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הרשב"י השפעות

ֵֶספר

הרׁשּב"י  ְְִַַָָהׁשּפעֹות

ׁש ל מדּ וֹ ת י"ג תשע"א הּכ ּפ וּ רים יוֹ ם ערב מדרׁש ה נבחרים ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲחלקים
יׁש עיה עטרת בביהמ"ד ׁש ליט"א מהאלמין אדמוֹ "ר מכ"ק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
רחמי וּ לעוֹ רר וגׁש מי רוּ חני לׁש פע לזּכ וֹ ת ׁש מׁש  בּ ית – ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָהאלמין
זי"ע יוֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י האקי לּת נּ א התחבּ רוּ ת ידי על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

ה'.רכים ם האים ְְִִֵַָ

נירת אחינ את המקרבים הר ים מזי היקים, האנים הרנים  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

הה, הקץ  את  נ אר ,יחי עליהם ה' מים לאבינ ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָי ראל

אתכם  ויבר עמים אלף עליכם ה' יסף ה ה,  דה ההל ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָבר ת

אמן . לכם , ר  ֲִֵֵֶֶַָָא ר 

צא אנחנה ה ה והרא הדל הם מקידש מצים מיחלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

הה,  דה מאר עמהץ מהרה יחד צנוק" ל רת: נזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ

בב"א .  צדקינ מיח ביאת ,"לארצנ הארץ  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנפת

א )אבתנהתב ג הסל (רק א מר , מהללאל בן "עקביא : ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לאן  את, מאין ע, עברה. לידי בא  א ה ואין דברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָל ה

לן עתיד  אה מי  ולפני ,לה עתידח ן ו ין א ה אה מי ולפני ... ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הא ".ח ן ו ין לן ר דה הלכים מלכי  מל לפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

על אלים זה ין מבארים, 'חן '? זה ומה 'ין' זה  מה הפרים , ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

העבר  זמן על זה  וחן צוההעברה לעת יכ ל היה ה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

רה. ְְִָוללמד

הדים:ידעים חז"ל  ע"ב )ברי פ"ו ף מ ראה(י מא  בה ידי על ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

זדנת  מאהבה בה ידי ועל  גגת , ל נע ים ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָזדנת
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הרשב"י השפעות

מאהבה, בה  היא מהחן  לה צל היחידה והעצה זכת. ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻנעת

לעתיד. קלה זה  הבה  מיס די ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָואחד 

למאת ורתי!!!מ רי  אחת עה להפ אפר ואי לתן, אפר אי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

מאהבה? לתבה בתנ תר ה  בה רה ? ל עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמליני

וח ן? דין  לז ת די  עצמנ על קל  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַמה

סיח ן":"על עיר ותנן נה חן א ה לים יאמר א ן "י ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

מ ת  עלי מאב  ער  אכלה סיחן מרית להבה מח ן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹיצאה

כ"זכ "ח )ארנן": – כ"א תרא(ד ר בא ב מרא  ע"ב ), ע "ח מאל (ף א"ר  : ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹ

כתיב  מאי יחנן א "ר נחמן הליםר   יאמר ן אעל הלים 'וג ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ

יצרם ח ן הלים  אמצוה הפסד  ע לם ל נ ח נחב א ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

 כר הפסד .[א ]נגד  נגד  עברה ותנן כר  עהנה א ה אם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

עכ"ל . הא, לעלם ותנן ה ה ע לם נה ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָן,

מ נילא  אא יראל ארץ  חרבה ולא  רה ל פעה אא העלם חרב  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ

מ ני אא  אינן  יראל  על הא ת הרת וכל  רה, ל  עְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל  יעקב  פע אמר רה ל עה')זאת פסוק א' פרק (אל ה...(מיכה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ה') אות  מחב"ר פ"א , כ ח ז טא מאמ י כל  אד להל  האדם צרי ן  ועל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ל אפר מה כל רה  ולעסק הה הע לם מהבלי  ה מן ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלצד

מהב  ה חמדים וכמ"ש ים, ל  טמז מרל ת טב ת אבנים היל   מְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

והא[א] חי אי ה ברי ל דע עיה"ק: לייר מר יהדי מחר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻסר
ל אמרי . על לי וסר אחת. ת עת  ולמד זמ את נל ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמל
עת 13 למד הייתי ידעי ל לי, ענה נה, מלי וה זה מחה, מדיְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ת. ְַַָֹזהר
א חנת מע וזהב, ס על חנת עה סחר ל מח רא אְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
י רת לי "טב הסק את עצמ מק ,ז דלה לעירת להיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָכל

אבת מכת ידה חז"ל ברי להמלי אפר זה ועל ."וכס זהב (רקמאלפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

א') מנה אמרד' ,חלק המח עיר איזה אמר... זמא  קכח): יה)יגיע , ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הא. ללע ,ל וטב הה. לע ,ריא .ל וטב ריא תאכל י יְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מח זה האמי העיר מיה ,"רתת חלקנ ות" :י כל לימת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואנ
החי האר"י ברי וידע ,אל רת את מכיל בזה הרה ולד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק
וההגת העלת לכל כיז יד ועל מחה, להית צרי ה' עבדת ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָער

מא. ְְְִִַַָָסעא

הרשב"י השפעות

צפים, ונפת  במ מתקים רב י "א )מז י "ט, פרק  סימן,(תהילים  הח ים  (ף ְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

סקי "א ) .קנ"ו

ן אילן על ויאחז ויחטף ירץ  עה, ר ועדין רא עיניו מי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

האמים. ֲִִִִַַָהחים

החים תב  סקי "ב )הף  קנ "ה כל(סי ' עקר יהא א ורביה רי מצוה : ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ים כל  ח  וצרי יסף , מ סיף דלא חז"ל ואמר מליד  אינְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הא לעלם  ימיו  יאיר בזה נא , מ דמת   ח א  צ יקיםמה אר (ם  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

י "ג ) זי"עאת חי הן מרנא וכתב י ן, אדניו אם  ד "ה מטים רת רים  (חלק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

( חלקל רה וח י נים נקראים הס ר חלק  רה חי י וז"ל: ,ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ידי  לצאת  ד די  הדים בריהם לפי  ויצא ע"ל. נת, נקראים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהגלה

יאמר  מי  נס ר וגם גלה ם לח חב רה רבה  רי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹח בת

ח בתי . ידי ויצאתי  ְְִִִִִֵָָָזיתי

ע"א )ובזוה"ק  קע"ג ף  ל לח  חים (רת לח חב יה די ל תב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ח לא ואם חה, מה למה אל  וה "ה ,דק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹת

ד לה. בה ְְְִֵָָנמצאת

י עץ הגה"ק  לא זי "ע אפ אליעזר ח)רי עמל (ער רק  תב: , ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

נ"ך לתרץ להק ת היינ רה חי  לח  ח ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָכל

יד וגם  תב: ואח "כ  ו"ס. נ"ך על פרד "ס  רים  לפר א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָובש "ס

ע"ל. ח ים  ח איל ל ח ב מבין אין  אף  דה הזהר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָספר

הרד"ס, כל ם רה  ח י ח בת ידי  יצא  זה"ק  דהלמד לדעת ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָהראת

.מ ל ורה אמים  ח ים וודאי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָוזה

 א ין ההר לד ידי  על לזת  יכל אחד  הדי מה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹחן!!!

. קד ת  בין הח ל ְִֵֶַַָֹימ ת

ׁש עה ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶערּכ ּה 

תינניר על תת הלמדת רה ל וער בח הפליג ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ר ת  סף  דה ההר ל ן החל, ימ ת הלמדת  ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹז

ימא  אריתא , מלין אינ ן כל  חלקיהן  ז אה – "ללח"ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
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מאהבה, בה  היא מהחן  לה צל היחידה והעצה זכת. ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻנעת

לעתיד. קלה זה  הבה  מיס די ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָואחד 

למאת ורתי!!!מ רי  אחת עה להפ אפר ואי לתן, אפר אי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

מאהבה? לתבה בתנ תר ה  בה רה ? ל עת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמליני

וח ן? דין  לז ת די  עצמנ על קל  ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַמה

סיח ן":"על עיר ותנן נה חן א ה לים יאמר א ן "י ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ

מ ת  עלי מאב  ער  אכלה סיחן מרית להבה מח ן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹיצאה

כ"זכ "ח )ארנן": – כ"א תרא(ד ר בא ב מרא  ע"ב ), ע "ח מאל (ף א"ר  : ְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹ

כתיב  מאי יחנן א "ר נחמן הליםר   יאמר ן אעל הלים 'וג ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ

יצרם ח ן הלים  אמצוה הפסד  ע לם ל נ ח נחב א ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

 כר הפסד .[א ]נגד  נגד  עברה ותנן כר  עהנה א ה אם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

עכ"ל . הא, לעלם ותנן ה ה ע לם נה ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָן,

מ נילא  אא יראל ארץ  חרבה ולא  רה ל פעה אא העלם חרב  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ

מ ני אא  אינן  יראל  על הא ת הרת וכל  רה, ל  עְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ל  יעקב  פע אמר רה ל עה')זאת פסוק א' פרק (אל ה...(מיכה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ה') אות  מחב"ר פ"א , כ ח ז טא מאמ י כל  אד להל  האדם צרי ן  ועל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ל אפר מה כל רה  ולעסק הה הע לם מהבלי  ה מן ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלצד

מהב  ה חמדים וכמ"ש ים, ל  טמז מרל ת טב ת אבנים היל   מְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

והא[א] חי אי ה ברי ל דע עיה"ק: לייר מר יהדי מחר ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻסר
ל אמרי . על לי וסר אחת. ת עת  ולמד זמ את נל ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמל
עת 13 למד הייתי ידעי ל לי, ענה נה, מלי וה זה מחה, מדיְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ת. ְַַָֹזהר
א חנת מע וזהב, ס על חנת עה סחר ל מח רא אְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
י רת לי "טב הסק את עצמ מק ,ז דלה לעירת להיע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָכל

אבת מכת ידה חז"ל ברי להמלי אפר זה ועל ."וכס זהב (רקמאלפי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

א') מנה אמרד' ,חלק המח עיר איזה אמר... זמא  קכח): יה)יגיע , ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הא. ללע ,ל וטב הה. לע ,ריא .ל וטב ריא תאכל י יְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

