ת מ /מים ��1תנים מה ��ל �ת�ב: ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

�ל  מכ6יל א �ה �ריה, �כינה  Bי� ע 8רה  �ל �.ד �ע וע �ד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�אלף,

400 ו  זילי�ן 6 לח/ב  מאד �"�ה למס6ר ��יע �אלף. יה�דים ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמנין

�.!קפ� ה1צחי הDכר ��דל את לח/ב י �כל �מי - ��רה. �נה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָטרילי�ן 

�ו 2א �ת!!! ְְְִַָלזכ �ת *

לנ�חזינן אין  הזהר, �ספר  ה<�4ד �ל �ח� ועצ�ם �ד�ל �4ה עד  ה�#א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

וכח אמץ  להם לה�סיף ה8ד�, מלאכת ע �>י ידי את לח9ק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹא<א

א �ר� את �להפיץ להמ �י� עז וחגר� מתנים א4צ� ה8ד ��ה, �עב �דתם ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוחזק

'אפ�ר, מה �כל �לס,ע �ע�לם �ח� לפרסם י�חאי, �ר �מע �ן ר�י  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ל

וא�ר  ה�א �רי� לק�ד�א חילים  �להר��ת חיל לע>�ת לא�קמא וה�סיפ� יתא  ְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָ

מעפרא . ְְְִֵַָָ�כינ #א

להבטחהוהלואי ממצרים ישראל  נגאל� -� ז �, 1ר�ה ה9ה, ��ב �ע ��ז �ה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ל�א<ה יחד �<נ� ונז�ה נפלא �ת" ארא�� מצרים מארץ  צאת; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻ"�ימי 

אמן . �ימינ � �מהרה ְְְִֵֵֵֵַָָָָה Cלמה

ואמן  אמן לע וֹ לם  ה' ¥¨§¥¨¨§̈בּ רוּ #

C



הזהר מאבדרכי  הרשב"י דרכי

¤¥ספר
הר ׁש בּ "י ¦§©¨¥§©דּ ר ּכ י

ה ּת וֹ רה  בּ עיר ׁש נים ] [בּ ׁש ֹלׁש  ה ּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ה ׁש י ׁש י לּס יּ וּ ם ¨©¦§¦¨¨§¨©©§¦¦©¦©¨¨§דּ רׁש ה
לפ"ק  תשע"א ׁש בט, חדׁש  רא ׁש  ערב  §¨§¤ŸŸ¤¤©§¤אלעד

יח �ד �דחיל�,ל�ם �רחימ � �רחימ �, �דחיל� ,B כינ�י�� ה�א �רי- ק�ד�א ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָ

לא �קמא י8ראל. �ל ��ם �לים �יח �דא  ה' בו' ה' י' �ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָליחדא 

ספר  ספרא  �בהדין  8מחה, ה�נים אם ע�זנ� �כינת  לע�0י מעפרא, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�כינ�א 

�מע8ה  עלינ�. אלהינ� אדני נעם ויהי �רחמי. �ל�תא  מן י8ראל יפק�ן  ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹה!הר,

��ננה�. ידינ� �מע8ה עלינ�. ��ננה ְְֲֵֵֵֵֵַָָָָידינ�

אחינ��ר��ת את המקרבים הר �ים, �מז �י י�יב �ת, רא�י ה �א �נים, הר �נים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

את  �אר�נ � יחי �, עליכם ה ' ��Cמים, לאבינ� י>ראל  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ני

יסף  אב�תכם אלהי ה' ה9ה, ה8ד�� ה 8הל  �ל  �בר ��ת ה9את , ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹההתאAפ�ת

אמן . לכם , '�ר  �א �ר  אתכם ויבר� 1עמים אלף  �כם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָעליכם

מה��8ץאנחנ� ה,�צא וה��רא  ה�ד�ל הCם ��'84� �מצ1ים מיחלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

�נ  מאר�ע  מהרה יחד "וק�צנ� לבר�ת: נז�ה ה9ה, הארץה8ד�� פ�ת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אמן . �ימינ � �מהרה צדקינ� מ�יח  �ביאת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָלארצנ�",

והגיענ�א �דה וק,מנ � �החינ � �ר�� אהלל ��, ר �ים �בת�� �פי, מאד ה' ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

יכ�לים  אנ� אין ה', �ר�� ה�Cית ה1עם ז� ה9הר ס ,�ם �ל ה9ה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹל9מן 

מלאכים  מעלה �ל ��ה1מליא �Cמים, ה�ד �לה הMמחה את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלתאר

לפניו  וא�מרים ה�א , �רי� לק�ד �א  �מק<סים �באים מתאAפים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ�>רפים,

�אנ� �פי �בס,�מ�, ה9הר �אמירת לב�ראם ���4חים  י>ראל עם �ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�בח�

�א  1ר �ת �פר�תינ�, ה8ד�� �ז�הר  כ"ח)ר�אים – כ"ו י"ב, #ר ��מ �(1רק  וזה , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה8ד �: ְִֶַֹ�ל ��ן



הזהרמב בדרכי  הרשב"י דרכי

לכם."והיה ה!את העבדה מה �ניכם  אליכם יאמר � 1סח�י  זבח  ואמר#ם  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

1סח א�ר לה' מצרים יה�א  את  �נג�1 �מצרים י>ראל  בני �#י על ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.é.תא�מ%לכ ו �בע מעיר �נים  1� ��,ת�,ס נח �תבת ה�א ה>הר יזהיר �ספר  וה�4Dילים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
נח, 4תבת )איה� ה >הר , ספר )אקרי )א , �זהר מ�
)לין )קא  אינ�ן  א 7ין  הרקיע , 4ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹזהר
)בה 	ן מ���חה . ��נים מעיר , אחד �לזמנין מ�לכ�תא . ו�בע  מעיר , �נים �� ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ)מת �04ין 

א')יתק9ם &א."(�מ �ת &ספרא  א�רה  ודא ."���ליכה היארה  ה+��ד  ה �ן &ף �ל ג' חלק (זהר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מהימנא ) �רעיא נצא קנ"ג: ה >הר �ספר מג �ה , ה 2ד ��] ל'�צאט � ח'+ים מ'�ה  �[ר '�נ הרמח"ל . ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
�רחמים. ְֲִֵַַָמה ל�ת

מה �ל�ת  לצאת לז4	ת אפ�ר ה>הר  ספר  ��אמצע �ת ה ,ד	�, �>הר  �0כ
ב מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיד�ע 
הרמח"ל  מ�יח. חבלי י ��רי  ללא  )הינ� �%ר�ם"�ס�רחמים, "א&יר את פר� מס�יר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לד�ק עכ�ו  )וקא מאד 4דאי  מ)בריו: הע 	לה ה>הר . 4ח �ל  ה 7ל � ה)ברים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ�נימ 9�ת
ה,ד	� ה >הר  ספר  ה�7ים�קריאת את מבינים לא  אם �ם �	על  ה>הר  ��פר המק�לים אמר � (94ד�ע, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

.�,	ראים) ְִֶ

הרמח "ל : �ביא � מה)ברים חלק נתיבלה 7ן  אימת  עד לחבריא �מע �ן  ר�י אמר  "�ניא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
סמכא" &חד  לא)רא)�קיימא  �ידינ �:(��תיחה �ל�י  והי ��עה מ�כנה , ה א�ה . ְְְְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

מק	מ	ת  �כ�ה  �בחיו  נאמר 4א �ר  ה>הר, ספר היה �ע 	לם �0תקנ� ה�ד	לים ה 
,�נים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמן 
זה )בר  	� וית�אר  יDראל . לבית י��עה קרן  �להצמיח ה �כן , לגא 7ה ה �א  4י עצמ 	, �0�ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמ

נDא �פר �ת וגם �עמים, וכ�ה 4�ה �ב
,�נים מהימנא, �רעיא מק 	מ	ת :(קכ"ד )�כ�ה ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
מן  ל�תא  �י1 י/ק�ן ה>הר, ספר האי  �&איה &ח+י מאילנא למטעם י.ראל &עתידין  �בגין "ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

מה�ל�ת �רחמי" �זכ�ת	 יצא� ה>ה, ה >הר ספר �ה�א הח 9ים מעץ לטעם יDראל  �עתידים (�מ?�ם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ

.�רחמים) ְֲִַ

א �ר ההנהגה, �עמקי �מ�ר� החכמה , מע ,רי  �ד	לים �ע ,רים ה �א  
ל �י ה>ה  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻוהענין
ט�ב  רב אל 	� י �יע� א �ר  C ה )ר לנח	תם נחלת	, ועל  	�ע על  ה9חיד האד	ן  �פעל  ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהכין 
צריכים  
,�נים �מה �גל�תם, יDראל  חסר � 4�ה 
דע� Cוצרי ה�ח�בה . �רא�ית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻהמכ�ן 

המ�	רר  �בח �ב  לקדמ�תם. להחזירם להם ה ?ל 	ם)הם עליו C ל�ה והבין()וד  ה >ה, הענין  על  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
וכו' נביא " ע 	ד אין ראינ�, לא  "א	תתינ� וא 	מר: מתא 	נן היה  הא7ה, ה�ד	לים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהחסר 	נ	ת

ט') ע "ד , אמר �(
ה7ים לברכה זכר 	נם וחכמינ� מD9ראל , אבדה וי,ירא ר�ה  חכמה �אמת 4י . ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
כו' 4ספר 9א " למהוי חכמ 9א  �ר� ה�ק)�, �ית �חרב מ"ט .)"מ 9	ם המ �	רר(ס 	טה והיה . ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

וכו' צר " יחרף אלהים מתי "עד וא	מר : זאת על  י')מת�7ל  ע"ד, א7ה(�ם �בפס�קים . ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
והבן... �מע  ה>ה , �ענין  מאד �ד	לים  ס	ד	ת ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹנכללים

ונ,צל: ה>את ל�בה נברח �וכ�נ  ה �בה, ענין ע.תה  י�חאי �ר �מע�ן  ר�י ונמצא�ריחת ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
נכלל � 	� א�ר  ה>הר , נע Dה ��ס 	ד� ה
בה, ענין עDתה  י	חאי �ר  �מע 	ן  ר�י ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ��ריחת
יDראל , לכל  4ללית לבריחה זה  נח�ב ואז  
,�נים,� 4�ז4ר  נ�מתין , ר �	א  ה ??ים 4ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻל 

�0אמר  וזה� יציאה, א7א  C יצטר לא  ה9מים ��ס	ף י"ב)עד  נ "ב , בח�ז 	ן(י�עיה� לא "4י : ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
יDראל "... אלקי  �מא �פכם  ה ' לפניכם C הל 4י תלכ�ן  לא �במנ�סה 
צא�ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹ

מ�יח: מחבלי וי,צל אחרא, ה Cטרא מן ��רח ה 2ד �� �>הר  �+ת&�ק  מי 4י �ל והאמת , ְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
אחריו  נ �אר  ה>הר  רשב"י)ספר מן(אחרי  ��	רח נקרא 	� �9ת)�ק מי �4ל לברכה, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ



הזהר מג בדרכי  הרשב"י דרכי

ל 	 C יצטר �7א עד אחרא , ה9מים)ה�טרא  נמצא(�אחרית 
	עלת מה וא	דיע* יציאה , א7א ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מ�יח. מחבלי ה Kלה ה�א 4י ה�א , �ד	ל  
	עלת 4י והאמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�זה,

למ�טב": �מחזירם �המן ק��ת  � זר�תיו מל3 עליהם  מעמיד ה�א 3��ר "ה 2ד �� הענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָס�ד
האדם  מן  להפריד CריKה ה,בר  ח ��ט 4מ	 א 7א  צריכים, הי� לא  מ�יח חבלי 4י ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹוהענין :

החבלים צריכים  הי� 4ן  ,	� �0ד�ק מ �יח)ה>המא  מ D9ראל(חבלי להפריד  4די  ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ס וזה  לצאת. יחזר� C4 ואחר למעלה, 04ז4ר  לברח �9�כל � 4די  ה �ל�ת , זהמת 	ד[את] ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ק�	ת  �זר 	תיו� Cמל עליהם מעמיד ה �א  C�ר� "ה,ד	� לברכה ] זכר 	נם חכמינ� ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ[מאמר 
למ�טב" �מחזירם צ "ז:)4המן  ה �טרא(סנהדרין 
ג�רת C	
 �האדם �ע 	ד �ד	ל : 4לל  זה � 4י  , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ


חת  �ק��רה  4פ �תה 
?אר  אחרא �ה �טרא Cוצרי .CריKה ה 
,�ן לת,ן  יכ	ל  אינ	 ְְְְְֳֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאחרא 
למעלה. 04ז4ר  ְְְֲִִֵַַָָָיDראל 

ה�ע 7	ת: 
י� להם Cצרי אי ולכן  יציאה  �דר3 �י �ריחה , �דר 3 ההם ה 2ל/�ת מן לצאת  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
�"ארנה �ה2ל/�ת רמה , �יד ה2ל/�ת מן מ%� ��+צא 3� ואחר  �רא ��נה . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָאפ�ר

�ח�ם. ְְַָ�פ�ת�ת
החבלים ידי על  א 7א לברח להם אפ�ר  היה לא ה >המא , �הם הר �ה  �0ד�ק 4יון C חבליא) ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ה �ריחה.מ �יח) היא וזאת מקלט, עיר  "אימא" �היא  �ת��בה ח	זרים הי� �אז , ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

ו �ב וכו' הא 7ה ה)ברים 4ל �מצא�* ל * "�Kר  ה4ת�ב: �אמר  מה �ד	ל  ס	ד �זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוא 	דיע *

וכו' אלהי*" ה' ל')עד ד', �זר	ת ()ברים ו �ל	ם חס לגזר  אחרא ה�טרא הת ��ר �ת 4י  )ע, , ְְְְְְְֱֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
וה0ה מת��רת. C4 על 	ת� 4פי 4י �מדרג 	ת, ולינק  להתאחז על 9ת � לפי Cנמ� יDראל , ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מ�עת  �היא עד )חק . אחר  )חק יDראל  נדחקים ואז זו"ן, �ספיר	ת �מת��רת ע	לה ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהיא 

מינ�" מתערין )ינין "אימא  �ס	ד, 4ן, �ם �ם להת)�ק ח	�בת  והיא חלקל "אימא", (זהר  ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

סה .) ��ג ' מת)�קין יDראל  א)ר�ה , ואז חר �ת . היא  אימא 4י יכ	לה , אינ� �אמת Cא ,ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ה
��בה. �ס 	ד ְְְִַָ�ב	רחין 

�יע�� עד לספירה מ �פירה �מת��ר  C ל	ה � ק�	ת, �זר 	תיו� C ל�ה C צרי היה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלכן
�בר "לפני ס	ד וה �א  ליDראל . ה
��בה  מתע 	ררת  א )ר �ה  4י 4ח	, נ��ר ו �ם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלאימא 

יח)�א 	ן " טז, ��בריחה(מ �לי  וכיון ה�זרה, ידי על  הי � ורשב"י  מ�ה �ריחת  �ם 4ן ועל  , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ה>הר , ספר  נע Dה אליוזאת  �+ז&%ן  מי לכל וע �מד  ק+ם ה�בה ענין �בר )הינ�:ה,ה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מ�יח, חבלי ל 	 Cצרי ואין  אחרא, ה �טרא מן  ויצא  ל "אימא " מ�יע  4בר  ה>הר  �ספר ְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹה0ד�ק
�תח7ה. למעלה  �הבאתי �ענין  נDא , �ר �ת  מהימנא �רעיא  4ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֻ�ז4ר 

ה>את  ה�ע7ה הלא  4י הע D	ת	, אחרי הר�ה  �זמן א 7א ה>הר  נת�7ה לא  זה , 4ל  עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻוה 0ה,
�ר ��: �זמ �0, א 7א  לה �צא צריכה  אינ �אינ� /ע�ת� �י ה>ה, ה>הר �ס�ד  י.ראל ��+ברח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

מ�יחא &מל�א �דרא י�מ +א �ס�ף ה��יח ].א�א C מל �ל  �ד 	ר 	 ה9מים, [�ס	ף ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
�בפר �ט	ת  �ק 7�ת  
בל , קצו 	ת �כל אדם  לכל  נגי� ה>הר  ��פר  זכינ� אנ�, �ימינ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹוה 0ה,
ה)ברים  4�נת 	<� ונראה  הע 	למי, ה>הר  מפעל  �ל הר �ים מז4י �זכ�ת �פרט  ,��ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹמ

ה>הר ספר  רשב"י)��ע7ת לתק �פת יחסית מאחרת �תק�פה נת�7ה  לכלל(�אמנם  לה�צא צריכה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ
�ה 0גי��ת  נראה לכן  אנ�, �ד	רנ� 4ל 	מר  ה��יח , C מל �ל  �ד	ר	 ה9מים, �ס	ף  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָיDראל 

וע,ר . 4לל מקרית אינ� �ימינ� ה >הר  ספר  �ל  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹה�ד	לה
��ם  ו �מע 
י ז	. �תק �פה ה>הר �ספר לקריאה ה�K�ר  את  ה)	ר  �ד	לי 4ל קרא � ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�כבר 
י	ם, מ )י  ה >הר  �ספר  מ �עט )בר  �ל  קריאה  אפ7� לעצמ	 יקציב �אדם �0כ	ן  �ד	לים,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
למעלה האמ�רים ל )ברים �עבר� והאמת, ה >הר . �ספר ל )בק ה?ם �עזרת י �כל Cבכ�ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ



הזהרמד בדרכי  הרשב"י דרכי

�א�ר  י>ראל �ני ו,ע>� ו ,לכ � ו,�#חו�. העם  ו,8ד הBיל �#ינ � ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹואת

�ב  ע >�". �ן ואהרן מ�ה  את ה' מהימנאצ�ה מ'),רעיא  �א :(1ר �ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

אדם יאמצוה �ן על ח�בה �היא מצרים, יציאת ��בח  לס 1ר ז � אחר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מצרים  �יציאת �4ד�ר אדם  �ל �ארנ�, �� לע�למים. זה ��בח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלד�ר 

�ה�א  ה�א �ע�לם �Cכינה ל>מח ה�א  עתיד �>מחה, >מח  ס �1ר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�בא�ת�

>מח ה�א �ר�� וה8ד �� �אד �נ�, �Mמח אדם  ה�א �הרי ה�ל, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ>מחת

ס�1ר . ְִ�א �ת�

Bלכ ��א�ת להם: ואמר  ,�>� ה 41ליא  �ל  את ה�א �ר�� ה8ד�� ��ס �עה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

�גא <תי. �>מחים �<י  ה�נים �4ד�רים �<י  הCבח ס�1ר את 4�ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻע�

ו  י>ראל , עם  �מתח�רים �באים  מת��סים, �<ם הCבחאז  ס �1ר ��מעים ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

��פר יד�ע הרי ,	� ה)בק  האדם עב�ר  מ �יח חבלי את לב /ל ה>הר ספר �ל 4ח	 ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ�ענין 
הי��ע	ת  לכל סג7ה היא 	� וה,ריאה רע, )בר מ4ל  האדם נ�מת את ממרק ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻה>הר 

ְְַַָוההצלח	ת.
.àéעל ח9�בא )איה � מצרים, )יציאת ��בחא  לס�ר  )א , �תר �,�דא  מהימנא : ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ�ברעיא 

מצרים, �יציאת )א�
עי  נ� �ר 4ל  א	קימנא, הכי לעלמין . �בחא  �האי לא �
עי נ�, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ�ר 
מ 74א , חד� )ה �א  )אתי  לעלמא ��כינ
א  למחדי איה� זמין  �חדוה , ח )י  ס��ר  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�בהה�א 

ס��ר . �הה�א ח)י ה�א C רי� וק�ד �א �מרי�, )ח )י נ � �ר  איה � ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ)האי 
��מע� זיל � ל 	ן , ואמר  )ילי�, �מליא לכל  ה �א  Cרי� קד �א 4ני � �עתא , ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ�י�
מת�04ין , 74ה� 4דין  �פ �רקני . וח)אן �ני, מ �
ע� )קא  )ילי, )�בחא  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻס��רא 
�חדוא ח )אן  )קא )�בחא , ס ��רא  ��מע � )י Dראל, �הדייה� �מתח�רין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָואתיין 
אי0�ן 4ל על  ה�א, Cרי� לק�ד�א  לי� וא	דן אתיין 4דין  )מריה	ן , ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָ)פ�רקנא 
�חדוה )ח)אן  �ארעא , לי� )אית ק )י �א ע�א על לי� וא 	דאן �גב�רן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָנ�ין

)מאריה	ן. ְְְֵָָָ)פ�רקנא
למאריה	ן , חילא  יהבי  ס��רא  �הה�א ויDראל  לעי7א, �גב�ר 
א חילא  לי� א 
	סף  4ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָדין
מקמי�, דחלין  וכ7ה� לי�, וא	דן �ב�ר 
י �, מ ��חין  4ד �גב�ר 
א, חילא  )א 
	סף  4ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמל 4א ,

)א �ס��ר  �לא�
עי ל��חא  אית ,C4 �בגין 74ה�. על  יקרי� א')ואס
7ק  ע��ד מ "א ()ף  ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֻ

ה�א , Cרי� קד�א  קמי  
דיר  לא�
עי נ�, �ר  על  איה � ח	בה )א, 4גוונא  )א 
מר . 4ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻמה 
)עבד. ני�ין אי0�ן  �כל  ניסא ְְְְִִִִֵַַָָָ�לפרס�מי

לבתר ויהוי  )ה�ה, מה  4ל  74א, ידע ה �א  Cרי� קד�א והא  ח 	בתא , איה� אמאי  
ימא, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻואי
נ � �ר  Cאצטרי ו)אי  א 7א  ידע . ואיה� עבד, )איה� מה  על קמי �, )א �רס �מא  אמאי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ)נא ,
�ליא� וכל  ס7קין , מ7ין )אי0�ן �גין  עבד, )איה� מה �כל  קמי � �לא�
עי ניסא , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלפרס�מי
עלייה� יקרי� ואס
7ק ה�א , Cרי� לק�ד�א  74ה � וא	דאן  ל	ן, וחמאן מת�04ין, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ)לעי7א

ות
א . ְֵַָָעי 7א



הזהר מה בדרכי  הרשב"י דרכי

�ל  על  ה�א �ר�� ל8ד�� �מ �דים �אים  אז אד�נם. �א <ת �חדות M�ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻמחים

�Mמחים  �ארץ  ל � �,� ה8ד��, העם על ל� �מ�דים  �גב�ר �ת, נ Aים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא�תם

אד�נם. �ל ה�א<ה ְְְֲִֶַַָָֻ�>מחת 

לר��נם,אז �ח נ�תנים ס �1ר �א�ת � וי>ראל למעלה, �גב�רה �ח  ל� מתו Aף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

וכ<ם  ל�, �מ �דים �ב�רת� ����4חים �גב�רה �ח  ��4סיף מל � ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ�מ�

זה �ס �1ר �לד �ר ל��ח י� לכן �<ם. על  �ב �ד� �מתע <ה מ1ניו , �1ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻחדים

�לפרסם  ה�א �ר�� ה8ד �� לפני #מיד לד �ר אדם  �ן  על ח�בה ��אמר. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�מ �

�ע>ה. נ Aים א�תם  �כל ה�ס , ְִִֵֶֶַָָָָאת

�היהואם  מה  �ל ה�ל, י�דע ה�א  �ר�� ה8ד�� והרי ח�בה ? זה ל4ה #אמר , ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

וה�א  ע�>ה , �ה�א  מה  על  לפניו , זה 1רס �ם מ'�ע  מ �ן? לאחר  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָו �,היה

�ה�אי�דע? מה �כל לפניו �לד �ר ה1ס  את  לפרסם אדם צרי- ו 2אי  א 0א ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ור�אים מת �1סת, מעלה �ל ה�6ליא  וכל ע�לים , 2ברים �א �תם מ/�ם ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָע8ה,

�למ >ה  למעלה עליהם �ב�ד � �מתע0ה  ה�א , �ר �- ל"ד �� �0ם  �מ �דים .א �תם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ה'�לפי ��ר �� ה�ס , מפרסמים אנ� �ן על ה�ס, לפרסם �Bריכים �ראינ � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אמר  �כבר ה8ד ��. ז�הר  הCי�ית �1עם מס ,מים ה�י�י �אלף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ�ד �רנ�

�ה8ד �� להאמין ק�ה יהיה 'מ �יחא, עקבתא  ��ד�ר הB'יקים מן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

חלק , קיר על לט1ס �מ� ה�א , אל.ה��ר�� �ל �מבחן  ��מ � ,-� על ואמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

נביאי  �ל לצ2ם �רד ה6עם  א- ה /מים, מן א� �רד ה6עם �ם ה�רמל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָ�הר

לט6ס �מ� ק�ה יהיה �אמ�נה להחזיק  וכן �אמ �נה... יחזיק � מע�ט ורק ְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�על,

חלק... קיר ִַָָעל 

נס,ואם �ה�א ו'אי ה8ד��, ז �הר �A,מ� אנ �ים הר�ה �� �ל �ד �רנ� י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

�ר��"י וע �ד , ע�ד לפרסמ � �צריכים ה Cל �ם, עליו ר��"י �ל ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ�זכ�ת�

להתח9ק ���כל  �די ה8ד �� ה�9הר  את לנ� והכין ל�4ה, רפ�אה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהכין 

לרח �קים  �ם  �לימה �ת��בה לחזר  והע 8ר �מים, ליראת ולז��ת ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�אמ �נה

�,ד�ע. ְֵַַָ�י �תר

ה ',ועל  �ר�� �9כינ � �� על  �ב �ד �, �ר�ים  �נפרסם  ה�ל, לאד�ן נ ��ח  �ן, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

לע >ר�ת  ה 8ד��, �ז�הר  ה �למדים �ע �רים  למא�ת ה 8ד��ה, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ�ארצנ�



הזהרמו  בדרכי  הרשב"י דרכי

�צל  לחס�ת ה�#�4קקים ולרבב�ת ה8ד��, ז �הר �מס,מים ה<�מדים ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָאלפים 

200.000 -� �עה" �ל  "ער �ה ה�8נטרס ה�פץ  �כבר #�רת�, וללמ �ד ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהר��"י 

��4סיפים  והעצמה ה�דל על �מס 1רים ח�זרים �מ ��ב  וה6לפ�נים ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹע�תקים,

אנ �ים  על ס�1רים ק�ד�, ���ת �פרט  ז�הר ה<�מדים מא�ת  י�ם, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ�כל

ר��"י, �ל  �בכח � ה8ד�� ה�9הר  �זכ �ת �מ �רים #��בה ל�עלי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ��ע>�

�ב�ה�ת  לדר ��ת וע �ד  ע �ד  �מתע <ים הל�4ד 'ר � ה�מ �כים ��1טים ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָאנ �ים

ה ', אל �מתקרבים ל�4דם, על מתע�גים ט �ב , �י ור�אים ט�עמים  ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָָ�נעל�ת,

ה8ד��. ה�9הר  �זכ�ת ונחמ �ת, י��ע �ת  ונפלא �ת, ְְְְְִִִִֶַַַָָָנAים

ה'ת �נס6ר את ועזב  רעה, לתר��ת �,צא אחד עם Cארע אחד . ס �1ר לכם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

על  חב� לא  �1ה �אפיל � עד �ל �ם, ולא ��ת �מר לא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹלגמרי,

ה�9הר  את �ראה  לאחר #ח #�נה. לדי �טא  וה �יע ��יה, עם התח #ן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹרא ��,

הא �Aר  חמרת �ת�ב ו�ם �מ�ת, 1ר�ת רא ��ן י �ם על לי>ראל �חק ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ�מס �דר

�בכה ל �תל  ונסע קם מע>יו, על  התחרט  מ,ד ע >ה, מה וראה ה�יר  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ�עבר,

והתו 'ה, הת1<ל  הענין. חמר את ידע  לא  �י ל�, ימחל �ה ' �ע�ת ��ל� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ�ם

לחבר �ע טלפ�ן הרים מ�4, ח ��ים ע <פ�ן �הר�י� �ת��בה ד חזר (��בר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לט�ל �עבר) יחד ונסע � �א, חבר� ל�, לעז�ר ל �תל  �,ב �א מ��4, �ב �8 , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ואת  ה��,ה, א�#� את עזב  �ת��בה, החזרה  #הלי� התחיל �� ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�מ�צא ,

התח#ן  אר ��ת , 1א �תיו רא ��, על �מג�עת �1ה ח�ב� וה,�ם ה��ים, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹֻהח,ים

�ל  מ�ח � א <� �ל  ה 8ד��ה. #�רה ל�מדי  ילדים מלא �בית� ��רה, אCה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹעם

אחת. 'גמא רק וז � אמן, עלינ� יגן זכ�ת� ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֻהר��"י

העב �דהונז �יר "מה הר�ע  ה �ן ��אל  �א, 1ר �ת מ1ר�תינ� ��ב  ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

לכם"? ֶַָֹה9את

�לז �הר?�- לכם מה ה�Cאלים : אנ �ים נמצא �ם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ

�נס#ר �ת?מה לעסק לכם ְְֲִֶַַָָֹ

לה'"ואמר�ם ה�א 6סח את זבח �נבאר מעט ע �ד  �ד �ר �� ועל  " ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

�הרחבה. ְְְִַָָָָהענין
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�ז�הר 2ע�, �מב�אר  סיני, הר  על רגליו  עמד � לא  ז�הר, ל�מד  �0א  מי �ל �י  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

עליו ממ�י - �סדרם, �מידים ה"ד�� ז�הר �ל��ד  �העלת *, 6ְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָֹר�ת

סיני  �הר  ה��רה �ק�לת �קד ��ה ��ת�ב  �העלת *�מ� 6ר �ת  ('ףז�הר ְְְְְְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

2סיני .,קנ "ב.) �ט�רא קיימי 2הו� אינ�ן האמת  �חכמת לע�סקים �באר 2קרי ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ה8ד�� 6ת.ה הB'יק יה�דה ר�י האל�קי לש �נ�:המק �ל וזה עלינ �, יגן זכ�ת� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

הי� האלקים, לקראת י>ראל ��,צא� �תח <ה  �י ��נת� �בא�ר לי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹונראה

" נאמר : �� ואחר  ההר, �תח#ית מרחקמתי Bבים ו.עמד � ו.נע� העם ",ו.רא ְְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

מהעם  מקצת והיה וימ�ת�. ה9את ה�ד�לה הא� #אכלם 1ן  יראים הי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹ�י

הCכינה לקראת �>מחים  >>ים לעמד�הי� הרא ��ן  מ�ק �מם  לז�ז רצ� ולא  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

מ ��, ימ�ת � אם אפיל� ה�ז�רמרח �ק  �9הר ��ת�ב  מה ה�א "אי �1ן ועליהם ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

2סיני  �ט�רא  עמד� א 0א מרח �ק  ועמד � נע � ולא �ל�מר 2סיני", �ט�רא  2ְְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹקיימ�

עם נע� א�ר ה1�מ�ת וא �תן האמת. לחכמת ז�כים  הם  לכן ס�ף, ועד  ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ �ח 0ה

לחכמת  מרח �ק  וע�מדים �1סים ע�ה �ם  ע�8ים הם �ן מרח�ק, ועמד � ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהעם

ה!את . ה�ד�לה הא� �אכלם 6ן  מ.ראתם ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאמת ,

"ואם  ה�ל�ת מן ל,ציאה מצרים ליציאת לז ��ת 6סחר�צים זבח  ואמר�ם ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ

לה' זבח".ה�א  ל�מרואמר�ם ה�א �<נ� את 6סחה8ר�ן  ��נח<ק ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

נק�ל סחה 4ילה �פה6ה ל �מר ה�א �<נ� �ר��לה'ה8ר�ן לה8ד �� �בחים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה�9הר . �אמירת ֲִַַַַה�א