מח זה האמי העיר מיה ,"רתת חלקנ ות" :י כל לימת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואנ
החי האר"י ברי וידע ,אל רת את מכיל בזה הרה ולד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחלק
וההגת העלת לכל כיז יד ועל מחה, להית צרי ה' עבדת ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָער

מא. ְְְִִַַָָסעא
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צפים, ונפת  במ מתקים רב י "א )מז י "ט, פרק  סימן,(תהילים  הח ים  (ף ְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

סקי "א ) .קנ"ו

ן אילן על ויאחז ויחטף ירץ  עה, ר ועדין רא עיניו מי ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

האמים. ֲִִִִַַָהחים

החים תב  סקי "ב )הף  קנ "ה כל(סי ' עקר יהא א ורביה רי מצוה : ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ים כל  ח  וצרי יסף , מ סיף דלא חז"ל ואמר מליד  אינְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הא לעלם  ימיו  יאיר בזה נא , מ דמת   ח א  צ יקיםמה אר (ם  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

י "ג ) זי"עאת חי הן מרנא וכתב י ן, אדניו אם  ד "ה מטים רת רים  (חלק ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

( חלקל רה וח י נים נקראים הס ר חלק  רה חי י וז"ל: ,ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ידי  לצאת  ד די  הדים בריהם לפי  ויצא ע"ל. נת, נקראים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהגלה

יאמר  מי  נס ר וגם גלה ם לח חב רה רבה  רי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹח בת

ח בתי . ידי ויצאתי  ְְִִִִִֵָָָזיתי

ע"א )ובזוה"ק  קע"ג ף  ל לח  חים (רת לח חב יה די ל תב ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ח לא ואם חה, מה למה אל  וה "ה ,דק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹת

ד לה. בה ְְְִֵָָנמצאת

י עץ הגה"ק  לא זי "ע אפ אליעזר ח)רי עמל (ער רק  תב: , ֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

נ"ך לתרץ להק ת היינ רה חי  לח  ח ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָכל

יד וגם  תב: ואח "כ  ו"ס. נ"ך על פרד "ס  רים  לפר א ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָובש "ס

ע"ל. ח ים  ח איל ל ח ב מבין אין  אף  דה הזהר ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָספר

הרד"ס, כל ם רה  ח י ח בת ידי  יצא  זה"ק  דהלמד לדעת ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָהראת

.מ ל ורה אמים  ח ים וודאי ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָוזה

 א ין ההר לד ידי  על לזת  יכל אחד  הדי מה  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹחן!!!

. קד ת  בין הח ל ְִֵֶַַָֹימ ת

ׁש עה ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶערּכ ּה 

תינניר על תת הלמדת רה ל וער בח הפליג ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ר ת  סף  דה ההר ל ן החל, ימ ת הלמדת  ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹז

ימא  אריתא , מלין אינ ן כל  חלקיהן  ז אה – "ללח"ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
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חי"מרנא  אי "ן   ספר הב, תב הרי"ח  נ ה, נה מת ר ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ז "ל: הק לים  תב :נ ל הרה וזה מעסק  הנעה על  גדל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

הח ל, ימי ל ה רה מעסק  הנעה מן י תר עמים אלף ת, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָים

אמר  נים, אלף ה"ה ל  מ די חז "ל, מאמר י על  ר בא ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעכל "ק.

אל  עלם י מעין היא דק ות – 'וג אתמל  י ם  עיני נים ף  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ער ה ל  דק ת ן אם ה"ה. ל מי א מרת, זאת  – ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהא

, דק ת קדה עה ל ן , על אר ויתעה, השי"ת ל  מ י ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻל

הח ל ימי לער ידת, אלף  במדבר)עלה חן .(מצא ְְֵֵֶֶֶֶַָ

 נל ר "עה ואמר: מקרביו אזני עם  התא זי "ע רעי  מרכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

למה  נה ללד וה הת, י ם הט ר על רה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלד 

חל. ל ים נה מ היא  חל , ים וקלה זהר לד ל אחת  ועה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

וה עה מ ת ים וזהר הלה ולד חל. ים ט  ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלד

החל" ימת נה וחמ בעים הח ים[ב ]ללד הף  הגה"ק  פסק  (קנ "ה. ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

וז "ל:סקי "ב ) יעץ  הלא וכתב  הלה . לל ד  יחב הזהר לד ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

לפני חב הא הר ה גיאת  וגה קאמר מאי ידע  לא אי  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹואפיל

ע "ל . אהבה, עלי גוד חז "ל פר אהבה עלי ודגל דכתיב ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָה"ה

קדכבר בזגלר  על מהר"ש עינינ מא ר מל",זי"ע "הא  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הט, לד  ל נה  לער אחת עה עלה דה ההר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלד

החים כף  סק סי "ב )והבא קנ "ה מל"(סימן ה"כסא וז "ל: מ"ג ), :(ן  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יזה  אם ן וכל עלמ ת, נה עלמא גירסא   דה ההר לד  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹי 

אחת  עה  למעלה ן   יעה אחד , מאמר  ר אפ להבין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹללמד

עלם ן הא ל מבטח מימה, נה הט לד  יעה א  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמה

רא נה  הבים לה ני מר אי ויהיה מלא, היכלא  מני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהא

רקיעא. ְְְִִַָָמלכ תא 

את[ב] המדה ההר מ הרא ימצא נר לדברי והבנה רש"ר: מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהערה
רעיא "וצא" פרת וכזר הרה, סדת אצל כתב חציר הנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלד

עה:)מהימנא )דוע אריתא". סתרי ידעי ולא אריתא ב אכלי לאינ "ווי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ני מקרת לנת ההקמת", ל"ער מתהק ויטאל יח הרב רנמ ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהביא

הלה. רת לעת יקלי פחה הגלה ללד ראיְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ

הרשב"י השפעות

תבם ל' מל(ת ן לנ :(ה א וזה חכם, למיד על ח ב דל  ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

קלה. ארללמד  וגרם קלה למדים אינם אם דל ה וענ ם  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ליצלן , רחמנא הא ה מעבים הם י אחת לתא  עה  יעה י ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

דל  י הרה, פטי  ימים  חד לד  נעה א מה הלה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלד

האה. לקרב חְְֵַָָָֹֻ

נתןואיתא  רי ו')אבת מנה ג' עמים (רק  מאה צער אחת עם , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

צער  ואיתא [ג]א לירים, נחב  הצר בית צער  וגם  , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

מע ני תתקסח )ילקט רמז   ב רק  רה(קהלת א ר חנינא  רי  אמר : ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לי. נתקיימה אף ְְְְִִִֶַַַָָמד י

הר העלה עה דהלמד  זי"ע, הב והרי "ח  מל הא תינר מברי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זה, לפי ח ל. ים ט נה אלף  למד  ,דק ת  דְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה

ל  לתן  כה הרי  ,דק ת  דה הר  עת  ללמד  זה  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאם

ציקים א רחת  על ל ח  על בנסף  ה ריאה. ימי  אלפין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהית

המחה ) לד(ער מצוה )הבאר  פ(וכל ער מחה, אלף ,הנעה ל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"ההר  – הר "י רת במחה   ד ק ת למד יהדי א ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיצא 

נה  מלין ל לער אחת  עה עלה " ד ל)ה הח ימי  ט .(לד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מאה  ווה ת עה דה זהר  יד הל ס מאה, פל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹבירים

בלימ ד וח ב צא  רה. נה 28.000 אחת נה רה!!!!! נה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹמלי ן 

הא,  ר דה את מ ח א ה  נה כל ת, דה ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהזהר 

ה'". [כ "ח ] ח נא יג ל "ועה הסק את ְְְִֵֶַַַַָָָֹמקם

חייכתב[ג] לישועה"החפ "צפית א)בספר נת(פרק דרבי באבות דאיתא וידוע :
היא כעת יתבר הש ועבודת בצער, שלא פעמי ממאה שקול בצער אחת דפע
בעוה"ר בנו נתקיי אדרבא כי פניות, שאר או לכבוד מטרה בה שאי ונקיה טהורה

הבריות, על משתולל מרע שוטהוסר עליו אומרי העול כל ע"ב ע"א צז בסנהדרי (פרש"י

שטות) לשו משתולל היינו אשרהוא, אנשי ויש .אנשי סוגי כמה אצל ימאסו ה' ויראי ,
חיי לחיות עליה מקבלי התורה, כדת כשרי יהודי בניה את לעשות בשביל
בניה שיחזקו ומורי למלמדי שכר יפרישו עמל ומשארית ,ימיה כל ודוחק עוני
הרחוקי למקומות ודוחק עוניי למרות ממקומ מהגרי ואינ ה'. בתורת
דנחשב לומר נוכל בודאי ויראה, לתורה בניה חינו בשביל יותר מצויה שהפרנסה

ונפש. לב בכל לה' תשובה זה



הרשב"י השפעות

חי"מרנא  אי "ן   ספר הב, תב הרי"ח  נ ה, נה מת ר ת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ז "ל: הק לים  תב :נ ל הרה וזה מעסק  הנעה על  גדל ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

הח ל, ימי ל ה רה מעסק  הנעה מן י תר עמים אלף ת, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָים

אמר  נים, אלף ה"ה ל  מ די חז "ל, מאמר י על  ר בא ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעכל "ק.

אל  עלם י מעין היא דק ות – 'וג אתמל  י ם  עיני נים ף  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ער ה ל  דק ת ן אם ה"ה. ל מי א מרת, זאת  – ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהא

, דק ת קדה עה ל ן , על אר ויתעה, השי"ת ל  מ י ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻל

הח ל ימי לער ידת, אלף  במדבר)עלה חן .(מצא ְְֵֵֶֶֶֶַָ

 נל ר "עה ואמר: מקרביו אזני עם  התא זי "ע רעי  מרכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

למה  נה ללד וה הת, י ם הט ר על רה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלד 

חל. ל ים נה מ היא  חל , ים וקלה זהר לד ל אחת  ועה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

וה עה מ ת ים וזהר הלה ולד חל. ים ט  ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלד

החל" ימת נה וחמ בעים הח ים[ב ]ללד הף  הגה"ק  פסק  (קנ "ה. ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

וז "ל:סקי "ב ) יעץ  הלא וכתב  הלה . לל ד  יחב הזהר לד ,ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

לפני חב הא הר ה גיאת  וגה קאמר מאי ידע  לא אי  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹואפיל

ע "ל . אהבה, עלי גוד חז "ל פר אהבה עלי ודגל דכתיב ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָה"ה

קדכבר בזגלר  על מהר"ש עינינ מא ר מל",זי"ע "הא  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הט, לד  ל נה  לער אחת עה עלה דה ההר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלד

החים כף  סק סי "ב )והבא קנ "ה מל"(סימן ה"כסא וז "ל: מ"ג ), :(ן  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יזה  אם ן וכל עלמ ת, נה עלמא גירסא   דה ההר לד  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹי 

אחת  עה  למעלה ן   יעה אחד , מאמר  ר אפ להבין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹללמד

עלם ן הא ל מבטח מימה, נה הט לד  יעה א  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמה

רא נה  הבים לה ני מר אי ויהיה מלא, היכלא  מני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהא

רקיעא. ְְְִִַָָמלכ תא 

את[ב] המדה ההר מ הרא ימצא נר לדברי והבנה רש"ר: מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהערה
רעיא "וצא" פרת וכזר הרה, סדת אצל כתב חציר הנה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָלד

עה:)מהימנא )דוע אריתא". סתרי ידעי ולא אריתא ב אכלי לאינ "ווי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ני מקרת לנת ההקמת", ל"ער מתהק ויטאל יח הרב רנמ ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהביא

הלה. רת לעת יקלי פחה הגלה ללד ראיְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֻ

הרשב"י השפעות

תבם ל' מל(ת ן לנ :(ה א וזה חכם, למיד על ח ב דל  ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

קלה. ארללמד  וגרם קלה למדים אינם אם דל ה וענ ם  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

ליצלן , רחמנא הא ה מעבים הם י אחת לתא  עה  יעה י ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

דל  י הרה, פטי  ימים  חד לד  נעה א מה הלה  ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלד

האה. לקרב חְְֵַָָָֹֻ

נתןואיתא  רי ו')אבת מנה ג' עמים (רק  מאה צער אחת עם , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

צער  ואיתא [ג]א לירים, נחב  הצר בית צער  וגם  , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

מע ני תתקסח )ילקט רמז   ב רק  רה(קהלת א ר חנינא  רי  אמר : ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לי. נתקיימה אף ְְְְִִִֶַַַָָמד י

הר העלה עה דהלמד  זי"ע, הב והרי "ח  מל הא תינר מברי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זה, לפי ח ל. ים ט נה אלף  למד  ,דק ת  דְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה

ל  לתן  כה הרי  ,דק ת  דה הר  עת  ללמד  זה  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאם

ציקים א רחת  על ל ח  על בנסף  ה ריאה. ימי  אלפין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהית

המחה ) לד(ער מצוה )הבאר  פ(וכל ער מחה, אלף ,הנעה ל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"ההר  – הר "י רת במחה   ד ק ת למד יהדי א ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹיצא 

נה  מלין ל לער אחת  עה עלה " ד ל)ה הח ימי  ט .(לד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מאה  ווה ת עה דה זהר  יד הל ס מאה, פל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹבירים

בלימ ד וח ב צא  רה. נה 28.000 אחת נה רה!!!!! נה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹמלי ן 

הא,  ר דה את מ ח א ה  נה כל ת, דה ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהזהר 

ה'". [כ "ח ] ח נא יג ל "ועה הסק את ְְְִֵֶַַַַָָָֹמקם

חייכתב[ג] לישועה"החפ "צפית א)בספר נת(פרק דרבי באבות דאיתא וידוע :
היא כעת יתבר הש ועבודת בצער, שלא פעמי ממאה שקול בצער אחת דפע
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הרשב"י השפעות

 א בנח ועד רה, נה מלין מאה וה קד ת אחת עה :ראְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

  מים רה מח ות אמים ח ים ואי וזה רה, ח ים ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָ

.מתלנ ונחת ן ימצא אחד  ל בכ , מְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָל

אני  גּ בּ וֹ ר יאמר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַהחלּ ׁש 

מלי ן הע  לנ  י י ם, עת 10 מדים אברכים 10,000 : עצמ ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

עה  רק מד  קטן ילד אפיל  א ט יהדי  וכאר רה, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָנה

ל ק ה ואם רה. נה מלין ווה ן ם ,דה זהר ת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָאחת

10 מדים אברכים 10,000 מ] נה, מלי ן למאה זכית אז ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָללמ ד 

ימים מאה  מ ים יאל ][ד]עת הביא ברי  נ יקיים  ד'וכ) ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

את י') להביא לזה לזת יכ ל יהדי וכל אני ", ר יאמר  הח"ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ

רחמים. ְֲִִַַַָהיח

י "ח )חז"ל אמר ה ' רק יד,(אבת  על  א חטא  אין הרים את המזה ל , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ועברה,מןחטא מןחטא  בניחר ן וגם אני "והייתי : מ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָ

כא )"חאיםלמה סק א ' רק  א' ר:(מלכים  חסרים.. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

החר ן?ב ה את נלים  ה  העברה? את נתן  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

האריז"ל ,תב  הדכתבי רת י ד  ידי רת מת ה על לנ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מעידים הנגלה, כבר  עין , עין זה את לראת זכים  לנ  רנד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

 דב מ ף עמ אחרי טים, יהדים ואפיל הללים ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַאברכי 

רה נפלאים חים לח מחם מתרחב לם נפח  דה ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹהזהר 

מציינים  חירים לח ר  וזכ .[ה]הד ה, ְְְְִִִֵַַָָָ

שואל[ד] אלוקי ה' "מה הפסוק: על הקדושי חז"ל דברי את זה על להמלי ואפשר
בשבת זוה"ק אחת שעה שבלימוד מאה. אלא מה תקרי אל ליראה"... א כי מעמ
עשר הלומדי אברכי אלפי עשרת של תורה לימוד של ימי למאה ל יחשב

.ביו שעות
הקדוש[ה] הזוהר בלימוד ומתגלה  טמו הגנוז" ה"אור שהרי זה לכל זכו ובוודאי

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

הרשב"י השפעות

לנ! נמצאים אנ  הב את ים ידעים ילד מה ידע [ו]מי !!! ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הלם, עליהם יחאי ן מע ן ורי הביא, ה אל , ינר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמה

 למד  א ורק רחמי, גלתא מן יפקן הז הר ספר  רק ,לנ ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמים

.דה הזהר  הא נח  תבת   צלי דה ְְִֵֶַַַַַַַָָָֹזהר

אנייק ל המי ף ים  ל ללמד ונתחיל יחד  לנכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָונתאחד

ולמע ללמ ד ם אפר  וזה י ם, ת י רק  ל קח ה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזהר ,

 נייק למען אחת עה נלמד   ד ק ב ת  טלפן, הזהר" "קל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

הד ה  יתר ,[ז]הכינה ה ם בעזרת זר ת , ל מעלינ לית ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

א ספרא הר"י, תב מ רחמים , לגאלה ונזה ורעת, ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָק ת 

רחמי, גלתא מן רחמים.יא ר:יפקן הלת  מן נצא הה ספר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

 כמ,טירתל סמ וי  ער על   כב דה "הר לנ ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

זיע"א: יצחק חזקה רי לבנ אמר אר צאה מעין  לנ ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהאיר

לחרת, י ראל עם יצא הלה ותבי  דה הזהר זכ ת אני  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ"ידע 

מה הד "ורת ..."צדקינ מ יח יאת  לתינגא ליים זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָבל ד 

עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש וקד (ספר ציק תא ל האחרנת מ תיו . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מה הד "ותרת לקיימן. מפציר ת עלנן, בע ת עלם, ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָמרחפת

מזמנכם  הקדי .לאלקינ ר  ד ר קרא  והל עליה ?!"... ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיהא

–  ל הר להצלת העם, יעת ביל מים, לם ים כל ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָהקר 

בגמת. ְְְִִַָר חנת

ה ּמ ׁש יח!!! את נביא ש"ח מאוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְבּ חמׁש 
ונרא !רתי, דל הם  ק ב"ה אן  לנ פים ימתא נ יר ן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

ספרי 100 יקנה אחד ל  אר מים!!! בד הרת למען ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאן 

של[ו] דברו נשמע (שליט"א)וכבר אלישיב שלו יוס רבי הצדיק הגאו מר
זכויותזצוק"ל וצריכי ,העול ממלחמת יותר ח"ו מסוכ להיות יכול היו שהמצב ,

ומצוות. בתורה ולהרבות ישראל, בע גדולות
מ[ז] מעשה ידוע זי"ע,וכבר צדקה יהודה רבי שבילדותוהגאו ,יוס פורת ישיבת ראש

ברכת לקבל בא שני 10 זי"ע[כב אמת" "האמרי מגור ישהאדמו"ר מה מפני ושאלו ,
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ובת כלה היא ששבת כנודעבידו, כלה קישוטי 24 שיהיה צרי ולכלה – לישראל זוג
."ח הקדושה.]ליודעי השכינה היא העליונה הכלה לקשט ראוי ביותר ובשבת [א"ה:
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עליה"? 158)יהא עמ' הר"ש וקד (ספר ציק תא ל האחרנת מ תיו . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

מה הד "ותרת לקיימן. מפציר ת עלנן, בע ת עלם, ְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָמרחפת

מזמנכם  הקדי .לאלקינ ר  ד ר קרא  והל עליה ?!"... ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיהא

–  ל הר להצלת העם, יעת ביל מים, לם ים כל ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָהקר 

בגמת. ְְְִִַָר חנת

ה ּמ ׁש יח!!! את נביא ש"ח מאוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְבּ חמׁש 
ונרא !רתי, דל הם  ק ב"ה אן  לנ פים ימתא נ יר ן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

ספרי 100 יקנה אחד ל  אר מים!!! בד הרת למען ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאן 

של[ו] דברו נשמע (שליט"א)וכבר אלישיב שלו יוס רבי הצדיק הגאו מר
זכויותזצוק"ל וצריכי ,העול ממלחמת יותר ח"ו מסוכ להיות יכול היו שהמצב ,

ומצוות. בתורה ולהרבות ישראל, בע גדולות
מ[ז] מעשה ידוע זי"ע,וכבר צדקה יהודה רבי שבילדותוהגאו ,יוס פורת ישיבת ראש