מבאר �א�ר "ה�ה :�� על ��תב  ה8ד��, השל"ה �ל  �א�ר � ה�א , לעינים ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ה'�ר  �,ב�א  עד וכו' �נ�ז להי�ת עתיד היה ה9הר �ח��ר ְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמ�אן,

מ�יח , יב �א הע �סקים �בזכ�ת ל#ח #�נים, ית�<ה �אז  ה ,מים, �ס�ף ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהאחר�ן 

וזה לביאת�, קר �בה ס�ה #היה זה א�ר �ס�ת� 'עה הארץ 4#לא אז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ�י

וכו ', אח 9ת�" אל אי� "ו �ב #ם �בגינ- י8ראל,�אמר י�אל� זה ��זכ �ת  �די ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

�דם לק 2�ם ה�א  �ר�- ה"ד �� �הצר - עד  מ�צרים  י8ראל נגאל� �0א  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ��ם

ה"ד/ה  ל��ספת  �.ז�� עד יהיה לא העתידה ה�א0ה �ן ה�ילה, �בדם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻֻה6סח 

�-"ה!� ה�9כה וא�רי ית�ר �, האל רצ�ן וה�א  רא��ן ,, מאמר  מאמר�ת (ע>רה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ה�רית) ל�ח �ת  .�ני  ְְִֵַ
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�אמר 6סחזבח  �היה �מ� ל- ��ז�ה ה8ד��ה #�ספת ה�א �ד �רנ� �<נ� ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ה8ד��.ואמר�ם[" ז�הר  [" ְֲֶַַַַָ

�אמר�בר למה  �עמ�סה�ענ � י"ב )ה1ביא  י "א - ח ' "(1רק �אים: ימים ה1ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ל�ים צמא  ולא  ל0חם  רעב לא  �ארץ רעב וה�לח �י אל�קים ה' ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻנאם

לב"� י ��טט� מזרח  ועד  �מ =פ�ן ים  עד  מ.ם ונע� ה', 2ברי את ל�מע אם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�י 

ימצא�". ולא ה' 2בר ְְְִֶַָֹאת

��לחיםאנ� �מב"�ים, �2ר�ים �בל, קצו�ת ���ל �מציא�ת, זאת ר�אים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

ק�נטרסים, ז�הר ספרי  לב"� ה', 2בר את לב"� �מתק �רים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַפקסים,

ה'. 2בר את  ל�מ�ע וגדל ה�ל- ְְְִִֵֵֶַַַָָה=�א �ן

�ן, הע�לםאם  �ריאת  �נ�ת אלפים ��ת וא�זל... ה�ל - ה!מן  יקרים! יה�דים  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מא�ת  לעצמם מ �סיפים �יעף... ח �לפים ע�ברים , �מס�.מים ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָה�לכים

�בלי  �למ�ד �פ�סקים, ש "ס ה"ד ���ת �י�יב�ת ה1למדת  ��רה �ל ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָ�נים

מ Dג �ל צ�0 צל לנ� ואין �מים, �ח���נ�ת ה Dג�ת לנ� אין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ�מפר�ים,

�א �נ�ת , עני, מחל�ת , ��בע: ה!מן זאת �בכל ה�א , �רי- ק�ד�א  ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹ�הנהגת

ליצלן . רחמנא  �רעיני א.�ם ��מים, עצירת קאסמים, 8ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָרפ�ת ,

�אים?!א 1א  אנ� ִָָָָ

מ �2ע נח 86ה ?Bמחבר� �ר �ע �ע�בר  י �ם �ל ול�ה מה על ונחק �רה, 2רכינ� ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הרעים. ה6געים מ�ל �מ=ילה מגינה Bאינ �ביכ �ל, ה1למדת , ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָה��רה

מ�יעה? לא והגא 0ה �מי0לת  ��כה �ה/כינה זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאי-

עלינ�אמר יגן זכ�ת� י�חאי  �ר �מע �ן  מ "ג)ר�י �8#ן זהר , מי :(�8#ני  "וע�ד ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

והחכמה ה "�לה ��ס�0ק ה#�רה )���רם 1נימ ,�ת מ ��רה .(ז �הר, - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

6�ט  א 0א �אין וא�מר ,B� י��2ל� �0א וג�רם  ��כתב, �מ ��רה 6ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��על

�ב�מרא יבין...)���רה וה4בין  ה,�ם , �ל וה�מרא ה #�רה �1ט  רק �ו 2אי ,(ל�מדים  ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

נברא �0א  ט�ב ל�, ואב�י א�י �ן, �מהה�א נהר מהה�א ה�ים את יס0ק  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹה�א 

החזיר  �איל� ל�, ונח �ב 6ה, ו��על ��כתב ��רה B א�ת ילמד ולא  ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ע�לם,

��תב  וכן - ה�ל�ת!!!". ואר- �ע�לם ענ.�ת וג �רם ובה�, לתה� הע�לם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאת
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ה "ד �� ל')הר��"י  �8#ן ז �הר, ה/כינה :(�8#ני  את �ע�בדים לא 0ה "א�י  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ענ.�ת , ���רמים להם אב�י  ה"�לה, חכמת �ל��ד  מ��2לים  ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ�י�ב�,

�ב!ה ה��יח".(מלחמ�ת)וחרב  ר�ח  את �מס0קים �ע�לם, ואב2ן והרג ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה/למה �די לגא0ה ולז��ת �בא�ת, ה�תר ���ת ה6רענ�י �ת מ�ל לה1צל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻֻ

ה"ד ��. ז�הר ה��רה, 6נימ .�ת  �ל��ד  צ�ר- י� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ�רחמים,

ק��ת,ומס�לים, �זר�ת �ל לב6ל ה8ד ��, ה 9הר �ספר  וה8ריאה ה<�4ד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ק,�ם  �ל �י  ליצלן. רחמנא צרה �ל  מ1ני �צ�רה �ח �מה ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָולהי�ת

ה8ד��. ה�9הר  �ל �4ד  #ל�י  ְִַַַָָָָהע�לם

יתר ��ב!הר 1ר�ת ב')ה8ד�� ע�4ד  לר�י(פ"ט �מע �ן [ר�י לי-, אמר : ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ

�א�רייתא  'מ�#דלי חברייא, לאינ�ן א<א עלמא לית ח ,י;, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָי �דאי]

���רה [ הע�סקים החברים לא�0 א 0א הע�לם נברא  לא סתימיח .י*, וידעין [ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

] ����רה א�רייתא. ה�Aד �ת ].וי�דעים  ְְְִֶַַַָָ

���רה,מה9הר ,ר�אים  הע�סקים החברים לא�0 א0א  הע�לם נברא  �0א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ה��רה  ס�ד �ת ק�ד�.ול�מדים ���ת ה�Aד  �ל �4ד עצמם �מק'�ים , ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ

א')ז�הר �בת"�ני ע�4ד  ל"ח 'ף ע>ר  #�עה �ל :(�8#ן הע"ר ס�ד  ���נע �מי  ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ובה� לתה� הע�לם את  החזיר �א�0 ��ר�ת, א�תם...,��י  וא�0 ְְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹֹ

6רצ�פים, �2 והם אחר. ס�ד  B� ואין ,Bט�פ� א0א  ��רה �אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�א �מרים

ה#�ר�ת] סדרים[�#י ג"ן  ��ה�א ��אמר  1ר�,�ת] ג"ן ה�א ��כתב [#�רה , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ימי ���ת נע�ל ה�א ו' סת�מה, ם' �ל מ Bד נע�ל �ן כ<ה, אח�תי נע�ל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ן

ל�וים, �פני 'לת �נ �על #היה �<א  �די �ב ��ת י 1תח, ה�Cת �בי�ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה4ע >ה

יתר�ת. נ�מ �ת �הם אליהם, 1ת�חה היא �1רע, ואני עלי  לו� �הם  ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר

א�תBיב�בא �0 מלוים הCכינה],�0א  �ב �ד מ �סיפים[��ביל [���ת ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ

�לק�ל] ול<�ת  לבא  ויכ �לים 1ת�חה �לימיםהCכינה ל��ת�ת ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

.áéבגין� לה 	ן , סתימא  איהי ט	בים, �לימים ל��ת	ת א	סיפין  ולא  ל � מלווין )לא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָָָ�בא7ין
)קד ?ה, ר �חא 
	ספת ואיהי  יתירא, נ�מתא  
	ספת ודא  לי�, מ 	סיפין  ה�	סיף 4ל  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ)א 
מ ,י1 אס��ק חכם ה�א ואם עני, וא��אר יתירה, נ �מה  ההיא לי1 ה  �רע �רעין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָוכל

יב� עני וא��אר מ,י1, אס��ק  �ממ �נא ע�יר ה �א ואם דאיה�חכמתי1, 4מה ל"ח, ()ף ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ



הזהרנ בדרכי  הרשב"י דרכי

להם, סת �מה היא מ<האיר ט�בים, להם סת�מה הCכינה יתרה נ�מה [#�ספת  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ה �Cת] מ8ד Cת נ�מה להם ��ספת וז� ל�, מ�סיפים ה��סיף �ל זה �מ /�ם ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

�בג�מ,�ת]יתרה, ה��רע,[�ר�חנ,�ת וכל קד/ה, ר �ח �ל ��ספת והיא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

מס�0קת  חכמת� חכם , ה�א  ואם עני , ונ�אר יתרה, נ�מה B א�ת ל� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ��רעים

מ�נע  �ה�א �מ� יב�, עני ונ�אר מ ��1, מס�0ק  �ממ �ן, ע�יר  ה �א ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמ ��1,

��כינה  עני  ה/�ת  י�ם ונ�אר חי , �ל נ�מת �היא יתרה, נ�מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָמלמעלה

���ת , ���סיף מי וכל מ 2ה , �נגד  מ2ה וה�א �רכ�ת, מ ��1 נמנע�ת -� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָיב�ה,

�ל  זר �עיה �מי ,�0� ה>�בה אצמיח  �ם  -� אף �צמיח . זר�עיה �כג 1ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָאז 

י8ראל  את  וי�8ח � מ ��1, �!�רעים יתר�ת נ�מ �ת א�תן �0מעלה? ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�כינה

B ב�ד� מ !יו �בא�ר למ>ה ע �ד  וע,ן מ 2ב�. �Bרי �מת�ק  ��מ � ��אר �ם , , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

�ל�4ד לה�סיף צרי� �ם �� ק�ד�, ��ת לכב �ד  �במ�#ה �מאכל  ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָלה�סיף

'בריו. �ם ע,ן ה8ד ��, ה9הר מזהיר זה ועל ���ת, ה8ד��ה �לפי ה#�רה ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

�מ� ה��רה  �ל��ד ה�ספה ל- 2אין  ז�הר , ללמ �ד מ�כרח ק �ד � ���ת ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָזה

��רה  �נה מלי�ן ל�אה �1ח �ב ���ת  ה!הר .ל��ד  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ק �ד �.הבה ���ת �ל��ד  �בפרט וי �ם י�ם  �כל ה "ד �� ה!הר �ל��ד נתח!ק ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

6ני ר��תינ� על ���ת �ת , ה1למדת ��רה �ל וער �ה B בח�� הפליג� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה"ד �� ה!הר �ל��ן  החל, �ימ�ת  ה1למדת 1ר�תז� (ס�ף ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

י�מא"�לח -ל;") �א �ריתא , 2מ ��2לין אינ�ן 2כל ח �לקיה�ן  ז�אה – ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ

י�מין ". מ /אר 2ְְְִִַָָ��תא 

ה>�ב,מרנא  חי"�ספר �הריח אי� �נ ,ה )"�ן �נה �מ �ת , וזה(1ר �ת �תב, , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לברכה, זכר�נם  ה4ק�לים �תב� מעסקל��נ�: ה1ע8ה 6על 2גד �ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הח �ל, ימי  �ל ה��רה מעסק  ה1ע8ה מן  י�תר 6עמים אלף ��ת, �י �ם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָה��רה

קד��. ל��ן �אן  �רע�י ,עד  מר2כי עלינ�,ר �נ� יגן 6עםזכ�ת� הת�>א ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָ

ב') עני ע��ד ה?�ת י	ם וא �
אר  חי, 4ל  נ �מת )איה � יתירה  נ�מתא  מ7עילא  מנע  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
���ת, )א 	סיף  מאן  וכל  מ )ה, 4נגד מ)ה ואיה � מ 0י �, �רכאן  אתמ0ע  הכי יב�ה, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ��כינ
א 


צמיח זר �עיה �כג0ה י"א)אז ס "א זר�עיה(י�עיה� �מאן  דילי�, ט	בה  אצמיח נ�י  הכי א�ף . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
מ>יו לת
א  ליDראל  ל 	ן ויחד�ן  מ0י�, )זרעין  יתיר 	ת נ�מ	ת אינ�ן לעילא, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ)�כינ
א

4ְָב	ד�.
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ה /�ת , �י �ם ה6�ט 2ר- על ��רה ל��ד  �ל "�עה ואמר: מקרביו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ�אזני

חל, �י�ם  וק�לה זהר ל��ד �ל אחת ו �עה חל. �י�ם �למה �נה לל��ד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ�וה

�מ �- ��ת �י�ם וזהר ה"�לה ול��ד חל. �י�ם 6�ט ל��ד �ל �נה �מ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיא

החל". �ימ�ת �נה וחמ � �בעים  לל��ד �וה ה�עה ה 8ד�� ה�א�ן �ף �פסק ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

סקי"ב )הח .ים ה"�לה.,(קנ"ה לל��ד יח �ב הז�הר ה2ל��ד  י �עץ וכתב  6לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

ל ��נ�: ח ��ב וזה  ה�א הר�ה �גיא�ת �� ו ��גה קאמר מאי  ידע לא  אי ואפיל� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ה�א �ר�- ה"ד�� זכר �נם לפני חכמינ� �פר�� אהבה" עלי "ודגל� �דכתיב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

�קד�� '�ר �כבר ל��נ�. �אן עד אהבה, עלי "וד<�ג�" ��זגל�לברכה מהר"ש ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָ

�על עינינ� מא�ר עלינ� יגן  ע�לה זכ�ת� ה"ד �� ה!הר  2ל��ד מל-" "ה�Aא  ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ה 6�ט, ל��ד  �ל �נה לער - אחת ��עה 1סק � הח.יםוה�בא  קנ"ה כף  (סימן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ה,סקי"ב ) ל��ן מל-"וזה  מ "ג)"�סא �גירסא:(�8#ן  ה"ד �� ה!הר ל��ד  �י  ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מאמר  6ר�� אפ�0 �להבין ללמד  יז�ה אם  ��ן וכל ע�למ �ת, ��נה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ�עלמא 

�נה  ה6�ט �ל��ד  יע8ה �0א  מה אחת , ��עה למעלה �"�ן  �� יע8ה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחד ,

מר�אי  ויהיה 2מל�א, היכלא מ �ני  ה �א , ע �לם �ן �ה�א ל� �מבטח ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ�מימה ,

2רקיעא . �מלכ�תא רא��נה ה.��בים  ה�ל-, �ת�8ן 6ני �תב �ם (ה�Aאל' ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ל ��נ�:מל�) וזה ��ה , וענ�ם ק �לה. ללמד  חכם �למיד  על ח .�ב �ד �ל ��ה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ה�א 0ה  מע�בים הם �י  �ל�תא , אר- וג �רם ק �לה, ל�מדים אינם אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ�ד �ל

�ל��ד נע8ה �0א מה ה"�לה �ל��ד  אחת  ��עה יע8ה �י ליצלן, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹרחמנא

ה�א0ה. לקרב B ח� �ד �ל �י ה��רה, �פ�טי ימים מ 'בריחד � הע �לה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

ה ה>�ב ר��תינ � והריח  מל- עלינ�:�Aא יגן ה"ד ��זכ �תם זהר  �עה 2הל�מד  ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

�� ללמד  יז�ה אם  זה, �לפי ח�ל. �י�ם 6�ט �נה אלף �ל�מד  ק�ד�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ���ת

ה�ריאה  ימי אלפין  ה�ית �ל לת "ן זכה הרי  ק �ד �, ���ת  ה"ד �� זהר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ�ע�ת 

�על �ל ח'��� �� על �בנ�סף יד�]. על מתע<ה הע�לם א �רח�ת [וכל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָ

הMמחה).צ2יקים מצוה )2ל��ד ה 4באר:(�ער �פ�ל (וכל ער�� �8מחה הנע8ה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

"ה!הר  הר��"י  ��רת �ב8מחה  ק �ד � ���ת ל�מד יה�די  ��א �ר נמצא  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלף,

�נה, מלי�ן �ל לער - אחת ��עה ע�לה הח�ל)ה"ד��" �ימי �1ט  .(ל�4ד  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

� נתןואיתא 2ר�י  מ�אב�ת ג ' ו')(1רק א�מר...:נה י�סי  �ר�י י�מעאל ר�י ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ה'חק, ��עת ל� #��ב אל הרוח ��עת #�רה  למד # ל�אם �>�ב לפי ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

�רוח  מ �אה  �צער  אחד 2בר �ם)לאדם �י �Aרים,(ע ,ן ל�מד  �א �ר �ן על ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ



הזהרנב בדרכי  הרשב"י דרכי

מלי �ן  מאה �וה  ���ת  �עה ה"ד �� ז�הר  ל��ד  ה�ל ס- מאה, �פ �ל ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֹה�ל 

��רה!!! �נה 28.000-� אחת ��נ.ה ��רה!!! ה9הר �נה �ל�4ד וח�ב צא ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹ

את  �מק,ם ה�א , �ר�� ה 8ד�� את מ>4ח ה �; �נ,ה, �כל ���ת, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה8ד ��

ה'". �ח נא יג'ל  "וע #ה ְְִַַַַָָָֹה1ס�ק:

מב �אר,�מ2ברי  ה8ד�� ע�לםה�9הר מחזיר ז�הר, ללמ �ד ר�צה �0א  מי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

יתירה, לנ�מה לז��ת  יכ �ל ולא  ובה �, ק�ד�לתה� ���ת �בפרט ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ה8ד ��, ז �הר ללמ�ד נ�מה ח ,ב  לת�ספת  ז�כה ה�א ז�הר ��0מד  מי ורק  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

�ממ �נ� חכמת� מפסיד ליצלן רחמנא  נמנע, ואם  קד ��ה, ות�ספת  ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיתירה

ה�א. �בע�לם ה !ה �ע�לם ח .יו את �.פסיד ה6תי  מי מלמעלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ברכ�ת

הCכינהמ�רי לכב�ד להתאחד הCם יראי מחנה על �לל�דור ��תי!!! ללמ �ד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

הר��"י  2ברי  ויתק .ם  ה"ד ��, הCל�םזהר �ל�תא "עליו  מן יפק �ן "�דא  ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹ

אמן  �ימינ� .�מהרה ְְִֵֵֵָָָ

�ן ללמ�דועל הח ,ים �אילן  ואחז� �ב>מחה �אחד�ת י>ראל �ל התק�צ� ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ילמד � וכא �ר  �רחמי", �ל�תא  מן יפק �ן 'א  "�ספרא  ה8ד�� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָהז �הר

ה8ד��ה ה#�רה �כח  ה�א<ה #ב�א #כף  �#�רה, �<ם רעיא יגויעסק� �בזהר . ְְְְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

.âé� �דבריהם, מק	מ 	ת �כ�ה מבאר  ע 	ד ל,�טים: – 
	רה א	ר מ�יח �ספר  �יאת ע 2ר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה ��רה �זכ�ת �תראה �א )בבא  ק�א �פרק �אמר � 4מ	 א'), ע��ד 4י (ח , �ם" )כתיב, מאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

Dרים" C מל מ �=א  �עט ו9ח 7� אק�צם ע 
ה ב�	ים י')יתנ� ח', ה>ה(ה 	�ע �ס�ק 4ל ותניא  , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
C מל מ�=א "ויח7� מהם, מעט  ואם אק�צם", 4לה 	 "ע 
ה 
נ�, אי נאמר , אר�י ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ�ל �	ן 

�יד*" קד �יו  4ל  ע�ים חבב  "אף  )כתיב, מאי �ם ואמר � ג')ו Dרים". ל"ג , אפ 7�()ברים , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
וכו', הם �ידי* �7הם קד	�ים 4ל  ע �ים, מח �ב �א
ה ה,�תן��עה �ל ��אמר �כמ � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

מלכ�ת  על �מ %, מעבירין ��רה , על מ�נהוכו 'עליו י"ג �רק �ל ,ה')(אב	ת ��2ל� �זמן  �י ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ע.ו ידי  ה+דים אין וכו', ט"ז)וכו'יעקב ס "ה, �ר �ה  ר �א חלק(�רא�ית  �בפרק ב'), ע��ד (צ "ח ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

���רה יעסק מ �יח, �ל מחבל� וי,צל אדם  יע .ה  מה אלעזר, ר�י את �למידיו �ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ�אל
נקרא  ה2ד�� ה >�הר �ל%�ד הר�ים  את ה%ז �ה וכל ל��נ �. �אן  עד וכו ', חסדים �בגמיל�תְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָ
�מתק "ר  ,��� הע�לם �ל את �מ9יל �מק +ם  נעלה  הכי �אפן  חסדים �בגמיל�ת ���רה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻע�סק 