ברכת לקבל בא שני 10 זי"ע[כב אמת" "האמרי מגור ישהאדמו"ר מה מפני ושאלו ,
ותשובתו וחזר ,הספרדי לחכמי לשאול צדקה הגר"י והל ,פרקי 24 שבת למסכת

ובת כלה היא ששבת כנודעבידו, כלה קישוטי 24 שיהיה צרי ולכלה – לישראל זוג
."ח הקדושה.]ליודעי השכינה היא העליונה הכלה לקשט ראוי ביותר ובשבת [א"ה:
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ש "ח , 500 הל  ס לספר , ש"ח חמ הרן מחיר פח ת זהר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹני

 וכ לי אית חברא וחברך העיר, לכל ולחברים, לחה זה את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָויחק

מחתיהם, ני עם ביחד יהדים , מלי ן ל ני ניע  מ א  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָס יעא

ע ר  נים וה  מלי ן ני פל  נפת 6  י מחה ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ[מינימ ם

מבן  ע ה , דה ז הר למדי  יראל עם  לכל נ יע וכ יהדים ], ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלין

למיליארי  תינזכ את מכיל י חרן  לידי  איב לא הרים ז י  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻאי

אחרנה האה  ד ה ז הר תב   כמ קץ , אין עד רה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻע ת 

היחידה העצה המקלים וכתב הד ה, הרה ב ח  זכת רק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻבא

מג ג ג מלחמת הזהר [ח]להצל  ולד הד  רת ללמד היא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

היח. מיע  מ ד ו כף  ראנה, דְִִִִֵֶַַַַַָָָָָה

חניכ מיחד עם  מח ,נ עם ילמד אב קטים, על דלים להזהיר  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָֻ

יחר   יי ים , אין דיים אין אם הרי , למיד עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמלד 

הד ורת לללים, לייבת רה, ללמדי מ ערתם, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָלמדם

הקמה  מל כ א תב מ עלה  מ ני  להי ת  ונז ה נפה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקל

זצ"ל, קאריץ  נחס רי  סק  כבר זהר. יק ני על רלבא צרי מלד  ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

 ילהמ ויכל חים", "עץ  חינת הא  ז הר, ל למידים,נמה למד  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לינק, יר כל  נ תן הרב  זה אמית .י נמה מניח  זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

 כחינ עם הד לים ,לנ כ נתגייס  א הבר,  ידינ הב, את לת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

נערים, עם זקנים יננים, ציקים טים, עם אנים  ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָהט ים,

גימטרא[ח] דה הר מתאחדי בעת(1679)יראל ב ת מני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹֻ
ל"סתה כיוז יראל, על חפפת הדה הכינה ,"מי עליה ה' וענ"] .ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹימי
לירחי תיחה ר היה מיד כמ ע"ח, יבמת ירלמי ע] נק", בי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלראי

זיע"אה עזרי" "אבי על מרע התאחדת בזכת ,[האט סנת על הה, הסק את ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלינ צתה הרה מ ועד מגג, ג מלחמת נצל ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיראל
הפסק. לי הבע ל דה ההר את ללמד ביח  ,ימי בעת ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻת

יתה תב סה: מהימנתא צא דוה ההר ח')לד סק ק"מ "ה(רק ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

בירלמי נק". י לראי סתה יעתי עז ע"ח)'אדני  בר(יבמת :אמר ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ינה, בחינת הה ל כדה ליהמק וכתב ג. ל קנ זה נק" י" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחר
ד דה ההר  כמ מהימנתא, בצא ניה על החפפת א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהקראת
מיל נק י מג מס מהימנתא, וצא לסכ נחב ינה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָבחינת

מגג ג ערבת)מלחמת .(י ְֲִִֵֶֶַָָ

הרשב"י השפעות

התחיל רן, ית ל ינ קת עם מל דים חרים, עם  יע רים  ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָמידי

ונפעל  , דה הזהר  יד את לקיים ולע ת  למר ללד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָללמ ד

רחמים. צדקינ מיח  את להביא  לקרב ז דרְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

הרתי אמר בר יעיההיקרים, ג )ביא סק י "ב מים (רק "אבם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ידע א ורחמים, יעה צריכים נ היעה". מ עיני  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֻן 

הרכת  ל  י הד [ט ]נדע הד זכת ונפלא ת נ ים והיעת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

, דה ז הר עליו אמר די עד ועצם רב  ח זי"ע הר "י י ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהה,

י חאי ר מען רי את ה ם לנ נתן  אא  סיני רה נ נה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹא

ה רה לע לם ותאיר  תה  , נ( רמ"א ף נחס רת .(זהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ואפ הר"י  לנ מת להתקר כל רגע  כל ה ט רנד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

טבה לכם ייר  זי"ע הר"י  בואי נפלאת, ליעת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָולזת 

הרכת  מ קר  על [י]ות מ מ יל מגן דה הזהר  דע , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ואס נת. עים מנע ֲִִֵַַַָהרת

קד !מ רי  קהל ורתי  ְַַַָָָ

מים?עד אבינ על נח ס  לא היא גלתא? כינא הא מתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

םמלה לבא , ר צה הא ,אלינ מתח ן  ירים מתלל היח  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

!!!נ רק לי  זה וכל ,לגאלנ רצה רְְְֳִֵֶֶַַָָָָָית

עצהמה לנ  נתנ זיע"א והר"י הביא ה אל ,ינר מה  העצה? ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

בא  נזה וכיצד הא ה, לקרב עת מה מ עילה קה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻט בה

מ ד. ִֵֶָכף

הם.יקרים !אחים עזרת מ ד כף ,תא להביא יכ לים יחד   נ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

יראל .אחדת באהבת  ְְְְֲִֵַַַָ

רה[ט] ב')תב כ"ח ברי)ירא הא"ה "יגוה האה הללת ל עלי בא" : ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
לנמתה 'הרה 'מדיל 'נאבת: ונתקר רה נדק אר אר: ,ד' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

,דה ההר למדי אנ עלינ יכריז מימ ,דה ההר לד זי"ע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהר"י
בב"א. למה ולגאה רה התבת הרכת לכל נזה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻאז

רחנת[י] הצלחת ועד !לילדי רכה נקל! רנסה טב!  רצה אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָל
עליו הר"י נמת את עליו ילהמ אפרת ואחד אחד לכל י וכא ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָבגמת,

עניניו. כל יצליח ואי  ידי ועל ,תזכ לערר לְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָה



הרשב"י השפעות

ש "ח , 500 הל  ס לספר , ש"ח חמ הרן מחיר פח ת זהר  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹני

 וכ לי אית חברא וחברך העיר, לכל ולחברים, לחה זה את ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָויחק

מחתיהם, ני עם ביחד יהדים , מלי ן ל ני ניע  מ א  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָס יעא

ע ר  נים וה  מלי ן ני פל  נפת 6  י מחה ל ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ[מינימ ם

מבן  ע ה , דה ז הר למדי  יראל עם  לכל נ יע וכ יהדים ], ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלין

למיליארי  תינזכ את מכיל י חרן  לידי  איב לא הרים ז י  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻאי

אחרנה האה  ד ה ז הר תב   כמ קץ , אין עד רה ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻע ת 

היחידה העצה המקלים וכתב הד ה, הרה ב ח  זכת רק ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻבא

מג ג ג מלחמת הזהר [ח]להצל  ולד הד  רת ללמד היא, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

היח. מיע  מ ד ו כף  ראנה, דְִִִִֵֶַַַַַָָָָָה

חניכ מיחד עם  מח ,נ עם ילמד אב קטים, על דלים להזהיר  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָָֻ

יחר   יי ים , אין דיים אין אם הרי , למיד עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמלד 

הד ורת לללים, לייבת רה, ללמדי מ ערתם, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָלמדם

הקמה  מל כ א תב מ עלה  מ ני  להי ת  ונז ה נפה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָקל

זצ"ל, קאריץ  נחס רי  סק  כבר זהר. יק ני על רלבא צרי מלד  ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

 ילהמ ויכל חים", "עץ  חינת הא  ז הר, ל למידים,נמה למד  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לינק, יר כל  נ תן הרב  זה אמית .י נמה מניח  זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

 כחינ עם הד לים ,לנ כ נתגייס  א הבר,  ידינ הב, את לת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

נערים, עם זקנים יננים, ציקים טים, עם אנים  ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָהט ים,

גימטרא[ח] דה הר מתאחדי בעת(1679)יראל ב ת מני ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹֻ
ל"סתה כיוז יראל, על חפפת הדה הכינה ,"מי עליה ה' וענ"] .ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹימי
לירחי תיחה ר היה מיד כמ ע"ח, יבמת ירלמי ע] נק", בי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלראי

זיע"אה עזרי" "אבי על מרע התאחדת בזכת ,[האט סנת על הה, הסק את ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עלינ צתה הרה מ ועד מגג, ג מלחמת נצל ,דה ההר לד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיראל
הפסק. לי הבע ל דה ההר את ללמד ביח  ,ימי בעת ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻת

יתה תב סה: מהימנתא צא דוה ההר ח')לד סק ק"מ "ה(רק ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

בירלמי נק". י לראי סתה יעתי עז ע"ח)'אדני  בר(יבמת :אמר ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ינה, בחינת הה ל כדה ליהמק וכתב ג. ל קנ זה נק" י" ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחר
ד דה ההר  כמ מהימנתא, בצא ניה על החפפת א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהקראת
מיל נק י מג מס מהימנתא, וצא לסכ נחב ינה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָבחינת

מגג ג ערבת)מלחמת .(י ְֲִִֵֶֶַָָ
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התחיל רן, ית ל ינ קת עם מל דים חרים, עם  יע רים  ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָמידי

ונפעל  , דה הזהר  יד את לקיים ולע ת  למר ללד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָללמ ד

רחמים. צדקינ מיח  את להביא  לקרב ז דרְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

הרתי אמר בר יעיההיקרים, ג )ביא סק י "ב מים (רק "אבם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ידע א ורחמים, יעה צריכים נ היעה". מ עיני  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֻן 

הרכת  ל  י הד [ט ]נדע הד זכת ונפלא ת נ ים והיעת ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

, דה ז הר עליו אמר די עד ועצם רב  ח זי"ע הר "י י ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהה,

י חאי ר מען רי את ה ם לנ נתן  אא  סיני רה נ נה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹא

ה רה לע לם ותאיר  תה  , נ( רמ"א ף נחס רת .(זהר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ואפ הר"י  לנ מת להתקר כל רגע  כל ה ט רנד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

טבה לכם ייר  זי"ע הר"י  בואי נפלאת, ליעת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָולזת 

הרכת  מ קר  על [י]ות מ מ יל מגן דה הזהר  דע , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ואס נת. עים מנע ֲִִֵַַַָהרת

קד !מ רי  קהל ורתי  ְַַַָָָ

מים?עד אבינ על נח ס  לא היא גלתא? כינא הא מתי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

םמלה לבא , ר צה הא ,אלינ מתח ן  ירים מתלל היח  ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

!!!נ רק לי  זה וכל ,לגאלנ רצה רְְְֳִֵֶֶַַָָָָָית

עצהמה לנ  נתנ זיע"א והר"י הביא ה אל ,ינר מה  העצה? ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

בא  נזה וכיצד הא ה, לקרב עת מה מ עילה קה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻט בה

מ ד. ִֵֶָכף

הם.יקרים !אחים עזרת מ ד כף ,תא להביא יכ לים יחד   נ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

יראל .אחדת באהבת  ְְְְֲִֵַַַָ

רה[ט] ב')תב כ"ח ברי)ירא הא"ה "יגוה האה הללת ל עלי בא" : ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
לנמתה 'הרה 'מדיל 'נאבת: ונתקר רה נדק אר אר: ,ד' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

,דה ההר למדי אנ עלינ יכריז מימ ,דה ההר לד זי"ע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהר"י
בב"א. למה ולגאה רה התבת הרכת לכל נזה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻאז

רחנת[י] הצלחת ועד !לילדי רכה נקל! רנסה טב!  רצה אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָל
עליו הר"י נמת את עליו ילהמ אפרת ואחד אחד לכל י וכא ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָבגמת,

עניניו. כל יצליח ואי  ידי ועל ,תזכ לערר לְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָה
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 רה.עלינ ע ת מליני להר ת ְְְְִֵֵַָָ

הד.ולזת זהר  ל ד רק יכלים זה , לכל ְְְְְִִִֶַַַָָ

לקם ורתי ,מ רי מתאר נים רחמים הא ה את לקרב  רצים נ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻֻ

זי"ע. הר "י ל נח  תבת ההדים ל את לכס הרמח"ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹנת

חצי א עה עצמ על יח  אחד  וכל  עלמי טלפן  קו מתאר ן  ן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל 

אחד ים דה זהר  סמי אלף להף ים החת )עה ,(לכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אהבה. מ למען ואחדת אהבה  היהדים ל  ְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָלהתח ר

על רטים יראל, עם להלת העלמי העד חברי אצל לקל  אפר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

יצ"ו . העלמי" ההר "מפעל דה הארן  ְְְִִִֵַַַַָָָָֹידי

ה'  ר ליט"א מאלי  ניה הרב  המקל היק האן כינ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

מז ה והרב  יר לים, לם" "נהר המקלים ייבת  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֻרא

זהר  ל  סטים עת  ציאה ליט "א, רא בן  נחס רי העלמי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרים

 וכ מסבסד, מחיר , דה ללן  רם עם מיחדת מהד רה  דְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻה

אמר  זה על , דה ז הר להבין ללמד  להתחיל כף יכל  אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל

בזה מימה, נה ללד ל ע לה אחד  מאמר  יבין אם :מל הא  ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל

לכ ת. ראנה הבים עלה, מ ני להית ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָיזה

הּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר בּ לּמ וּ ד  והתחזּ קוּ ת מוּ סר  לל ּמ וּ ד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ רר וּ ת 
אלּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימים

בהערת ימי מע רת ים ל  ללמד  נהגים מים  יראי בה  ימי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

רק רקים, ע רה    בה  הלכת מהרמ"ם אחד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָרק

לי ם. ְֶָאחד

יסףע ד ה רי תב( ס"ו תר"ג  מט"א(סימן ד'), מסר (סי ' ספרי ללמד   , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

החים וכף בה, ימי ררה(סק"י )ע רת מנה מביאים (סק"ב ), , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ינה.  ינר ל הבה ארת המים א ה קרא תב " הראְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הר ונהגז הני ספר את לסם ללמד  נביאים ני  י ראל ני עם ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

הד ת. האדרת את ללמד וכן , דְְְְִִֵֶַַָָֹה

תבאפרים ציקים(ס"ד )ה ה אר  ב'), סעיף  ל"ו חים(סימן תר"גר ח (סימן ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ד') המים.את  א פרט קלה ללמד חב חכם למיד  ל ,ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
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הנּ סּת ר בּ חלק גּ ם לעסק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
ח יםתב  ארח ער א )לחן  סעיף עדר"ת  לנר ,,(סימן  מר ותב מדליקין  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ

אליעזר הק זה צ"ט)על הדה,(נינא לרה ר מזים הר ת , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

 ר,וי סה חלק ם לעסק צריכים הס ר, וחלק הגלה חלק רה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

זה רק להסק ואין  ,[ דה ז הר [הלאים חסידת ספרי  הינְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

הא  חב בזה חנן  א מר  לא ציק ל ארצייט  א לרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹסע 

רכי י על להתנהג  חסידת ספרי ללמד  י אא  דל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹחסיד 

וצ  זרז הד ים למידיו וכל ט ב  ם העל ד ע  [אר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיקים,

, דה הז הר לד ולעסק ללמד הטים עם האנים היהדים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָֹֹלכל

לזת  אפר אי  פ ס ועד הע לם מ ף מהדהדת אמרה מתם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָועד

ל  הה דה הד לי  רית הם  ואהבת טהרה מים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָליראת

הדים  בריהם את הלם ה הר אר ספר ראה נא ל ,דה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהזהר 

.[נצמא ְְְְִֶַותרוה

זי"ע ּפ תי ּה  יהוּ דה  ר בּ ינוּ  האלוֹ קי המקוּ בל  הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהגּ אוֹ ן
וּ ב נּ סּת ר בּ נּ גלה ספרים  הרבּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמחבּ ר

מהâ הק ְַָָ
–רי תרי"ט  נת גדד  נ לד  בל. מקלי מ דלי  תה יהדה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ

.'942 – תש"ב נת יר לים נפטר   '859ְְִִִִַַַָ
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 רה.עלינ ע ת מליני להר ת ְְְְִֵֵַָָ

הד.ולזת זהר  ל ד רק יכלים זה , לכל ְְְְְִִִֶַַַָָ

לקם ורתי ,מ רי מתאר נים רחמים הא ה את לקרב  רצים נ ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻֻ

זי"ע. הר "י ל נח  תבת ההדים ל את לכס הרמח"ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹנת

חצי א עה עצמ על יח  אחד  וכל  עלמי טלפן  קו מתאר ן  ן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל 

אחד ים דה זהר  סמי אלף להף ים החת )עה ,(לכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אהבה. מ למען ואחדת אהבה  היהדים ל  ְְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָלהתח ר

על רטים יראל, עם להלת העלמי העד חברי אצל לקל  אפר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

יצ"ו . העלמי" ההר "מפעל דה הארן  ְְְִִִֵַַַַָָָָֹידי

ה'  ר ליט"א מאלי  ניה הרב  המקל היק האן כינ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

מז ה והרב  יר לים, לם" "נהר המקלים ייבת  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֻרא

זהר  ל  סטים עת  ציאה ליט "א, רא בן  נחס רי העלמי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרים

 וכ מסבסד, מחיר , דה ללן  רם עם מיחדת מהד רה  דְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻה

אמר  זה על , דה ז הר להבין ללמד  להתחיל כף יכל  אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל

בזה מימה, נה ללד ל ע לה אחד  מאמר  יבין אם :מל הא  ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעל

לכ ת. ראנה הבים עלה, מ ני להית ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָיזה

הּק ד וֹ ׁש  הזוֹ הר בּ לּמ וּ ד  והתחזּ קוּ ת מוּ סר  לל ּמ וּ ד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ רר וּ ת 
אלּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימים

בהערת ימי מע רת ים ל  ללמד  נהגים מים  יראי בה  ימי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

רק רקים, ע רה    בה  הלכת מהרמ"ם אחד  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָרק

לי ם. ְֶָאחד

יסףע ד ה רי תב( ס"ו תר"ג  מט"א(סימן ד'), מסר (סי ' ספרי ללמד   , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

החים וכף בה, ימי ררה(סק"י )ע רת מנה מביאים (סק"ב ), , ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ינה.  ינר ל הבה ארת המים א ה קרא תב " הראְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הר ונהגז הני ספר את לסם ללמד  נביאים ני  י ראל ני עם ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

הד ת. האדרת את ללמד וכן , דְְְְִִֵֶַַָָֹה

תבאפרים ציקים(ס"ד )ה ה אר  ב'), סעיף  ל"ו חים(סימן תר"גר ח (סימן ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ד') המים.את  א פרט קלה ללמד חב חכם למיד  ל ,ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הרשב"י השפעות

הנּ סּת ר בּ חלק גּ ם לעסק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
ח יםתב  ארח ער א )לחן  סעיף עדר"ת  לנר ,,(סימן  מר ותב מדליקין  ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֻ

אליעזר הק זה צ"ט)על הדה,(נינא לרה ר מזים הר ת , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

 ר,וי סה חלק ם לעסק צריכים הס ר, וחלק הגלה חלק רה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

זה רק להסק ואין  ,[ דה ז הר [הלאים חסידת ספרי  הינְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

הא  חב בזה חנן  א מר  לא ציק ל ארצייט  א לרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹסע 

רכי י על להתנהג  חסידת ספרי ללמד  י אא  דל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹחסיד 

וצ  זרז הד ים למידיו וכל ט ב  ם העל ד ע  [אר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיקים,

, דה הז הר לד ולעסק ללמד הטים עם האנים היהדים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָֹֹלכל

לזת  אפר אי  פ ס ועד הע לם מ ף מהדהדת אמרה מתם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָועד

ל  הה דה הד לי  רית הם  ואהבת טהרה מים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָליראת

הדים  בריהם את הלם ה הר אר ספר ראה נא ל ,דה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהזהר 

.[נצמא ְְְְִֶַותרוה

זי"ע ּפ תי ּה  יהוּ דה  ר בּ ינוּ  האלוֹ קי המקוּ בל  הּק ד וֹ ׁש  ה צּ דּ יק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהגּ אוֹ ן
וּ ב נּ סּת ר בּ נּ גלה ספרים  הרבּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמחבּ ר