הרשב "י טמירלנ �מת א	ר  ע	לם ויס	ד צ)יק ה,ד	� ה �א 	ן  �4תב  �כמ	 עלינ�, יגן זכ�ת	 ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
)רזין, מרא  המלוב"ן , ה ,ד�ים קד� א��חצירא ונעלם , יעקב �ר�נ  וקד	�מרן צ)יק זכר  ְְְֱֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ט	ב  )	ר � �ספר 	 אמן, עלינ� יגן זכ�ת	 ע"ב)לברכה ל �	נ	:(ע��ד ר�י וזה זכ�ת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ ד�לה
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נ>א 1ר �ת ב')מהימנא ע�4ד  קכ"ד , 'ר�ר ('ף "�קראתם 'בגיניה אמר�: ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

נכר ". אל ע �4 ואין ינח�� �דד  "ה' יתק,ם  �בזכ�תיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ארץ ",

�ח�תיווכאן �ל ו8ם צעדינ� ה�צר  הרע, ה.צר וה�סיל, ה!קן �ל עב�דת� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

�0א �די טעם �ט�ב טענ�תיו מכין ה�א ה/למה, ל �א0ה נז�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻלבל

יד �ק � י8ראל �ני ��א �ר מבין ערמ �מי, �נח� וה�א  ה��יח , לביאת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנז�ה

ללמ �ד אס�ר  �מבהיר, ח �זר ה �א �ן ועל ס�פ�, את יק�ל ה�א הר��"י, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�ת�רת 

ורק �ב�6סקים בש"ס �רס� ימ 0א  ק �דם �פ�סקים, �"ס ��ס.מים לפני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַז�הר 

ה��רה. 6נימ.�ת  לל��ד  יפנה -� ְְְִִִִֶַַַָָאחר

�בא�ת��ת�ב  �פ�סקים, בש"ס �קי �.היה לאדם , אפ�ר  ה"ד ��, ה"נה  �ספר ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

�יצד ? �מ �ר! הארץ עם ה�א ְֵֶַַַָָָזמן

�פ�סקים�די ש "ס  עלינ�ללמ�ד יגן זכ�ת� הרמב "ם ילמדמעיד אפיל� �י , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

לגמר! ה�לאכה עלי * לא נאמר  זה ועל ל�, יס6יק � לא  �נה מא �ת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ�ל��

ש "ס אז ורק  וזהר , ק�לה ילמד  "קדם ה"ד��, סאלי  ה��א ענה ְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ�כבר

לברכה )�פ �סקים " צ'יק זכר אל,ה � מר'כי לרב ה"ד ��(�ת ��בת� ה�א�ן �תב וכן  , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ה6�ט" את  לדעת  אפ�ר  אי ה�Aד  �לי �י ק �דם, �ס�ד "יתחיל (ס '�רמ �ילנא: ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ה"ד��.הגר "א) האר"י �ל �למיד� ה"ד��, ויטאל ח .ים  ר�נ� �תב (הק'מה וכן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ

הח,ים) �ילעץ וק�לה, זהר ילמד קדם �ע�ר �י  וק�לה, זהר �לי �מרא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

א �לג האר "י ��תב וכן �קיר. מס�יר�ת)המג /� לפנים  הר��"י ,(הק'מה וכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָ

מ "ג)ה"ד�� �8#ן זהר  המהר"ן,(�8#ני הר"ןוכתב �י ,)(>יח�ת נכ�ן ה2בר אין ְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

להחזיק האחר�נים �ד�ר�ת ח�בה  �י ה1כ �ן , ה �א וההפ- חכמה, ספרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָא�0

זאת חכמה וק�לה )וללמ �ד  עלינ�(ז�הר יגן זכ �ת� החיד "א  מרן �תב (מ�רה וכן ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

ה 9&יקים  מ �ל י�תר העלי�ן  �ע�לם י �חאי  �ר חכמינ��מע�ן  �אמר � �כמ	 ל�	נ	. 4אן עד , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לברכה , ב')זכר	נם ע��ד מ "ה )ף �ן(ס 4ה �מע 	ן  ר �י מ?�ם ירמיה� ר�י אמר חזק9ה� ואמר . ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ואלמלי  ע
ה  עד �0בראתי מ 9	ם ה )ין  מן  	74 הע 	לם 4ל את לפטר  אני יכ	ל  ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻי	חאי
מ9	ם  ע �נ� עז9ה� �ן י	תם ואלמלי  עכ�ו ועד הע 	לם �0ברא מ9	ם ע �י �ני ְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאליעזר
ראיתי  י 	חאי �ן  �מע	ן ר �י  מ ?�ם ירמיה� ר�י אמר  חזק 9ה � ואמר ס	פ	 עד הע 	לם 0�ְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָברא
הן �נים אם מהן , �בני אני הם מאה  אם מהן, �בני  אני הן  אלף אם מ�עטין  והן על9ה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ני

הן. �בני  ְֲִִֵאני 
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מ') א �ת  להחיד"א א�:�אצ�ע ז�הר 62ין חמ/ה  �.אמר ���בה  ל�על "�"�ן  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹ

על  �ח�בה עלינ�, יגן זכ�ת� ח .ים החפץ �תב �כבר י�ם ". �כל זוהר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�"�ני

ה"ד �� חסד ה�1צר למד  וכן  ��ת , �ל ה/ב�ע 6ר�ת ז �הר ללמ�ד ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָה�ח�רים

ה "ד ��, חי  אי � ה�ן �תב וכן ה�ינ�ת ! �נגד  �נים, ��ע �ני ילדים עם  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָז�הר

עלינ� יגן  �ניה�)זכ�ת� לספר עדת :(הק'מה קהל היה�דים, וק �ל� "קיימ � ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ועד מ 1ער  ור�ים יחיד  וה!�הר ה�יק �נים �ל ה"ד�� �ל��ד להחזיק ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָי8ראל,

ה"ד�� האר"י ר �נ� ��תב ה8ד ��)זקן". ויטאל ח,ים הר' למ�רנ � ח,ים, עץ (ספר  ְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

עלינ� יגן זכ �ת� ה"ד�� ק �רד�ביר� מ�ה  הרב ��תב ר�4נים)וכן �י (1ר 'ס  ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ה�2ר�ת �כל �י �תר ה1מ �כ�ת ה1�מ �ת מ�חינת הן ה!ה, ��2ר (עקבתאה1�מ�ת  ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ה!�הר ,'מ�יחא) א �ר ידי על א0א אמ �י �"�ן  ה !ה ��2ר ל1�מ �ת אין �ן ועל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה�ק �ם �אן ואין מ!ה , זה הפ�- �סדר ירד� והא�ר�ת ה�לים �י יד�ע �י  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�לבד,

י�סףלהארי- ר' א�ר - �ערי  [כ"ד], ה�8לה  לחכמת  1תיחה הA<ם , �על (ז �הר ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֻ

עלינ �) יגן זכ�ת� .גיקטיליא  ְְְִִֵֵָָָ

עליו�ת�ב  מעלין �ימיו , נבנה �אינ� �2ר �ל  "אמר� ה�ק2�, �ית על �גמרא  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

�ימיו " נחרב ה�א  ה')�איל� א', י �מא  �ית .(יר��למי י �נה אי- �ן אם  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

�ית  י�נה "�חכמה ה/ל�ם , עליו  ה�ל- �למה  א �מר זה על מחד �? ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹה�ק 2�

י �לא�" חדרים �בדעת ית��נן: ד')�בתב�נה ג '- כ"ד, זה�.(מ �לי  �י ה�א  �פ��ט ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

�חכמה רק  ��ן ודעת  �ינה חכמה הAפיר�ת ה#�רה )�נגד �פנימ ,�ת ז�הר (ל�4ד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

�.ת הCלי �י)י �נה ה �ק 2�(ה�ית  �ית �י ויד �ע �ג�מ .�ת. והן  �ר�חנ.�ת הן ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

החכמה  6י על �0� וה�8לה )נבנה ה#�רה למד(1נימ ,�ת ה�ל- �למה א�ר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ה���ן . את  להקים מנת על ה�ב�רה מ 6י ר�נ� למ�ה  נמסרה וא�ר  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיטב,

6י  על ה�כ 6לה מערת את �נה א�ר ה/ל�ם, עליו ה�ל - 2וד  זאת ידע ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוכן

חכמה  Bוה�8לה )א�ת ה#�רה להארי�.(1נימ ,�ת ה 4ק�ם �אן ואין , ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָ

מה�ימים י�דע  אי � ואין יBילנ � ה' י >ראל �לל על  הע �ברים א<� ק�ים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

רחמי לע�רר �4ה ות ��,ה עצה  �מב �8ים ��אלים ור�ים י�ם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָילד

י �מרנ  ה' ק��ת, �זר�ת �ל �לב6ל וללמ �ד�.�מים להתח !ק  צריכים �ו 2אי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

אמן , עלינ� יגן זכ �ת � י�חאי �ר �מע�ן ר �י האלקי ה�1א �ל קד �� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�דברי

�רחמים, ה�ל�ת  מן נצא ה"ד �� ה!�הר  �ספר ה"ריאה ��זכ�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָה�בטיח 



הזהר נה בדרכי  הרשב"י דרכי

ר ��תינ �) מ 'ברי �,ד�ע �לל הבנה ללא ה<�4ד  אם �מע�ן .(אף ר �י ה �א �כדאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹ

ה2חק . ��עת עליו וה<�4דלסמ�ך ה8ריאה �זכ�ת �רק �עליל מ 9ה ור�אים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ה8ד�� ה�9הר וי �Aרים�ספר צר�ת �לא �רחמים ונ�אל �1ז�ה לנ� מבטח  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ליצלן . ְֲִַַָָרחמנא

�ז�הר לכן, ולקרא  ללמ�ד �י �מ �, י�ם  מידי לה�#'ל צרי� ואחד  אחד �ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

להד 1יס  החלטנ � לכן ה�א<ה, �לקר�ב  י>ראל  �לל  להצלחת  ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻה8ד��

י�כל  מ,>ראל אדם ��ל  �די הCנה, ��ת�ת ל -54 ה4ח<קים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻק�נטרסים

עם  ה8ט �ים �ית�, �ני  עם ילמד �ב ��ת �נקל , �י�מ� י�ם מידי  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָלעס�ק 

ה�Cת)ה �ד�לים, ז�הר  ספר את הד1סנ� �4ע�נין (�כבר �מי נערים. עם זקנים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

אמן . עלינ � יגן  זכ�ת� לר ��"י �#ף יהיה ל �� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻלעז�ר

י"ד)�מ�ליהגר"א  מבאר (י"ב , את , ול��כיח הר�ים למז�י  �.� ה!כ�ת ��דל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

וגם לד �ר�ת, �.ע8ה  מה �ל  על 8כר מק �ל  �מע, חבר� �אם ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחבר�.