מהâ הק ְַָָ
–רי תרי"ט  נת גדד  נ לד  בל. מקלי מ דלי  תה יהדה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
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הּק דוֹ ׁש  ספר על הסּכ מה לּת ן העליוֹ ן מעוֹ לם בּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
הרקח ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַיין

א א ר ירלים, הני מי יראל, לארץ תה יהדה רי  עלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עדס . אברהם רי האן  הרב רדהלב יה רי  ה דל ה אן (מכדיו ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ירלים ) יעקב" "קל י יבת  רא ליט"א  ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹעדס

הטריחרי "מ ע התרת: תא ואל  הרא י ב ד  לק יהדה ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָ

חב  "דבר עדס: הרב ל היב  לברני ?" לבא עצמ את  דבְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תה. הרב אל הבר?" מה"  "אלי אתי ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹמאד 

 ד ב"סהד לא ועדין  ז טא והאידרא רא  האידרא  על ר תב ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

חמ לפני   רה את "תבי  תה הרב ענה  "ן"  "?תְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָא

בר  י זה? רי על  רת בד למעלת יד ע  מ ין  א נה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָע רה 

." על ידע ור י מ רי אבי אדני ורק מעלם' אדם לם יתיו לא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹזה

ר הרב  מען רי האלקי הא אליו נגלה י  ל סר  עדס אברהם ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

יג תזכ הרבים י חאי "מים  : ל אמר  וכ חלם, אמן  עלינ ן ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

יהדה ם עצם מק ל דל  רב מבל, ארי לירלים לעלת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻצרי

וזה ח רי. ז טא" וה"אידרא רא " ה"אידרא על ר תב א ר  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָתה,

ציא עליו להיע  אב . יסהד ולא  ח אמ נמצא נים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹה

החלם  אמת את לוא  ד ב אל אתי ן על  זה", ל ולעזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא ר

הר ים. את להדיס  דב על ְְְְְִִִֵֶַַַַַלהיע

להציאענה רציתי ולא לימים, הייתי "צעיר ואמר: תה יהדה ר י ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָֹ

והנני לפר י, מסימים מה מים י לי, רר עת א ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאר ,

הדס  נים ל לאחר רק א קרב ". לאר  ציאא הם ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻעזרת

ו ם  בבל גדד לעיר  לחזר  תה הרב נאלץ מחל ת ל ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהפר,

האידרת. על רה הדסת ְְְְִִֵַַַַָָָנ למה

הּכ ּפ וּ רים יוֹ ם עד אלוּ ל חוֹ דׁש  בּ כל האדרוֹ ת את ילמד אחד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָּכ ל
 רא האידרא ספר  כ חי  מירן , להית זכיתי תשע"א ה נה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אז  ,דה ז הר הני  את הני ם מי אחרי  , ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹללמד

ולא  וחי הדת, האידרת את בה ת לסם ם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹרציתי

עם  האידרא  ספר את לידי   נ ז מים עד  אחד, ספר אפ ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמצאתי

הרשב"י השפעות

במחה ען ללמד  והתחל י זה על מחי  מאד הרקח, יין  רְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ילמד אחד ל  תב מצאתי ום הפלא , ר עם האידרא את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹד לה

וי הדת, האידר ת את הרים ים עד  אלל  חד ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹכל

ע "ה  לה וד אמר מ קס"ב )ו מחי קי"ט רק על (הים אנכי  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רב . לל מצא ְְִֵֶָָָָאמרת

סוֹ דוֹ ת יוֹ דעים ׁש אינם ואלּ וּ  – הּק בּ לה חכמת ללּמ וּ ד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת
סיני הר על עמדוּ  א ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

היקהק מת האן האלקי הקל להרב  יהדה " לחם  "ית ספר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ברי את מביא לברכה: ציק זכר  תיא יעה מ ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיא דה

סיני". ט רא קיימי  הו "אינן האמת חכמת לעסקים  הרא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהזהר

קנב.)העלתבזהר קיימי (ף  הו אינן האמת חכמת לעסקים קרי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

סיני , אין טרא עאה, מלא עבדי  חימין :נל וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

כא  ערא  איהי נמתא , א א מסלי  לא סיני, טרא  קיימְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

.נל אן עד .' וכ  מ ְְְַַַָָָארייתא

עיק:[ונכ ב אמר  ,צד רהה סדת י דעים אינם אתם  מ מע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

סיני]. הר על עמד ְִַַַָֹלא 

היונראה האלקים לקראת יראל  צא תחה י נת בא ר לי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

 עמד ו נעו העם  "ורא  נאמר:  ואחר ההר תחית ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻמתי בים

והיה .תוימ האת הד לה הא אכלם ן יראים הי י ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹמרחק",

לז ז  רצ ולא  הכינה לקראת מחים ים הי מהעם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹמקצת

מה הא  ועליהם ,מ תימ אם אפיל מרחק לעמד הראן ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקמם

סיני, טרא  קיימ אין  הזר הר ועמדתב נע ולא  למר ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹ

לחכמת  זכים הם ולכן  סף  ועד  מ ח ה סיני טרא עמד א א ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמרח ק 

עים האמת . הם ן מרח ק ועמד העם עם נע אר המת ואתן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

אכלם  ן מ ראתם האמת לחכמת מרחק ועמדים  סים ע ה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹם

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

דמאריהוֹ ן  רזא  דּ ידעי  ּכ אינ וּ ן אינוּ ן  בּ כל ּפ נימאה אתר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵלית
יוֹ מא בּ כל בּ ה וּ  לאתדּ בּ קא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוידעי

רהם חי קל :)זהר אמר(ף אינן : אינן כל נימאה אתר ולית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ימא, כל ה לאתקא וידעי דמאריהן  רזא תיב,ידעי אין על  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ



הרשב"י השפעות

הּק דוֹ ׁש  ספר על הסּכ מה לּת ן העליוֹ ן מעוֹ לם בּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרׁש בּ "י
הרקח ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַיין

א א ר ירלים, הני מי יראל, לארץ תה יהדה רי  עלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עדס . אברהם רי האן  הרב רדהלב יה רי  ה דל ה אן (מכדיו ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ירלים ) יעקב" "קל י יבת  רא ליט"א  ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹעדס

הטריחרי "מ ע התרת: תא ואל  הרא י ב ד  לק יהדה ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָ

חב  "דבר עדס: הרב ל היב  לברני ?" לבא עצמ את  דבְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

תה. הרב אל הבר?" מה"  "אלי אתי ְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹמאד 

 ד ב"סהד לא ועדין  ז טא והאידרא רא  האידרא  על ר תב ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

חמ לפני   רה את "תבי  תה הרב ענה  "ן"  "?תְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָא

בר  י זה? רי על  רת בד למעלת יד ע  מ ין  א נה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָע רה 

." על ידע ור י מ רי אבי אדני ורק מעלם' אדם לם יתיו לא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹזה

ר הרב  מען רי האלקי הא אליו נגלה י  ל סר  עדס אברהם ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

יג תזכ הרבים י חאי "מים  : ל אמר  וכ חלם, אמן  עלינ ן ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

יהדה ם עצם מק ל דל  רב מבל, ארי לירלים לעלת ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻצרי

וזה ח רי. ז טא" וה"אידרא רא " ה"אידרא על ר תב א ר  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָתה,

ציא עליו להיע  אב . יסהד ולא  ח אמ נמצא נים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹה

החלם  אמת את לוא  ד ב אל אתי ן על  זה", ל ולעזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא ר

הר ים. את להדיס  דב על ְְְְְִִִֵֶַַַַַלהיע

להציאענה רציתי ולא לימים, הייתי "צעיר ואמר: תה יהדה ר י ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָֹ

והנני לפר י, מסימים מה מים י לי, רר עת א ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאר ,

הדס  נים ל לאחר רק א קרב ". לאר  ציאא הם ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻעזרת

ו ם  בבל גדד לעיר  לחזר  תה הרב נאלץ מחל ת ל ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהפר,

האידרת. על רה הדסת ְְְְִִֵַַַַָָָנ למה

הּכ ּפ וּ רים יוֹ ם עד אלוּ ל חוֹ דׁש  בּ כל האדרוֹ ת את ילמד אחד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָּכ ל
 רא האידרא ספר  כ חי  מירן , להית זכיתי תשע"א ה נה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אז  ,דה ז הר הני  את הני ם מי אחרי  , ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹללמד

ולא  וחי הדת, האידרת את בה ת לסם ם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹרציתי

עם  האידרא  ספר את לידי   נ ז מים עד  אחד, ספר אפ ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמצאתי

הרשב"י השפעות

במחה ען ללמד  והתחל י זה על מחי  מאד הרקח, יין  רְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ילמד אחד ל  תב מצאתי ום הפלא , ר עם האידרא את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹד לה

וי הדת, האידר ת את הרים ים עד  אלל  חד ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹכל

ע "ה  לה וד אמר מ קס"ב )ו מחי קי"ט רק על (הים אנכי  ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

רב . לל מצא ְְִֵֶָָָָאמרת

סוֹ דוֹ ת יוֹ דעים ׁש אינם ואלּ וּ  – הּק בּ לה חכמת ללּמ וּ ד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת
סיני הר על עמדוּ  א ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

היקהק מת האן האלקי הקל להרב  יהדה " לחם  "ית ספר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ברי את מביא לברכה: ציק זכר  תיא יעה מ ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיא דה

סיני". ט רא קיימי  הו "אינן האמת חכמת לעסקים  הרא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהזהר

קנב.)העלתבזהר קיימי (ף  הו אינן האמת חכמת לעסקים קרי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

סיני , אין טרא עאה, מלא עבדי  חימין :נל וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

כא  ערא  איהי נמתא , א א מסלי  לא סיני, טרא  קיימְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

.נל אן עד .' וכ  מ ְְְַַַָָָארייתא

עיק:[ונכ ב אמר  ,צד רהה סדת י דעים אינם אתם  מ מע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

סיני]. הר על עמד ְִַַַָֹלא 

היונראה האלקים לקראת יראל  צא תחה י נת בא ר לי ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

 עמד ו נעו העם  "ורא  נאמר:  ואחר ההר תחית ְְְְְְְֱִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֻמתי בים

והיה .תוימ האת הד לה הא אכלם ן יראים הי י ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹמרחק",

לז ז  רצ ולא  הכינה לקראת מחים ים הי מהעם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹמקצת

מה הא  ועליהם ,מ תימ אם אפיל מרחק לעמד הראן ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמקמם

סיני, טרא  קיימ אין  הזר הר ועמדתב נע ולא  למר ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹ

לחכמת  זכים הם ולכן  סף  ועד  מ ח ה סיני טרא עמד א א ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמרח ק 

עים האמת . הם ן מרח ק ועמד העם עם נע אר המת ואתן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

אכלם  ן מ ראתם האמת לחכמת מרחק ועמדים  סים ע ה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹם

האת. הדלה ְֵַַָָֹהא

דמאריהוֹ ן  רזא  דּ ידעי  ּכ אינ וּ ן אינוּ ן  בּ כל ּפ נימאה אתר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵלית
יוֹ מא בּ כל בּ ה וּ  לאתדּ בּ קא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוידעי

רהם חי קל :)זהר אמר(ף אינן : אינן כל נימאה אתר ולית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

ימא, כל ה לאתקא וידעי דמאריהן  רזא תיב,ידעי אין על  ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
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סד ) כל (י עיה הן  מח  מאריהן אינן אין 'וכ ראתה לא עין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

רעי ל עאלין ואין  קיין , עאין ין עאלין  אינן  אין ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָימא,

.'וכ ידהן ימחי מאן ולית ְְְְְִִִֵֵֵֵַָדלעילא 

הוּ א  ּבּ ר ו לה ּק ד וֹ ׁש  בּ ן נקרא האמת בּ חכמת ׁש עוֹ סק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 

האם  ר  דלה ן נקרא הא האמת חכמת עסק  מ מי  ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הר רת ס ף קיא:)תב ם.(ף יעין מהימנא  רעיא ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָ

ליצלן וכן רחמנא  רה  רזי עסקים אינם לאתם המעד הענ ענין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

קדי זהר רמז:)אר חיותא(ף האי  :נ ל וזה מי ,יפיא "ל : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

חכמתא  רזי כל קימא  קל"ה )ואיהי גימטרה יפיא"ל אין (י לכל  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

נ מתא  ד קימא  קיא  חיותא  האי .'וכ י קיימין חכמתא  ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָמפ חאן

ההיא  כפם , מארי חכמתא רזא  ל אל  דין ,ילג מטאת ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָסקא

יכיל  ואי .אגרי לי יהבי הכי  ואדק אבתר רדיף  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָחכמתא

ההא  חת וקימא עיילה, ולא לבר, לי חי אדק, ולא  ְְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָלאד קא 

א ,דפייה נטלי וכד ,כסיפ חיותא,היכלא דהאי תתח רפים ין  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וקימא  אקדת, ולא  ואקדת  ל וא קדן , גדפייה ט י ה ְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻדין

ב  על ואף נהירת. ולא נהירת ימא, כל אדנת והכי קימא , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָולא 

,ל אית טבין מלי עבדין אי ן  עלמא , ההא אגרא לית גין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מאריהן  יקרא לאסלא ם.חכמתא , יעין ,' וכ ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָ

צער ולא ולסל עמים ה גלל ולבא לחזר  צרי אא  זה ענ י  ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ליצלן, רחמנא  היתה וצער הה יזה ע לם א לי זה ספק   וי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ס ד לבא ל מסיק אין  י  הצוה זאת  יקם  הני  ף  מתנְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ל נ:הער , וזה הצות ער  תחת מבאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ה לים לעלם לא  אם ע ה מצות מרמ"ח אחד היא הרה עסק ענין  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ט ב ת רא י  ה א הרה פר"ס עסק ענין ה א ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא

מעת   ד מקם  עד להיג י כל  אר פי מהם אחת כל  ס ד ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָרמז

,דהל רב  ל ולעת אחדלטרח, מצוה חר  הרי  ן עה לא ואם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

עד ת ל ל וצרי הצו ת כל ק לה ד לה היא  רה למ ד  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָל

הרד "ס ל חינת  ד' לנ.טרח אן עד הז ר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ

הרשב"י השפעות

ירמיהמה הביא  ברי  זה נמלצ כ"ב )מאד למת (סימן ב אל  אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ציק איזה על  להסיד התקצים הר עם מדר  הא  ' ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַוכ

תזכ מגן היה מהר אחד  ציק  חסר  על ליצלן  רחמנא  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהפטר

ל  וקאמר וכ'עליהם,  ב אל הביא  אינםה ציקים ל רם לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ולבא לחזר הם מכרחים ן ואם הרד"ס חלקי  ד' כל לעסק  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻזכים

חלקי  ג ' עסק  הא אפיל י חלקים ד ' לדם להלים די  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָגלל

עמים אל יפעל אה ל  "הן  נאמר  ועליו בת ח ידי יצא לא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרד"ס

הדרא . סידא הויא ן ואם גל ל להחזיר בר " עם ל רואפ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

יע ין  אמר ר ת רי זהר ז ר מתל ל  חזר הא  פטר ם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ציק תלא ,להל  בכ כ אמנם , ל סידא  לכם אין ן  ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹם.

ח ב  ואם ו' חסר היא  להל בת י הרס, חלקי  ד' עסק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹבר

הם  הרס חלקי ד' נגד הם הללים ד' עם עמים ד' להל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹבת

י לדמ ארץ  את וראה ע ד  יב לא היק  ה רד"ס. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹגימטרה

מן  לגמרי  ונחסר אמת הדרא  לא סידא ה . יב א לא אר עה  ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל 

הה. ֶַָָהע לם

ה ככים והה זהב  ר בים נים לנ הי אמן , עירנ נה  גדד   עירנ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

זעם, י ם למחסה לחמה לנ הי א ר  והה מחץ מית העיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

ע לם יסד ציק  ד ח יםהראן י סף רי  אלהןחכם רי ן חכם ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ים מה רי האןחכם הרב   ד וני  לברכה . וקד ציק חכםזכר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אא אהרן  מען לברכה.א ארר י  וקד ציק זכר א סי המכה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לב ם המח ר  הם א ציקים ב' אר הללים, ער  על אהרן ני ספר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ

ב מ נה חים  עץ  היה עסקם רב  עירנ נמצאים ערים,הי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

זכתם  והה ,עצמ פני יתמ חדר   לב עסק ה א ואחד  אחד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָל

מ ה... וזה מה זה העיר  על מגים הי ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹֹוצדקתם

וּ להוֹ דיע לידע הדּ וֹ רוֹ ת לחכמי מזּכ רת להיוֹ ת זה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתבּת י
בּ התרלם לעוֹ לם גּ וֹ רמים ורעוֹ ת רבּ וֹ ת צרוֹ ת, ׁש ּכ ּמ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ להוּ דע

הּת וֹ רה רזי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעסק

ה וכתבי להדע להדיע לידע הרת לחכמי  מזרת  להית  זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

רזי  מעסק התרלם לעלם רמים ורעת  ר ת  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָצרת,
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סד ) כל (י עיה הן  מח  מאריהן אינן אין 'וכ ראתה לא עין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

רעי ל עאלין ואין  קיין , עאין ין עאלין  אינן  אין ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָימא,

.'וכ ידהן ימחי מאן ולית ְְְְְִִִֵֵֵֵַָדלעילא 

הוּ א  ּבּ ר ו לה ּק ד וֹ ׁש  בּ ן נקרא האמת בּ חכמת ׁש עוֹ סק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 

האם  ר  דלה ן נקרא הא האמת חכמת עסק  מ מי  ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הר רת ס ף קיא:)תב ם.(ף יעין מהימנא  רעיא ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָ

ליצלן וכן רחמנא  רה  רזי עסקים אינם לאתם המעד הענ ענין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

קדי זהר רמז:)אר חיותא(ף האי  :נ ל וזה מי ,יפיא "ל : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

חכמתא  רזי כל קימא  קל"ה )ואיהי גימטרה יפיא"ל אין (י לכל  ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

נ מתא  ד קימא  קיא  חיותא  האי .'וכ י קיימין חכמתא  ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָמפ חאן

ההיא  כפם , מארי חכמתא רזא  ל אל  דין ,ילג מטאת ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָסקא

יכיל  ואי .אגרי לי יהבי הכי  ואדק אבתר רדיף  ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָחכמתא

ההא  חת וקימא עיילה, ולא לבר, לי חי אדק, ולא  ְְְְְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָָָָָלאד קא 

א ,דפייה נטלי וכד ,כסיפ חיותא,היכלא דהאי תתח רפים ין  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

וקימא  אקדת, ולא  ואקדת  ל וא קדן , גדפייה ט י ה ְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֻדין

ב  על ואף נהירת. ולא נהירת ימא, כל אדנת והכי קימא , ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָָולא 

,ל אית טבין מלי עבדין אי ן  עלמא , ההא אגרא לית גין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מאריהן  יקרא לאסלא ם.חכמתא , יעין ,' וכ ְְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָ

צער ולא ולסל עמים ה גלל ולבא לחזר  צרי אא  זה ענ י  ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

ליצלן, רחמנא  היתה וצער הה יזה ע לם א לי זה ספק   וי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ס ד לבא ל מסיק אין  י  הצוה זאת  יקם  הני  ף  מתנְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ל נ:הער , וזה הצות ער  תחת מבאר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ה לים לעלם לא  אם ע ה מצות מרמ"ח אחד היא הרה עסק ענין  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ט ב ת רא י  ה א הרה פר"ס עסק ענין ה א ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא

מעת   ד מקם  עד להיג י כל  אר פי מהם אחת כל  ס ד ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָרמז

,דהל רב  ל ולעת אחדלטרח, מצוה חר  הרי  ן עה לא ואם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

עד ת ל ל וצרי הצו ת כל ק לה ד לה היא  רה למ ד  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָל

הרד "ס ל חינת  ד' לנ.טרח אן עד הז ר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
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ירמיהמה הביא  ברי  זה נמלצ כ"ב )מאד למת (סימן ב אל  אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ציק איזה על  להסיד התקצים הר עם מדר  הא  ' ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַוכ

תזכ מגן היה מהר אחד  ציק  חסר  על ליצלן  רחמנא  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהפטר

ל  וקאמר וכ'עליהם,  ב אל הביא  אינםה ציקים ל רם לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ולבא לחזר הם מכרחים ן ואם הרד"ס חלקי  ד' כל לעסק  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֻזכים

חלקי  ג ' עסק  הא אפיל י חלקים ד ' לדם להלים די  ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָגלל

עמים אל יפעל אה ל  "הן  נאמר  ועליו בת ח ידי יצא לא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהרד"ס

הדרא . סידא הויא ן ואם גל ל להחזיר בר " עם ל רואפ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

יע ין  אמר ר ת רי זהר ז ר מתל ל  חזר הא  פטר ם ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ציק תלא ,להל  בכ כ אמנם , ל סידא  לכם אין ן  ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹם.