חלק את  מ��1 מק�ל �מע �0א  וזה ה>�ב, חלק � �ל מק �ל  �מע, לא  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹאם 

.�0� ִֵֶַה�יה�1ם

ה �א0הואם  �לקרב ראתה.." לא "עין  נצח ! לע �למ�ת  לז��ת ה�;�רצ�נ* - ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ

" ספר לח<ק �עה יכ�ל �ל B�ז�הר ער ללמ �ד  �מע�רר המע�דד  ," ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ט �ב . �בי�ם ק�ד� ���ת �בפרט י�ם, �כל  ְְְְִֶַַָָָָה8ד��

�נ�ת ואם  למילי �ני �ז�ה הרי  ה!�הר ��רת אחד יה�די אפיל� ילמד �זכ�ת* ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

מלי �ן  למאה ל� ע�לה ���ת ה"ד �� ז�הר �עה ה�0מד  �ל �י ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ��רה,

ח .יו , ימי לכל ט�ב, וי�ם ה/נה ��ת �ת �כל �כ6יל ואם ��רה, [ימי�נה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָ

�בעים] �הם יתארגן �נ �תינ� �זכ�ת* ואם ��רה. �נה מליארד 640 ל- ��יע ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מליארדי  �ל א�די לסכ�ם ��יע ה"ד �� �!�הר �.למד� יה�דים  למנין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�יע�ר

��רה. ִָָ�נים

ה"ד�� קס"א.)�בז�הר ו,צא  ה�א(1ר�ת  מ/מים ��1תנים  מה ��ל �ת �ב, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

א �ה  �ריה", �כינה B י� ע8רה "�ל �.ד�ע וע�ד  ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�אלף,

- ו זילי�ן 6 לח/ב מאד  �"�ה למס 6ר  ��יע �אלף. יה�דים מנין �ל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמכ 6יל

�.!קפ� ה1צחי הDכר ��דל את  לח /ב י �כל �מי - ��רה. �נה טרילי�ן 400ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

�ו 2א �ת!!! ְְְִַָלזכ�ת*



הזהרנו  בדרכי  הרשב"י דרכי

לנ�חזינן אין  ה9הר, �ספר ה<�4ד  �ל �ח� ועצ�ם  �ד�ל �4ה עד ה�#א, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

וחזק וכח אמץ  להם לה�סיף ה8ד�, מלאכת ע�>י ידי את לח9ק ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹא <א

�ל  א�ר� את �להפיץ  להמ �י� עז  וחגר � מתנים א4צ� ה8ד��ה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�עב�דתם

וה�סיפ� 'אפ�ר, מה �כל  �לס,ע �ע �לם �ח� לפרסם י�חאי, �ר  �מע�ן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹר�י 

לא�קמא  וא�ריתא , ה�א �רי� לק�ד�א  חילים �להר��ת חיל , ְְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָלע>�ת

מעפרא . ְְְִֵַָָ�כינ#א

�ימיוהלוואי מצרים �א<ת התחילה -� ז�, 1ר�ה ה9ה, ��ב�ע  ��ז �ה  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

נפלא  יראנ� מצרים מארץ  לגא<הצאת; יחד �<נ� ונז�ה �ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

אמן . �ימינ � �מהרה ְְְִֵֵֵֵַָָָָה Cלמה

ואמן .�ר�- אמן לע�לם ה' ימל�- ואמן: אמן  לע�לם ה' ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָ

למען והננ� וה�#'ל עצמ� את �הטריח על  ה4דר� �ית רב את לבר� �זה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

י�יב�ת  מרא �י אחד את �רא�ת� �מא �ד� לבב� �כל  ה 8ד�� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�9הר

#�רה 'עת ה�א ��ן א �מר  ע�ד וה�א והרחבה, ה�ד �לה ט��1ת� �רב  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�אמר

ה#�רה >ר ��ם �ן אמר וע�ד ה8ד��, ז�הר  ללמד אס�ר וחלילה חס ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ��א<�

"הCב�ע " �ע#�ן ה'בר  את �פרסם �ליט"א, קניבסקי ח,ים ר�י ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָה�א�ן 

ר ' ה�א�ן  אל �עצמ� הל� �ם, ��ת�ב מה 'פה ה4דר� 'בית רב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ברא�ת

�ליט "א . קניבסקי ְְְְִִִֵַַָח,ים

אברהםועכ �ו ר�י  ה=דיק  ה�א �ן 2אתרא ה�רא לי ��תב ה�כ�ב  את אקרא  ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

�ליט"א. ְִִָָ��גנים

ותכּ וֹ נן. ּת בּ נה אלעד ּפ ה לפ"ק, תשע"א מּמ נּ י, צדקה ויּ אמר לסדר  ו יּ ׁש ב , א' ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַי וֹ ם

נׁש מת מנּ יצ וֹ ץ בּ דרא, חד הרבּ ים, מזכּ ה ׁש ליט"א, האדמוֹ "ר  קד )ת  כּ בוֹ ד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌(◌ְ◌ְ◌ְ◌ִלכב וֹ ד
ׁש עה" ׁש ל  "ערכּ ּה  הּק וּ נטרס אׁש ר  זיע"א , הר ׁש בּ "י  קדּ י ׁש א בּ וֹ צינא הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהּת נּ א 

גל וּ תא". מן יפקוּ ן דּ א "בּ ספרא  להתקיּ ם יעזר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַודּ אי

בּ ׁש ם חרדים, ׁש ל  הנּ קרא  בּ עּת וֹ ן ׁש כּ תבוּ  מה לׁש מוֹ ע הזדּ עזעּת י שׂ ר הנּ ה, מרן  ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌¨¨©

ׁש ליט"א הּת וֹ רה קניבסקי חיּ ים ר' לבחוּ ריםהגּ אוֹ ן ׁש אין וחס חלילה אמר ׁש כּ ביכ וֹ ל ©¨©¨©¦©§¥§§¦§¦¨ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מרן  אל ּפ נימה הּק דׁש  אל ונכנסּת י ועליתי וקמ ּת י  וחלילה, חס הּק ד וֹ ׁש  זוֹ הר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִללמד

ה  ּפ סק ׁש כּ , ל ׁש מוֹ ע נחרדּת י  הלּ ׁש וֹ ן : בּ זה לפיו  ו ׁש אלּת י בּ זה ׁש ליט"א לי ואמר רב!! ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
א ּל א הלּ ׁש וֹ ן : ּכ #, ׁש אמר וחלילה  חס להתרגּ ׁש , ל ' מה בּ ׁש מי, אוֹ מרים דּ ברים הרבּ ה ַ◌ָ◌©§¥§¨¦§¦¦§¦©§§¦§©¥©§¨¦¨¤Ÿ©¨¤¨



הזהר נז בדרכי  הרשב"י דרכי

ׁש אין הבּ א, העוֹ לם לחיּ י לברכה  וקדוֹ ׁש  צדּ יק זכר איׁש  החז וֹ ן מּמ רן מקבּ לני  ¥¤¨©¨¨¥©§¨¨§¦¨§¦©¤¥¦£©¨¨¦¦©§ª§¨©§©אדרבּ ה 

לעסק ּת וֹ רה לבני בּ פרט  קדוֹ ׁש ה וחוֹ בה ה ּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ּכ מוֹ  וּ מחזּ ק  מעוֹ רר מוּ סר Ÿ£©¨¥§¦¨§¦¨§¨§¨©©©§¥©§¥§¨¤¥ספר

קד ׁש וֹ .בּ וֹ , ל ׁש וֹ ן  כּ אן  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַעד 

ידיו . לח זּ ק כּ די האדמוֹ "ר ורבּ י למוֹ רי זאת לכּת ב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמרּת י

ה ּתֹורה  ָ ַ ַ ְ ִ ְּבבר ּכת
בוגנים  ציון ב "ר אי"ש 
ות ּכֹונן  ּתּבנה  אלעד  ה ּקדׁש עיר ּפה  צדק  ֵ ִ ְ ֶ ָ ִ ַ ְ ֶ ֶֹ ַ ִֹ ֶ ֶ ֶמֹורה

דּ וד ר בּ י האדמוֹ "ר ראׁש נוּ  עטרת לאדוֹ ננוּ  מאד מקרב אני כּ י למוֹ דעי , וזאת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְנ.ב
לבעלי  מוֹ סרים  ׁש אנחנוּ  הׁש יעוּ ר בּ ענין עּמ וֹ  דּ בּ רּת י  ּפ עמים ורבּ וֹ ת אבּ וּ חצירא, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַחי
לי  ואמר ללמד, מ ּת ר  היכן  עד עּמ וֹ  והתיעצּת י  הּק דוֹ ׁש , בּ זהר יראים ואברכים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌(◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּת ים 

ּפ עמים, הגּ אלּ ה,כּ ּמ ה וקרוּ ב  ה' לק דּ וּ ׁש  מביא וּ ודּ אי  בּ )מים גּ דוֹ ל רעׁש  ע וֹ שׂ ה זה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌*◌ָ◌
בּ זה! ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת מׁש יכוּ 

בּ בּ קר וּ כבר האדמוֹ "ר , ׁש )לח החוֹ ברוֹ ת ׁש ל קרטוֹ נים 6 עוֹ ד  אלי הגיע עּת ה ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַנ.ב
הכּ ל  חלּ ק ימים וּ ב ׁש ני בּ צּ מתים, ספרים ׁש ּמ חלּ ק אחד בּ רסלב לחסיד זאת ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָנת ּת י

הּק ד וֹ ׁש . הזּ וֹ הר ללּמ וּ ד גּ דוֹ לה מוּ דעוּ ת גּ וֹ רם ׁש זּ ה ספק ואין  צפוֹ ן רעננה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ צמת

ּומֹוקירכם  ּכחכם   ֶ ְ ִ ֶ ֲֹ ַ ִיי ׁשר 
ּבּוגנים  צ ּיֹון ב "ר  ִ ָ ִאי"ש 

'אתרא:וה1ה ה 4רא  לי ��תב מכ#ב  ע �ד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

יצחק.... ו יּ זרע וּ לּס דר ותכּ וֹ נן, ּת בּ נה אלעד ּפ ה תשע"א כּ סלו א' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִבס"ד
ה', ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַויברכהוּ 

ׁש ליט "א, מהאלמין האדמוֹ "ר כ"ק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלכב וֹ ד

לעד. ישׂ גּ א ּת וֹ רת וֹ  וּ כב וֹ ד רבּ ה, בּ אהבה הּט וֹ ב ׁש ל וֹ מוֹ  דּ ריׁש ת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי 

להוֹ קי  ספר, בּ מג לּ ת בּ אתי על הנּ ה כּ ב וֹ דוֹ , מעלת יקרת את וּ להערי, וּ להוֹ דוֹ ת  ר  ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הזּ וֹ הר לּמ וּ ד מעלת על ׁש עה", ׁש ל  "ערכּ ּה  ספר והעצ וּ ם החׁש וּ ב ה ּק וּ נטרס ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהוֹ צאת
בּ כל  ות כּ וֹ נן  ּת בּ נה אלעד בּ עירנוּ  כּ אן ׁש ח לּ קנוּ  אחרי אחדים ימים וזה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
אנ ׁש ים ׁש ל טלפוֹ נים הרבּ ה קבּ לּת י וּ כבר הּק וּ נטרס, את הדּ אר בּ תבוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ ּת ים 
היּ וֹ ם , ׁש ּק רה מעשׂ ה ועוֹ ד הּק דוֹ ׁש . הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד והתחילוּ  מאד, מאד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחזּ קוּ 
לחלּ ק  ר וֹ צה  אני לי, ואוֹ מר  ליטאי אבר, אלי נ גּ ׁש  לפתע האוֹ טוֹ בּ וּ ס, בּ ּת חנת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש חכּ תי
לזה, התעוֹ רר ל ּמ ה א וֹ תוֹ  ו ׁש אלּת י להׁש ּת ּת ף, מוּ כן  אני אם הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִלּמ וּ ד
לב כּ וֹ ת והתחלּת י א וֹ תוֹ , לי  הראה וּ מיּ ד קוּ נטרס, הדּ אר בּ תבת ל וֹ  ׁש חלּ קוּ  לי ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוסּפ ר 
אוֹ תם וׁש ל האדמו"ר , קד)ת כּ בוֹ ד ׁש ל  הזּ כיּ וֹ ת זה והכּ ל  התרגּ ׁש וּ ת, מרב  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌(◌ְ◌ְ◌ֶ◌(◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

כּ סף. הרבּ ה עלה ׁש כּ יּ דוּ ע זה, חׁש וּ ב לענין ל בּ ם מנּ דבת  לעזר  ׁש זּ כוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְגּ בירים



הזהרנח בדרכי  הרשב"י דרכי

יוֹ חאי, בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י אדוֹ ננוּ , האלקי  הּת נּ א  ׁש זּ כ וּ ת רצ וֹ ן, יהי  בּ ברכה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָואחּת ם
בּ עוֹ לם ה' כּ בוֹ ד  יּ תגּ לּ ה ידכם ועל ויׁש וּ עוֹ ת, רפוּ א וֹ ת הּמ גן, בּ אלף עליכם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָיגן

בּ ימינוּ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ מהרה

הּצעיר  דברי   ִ ָ ַ ֵ ְ ִ ֵּכן 
ּבּוגנים  צ ּיֹון ב "ר  ִ ָ ִאי"ש 

מכ#ב:וה1ה ע�ד ְְִִֵָ

ותכּ וֹ נן, ּת בּ נה אלעד ּפ ה תשע"א , כּ סלו  דּ ׁש מיּ א, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ סיּ יעּת א

ׁש ליט "א, מהאלמין הגּ דוֹ ל  הצּ דּ יק האדמו "ר קד )ת כּ בוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌(◌ְ◌ְ◌ְ◌ִלכבוֹ ד

אׁש ר אלעד  בּ עירנוּ  ּפ ה ׁש נּ עשׂ ה הגּ ד וֹ לה הּמ עלה גּ וֹ דל על לכב וֹ דוֹ  להעיד ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ אתי
הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר בּ לּמ וּ ד חמיׁש י יוֹ ם  כּ ל  ׁש עוּ ר ׁש יּ ּס דנוּ  יסּפ ר, כּ י יאּמ ן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌(◌ְ◌ִ◌ַ◌(◌ְֹלא

ּת למ  ואברכים ׁש מים יראי  בּ ּת ים בּ עלי  מארבּ עים  למעלה בּ וֹ  ידי וּ מׁש ּת ּת פים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
גּ דוֹ לה  התעוֹ ררוּ ת עשׂ ה וזה והפיץ, ׁש לח ׁש כּ בוֹ דוֹ  הּס פרים בּ זכוּ ת  והכּ ל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים.
ילדים ׁש אפיל וּ  זיע"א רׁש בּ "י הּק ד וֹ ׁש  הּת נּ א נבוּ את התקיּ מה וּ מּמ ׁש  האנׁש ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ קרב
זה  אדּ יר ׁש ּמ פעל וּ ו דּ אי  הנּ להבים, הּמ וּ סר דּ ברי  את וּ מבינים בּ ׁש יעוּ ר  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ּת פים 
י וֹ חאי  בּ ר ׁש מעוֹ ן ר בּ י הּת נּ א ׁש זּ כוּ ת  לכב וֹ ד וֹ , ׁש ּמ סיּ ע מי וא ׁש רי ּת וֹ עפ וֹ ת הוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶעוֹ לה
ויהי  לטוֹ בה. ל בּ וֹ  מׁש אל וֹ ת וכל רויחי  וּ מז וֹ ני חיּ י  בּ ני הּמ גן בּ אלף עליו יגן  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָזיע"א
אמן  מעליא, וּ נהוֹ רא איתנא בּ בריא וּ ת בּ ׁש נים רבּ וֹ ת עוֹ ד להפיץ כּ בוֹ דוֹ  ׁש יּ זכּ ה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָרצ וֹ ן

רצ וֹ ן. יהי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵכּ ן 

הּצעיר  ּדברי  ָּכ ִ ְ ֵ ַ ָ ִ 
ּבּוגנים  צ ּיֹון ב "ר  ִ ָ ִאי"ש 
לאברהם" "זכֹור קהּלת ורב  ותּכֹונן  ּתּבנה  ּבאלעד ּפה צדק  ָ ָ ְ ַ ְ ְ ַ ִ ְ ַ ְ ֵ ִ ְ ֶ ָ ִ ַ ְ ֶ ְֹ ֶ ֶ ֶמ ֹורה
צ ּיֹון" "אהבת  ּכֹולל  ִ ַ ֲ ַ ֵֹראׁש

ט�ב והננ� �ל ל � יהיה ע>ה א �ר ה�ד�ל ה'בר ��זכ�ת א�ת� לבר� �זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מ�ני להי�ת ויז�ה ה�חת, וכל  ונחמ�ת, י��ע�ת הרפ�א�ת וכל  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסלה,

�מלכ �ת. רא��נה מה,��בים 'מל �א  ְְְְְִִֵֵַַַָָָָהיכלא

על והננ� יתחרט למעלה ה�ז �ר  ה,�יבה �רא � ק�רא" "ק�ל עם לצאת �זה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

לא, ואם ה 8ד��" "ז �הר לל�4ד מיחד " "סדר �י�יבת� ויע>ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ'בריו

ה�א  �הרי י�יבת�, את לעזב �מ,ד  #כף  צרי � �י�יבת� ה<�מד  �ח�ר �ל ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרי

�י�יבת� �,למד � מס �ים �אינ � י�יבה רא � �ל וכן  רב", מה"ערב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ו 'אי 

רב . מהערב �ן �ם ה�� ה8ד ��" ִֵֵֶֶַַַַָָ"ז �הר



הזהר נטבדרכי  הרשב"י דרכי

�יוה' #כלה �ע�ן �ע�ן ->� הר�עה "וכל �בר �,תק,ם  יעזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻית�ר�

רצ�ן . יהי �ן אמן הארץ " מן  זד�ן ממ�לת ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ#עביר 

פרוספר ה1נ� ר ' י8ירא ר �א �ברא להאי �לה<ל לה�ד�ת ט�בה לה�יר �זה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הAע � ה�צא�ת  �ל את �זה ��דב יאיר לכב �דנר � ע �>ים �הננ � דה  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

�פעם  ה,�ם לס,ם �9כינ� הA,�ם לכב�ד  י�חאי, �ר  �מע�ן  ר�י  האלקי  ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹה#�א 

�נפ� נפ�� מקCר  �ה�א  �בר�ר ה8ד��, ה�9הר ספר  ספר� את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָה�י �ית,

למעלה. �עד� ט �ב  ימליץ �ו'אי �הB'יק �מ �בטחני  ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַַָהB'יק,

�4הוה1ה ה8ד�� ז�הר  ללמד  אחד אדם לבן  ��רם ���אדם מצאנ� �א�ר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

�ברא  להאי  וחמר קל וער�, �ע�ר לאין עד >כר� ה�א ורב  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ד �ל 

�לל  לנ� אפ�ר �אי �ו'אי ה8ד �� ז�הר  �,למד� אנ �ים וע�ד לע�ד  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ���רם

ה�א . �בע�לם ה9ה �ע �לם >כר� ��דל ְְֶֶַַַָָָָָָלחק�ר

#ל�י�בו2אי י�חאי �ר �מע�ן ר�י  האלקי ה#�א  �זכ �ת ,�� #ל�י הר�ים זכ �ת ְְְְֱִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹ

ה8ד �� ז �הר סט זה ל�, לתת יכ �לים �אנ � מיחד  �מCה � ,��ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ואת  ע�תקים 100 ה�ל ס� ונ�אר  ע �תקים ב-8000 לאחר�נה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ�הד 1סנ�

א�ת� ר �ח � ��דבה �עב �ר �סף, אין ח�ם ל� מעניקים אנ� ה9ה ה,קר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהAפר

ה�9. ה�ד�לה  הAע �דה ְְְִַַַָָָלהכין 

הAע�דהוהננ� �זכ �ת �בו 'אי ה8ד��ה , �#�רה ה#ל �י�ת ה �רכ�ת �כל לברכ� ְְְְְְְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָ

�בו 'אי �4לכ�ת, רא ��נה ה,��בים  ה4ל � 1ני  מר�אי להי �ת יז�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָה�9

אמן . ואמר � קריב �בזמן �עגלא  �,היה צדקנ� מ�יח להת�<�ת ��רם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה�א 

C



12.000
ספרים, דרשות לשמיעה,

קבצים ותמונות ועוד...
תקליטור אוצרות הזוהר ובו:

לם
בעו

מאגר הגדול 

ק' ה ניני הזוהר 
בע

אמן
זוהר

כשרות
מוסר
מילה
סת"ם
ערב רב

פסח
ציצית
קבלה
שבת

שולחן
ערוך
יומי

תיקון
הברית
ועוד.

                                                              
דרשות התעוררות

בענין לימוד הזוה"ק
לקרב אור הגאולה

שנאמרו על ידי רבי שלום יהודה גראס
כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א  

1
ובו דרשות 1-6

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
בטל: 0548-436784  0526077914 
0544577956  0549-788564
09-8323442  02-6255789

שמעו
ותחי נפשכם

התעוררו כי בא אורך

מים בעולם נא לשכפל ולהפיץ להרבות תורה ויראת ש