ח ב  ואם ו' חסר היא  להל בת י הרס, חלקי  ד' עסק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹבר

הם  הרס חלקי ד' נגד הם הללים ד' עם עמים ד' להל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹבת

י לדמ ארץ  את וראה ע ד  יב לא היק  ה רד"ס. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹגימטרה

מן  לגמרי  ונחסר אמת הדרא  לא סידא ה . יב א לא אר עה  ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל 

הה. ֶַָָהע לם

ה ככים והה זהב  ר בים נים לנ הי אמן , עירנ נה  גדד   עירנ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

זעם, י ם למחסה לחמה לנ הי א ר  והה מחץ מית העיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

ע לם יסד ציק  ד ח יםהראן י סף רי  אלהןחכם רי ן חכם ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ח ים מה רי האןחכם הרב   ד וני  לברכה . וקד ציק חכםזכר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אא אהרן  מען לברכה.א ארר י  וקד ציק זכר א סי המכה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

לב ם המח ר  הם א ציקים ב' אר הללים, ער  על אהרן ני ספר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ

ב מ נה חים  עץ  היה עסקם רב  עירנ נמצאים ערים,הי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

זכתם  והה ,עצמ פני יתמ חדר   לב עסק ה א ואחד  אחד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָל

מ ה... וזה מה זה העיר  על מגים הי ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹֹוצדקתם

וּ להוֹ דיע לידע הדּ וֹ רוֹ ת לחכמי מזּכ רת להיוֹ ת זה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתבּת י
בּ התרלם לעוֹ לם גּ וֹ רמים ורעוֹ ת רבּ וֹ ת צרוֹ ת, ׁש ּכ ּמ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ להוּ דע

הּת וֹ רה רזי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעסק

ה וכתבי להדע להדיע לידע הרת לחכמי  מזרת  להית  זה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

רזי  מעסק התרלם לעלם רמים ורעת  ר ת  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָצרת,
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לעילהרה  הז ר נים תב  מתאל ואר ענתא  גרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הא הל ללם וקצר יראל צרת וקצר הכינה לת וקצר .' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹוכ

ר צים ואינם האמת חכמת לעסק יכלת ידם  על צארם ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלי

רה  רזי  לעסק  נאי להיח להם הב ע לדם מער ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלמעט

עדם.וסד תיה  יכר רח ם והא  ְְְֲֵֶַַַָָ

ם  על ... יסמ לא  אחד  מ קם המד לפני זן  אר קיא ל  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

דברינ יראה ראה וגם ההיא קם עליה לע ן צרי אא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזכרני 

. א הער ת ודי ם. תב  מה מתיבת היא  א לי י ם ונתי א ר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

י ראל ום יד  דה"ליה לחם  ייני"ית מסכי בר י הרקח "יען "יין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

כ ותלמידיהן רנן לפני והי ז טא ואדרא  רא אדרא תעל בר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

תב  כמ לחם לא  העה אין י ונדע .י ורו"לברכההר נ זכר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

וקרא  ד')זהר רי(ף   לי אית  מאן  :נ ל וזה רעים אכל ס ק על  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לכן  מסכי. יין  ת בלחמי  לחמ לכ וכתב 'וכ עיא אכילה  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָחמרא ,

גן  מה ל בעה לאכל הם לפני להבים ילה לחם ית ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹע יתי

אמת ן   עב את עינינ.ח ה הם  ולי לי אנ בכן עדן. מת נ ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וזאת .תנפ חס ליהדה ן  . ועתנ אל  עה . אלהינ אא ויאמר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹ

וד צמח ואת ארצנ  ותטענ .רינ ז ק ץ  היים מין .עלינ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָורחם

ויגל   נל ימח . עינינ חזינה יפי  מל .ימינ צמיח  מהרה  ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעב

. ימינ מהרה .דנב. אמן רצן יהי ן  ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָ

     
         

    

העם !" בּ גאלּ ת חלק יׁש  ל הגּ עּת י! בּ זכוּ ת"ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואמר:התא ציק ל,עם  בא צ נק יראל עם היח , מל בא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

היח מל יתנן האת עת מחים, ים העם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹפליטת

ויראה   יד ירים לפתע מעיו, לפי ואחד  אחד ל  יבחן ההרת  ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעיניו 

מל ימיע אז חזה, יטוי פליאה עיניהם ירימ לם ,עאצְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

 ת זכ" מסיים: יהדי על אצע  תהפנ ויאמר, ל ק את  ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹהיח

ע  יראה  העם !". גא ת  חלק   י ל על העי! ויהדי יהדי ל ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

.יאת ְִַַָלמען
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הרא ניםבואי  יהי הם , דה זהר מד א יבא , היח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הא ה, רזם חכם יי ר  להם יאמר  מ יח ניו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻלק ל

הלם. נ על בא  ק ם , העלם ְְִִֵֶַַַָָָָָבזכ תכם

בעצמ הלואי  דכב היח ה ארים, ה כים מן  להית זה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻ

יד  נ יקרים, יה דים ן , על  ה עי".  ת זכ" –  עלינ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָיעיד

ר ח נחת לע ת הד ה, ה כינה למען  דקתיכם  הקריב מים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָלם

,ננפ לפת לגרם ,צרנני לי א ר את לקל יחד  אחד  לנ ונל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אמן . ימינ מהרה היח ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמל

ניוכ"הר נב את  נ קם נזה אתגליאכאחד  האי רא "זאה ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

"ילת בסג"רר מיחנ"קראתם וד ן , עינינ ותחזינה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

,חלקנ חי אל זאת בכר , אלקינ והדר "עז " ,ויגאלנ יב א יפי ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמל

י מח ואז ,עלינ תמלכ בד ילה , נמג  רנצ ה ' רח עליו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָונחה

רצן . יהיה ן אמן  ,נמל יעת ,ננפ ותגל , נ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָל
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לעילהרה  הז ר נים תב  מתאל ואר ענתא  גרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

הא הל ללם וקצר יראל צרת וקצר הכינה לת וקצר .' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹוכ

ר צים ואינם האמת חכמת לעסק יכלת ידם  על צארם ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלי

רה  רזי  לעסק  נאי להיח להם הב ע לדם מער ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹלמעט

עדם.וסד תיה  יכר רח ם והא  ְְְֲֵֶַַַָָ

ם  על ... יסמ לא  אחד  מ קם המד לפני זן  אר קיא ל  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

דברינ יראה ראה וגם ההיא קם עליה לע ן צרי אא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזכרני 

. א הער ת ודי ם. תב  מה מתיבת היא  א לי י ם ונתי א ר  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

י ראל ום יד  דה"ליה לחם  ייני"ית מסכי בר י הרקח "יען "יין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

כ ותלמידיהן רנן לפני והי ז טא ואדרא  רא אדרא תעל בר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

תב  כמ לחם לא  העה אין י ונדע .י ורו"לברכההר נ זכר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

וקרא  ד')זהר רי(ף   לי אית  מאן  :נ ל וזה רעים אכל ס ק על  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לכן  מסכי. יין  ת בלחמי  לחמ לכ וכתב 'וכ עיא אכילה  ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָחמרא ,

גן  מה ל בעה לאכל הם לפני להבים ילה לחם ית ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹע יתי

אמת ן   עב את עינינ.ח ה הם  ולי לי אנ בכן עדן. מת נ ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

וזאת .תנפ חס ליהדה ן  . ועתנ אל  עה . אלהינ אא ויאמר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹ

וד צמח ואת ארצנ  ותטענ .רינ ז ק ץ  היים מין .עלינ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָורחם

ויגל   נל ימח . עינינ חזינה יפי  מל .ימינ צמיח  מהרה  ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעב

. ימינ מהרה .דנב. אמן רצן יהי ן  ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָ

     
         

    

העם !" בּ גאלּ ת חלק יׁש  ל הגּ עּת י! בּ זכוּ ת"ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואמר:התא ציק ל,עם  בא צ נק יראל עם היח , מל בא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

היח מל יתנן האת עת מחים, ים העם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹפליטת

ויראה   יד ירים לפתע מעיו, לפי ואחד  אחד ל  יבחן ההרת  ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעיניו 

מל ימיע אז חזה, יטוי פליאה עיניהם ירימ לם ,עאצְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

 ת זכ" מסיים: יהדי על אצע  תהפנ ויאמר, ל ק את  ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹהיח

ע  יראה  העם !". גא ת  חלק   י ל על העי! ויהדי יהדי ל ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

.יאת ְִַַָלמען

הרשב"י השפעות

הרא ניםבואי  יהי הם , דה זהר מד א יבא , היח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הא ה, רזם חכם יי ר  להם יאמר  מ יח ניו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻלק ל

הלם. נ על בא  ק ם , העלם ְְִִֵֶַַַָָָָָבזכ תכם

בעצמ הלואי  דכב היח ה ארים, ה כים מן  להית זה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻ

יד  נ יקרים, יה דים ן , על  ה עי".  ת זכ" –  עלינ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָיעיד

ר ח נחת לע ת הד ה, ה כינה למען  דקתיכם  הקריב מים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָלם

,ננפ לפת לגרם ,צרנני לי א ר את לקל יחד  אחד  לנ ונל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אמן . ימינ מהרה היח ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמל

ניוכ"הר נב את  נ קם נזה אתגליאכאחד  האי רא "זאה ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

"ילת בסג"רר מיחנ"קראתם וד ן , עינינ ותחזינה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

,חלקנ חי אל זאת בכר , אלקינ והדר "עז " ,ויגאלנ יב א יפי ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמל

י מח ואז ,עלינ תמלכ בד ילה , נמג  רנצ ה ' רח עליו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָונחה

רצן . יהיה ן אמן  ,נמל יעת ,ננפ ותגל , נ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָל






