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חאיי ר זכ תא הְְַַָ

יחאי ר ְְַַָזכתא

 דה ה הר  ספר ת נמת  ר א  י ְְִִִֵֶַַַָָָֹל
ספרה'ההריו'דיה'י'ראל ת נמת רא י ל ליל הדה ההר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הרמח"ל דה ינר דתב ספרא– עצמ יטמי אחד ל ולכ ארתיו. זי"ע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ז"ל תינר אמר זה על ,[אחר [ר תראה רא רנד מיחד ,דה קל"חהזהר (ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

אמר:ע"ב) מראל, כח רה עתידה ,אמר יבנה לכר תינר כנס ,נר נ :ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
א י יל צמא ולא חל רעב לא אר רעב והלחתי אלקי ה' נא אי ימי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"הה
מראל, רה כח לו חס אמר: יחאי  מע רי ניא ה'"... ברי את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלמע

"זרע מי תכח לא "י ...באמר: ְֱִִִִֶֶַַַָֹ

מעםא . זרת  לבל עצה מצא  לא זי"ע ְְֵֵֵֵַַָָָֹהרמח"ל
וללא  רצף  "ד ה "ה הר לד א א ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק,

רחמים. ה אה ְְְֲִֵַַָָֻלקרב
ענין עתה י חאי ר מען רי ריחת ְְְְִִִִַַַַַָָוז"ל:
ונ צל. האת הבה אל נברח   נ וכ ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻה בה,
עתה יחאי ר מען  רי ריחת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָונמצא
נכלל  אר  ההר, נעה דס הבה , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹענין
ואז  נים, זר  נמתין, רא  הים  ְְְִִִִִִִַַַָָָָֻל 
עד  יראל, לכל  ללית לבריחה  זה  ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָנחב
 וזה יציאה, א א יצטר לא המים  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹסף

יב )אמר נב, צא(יעיה בחזן לא  "י : ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מיח. מחבלי ויצל אחרא, הטרא  מן  ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר  ה הר ספר  י רשב"י)והאמת, (אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מן רח נקרא  תק  מי  ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָזי "ע,
ל יצטר א  עד אחרא, ה מים )ה טרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מ יח הזהר )מחבלי אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

על ב . י חאי; אתת ,'זרע מ'י כ'ח  ל'א ְִִִִִַַַַָֹ'י
יחאי, ן מע ן רי ה א י חאי ל זרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַידי 

הרה . כח ִַַָָֹלא 
ד ת  מ ד נפלא  התת ה ם, מפעלת חז ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֻלכ
לברכה: נ זכר יחאי ן מען ר י האלקי ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָֹה א 

רה ח א הבטיח יחאי ן מע ן  ְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹר י
זכרנם תינר דברי  בא . יד על ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמ ראל

קלח :)לברכה לכרם(ת תינר כנס' : ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
מראל , ח רה עתידה  : אמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיבנה

אמר:ואמר ח . א  יחאי ן  מען רי  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הר וכמבאר  ."זרע מי כח לא (נ א "י  ְְְִִִִַַַַַָָָֹֹֹ

מן:קכד:)  יפקן ההר ספר  איה ח רא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ'האי
נסרת לתא' נפלאת והבן  ראה א ועה  . ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ

מע ן רי  סמ ן  על  י הד ה.  רתנ ְְִִִֵֵֶַַַַָָָל
מי כח לא  "י  ה ס ק זה  על עצמ י חאי ְִִִִֶֶַַַַָָָֹן
ונס ר מרז עצמ ה ס ק זה אמת י ."ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֻזרע
רי הא י חאי, ל  זרע ידי  על  הה, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָסד 
הרה ח  לא  יד על יחאי, ן ְְִִֶַַַַָָָֹמען

'" ה ס ק זה ל ב ת ס פי י א ל 'ימ ראל. ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וזהזרע 'ימ 'חכ' יוחא"י, א תת הם " ְְִִִִֵֶַַָ

כח לא י ה ס ק מג ה זרע,ר ז מי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
 עצמ זה ל זרע מי הינ יקא,  זרע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָמ י
ה א הא הסק , זה ונס ר מר ז ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻהא

זהיחאי. ר ז י חאי ל זרע ידי על י ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻ
רי הא  לעיל, ז ר ב ת ספי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָה סק
י ה רה, כח  לא יד על יחאי, ן ְִִִֶַַַָָָָֹמען

לתא  מן יפקן א ודע,,הר  לעיל. זר  ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
אחר . פס ק  מרז ה א  עצמ מע ן  ר י ְְְְְִִֵֶַַַָָֻד
חינת  הא מען ר י  דה הא ע ְְִִִִֶַַַַַַָָי 

ד ') ראינ 'מא'ןמ 'קי'ו'יר ע':(נ אל חת, ְְִִִִִֵֵַַָָָָ
הפר )וכו'שמעו"ןבת תח ת מוהר"ן, לטי .(ספר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַ

בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784



חאיי ר זכ תא הְְַַָ

יחאי ר ְְַַָזכתא

 דה ה הר  ספר ת נמת  ר א  י ְְִִִֵֶַַַָָָֹל
ספרה'ההריו'דיה'י'ראל ת נמת רא י ל ליל הדה ההר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הרמח"ל דה ינר דתב ספרא– עצמ יטמי אחד ל ולכ ארתיו. זי"ע ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ז"ל תינר אמר זה על ,[אחר [ר תראה רא רנד מיחד ,דה קל"חהזהר (ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

אמר:ע"ב) מראל, כח רה עתידה ,אמר יבנה לכר תינר כנס ,נר נ :ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
א י יל צמא ולא חל רעב לא אר רעב והלחתי אלקי ה' נא אי ימי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ"הה
מראל, רה כח לו חס אמר: יחאי  מע רי ניא ה'"... ברי את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלמע

"זרע מי תכח לא "י ...באמר: ְֱִִִִֶֶַַַָֹ

מעםא . זרת  לבל עצה מצא  לא זי"ע ְְֵֵֵֵַַָָָֹהרמח"ל
וללא  רצף  "ד ה "ה הר לד א א ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹי ראל,
זרת ל לבל "דה "ההר כח ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהפסק,

רחמים. ה אה ְְְֲִֵַַָָֻלקרב
ענין עתה י חאי ר מען רי ריחת ְְְְִִִִַַַַַָָוז"ל:
ונ צל. האת הבה אל נברח   נ וכ ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻה בה,
עתה יחאי ר מען  רי ריחת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָונמצא
נכלל  אר  ההר, נעה דס הבה , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹענין
ואז  נים, זר  נמתין, רא  הים  ְְְִִִִִִִַַַָָָָֻל 
עד  יראל, לכל  ללית לבריחה  זה  ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָנחב
 וזה יציאה, א א יצטר לא המים  ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹסף

יב )אמר נב, צא(יעיה בחזן לא  "י : ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ
מאפכם ה' לפניכם  הל י תלכן  לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹבמנ סה
 דה הר  תק  מי ל  יראל"... ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹאלקי 
מיח. מחבלי ויצל אחרא, הטרא  מן  ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָרח

אחריו נאר  ה הר ספר  י רשב"י)והאמת, (אחרי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

מן רח נקרא  תק  מי  ל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָזי "ע,
ל יצטר א  עד אחרא, ה מים )ה טרא (אחרית ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

זה , נמצא עלת מה  דיע וא יציאה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָא א
הלה הא י הא, דל עלת י ְֱִִֶֶֶַָָָָוהאמת

מ יח הזהר )מחבלי אר אר .(ראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

על ב . י חאי; אתת ,'זרע מ'י כ'ח  ל'א ְִִִִִַַַַָֹ'י
יחאי, ן מע ן רי ה א י חאי ל זרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַידי 

הרה . כח ִַַָָֹלא 
ד ת  מ ד נפלא  התת ה ם, מפעלת חז ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָֻלכ
לברכה: נ זכר יחאי ן מען ר י האלקי ְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָֹה א 

רה ח א הבטיח יחאי ן מע ן  ְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹר י
זכרנם תינר דברי  בא . יד על ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמ ראל

קלח :)לברכה לכרם(ת תינר כנס' : ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
מראל , ח רה עתידה  : אמר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיבנה

אמר:ואמר ח . א  יחאי ן  מען רי  ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הר וכמבאר  ."זרע מי כח לא (נ א "י  ְְְִִִִַַַַַָָָֹֹֹ

מן:קכד:)  יפקן ההר ספר  איה ח רא ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ'האי
נסרת לתא' נפלאת והבן  ראה א ועה  . ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ

מע ן רי  סמ ן  על  י הד ה.  רתנ ְְִִִֵֵֶַַַַָָָל
מי כח לא  "י  ה ס ק זה  על עצמ י חאי ְִִִִֶֶַַַַָָָֹן
ונס ר מרז עצמ ה ס ק זה אמת י ."ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֻזרע
רי הא י חאי, ל  זרע ידי  על  הה, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָסד 
הרה ח  לא  יד על יחאי, ן ְְִִֶַַַַָָָֹמען

'" ה ס ק זה ל ב ת ס פי י א ל 'ימ ראל. ְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וזהזרע 'ימ 'חכ' יוחא"י, א תת הם " ְְִִִִֵֶַַָ

כח לא י ה ס ק מג ה זרע,ר ז מי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
 עצמ זה ל זרע מי הינ יקא,  זרע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָמ י
ה א הא הסק , זה ונס ר מר ז ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻהא

זהיחאי. ר ז י חאי ל זרע ידי על י ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻ
רי הא  לעיל, ז ר ב ת ספי ְְְִִֵֵֵֶַַַַָה סק
י ה רה, כח  לא יד על יחאי, ן ְִִִֶַַַָָָָֹמען

לתא  מן יפקן א ודע,,הר  לעיל. זר  ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹ
אחר . פס ק  מרז ה א  עצמ מע ן  ר י ְְְְְִִֵֶַַַָָֻד
חינת  הא מען ר י  דה הא ע ְְִִִִֶַַַַַַָָי 

ד ') ראינ 'מא'ןמ 'קי'ו'יר ע':(נ אל חת, ְְִִִִִֵֵַַָָָָ
הפר )וכו'שמעו"ןבת תח ת מוהר"ן, לטי .(ספר ְִִִֵֵֵֵֶֶַַ



יחאיו ר זכ תא ְְַַָ

מהימנא זהר רעיא קנ "ג:  ג' הא )ג(חלק , נח"אמר הרא.ד"יבת הל מני יל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ללמ דולזה י ראל  ל את  צ דיק זי"ע הרמח "ל דה להר  ל ית בזה , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
צמיחת היע ת ויצמח  –ההזר ת טהר  לב עלה ועה מהרה. וד  קר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נתאר ג. לעיל הזר מהימנא  הרעיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָברי
סימן דה ארת קיא, ניא פר  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאריכת
י ד  זכת  רק ידע , הבר והנה  ם. ע ן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָכ"ו,
פרט , הקדוש  והזהר  כלל, הד ה  ְְְִִַַָָָָה רה
.מ קרב להאל הרים, מ ל לצל  ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזה
ע ה "צהר הסק  אמר לדבר ,  סמ מצינְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָֹ
הנה זיעוכי"א , הבעש"ט פר ֵֵֵֶַַַָָָל יבה".
"האר תב   מ תפה . רה ל ְְִֵֶֶַַָָָָָל יבה

ח)האיר " רת ר )מ ת "ועל וזל"ק: , ְְְִֵֶֶַַַַַָָ
צהר  ר זללה"ה הבעש "ט  ם ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמעי

ליבה  טז )עה  ו , מן(ראית  צהר לעת , ְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
פרים עד מ בא תפה ". רה ל ְְִִֵֶַַָָָָָה בה

נח) רת אדם בה(תלדת  נח עה מ  ְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
אפר יד על  רחנית, בה  י ן מ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמית,
ז' א תת וידע רה. ל בה והיא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלהאל,
לבאר אפר מילא הם , מתחפת א תת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוצ'
ז'הר היינ צ 'הר ליבה", עה "צהר הס ק  ְֲֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹאת
היבת  הא הקדוש  הזהר  ד ליבה, ֲִֵֵֶֶַַַַָע ה
מל לה צל לגאלה , לזת אפר יד על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנח,
ל  רד האנ ים על העברים מים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמ רי

.לכ זה  מי ארי ְְְִִִֵֶֶַַָָמ יח ,

נ ד. ולח  לה רפ אה  לנ הקים ְְְִִַַַָָָָָהקב"ה
,"דה "ה הר ה א הרשב"י, ל נח ֵֶֶַַַַַָֹֹיבת

הרא! מה ל ילנ ְִֵֵַַַַָלה

אין א ין  הרקיע". זהר יזהיר ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ"והמ ילים
אקרי א, זהר  מ לין  ה הר קא ,ספר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מעיר , נים  מתין נח , תיבת איהְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹ
נים מעיר , אחד  לזמנין מלכתא. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָובע

יתק ם בה ן א )מ חה. הן(מ ת  "ל ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
."ה ליכ הא רה ספרא הד ארה ודא ְְְְְִִִַַַָָָָ

מהימנא ).א  רעיא קנ"ג : ף  ג' חלק  (ועי"ע .(זהר ְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

לאר  ה ציא הקמת ד', עד ע"ב ף  חד זהר ְִִֵַַַַַַָָָָֹני

את ע ,ביררדק מה הרב  ינר מהגר"א, זהר ְִֵֵֵֶֶַַַַָֹני

י"א ) ,אבי .אלקי  ֱִֵָֹ

ניםה .  כ "ד.)אמר ף ו ' ל נ ):ן  וזה , ְְְִִִֶַַָ
נ א ני ח רא וכה  מהאי ית רנסן  לת א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ס ף  בתראה דרא לתא יתלי ד ,ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָדיל
בגיני י)ימא, כה ארץ "(וקרא רר "קראתם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

נ דעה י מע, אזני הט  ם . ע ן ְְְֲִֵֵֶַַָָָָוגמר,

עבדיו, אל  ה ם לא יד  דה ההר ח ר ְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹ
לראנים אםנתה  י יראל , לפנים זאת ְְְְִִִִִִִֵַָָָָֹ

נאמנ"ה קריא"ה נ י ם האחרן ר אל ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָואמר
זהרה 'ורי, הנהרקני ויצמח  זאת בזכת  ְְְְְְִֵַַַָֹ
יחי מ .ויקרב ְִִֵֵָ

האמר דכתיב קרא לפר אל ז  בדרְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
הר יביהפרת לכל ארץ רר "קראתם  ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָ

לכם" היה הוא מהיבל נביא עד והן גו'. ְְִִִֵֵֶֶַָָ
נא ספר מהימנא רעיא דה הר  ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹתב 

קכד:) זהר(דף יזהיר "והמ ילים :נל והיל ְְְְְְִִִֵַַַַַָ
מן ההר , ספר איה  יל חרא  האי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרקיע",
רי לא  אין בה. ע אה  אימא ְְְֲִִִִֵָָָָָָָזהרא

מאילנא נ ין, למטעם  יראל עתידין בגין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָ
לתא  מן י יפקן ההר, ספר האי  איה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹדח י,

הן,רחמי. לב )ויתק ים ינח)ברים דד "ה' ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ראה , ם ראה .נל אן עד נכר", אל ע ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָואין

בינה ה א ההר ספר חינת מאיי  ידיע  מידע , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ט בא, ד כי בנים ד ה הר ְְְְִִִֵַַַַַָָֹדאמר
מק ם איזה רג"ל  עין אצל הרא יר ף  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹא ר

הםינה, הה יבל נים חמים י והא, ְְֲִִִִִִִֵֵָָָ
ינה. ערי ררחמים "קראתם אמר וזה  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

י ביה ", לכל אר יקא ,קראת"םארץ ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָ
וה נים ה הר ספר  אתם  "קראתאבזכ , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

זה  ידי על מי תא, לכל ליא ארץ רר ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
וקאמר .יביה ס ם  זה היא ועל  למריבל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

 מ ינה , חינת בל  מ אחת, חינה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָהם 
מה ברה. לי ינה אני ד ה ההר  לד ְֲִִִִֵַַַַָָָֹכן 
ל ד  ידי על ה זה אמר דה הר   אמרְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ט עמי"ם  ויהי בינה מטרא  הא ההר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹספר
לרמז  ינחני יס ב"ב נפי דחי מאילנא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמ מה

י  ימטרא ינהזה, הלל חים חי"םעם נפ) ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה')מ את הז' .ערכת ֲֶֶַַ

מהימנא קכ "ד:):רעיא ף  נא "והמילים(רת ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
 איה יל חרא האי  הרקיע", זהר  ְְְְִִִִִַַַַָָָָיזהיר
בה. עאה אימא זהרא מן ההר, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹספר

 ני ן , רי לא יראל אין עתידין בגין  ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
ה הר, ספר האי איה דח י, מאילנא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמטעם 

רחמי. לתא מן  י ה ן,יפקן (ברים ויתקים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ

ההלב ) עכ"ל . נכר . אל ע ואין  ינח דד ְְִִֵֵֵֵֶַָָָה'

חאיי ר זכ תא זְְַַָ

,דה הזהר  ספר  את  יחד ל יסיימ ספר ת  דת  א ר  י ראל  ל את   ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלק
הלל, ע   מ חלק ל מד אחד וכל ,י קט לחלקי הלימד את  קיח ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
צי מתק אר  מ עט זמ זה וכל ,דה ההר  ל וס מד יחיד  לכל  נח ב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹבזה

. נרצ פי  מני ל  ד ק ת בי ת  ליל הנסת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָבית 

ר הכבר ניה מ"ר ה ל , ענוות הלל , החכ ק י א  ברא האי אלפייה יצחק הרב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ספר זי "ע  הר "(ועהז לאר"התקצת  נס א האה את  עצר  יקי צ עד ע תפתיו אי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ברי יראל) עיי לה . החברה ל יסיימ זה ידי ועל   חלק אחד ל  חברה ללמד , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
נתיב". "יאיר  ההר ספר ְְְְִִִַָָָקד

מבסי הזהר ספר חל קת פיה  י האנ מנית],ל בש"ס וכ] ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ס סעדת יוע , לב לה  אע איל כר  נטל אחד  ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָל

חמדתב קצ"ח)די לל ס מ' וז"ל:(מערכת פת,, אד ני הרה תא יע מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
לב לה אע איל כר נטל אחד לעתל יראל ית ל הגינ זה עמ , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הש"ס קימח ש"ס סחרת יוע אחת, מכת לקח אחד ל ,אד ני ה י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ללמד יניה קח חברת וכ נה, אחת עתנימ לסדר נתנת יה ורת , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ל הש"ס למד איל כר ואחד אחד .ול ְְְִֶֶַַָָָָ

רה מחת מעי ההר ספר   ס ְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹמחת
האלקיהצה"ק מעזיזהמק בל ר נכד רי טב,  כלהעל נהג  , עלינ יג  תזכ , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

.דה ההר  ספרי  ס לעת  עמר  ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹל"ג 

י ה יק  ונה נה  כל  נהג ,עלינ  יג  תזכ ט ב  העל  נכד ,ר ר י  ד ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ידי  ה הר  הפר  לקח ה ואחר ,דה ההר ספרי  ס לע ת  עמר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹל "ג
נק הרה ממחת    ה מ מחת  קדה די ר ואחרי ע ת, ה  ורקד זקד ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻ

מאן, להיתמבאר עתיד היה  מההר החר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ה מים סף האחרן הר ב א עד וכו' ְֲִֶַַַַָָָָנ ז 
יב א  הע סקים בזכת לח נים, יתה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָאז

זהמיח אר ,ת ס עה הארץ  לא אז י  , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
 אמר וזה .לביאת קרבה סה בגיניהיה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ת אח אל   אי זהובם  זכת די וכו ', ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֻ
מ צרים י ראל נגאל א ם יראל,  אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹי
סח דם לק ם הא ר דה  הצר ְְְְֶֶַַַַַַָָָֻעד 
האה היה לא העתידה אה ן  מילה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻֻבדם
האל רצ ן  והא ,ה ה דה  ל ספת ז ְְְְְְִֵֶַַַָָֻעד 

 הכה וארי  , רת,יתמאמר ערה (של "ה, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ

ראן) .מאמר ֲִַָ

רה.ו. מחת לי ם הם ים  את ְְְִִִֶַַַָֹלקע 

סעדתא אתקינ הערה בספר ה ם סעדת  (חלק ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ש "ס",25) "חברת  נהג קהילת דקצת ְְְְֲִִִֵֶַַָהביא,

מ כת  ל  את מחקים הי החברה  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָל מר,
ל את יסיימ ם  די  חברים, ין  ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֻהש "ס
לי ם ה ם י ם  את וקבע מס יים, ים ְְְְְִֶַָָהש "ס
ותרה כתב  רה יסיימ די רה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָמחת
הרת  ר מי   אחד. ים כאחד, ה ְְְְֵֶֶֶֶַַָָעל 

מנ   החליט תקע"ה ניסן כ"ז ים י  היגיתבים, ְְְְִִִִִֵֶַָ
הש "ס  את לחלק יאליסט ק , מיד" "נר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָחברת

החברה, אנ י אתין יסיימ יחד ם  די ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
רה מחת ים  עד היינ נה , חצי  ְֲִִִַַָָָָהש"ס
יאת עד נה נה מידי  וכן תקע"ו, נת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָל

ה')האל  .(ס ד ֵַ

המקובל ז. קדישא, צדיקא  בהאי מדעסקינן
המעניין מן זיע"א, ממעזבוז ברוך רבינו  האלקי,
להבין נוכל מהם  פלא, סיפורי שתי כאן לצטט 
שלו. ישראל ואהבת  קדושתו מגודל מזעיר מעט



יחאיו ר זכ תא ְְַַָ

מהימנא זהר רעיא קנ "ג:  ג' הא )ג(חלק , נח"אמר הרא.ד"יבת הל מני יל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

ללמ דולזה י ראל  ל את  צ דיק זי"ע הרמח "ל דה להר  ל ית בזה , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
צמיחת היע ת ויצמח  –ההזר ת טהר  לב עלה ועה מהרה. וד  קר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נתאר ג. לעיל הזר מהימנא  הרעיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָברי
סימן דה ארת קיא, ניא פר  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאריכת
י ד  זכת  רק ידע , הבר והנה  ם. ע ן ְִִִֵֵֶַַַַָָָָכ"ו,
פרט , הקדוש  והזהר  כלל, הד ה  ְְְִִַַָָָָה רה
.מ קרב להאל הרים, מ ל לצל  ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזה
ע ה "צהר הסק  אמר לדבר ,  סמ מצינְֲֲִֶַַַַַַָָָָָָֹ
הנה זיעוכי"א , הבעש"ט פר ֵֵֵֶַַַָָָל יבה".
"האר תב   מ תפה . רה ל ְְִֵֶֶַַָָָָָל יבה

ח)האיר " רת ר )מ ת "ועל וזל"ק: , ְְְִֵֶֶַַַַַָָ
צהר  ר זללה"ה הבעש "ט  ם ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמעי

ליבה  טז )עה  ו , מן(ראית  צהר לעת , ְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
פרים עד מ בא תפה ". רה ל ְְִִֵֶַַָָָָָה בה

נח) רת אדם בה(תלדת  נח עה מ  ְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
אפר יד על  רחנית, בה  י ן מ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמית,
ז' א תת וידע רה. ל בה והיא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלהאל,
לבאר אפר מילא הם , מתחפת א תת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָוצ'
ז'הר היינ צ 'הר ליבה", עה "צהר הס ק  ְֲֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹאת
היבת  הא הקדוש  הזהר  ד ליבה, ֲִֵֵֶֶַַַַָע ה
מל לה צל לגאלה , לזת אפר יד על ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנח,
ל  רד האנ ים על העברים מים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָמ רי

.לכ זה  מי ארי ְְְִִִֵֶֶַַָָמ יח ,

נ ד. ולח  לה רפ אה  לנ הקים ְְְִִַַַָָָָָהקב"ה
,"דה "ה הר ה א הרשב"י, ל נח ֵֶֶַַַַַָֹֹיבת

הרא! מה ל ילנ ְִֵֵַַַַָלה

אין א ין  הרקיע". זהר יזהיר ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָֹ"והמ ילים
אקרי א, זהר  מ לין  ה הר קא ,ספר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מעיר , נים  מתין נח , תיבת איהְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹ
נים מעיר , אחד  לזמנין מלכתא. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָובע

יתק ם בה ן א )מ חה. הן(מ ת  "ל ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
."ה ליכ הא רה ספרא הד ארה ודא ְְְְְִִִַַַָָָָ

מהימנא ).א  רעיא קנ"ג : ף  ג' חלק  (ועי"ע .(זהר ְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

לאר  ה ציא הקמת ד', עד ע"ב ף  חד זהר ְִִֵַַַַַַָָָָֹני

את ע ,ביררדק מה הרב  ינר מהגר"א, זהר ְִֵֵֵֶֶַַַַָֹני

י"א ) ,אבי .אלקי  ֱִֵָֹ

ניםה .  כ "ד.)אמר ף ו ' ל נ ):ן  וזה , ְְְִִִֶַַָ
נ א ני ח רא וכה  מהאי ית רנסן  לת א ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ס ף  בתראה דרא לתא יתלי ד ,ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָדיל
בגיני י)ימא, כה ארץ "(וקרא רר "קראתם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

נ דעה י מע, אזני הט  ם . ע ן ְְְֲִֵֵֶַַָָָָוגמר,

עבדיו, אל  ה ם לא יד  דה ההר ח ר ְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹ
לראנים אםנתה  י יראל , לפנים זאת ְְְְִִִִִִִֵַָָָָֹ

נאמנ"ה קריא"ה נ י ם האחרן ר אל ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָואמר
זהרה 'ורי, הנהרקני ויצמח  זאת בזכת  ְְְְְְִֵַַַָֹ
יחי מ .ויקרב ְִִֵֵָ

האמר דכתיב קרא לפר אל ז  בדרְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
הר יביהפרת לכל ארץ רר "קראתם  ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָ

לכם" היה הוא מהיבל נביא עד והן גו'. ְְִִִֵֵֶֶַָָ
נא ספר מהימנא רעיא דה הר  ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹתב 

קכד:) זהר(דף יזהיר "והמ ילים :נל והיל ְְְְְְִִִֵַַַַַָ
מן ההר , ספר איה  יל חרא  האי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהרקיע",
רי לא  אין בה. ע אה  אימא ְְְֲִִִִֵָָָָָָָזהרא

מאילנא נ ין, למטעם  יראל עתידין בגין ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָ
לתא  מן י יפקן ההר, ספר האי  איה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹדח י,

הן,רחמי. לב )ויתק ים ינח)ברים דד "ה' ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ראה , ם ראה .נל אן עד נכר", אל ע ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָואין

בינה ה א ההר ספר חינת מאיי  ידיע  מידע , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ט בא, ד כי בנים ד ה הר ְְְְִִִֵַַַַַָָֹדאמר
מק ם איזה רג"ל  עין אצל הרא יר ף  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹא ר

הםינה, הה יבל נים חמים י והא, ְְֲִִִִִִִֵֵָָָ
ינה. ערי ררחמים "קראתם אמר וזה  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

י ביה ", לכל אר יקא ,קראת"םארץ ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָָָ
וה נים ה הר ספר  אתם  "קראתאבזכ , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

זה  ידי על מי תא, לכל ליא ארץ רר ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
וקאמר .יביה ס ם  זה היא ועל  למריבל , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

 מ ינה , חינת בל  מ אחת, חינה  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָהם 
מה ברה. לי ינה אני ד ה ההר  לד ְֲִִִִֵַַַַָָָֹכן 
ל ד  ידי על ה זה אמר דה הר   אמרְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ט עמי"ם  ויהי בינה מטרא  הא ההר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹספר
לרמז  ינחני יס ב"ב נפי דחי מאילנא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹמ מה

י  ימטרא ינהזה, הלל חים חי"םעם נפ) ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה')מ את הז' .ערכת ֲֶֶַַ

מהימנא קכ "ד:):רעיא ף  נא "והמילים(רת ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָ
 איה יל חרא האי  הרקיע", זהר  ְְְְִִִִִַַַַָָָָיזהיר
בה. עאה אימא זהרא מן ההר, ְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹספר

 ני ן , רי לא יראל אין עתידין בגין  ְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָ
ה הר, ספר האי איה דח י, מאילנא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמטעם 

רחמי. לתא מן  י ה ן,יפקן (ברים ויתקים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ

ההלב ) עכ"ל . נכר . אל ע ואין  ינח דד ְְִִֵֵֵֵֶַָָָה'

חאיי ר זכ תא זְְַַָ

,דה הזהר  ספר  את  יחד ל יסיימ ספר ת  דת  א ר  י ראל  ל את   ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלק
הלל, ע   מ חלק ל מד אחד וכל ,י קט לחלקי הלימד את  קיח ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
צי מתק אר  מ עט זמ זה וכל ,דה ההר  ל וס מד יחיד  לכל  נח ב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹבזה

. נרצ פי  מני ל  ד ק ת בי ת  ליל הנסת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָבית 

ר הכבר ניה מ"ר ה ל , ענוות הלל , החכ ק י א  ברא האי אלפייה יצחק הרב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ספר זי "ע  הר "(ועהז לאר"התקצת  נס א האה את  עצר  יקי צ עד ע תפתיו אי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ברי יראל) עיי לה . החברה ל יסיימ זה ידי ועל   חלק אחד ל  חברה ללמד , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
נתיב". "יאיר  ההר ספר ְְְְִִִַָָָקד

מבסי הזהר ספר חל קת פיה  י האנ מנית],ל בש"ס וכ] ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
 ס סעדת יוע , לב לה  אע איל כר  נטל אחד  ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָל

חמדתב קצ"ח)די לל ס מ' וז"ל:(מערכת פת,, אד ני הרה תא יע מצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
לב לה אע איל כר נטל אחד לעתל יראל ית ל הגינ זה עמ , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

הש"ס קימח ש"ס סחרת יוע אחת, מכת לקח אחד ל ,אד ני ה י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ללמד יניה קח חברת וכ נה, אחת עתנימ לסדר נתנת יה ורת , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ל הש"ס למד איל כר ואחד אחד .ול ְְְִֶֶַַָָָָ

רה מחת מעי ההר ספר   ס ְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹמחת
האלקיהצה"ק מעזיזהמק בל ר נכד רי טב,  כלהעל נהג  , עלינ יג  תזכ , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

.דה ההר  ספרי  ס לעת  עמר  ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹל"ג 

י ה יק  ונה נה  כל  נהג ,עלינ  יג  תזכ ט ב  העל  נכד ,ר ר י  ד ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ידי  ה הר  הפר  לקח ה ואחר ,דה ההר ספרי  ס לע ת  עמר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹל "ג
נק הרה ממחת    ה מ מחת  קדה די ר ואחרי ע ת, ה  ורקד זקד ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻ

מאן, להיתמבאר עתיד היה  מההר החר ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
ה מים סף האחרן הר ב א עד וכו' ְֲִֶַַַַָָָָנ ז 
יב א  הע סקים בזכת לח נים, יתה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָאז

זהמיח אר ,ת ס עה הארץ  לא אז י  , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
 אמר וזה .לביאת קרבה סה בגיניהיה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ת אח אל   אי זהובם  זכת די וכו ', ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָֻ
מ צרים י ראל נגאל א ם יראל,  אל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹי
סח דם לק ם הא ר דה  הצר ְְְְֶֶַַַַַַָָָֻעד 
האה היה לא העתידה אה ן  מילה, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻֻבדם
האל רצ ן  והא ,ה ה דה  ל ספת ז ְְְְְְִֵֶַַַָָֻעד 

 הכה וארי  , רת,יתמאמר ערה (של "ה, ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ

ראן) .מאמר ֲִַָ

רה.ו. מחת לי ם הם ים  את ְְְִִִֶַַַָֹלקע 

סעדתא אתקינ הערה בספר ה ם סעדת  (חלק ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ש "ס",25) "חברת  נהג קהילת דקצת ְְְְֲִִִֵֶַַָהביא,

מ כת  ל  את מחקים הי החברה  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָל מר,
ל את יסיימ ם  די  חברים, ין  ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָֻהש "ס
לי ם ה ם י ם  את וקבע מס יים, ים ְְְְְִֶַָָהש "ס
ותרה כתב  רה יסיימ די רה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָמחת
הרת  ר מי   אחד. ים כאחד, ה ְְְְֵֶֶֶֶַַָָעל 

מנ   החליט תקע"ה ניסן כ"ז ים י  היגיתבים, ְְְְִִִִִֵֶַָ
הש "ס  את לחלק יאליסט ק , מיד" "נר  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָחברת

החברה, אנ י אתין יסיימ יחד ם  די ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
רה מחת ים  עד היינ נה , חצי  ְֲִִִַַָָָָהש"ס
יאת עד נה נה מידי  וכן תקע"ו, נת ְְְִִֵֵֶַַַָָָָל

ה')האל  .(ס ד ֵַ

המקובל ז. קדישא, צדיקא  בהאי מדעסקינן
המעניין מן זיע"א, ממעזבוז ברוך רבינו  האלקי,
להבין נוכל מהם  פלא, סיפורי שתי כאן לצטט 
שלו. ישראל ואהבת  קדושתו מגודל מזעיר מעט



יחאיח  ר זכ תא ְְַַָ

" מי קענסט  א ,י  קע  אי" :ה זה ואמר  ההר ספר את  קד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹפי 
א תי] מיר  וא ה  , ת א מיר  אני  =]( נהגי ה .(טעמי  ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָֹֹֹ

י ראל   ע מל ועי – האמית לאה   הא זהר   ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹֻס
הזהרנת לימ ד החזק  למע  ד ק קריאת יראל אר וצ יקי ד לי   יצא תרפ"א  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

דלכב יד ע  בר  :קריאת נ ח וזה  .דאהה אר ,דה ההר לד מעלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מעלמא. בה וחרא מתנא ורעת, קת גזרת רענת מיני ל ברמבל עברה והנה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ארעא מארי ניאה ניהר עמ האמית לאה " מדעת יראל ע ררנְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻע
למה, נעתקה היא אר ההרקיא" לד על אללקד לאר בחצה אר לגמר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מיניסר אנחנ  על .מיס מאת  לער רק נגמר לא ,לנק אר הרימת כפי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
לגמר כדי ע עד ללמד מגת, יד אר יראל ר מל ימב הדה אר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹגאני
חברת ני ע חת א יתר הרא ער פי לטבה, עלינ הא אלל בכ"ה מיס ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאל

אקד, ותחני,ל ניעלי תא ריה ל לבל יראל ע מל לעי אחד זהר ס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונראה לבטח י ויראל ה, ידיה עינה ולא תבמח ויקלקל יבינא עצת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹויפר

"אר רר קראת" יתקיי במהרה ,צ אכי"ר.נחמת , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

למה  ל האל סד   עמי  אל ניוה ה הר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד
הק הרי וי נה ויתה  מיח , ל   מת ונ הרחמי מערר  הא ההר  ל ד י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לבטח , י מיחויראל  חבלי צער יסל א טח  אנחנוהמד  על אר , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
ליד ררננתע ,יני בי ,אמ ימינ מהרה נות נה לייר דה עיר ורני ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחכמי
עלינ הא אלל בכ"ה ה ויהיה ההר, הפר לגמר כדי לאר בח אר ההר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלד

למה. ל האל סד עמי אל ניוה ההר וילמד ,להע ריאת י ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלטבה,
ולכ חזק מלאכת: עלי  ,י עלי ,חריס ,ני ר חכמי אחינ ,לכ ראי ק  אנחנ ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

וכל האת , חברה  רוהתח זכ אני. ר יאמר   והח ,נ ע חלק  לקחת  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹואמצ
א ר הדר פי עלי איזה ילמד  בקיה בי ה נאי  בעת  מההר , חלק   יחט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹאחד 

א . לאר   ח י  אר י והמנהלי איה לכ נ מטהרי מי ע י ראל, ריכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אנשים לעתים, לבזות, היה בקודש שדרכו ידוע,
שולחנו  בעת ביחוד  בצלו, לחסות שבאו מסוימים
היו  והללו  בחגים, או בשבתקודש הטהור
שרבם בידעם גמורה, באהבה  זאת מקבלים
ודינים קטרוגים  עליהם רואה  בודאי הגדול
והבוטים הקשים ובדיבוריו עליהם, ששורים

אלה. קשים  דינים מעליהם ביטל כל , לעיני
ניהול בעת קודש, שבת מלילות באחת זה היה
אחד  אצלו התארח שבת אותו הטהור. שולחנו 
להשתתף אליו  הגיע אשר  הצדיקים , ממחותניו
ביחוד  צאצאיהם, לנשואי  ברכות שבע בשמחת
של במחיצתו  קדישין תפוחין דחקל בסעודתא
עריכת  באמצע ברוך. רבי הקדוש , מחותנו

החסידים אחד נגד ברוך רבי התבטא ה "שולחן ",
ויהי בקודש. כדרכו נגדו, חריפים בביטויים
נבהל הדברים , את המחותן אורחו  בשמוע
חז"ל: מאמר  עם  ומה הצדיק : מארחו את ושאל
בעולם חלק לו אין ברבים חבירו את המבזה

העולםהבאהבא?! את ברוך: רבי לו ענה 
קינדער אידישע  לטובת מזמן  הפקרתי כבר שלי

ישראל) !(בני
עלי בחייו האחרונות בשעותיו כי  מסופר, כן 
בלימודו  ושקד תמיד כמנהגו  ישב אדמות ,
לדברי הגיע כאשר ויהי הקדוש. הזוהר בספר 

הקדוש : איתהזהר רוגזא; ואית רוגזא "אית
דברוך" רוגזא  ואית דארור, יצאהרוגזא –

חאיי ר זכ תא טְְַַָ

ע למת רבב ור י אלפי  אל נע ית  מה מה ל , ע .מי אביכ ,ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאתכ
החה. א ר  הקמת זר ,מי ני ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעלי

,נאמר וא עליכ א ר ,לאר בח אר  קד ע מנהלי אי ,יקיאחינמצ" ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ועד" ללע כבי יפיהר וחבר חבר לכל וסדר ממרת ממרת וע עמד , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ל ס ל לזג ,רבע א חצי א אלל כ"ה עד ל זהר ילמד חבר ל י אפ ,חְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
כבר .עמי אל לילה ועיר עיר כל י מיס ה לדעת כדי חברי ד' א ג' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

זה. להל יהר את מזה חברת ינְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמ
יתברר, מסת  דה עיר  אני  ע ה הד יעלה  לאר   ח אני   י  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

א ה נת  חדה, לנה  ונ נס זה, זה ערבי י ראל  ל סד  י ד ה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקד
נחזר ע ד  יצטר א ,ה ואחר . להע ל  ועל  י ראל   ע על רחמי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻויעה
 וא עליכ ויג  עלינ יג ,אמ עלינ יג  תזכ הרשב"י  הא זכת ני. סדר  ע ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע ד 

ל(א יק ארעא מארי ניאה  ני הר  ע מ  דק .(קריאת  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ארמה מ הלימד, ל למד  איל ל עלה ס  ה חז"ל ברי  דל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
 ספר אלה"הגר"א  מ""קל ו"ו יו"ד "סמ : נכבת מתיה מי ס מילת , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ

האת – "ס"מ למר: ימטרא, תא עלה הסר, נכב, אינו גלה. הכב חלק וכל –ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
– והסר ,י עלה הראנה ו'ו"דס' ער, עלה י' – יו"ד וכ ,י עלה  "מ ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ל למר ,עיאר  ,'ו ,עיאר – מ' ,   ו' והסר ,  ו' וכ ער עלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
עלה ,לס רק א זה והסר הלימד, ל מד זה הגלה  ,ווי והסר ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהנגלה

הלימד. ל מד ְִֶֶַָָָלה
הלכהאיתא תקנא)באר את(סימ לילה לאכל, ר  ,צ י ס סע דת  לג י ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

.ה סע דת   פי לא  א א א  ,מדיל רק  לא  אחר ,  י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהצ
עה,וז"ל : למד א תא א לאכל רידמ ררה, נה תב מה עיי  מכת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוס

ידי המחזיקי דהיינ ע ,עמדי ר"י ל סר וע רה. הואל אברה גמ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהא
"נממ מדיע"כ.ה , ְְִַָָ

וא,נ רצ מתאחדי פימ ת  ה אחד ל חברה, מדיה –   ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
לע ת נ כל  וכ , ד ה ההר  ל מד ל לה ע לה וכ ה ה אחת  ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

י עיה  הביא  ברי  נ ויתקיי ,לאלפי ז הר  כ"ב)סימי ס ' לאל):"רק יהיה טה", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
.דה ההר ל  ,האל לר להחב יכל מה רנד אפילְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

רי)יעבלא ער)יר לתרה טבת מעלת וכה מצוהחתב: וכל ,יר תפה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לקיי מ וחבי ה' יראי ע להתחר אד לכל ראי  י הה ,יר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהעית

ע"המאמ לה וד ס"ג)ר עכ"ל.(קי"ט ,"ירא אר לכל אני "חבר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

תיבת  כאשר מרומים,  לשמי הטהורה נשמתו 
החיים"ברוך" בחיי להתדבק הטהור, לשונו על 

הוא. ברוך
לע יםח. ינה ר"חבספר ל ת  א ר  ב  (חלק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

החכםאלל) מ נת אחת לי היתה וזאת וז"ל : , ְְֱִִֶַַַָָָָָֹ

ילים א יביו ם אי רכי ה ' רצ ת  אמר ְְְְְְִִִֵַַַָָע "ה
ז )א טז השי "ת (מ לי  אר י מבאר , טפ . ְְְֲִִִֵֶַָ

אז  מהם, נחה ע האדם  דרכי וחפץ ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָר צה
יה האדם  ל א יביו ם ע ה ית' ל םה א   י ְְְִֶֶֶַָָָָָ

רכי יאמר, נ ר לפי .ה יקי ולא  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹע



יחאיח  ר זכ תא ְְַַָ

" מי קענסט  א ,י  קע  אי" :ה זה ואמר  ההר ספר את  קד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹפי 
א תי] מיר  וא ה  , ת א מיר  אני  =]( נהגי ה .(טעמי  ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָֹֹֹ

י ראל   ע מל ועי – האמית לאה   הא זהר   ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹֻס
הזהרנת לימ ד החזק  למע  ד ק קריאת יראל אר וצ יקי ד לי   יצא תרפ"א  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ

דלכב יד ע  בר  :קריאת נ ח וזה  .דאהה אר ,דה ההר לד מעלת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
מעלמא. בה וחרא מתנא ורעת, קת גזרת רענת מיני ל ברמבל עברה והנה ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ארעא מארי ניאה ניהר עמ האמית לאה " מדעת יראל ע ררנְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֻע
למה, נעתקה היא אר ההרקיא" לד על אללקד לאר בחצה אר לגמר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מיניסר אנחנ  על .מיס מאת  לער רק נגמר לא ,לנק אר הרימת כפי , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
לגמר כדי ע עד ללמד מגת, יד אר יראל ר מל ימב הדה אר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹגאני
חברת ני ע חת א יתר הרא ער פי לטבה, עלינ הא אלל בכ"ה מיס ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאל

אקד, ותחני,ל ניעלי תא ריה ל לבל יראל ע מל לעי אחד זהר ס ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ונראה לבטח י ויראל ה, ידיה עינה ולא תבמח ויקלקל יבינא עצת ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹויפר

"אר רר קראת" יתקיי במהרה ,צ אכי"ר.נחמת , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

למה  ל האל סד   עמי  אל ניוה ה הר ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹילמד
הק הרי וי נה ויתה  מיח , ל   מת ונ הרחמי מערר  הא ההר  ל ד י ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

לבטח , י מיחויראל  חבלי צער יסל א טח  אנחנוהמד  על אר , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
ליד ררננתע ,יני בי ,אמ ימינ מהרה נות נה לייר דה עיר ורני ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחכמי
עלינ הא אלל בכ"ה ה ויהיה ההר, הפר לגמר כדי לאר בח אר ההר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלד

למה. ל האל סד עמי אל ניוה ההר וילמד ,להע ריאת י ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלטבה,
ולכ חזק מלאכת: עלי  ,י עלי ,חריס ,ני ר חכמי אחינ ,לכ ראי ק  אנחנ ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

וכל האת , חברה  רוהתח זכ אני. ר יאמר   והח ,נ ע חלק  לקחת  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹואמצ
א ר הדר פי עלי איזה ילמד  בקיה בי ה נאי  בעת  מההר , חלק   יחט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹאחד 

א . לאר   ח י  אר י והמנהלי איה לכ נ מטהרי מי ע י ראל, ריכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אנשים לעתים, לבזות, היה בקודש שדרכו ידוע,
שולחנו  בעת ביחוד  בצלו, לחסות שבאו מסוימים
היו  והללו  בחגים, או בשבתקודש הטהור
שרבם בידעם גמורה, באהבה  זאת מקבלים
ודינים קטרוגים  עליהם רואה  בודאי הגדול
והבוטים הקשים ובדיבוריו עליהם, ששורים

אלה. קשים  דינים מעליהם ביטל כל , לעיני
ניהול בעת קודש, שבת מלילות באחת זה היה
אחד  אצלו התארח שבת אותו הטהור. שולחנו 
להשתתף אליו  הגיע אשר  הצדיקים , ממחותניו
ביחוד  צאצאיהם, לנשואי  ברכות שבע בשמחת
של במחיצתו  קדישין תפוחין דחקל בסעודתא
עריכת  באמצע ברוך. רבי הקדוש , מחותנו

החסידים אחד נגד ברוך רבי התבטא ה "שולחן ",
ויהי בקודש. כדרכו נגדו, חריפים בביטויים
נבהל הדברים , את המחותן אורחו  בשמוע
חז"ל: מאמר  עם  ומה הצדיק : מארחו את ושאל
בעולם חלק לו אין ברבים חבירו את המבזה

העולםהבאהבא?! את ברוך: רבי לו ענה 
קינדער אידישע  לטובת מזמן  הפקרתי כבר שלי

ישראל) !(בני
עלי בחייו האחרונות בשעותיו כי  מסופר, כן 
בלימודו  ושקד תמיד כמנהגו  ישב אדמות ,
לדברי הגיע כאשר ויהי הקדוש. הזוהר בספר 

הקדוש : איתהזהר רוגזא; ואית רוגזא "אית
דברוך" רוגזא  ואית דארור, יצאהרוגזא –
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ע למת רבב ור י אלפי  אל נע ית  מה מה ל , ע .מי אביכ ,ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאתכ
החה. א ר  הקמת זר ,מי ני ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעלי

,נאמר וא עליכ א ר ,לאר בח אר  קד ע מנהלי אי ,יקיאחינמצ" ְְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ועד" ללע כבי יפיהר וחבר חבר לכל וסדר ממרת ממרת וע עמד , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ל ס ל לזג ,רבע א חצי א אלל כ"ה עד ל זהר ילמד חבר ל י אפ ,חְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
כבר .עמי אל לילה ועיר עיר כל י מיס ה לדעת כדי חברי ד' א ג' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל

זה. להל יהר את מזה חברת ינְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמ
יתברר, מסת  דה עיר  אני  ע ה הד יעלה  לאר   ח אני   י  ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

א ה נת  חדה, לנה  ונ נס זה, זה ערבי י ראל  ל סד  י ד ה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקד
נחזר ע ד  יצטר א ,ה ואחר . להע ל  ועל  י ראל   ע על רחמי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֻויעה
 וא עליכ ויג  עלינ יג ,אמ עלינ יג  תזכ הרשב"י  הא זכת ני. סדר  ע ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָע ד 

ל(א יק ארעא מארי ניאה  ני הר  ע מ  דק .(קריאת  ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ארמה מ הלימד, ל למד  איל ל עלה ס  ה חז"ל ברי  דל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
 ספר אלה"הגר"א  מ""קל ו"ו יו"ד "סמ : נכבת מתיה מי ס מילת , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָ

האת – "ס"מ למר: ימטרא, תא עלה הסר, נכב, אינו גלה. הכב חלק וכל –ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
– והסר ,י עלה הראנה ו'ו"דס' ער, עלה י' – יו"ד וכ ,י עלה  "מ ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ל למר ,עיאר  ,'ו ,עיאר – מ' ,   ו' והסר ,  ו' וכ ער עלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
עלה ,לס רק א זה והסר הלימד, ל מד זה הגלה  ,ווי והסר ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהנגלה

הלימד. ל מד ְִֶֶַָָָלה
הלכהאיתא תקנא)באר את(סימ לילה לאכל, ר  ,צ י ס סע דת  לג י ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

.ה סע דת   פי לא  א א א  ,מדיל רק  לא  אחר ,  י ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהצ
עה,וז"ל : למד א תא א לאכל רידמ ררה, נה תב מה עיי  מכת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוס

ידי המחזיקי דהיינ ע ,עמדי ר"י ל סר וע רה. הואל אברה גמ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָוהא
"נממ מדיע"כ.ה , ְְִַָָ

וא,נ רצ מתאחדי פימ ת  ה אחד ל חברה, מדיה –   ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ
לע ת נ כל  וכ , ד ה ההר  ל מד ל לה ע לה וכ ה ה אחת  ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעל

י עיה  הביא  ברי  נ ויתקיי ,לאלפי ז הר  כ"ב)סימי ס ' לאל):"רק יהיה טה", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
.דה ההר ל  ,האל לר להחב יכל מה רנד אפילְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

רי)יעבלא ער)יר לתרה טבת מעלת וכה מצוהחתב: וכל ,יר תפה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לקיי מ וחבי ה' יראי ע להתחר אד לכל ראי  י הה ,יר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהעית

ע"המאמ לה וד ס"ג)ר עכ"ל.(קי"ט ,"ירא אר לכל אני "חבר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

תיבת  כאשר מרומים,  לשמי הטהורה נשמתו 
החיים"ברוך" בחיי להתדבק הטהור, לשונו על 

הוא. ברוך
לע יםח. ינה ר"חבספר ל ת  א ר  ב  (חלק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

החכםאלל) מ נת אחת לי היתה וזאת וז"ל : , ְְֱִִֶַַַָָָָָֹ

ילים א יביו ם אי רכי ה ' רצ ת  אמר ְְְְְְִִִֵַַַָָע "ה
ז )א טז השי "ת (מ לי  אר י מבאר , טפ . ְְְֲִִִֵֶַָ

אז  מהם, נחה ע האדם  דרכי וחפץ ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָר צה
יה האדם  ל א יביו ם ע ה ית' ל םה א   י ְְְִֶֶֶַָָָָָ

רכי יאמר, נ ר לפי .ה יקי ולא  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹע
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הזהר יד  אחת  עה  וכדע מצוה, סעדת וח ב רא י הז הר  ספר  על  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָס
ה גלה רת י ד לימה  נה   מ ְְְִִֵֶַַָָָָק ל

 מצוהס סע דת  חיב הזהר  ספר  כ רי )על תענית ב(ויפטר  תב  כמ רחי. שו"ת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
י"ג)הנה סי' או"ח ס(חלק חיב הז הר  ספר ס א זה, די נאל א ר , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הריטב"א   ל ספר,(ביש "ש )ודק   מר מצוה סע דת י דע  דכתב החו"י, ול ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
זהר  ל  מילא ,נ ל כדייקא  ,מדר ל  אא  מרא  וונת אי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָב טת 

, דל ס למח  עלינתלחר מעבדת ציאנלה החידי הבר הא הזהר יד כת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
מכת בכלל מנית, דתיו על מלא ההר ועד ,דה זהר מקמת הרה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹזר

בריו. כ א עד מצוה, סעדת כלל הא וזה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנחב,

ספר בגדל   צינ ,ס סע דת למהח יב ת  ל לז')י סימ ז רק תב,(ב"ק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אמר, זה ר ת עת למה", ל  י"  ספר על עה ס ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻסע ת 

"נמע המחה וז"ל:"נבר הקב"ה. לפני יתר מחה ל אי עוה נמי, הפר, וס" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מ ס נמע המחה לבר נראה היה זה מ מצוה. סעדת הא עיני כת.נראה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ד' אא למע להקב"ה אי רה. ל ורה מחה אא הקב"ה, לפני יתר מחה ל איְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
הלכה ל ע"א)את ח' ה).רכת דימ רע לא . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

עתהרי   ל צוה, לסע דת נח ב הש"ס על  יח לספר ס ע ת  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
מצוה. לסע דת  יחב רשב "י, האלקי מהנא  ד ה ההר  על  ְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹס

הד ועד  ספר צינ"מו יתר)"מאר רת מכת,(מ ת , ה מעלת על  תב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ההר ד  וכל  אחד ת , ידי על  רק  הא  – הרה הגת לע ר  ימדְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
מכת, ס על  אמרנ "וה ה וז"ל : הרה. לה גת  לזת  עיל אחד ת,  דְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָה

ידע י,  תבי וה בא  מכת , יבת על  ר('א ה' הקמה  רא(זהר אריתא  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הם  הינ ה', את ורצים מדרכים הם  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהאי
יסיק לא ה ה  ית', ויראת אהבת אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻמירים

במעיו, דרכיו לם  עצמ הא  תהי אבל ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ
הר עים הם  ה', ל איביו ם  זה   אי ְְִִִֵֶֶֶַָָָָצרי
,ע להלימם תלה ל יים  ית', ְְְְְְִִִִַַַָָָָמנאיו
להית והם ה א פ וי ,המ למים  היְְְְְְְִִִִֵֵֶַָ
הא  וזה ה למת , הגת  ענין זה עם  זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָיחד

הע לם. לזה האדם לביאת האמ י  ןהכלית על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
 ל מצה אני  אמת א ר הצוה ל ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
ל י אתם, עה ואחד אחד לכל  ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָפרטת

,לעצמ מצה אהאחד היה א ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
אחרים ע פ אבל ,תא העה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָלב

לעת, שמרה  רביתם,וככם  חין למען ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֻ
אמת ח ים  לכם  יהי לכםלמען לה הכי בלאו , ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ע"ד יד חים, א אני.)(אב ת מה לעצמי כאני ְְְֲֲִִִִֶַַָָ
ז"ל : נמד מה זה ריםונכלל מה אינ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.ת א העים למעטים הצוה ְְִִִִַָָָָָהע ים

חכמה רא ית ביעי)בספר  רק  הבה ,(ער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

דכתיב מצוה, היא ר ים קדה  וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֻוז"ל:
הר  ירשד יראל , ני ת ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹונקי 
לדבר נמנים חבריו נכל וכן אמר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָר ת
אינ והא ערה הנסת בית מתלים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָמצוה
וי ם ה נסת לבית לב א והרגיל עהם. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנמנה
וגם עליו . אל הא ר  דה א, לא ְֵֶַַָָָָָָֹאחד
ה א מע , קריאת בת רמ"ח  מלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַאינ
מלמד  יתל  ם לתקן. יכל  אינ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻמעת
מ ני וה ל ה רה , מן עה מצות היא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹרה 

 מרא ,תב )סכל יט, ס ף(מלי אדם  אלת ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
וגו'. בוהרכו ר ויהיה  רא עיניו חכם  ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ
יצר ראאת פרט ,אות אחר  י ולא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

י ס פרים, מ ברי העדה בפרים ,  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹחד
ל לידי ויבא חלה טנ ימ א א ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹליהר 
אין הרה, מן עה מצות  הם  תפה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָרה 

ה רה. מן עה  חה מ בריהם ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָעה 
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אלפא ערי ברל "א ונצטרפ על ה רה  א ת ת  היינ עלמא, ה א  רי ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָק ד א 
 ר והא  כ"ת , הא  "ב א"ל  ל   רה וס ," ב א"ל  ה א  הרא רוה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹיתא.

 מדיע  הי נס ל ח ת  "וסמ "ומ .פירה לאר  א)הקר קד  מסכ"ת.(ת   וזה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ה תב מאמר  אחדת, ידי  על  הא  הרה ה גת  ב)וע ר  יט  יראל(מ ת   חו" ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ

הוי "ה   צר  ו בט בט וכל ,זהמת נפסק  ו אחד,  אי אחד  לב   ההר" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻנגד 
ונת ה  קבי נ מיי  והעל , ל מיר ת  ד לה תקה  ונמע" "נע ה  ואמר ,ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ה רה להג ת  וזכ הרה , לה  ל  מר ממי הקב"ה רד   רי דכ מיי נגְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.פי רה לאר  הק ר  ר הא  הרא   צר ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד
ממ ועד  ר ר ' הרה"ק ימי אחת נה עליד ע , ד ל  ק ר ג  היה זיעוכי "א , עז'יבז' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

, ר ר ' אמר עד הטר ג , את  לבל  הר ת  ציקי  הצליח ולא י ראל , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹני 
 צרי ,חבריה את מזמיני מ כת ,  עת  סע דה יראל  ני י ע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהכת 

הוה. וכ  הזרה  את  ְְְֲֵֵֶַַָָָלבל 
מהובשו"ת קנז)ארת  סימ א חלק  יח הא,(ארח ספר  ס ל  לבאר ,  מארי   ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

 י ל י חברה, עתה מצוה בפרט רב, זמ התמ כת  מצוה ל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוכ
מהענית ריכה לפטר מצוה סע דת  להח יב י א "דבר  וז"ל : מצוה. סע דת  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָל
מדי ח רה מסיימי  הענית . עד אב  דח  מרא ר  ולאכל  סח, ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹערב
זה  כתרה"ר עת  ,קיסה על חז"ל מדר ת לפניה  ר והרב  ,ע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמקרא 
אמת,  יה ע י  לענת  נראה  מק מל "אבל  מכת". ס מצוה סע דת ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנחב
הא מצוה , סעדת  ה להח יב   י נמי  כתב, רה  ל פריה   ע ל ד  אְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מחה י נמי ,זמ מ מ כה מצוה ל אא לל ד, מכת ס וקא לאו  צינְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

תרא  בא  " ר דאיתא ,מ ס(קכ "א  )ל טב  י  ס י ורב ר ה טע ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
 הי י  ת א לפי ל ערכה, עצי מ כר ת   סקי מ הא אב ער  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחמ ה
מחה לע ת   מה , ללמד   י ני ל  על  "אבל  זאת ", דלה מצוה  לימיְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹמ
סעדה לע ת  לה י ,זמ מ מצוה י ע מיחדי יאנ ולכ מצוה, ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻלגמר 
אבל ,יחידי  לא  טב  לי  ה את  לע ת  מ אחרת  מחה י  ,מחת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹל

  כמ מכת ,  מצות לגמר  יחידי יע צינ הא מצוהסעדה לגמר  הא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
.א עד  מצוה ", ל גמר  מחה לע ת   חזינ מאחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחרת ,

ע"ו )הגר"אבוע ס"ק רמ"ו סי' ס צרי (יו"ד מכת  ס לזה "מהרשב הכיח  , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
 סי נ קי מפר מצוה. סעדת  ונקראת  קכ "א)ל מ ח  מצוה(ב"ב כל סת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

 מ ה, ללמד  י ואי  וא עיי"ש. טב, וי מה מחה יע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹששהלימה
מחה לע ת   מצוה  מ ל  רע  א  זמ איזה  מ חברה מקרא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל ד
ט, אבל  . ע  מד ספר  איזה מרי מצוה סע דת  נח בת  והיא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמה,
ולא ,ני הרא תינ ר מ רי כאחד  הא אמת ,  ר פי  מד רק ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהא 
ני מגה עי   י והר ה אמת, ואינ אי ד  ר עלמא י מאנ ירְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

.טייפיינ מ ה ,ידיד הלכה. א  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹרה
מסי ספר באר  ,ס סע דת נמי ח יב הלה מפרי  אחד  לחיספר זכירה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

פלאג'י נ"ג)להגר"ח  ירש(ח"ב להבי צרי מנית לימד דוקא ,ליהמק  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
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הזהר יד  אחת  עה  וכדע מצוה, סעדת וח ב רא י הז הר  ספר  על  ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָס
ה גלה רת י ד לימה  נה   מ ְְְִִֵֶַַָָָָק ל

 מצוהס סע דת  חיב הזהר  ספר  כ רי )על תענית ב(ויפטר  תב  כמ רחי. שו"ת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
י"ג)הנה סי' או"ח ס(חלק חיב הז הר  ספר ס א זה, די נאל א ר , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הריטב"א   ל ספר,(ביש "ש )ודק   מר מצוה סע דת י דע  דכתב החו"י, ול ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ
זהר  ל  מילא ,נ ל כדייקא  ,מדר ל  אא  מרא  וונת אי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָב טת 

, דל ס למח  עלינתלחר מעבדת ציאנלה החידי הבר הא הזהר יד כת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
מכת בכלל מנית, דתיו על מלא ההר ועד ,דה זהר מקמת הרה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹזר

בריו. כ א עד מצוה, סעדת כלל הא וזה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנחב,

ספר בגדל   צינ ,ס סע דת למהח יב ת  ל לז')י סימ ז רק תב,(ב"ק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אמר, זה ר ת עת למה", ל  י"  ספר על עה ס ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻסע ת 

"נמע המחה וז"ל:"נבר הקב"ה. לפני יתר מחה ל אי עוה נמי, הפר, וס" ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מ ס נמע המחה לבר נראה היה זה מ מצוה. סעדת הא עיני כת.נראה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ד' אא למע להקב"ה אי רה. ל ורה מחה אא הקב"ה, לפני יתר מחה ל איְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
הלכה ל ע"א)את ח' ה).רכת דימ רע לא . ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

עתהרי   ל צוה, לסע דת נח ב הש"ס על  יח לספר ס ע ת  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ
מצוה. לסע דת  יחב רשב "י, האלקי מהנא  ד ה ההר  על  ְְֱִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹס

הד ועד  ספר צינ"מו יתר)"מאר רת מכת,(מ ת , ה מעלת על  תב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ההר ד  וכל  אחד ת , ידי על  רק  הא  – הרה הגת לע ר  ימדְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
מכת, ס על  אמרנ "וה ה וז"ל : הרה. לה גת  לזת  עיל אחד ת,  דְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָה

ידע י,  תבי וה בא  מכת , יבת על  ר('א ה' הקמה  רא(זהר אריתא  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הם  הינ ה', את ורצים מדרכים הם  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֻהאי
יסיק לא ה ה  ית', ויראת אהבת אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻמירים

במעיו, דרכיו לם  עצמ הא  תהי אבל ְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ
הר עים הם  ה', ל איביו ם  זה   אי ְְִִִֵֶֶֶַָָָָצרי
,ע להלימם תלה ל יים  ית', ְְְְְְִִִִַַַָָָָמנאיו
להית והם ה א פ וי ,המ למים  היְְְְְְְִִִִֵֵֶַָ
הא  וזה ה למת , הגת  ענין זה עם  זה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָיחד

הע לם. לזה האדם לביאת האמ י  ןהכלית על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
 ל מצה אני  אמת א ר הצוה ל ְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָאמר
ל י אתם, עה ואחד אחד לכל  ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָפרטת

,לעצמ מצה אהאחד היה א ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
אחרים ע פ אבל ,תא העה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָלב

לעת, שמרה  רביתם,וככם  חין למען ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָֻ
אמת ח ים  לכם  יהי לכםלמען לה הכי בלאו , ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ע"ד יד חים, א אני.)(אב ת מה לעצמי כאני ְְְֲֲִִִִֶַַָָ
ז"ל : נמד מה זה ריםונכלל מה אינ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.ת א העים למעטים הצוה ְְִִִִַָָָָָהע ים

חכמה רא ית ביעי)בספר  רק  הבה ,(ער ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

דכתיב מצוה, היא ר ים קדה  וכן ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָֻוז"ל:
הר  ירשד יראל , ני ת ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹונקי 
לדבר נמנים חבריו נכל וכן אמר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָר ת
אינ והא ערה הנסת בית מתלים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָמצוה
וי ם ה נסת לבית לב א והרגיל עהם. ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנמנה
וגם עליו . אל הא ר  דה א, לא ְֵֶַַָָָָָָֹאחד
ה א מע , קריאת בת רמ"ח  מלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַאינ
מלמד  יתל  ם לתקן. יכל  אינ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻמעת
מ ני וה ל ה רה , מן עה מצות היא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹרה 

 מרא ,תב )סכל יט, ס ף(מלי אדם  אלת ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ
וגו'. בוהרכו ר ויהיה  רא עיניו חכם  ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹ
יצר ראאת פרט ,אות אחר  י ולא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

י ס פרים, מ ברי העדה בפרים ,  ְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹחד
ל לידי ויבא חלה טנ ימ א א ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹליהר 
אין הרה, מן עה מצות  הם  תפה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָרה 

ה רה. מן עה  חה מ בריהם ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָעה 
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אלפא ערי ברל "א ונצטרפ על ה רה  א ת ת  היינ עלמא, ה א  רי ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָק ד א 
 ר והא  כ"ת , הא  "ב א"ל  ל   רה וס ," ב א"ל  ה א  הרא רוה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹיתא.

 מדיע  הי נס ל ח ת  "וסמ "ומ .פירה לאר  א)הקר קד  מסכ"ת.(ת   וזה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ה תב מאמר  אחדת, ידי  על  הא  הרה ה גת  ב)וע ר  יט  יראל(מ ת   חו" ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ

הוי "ה   צר  ו בט בט וכל ,זהמת נפסק  ו אחד,  אי אחד  לב   ההר" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻנגד 
ונת ה  קבי נ מיי  והעל , ל מיר ת  ד לה תקה  ונמע" "נע ה  ואמר ,ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ה רה להג ת  וזכ הרה , לה  ל  מר ממי הקב"ה רד   רי דכ מיי נגְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

.פי רה לאר  הק ר  ר הא  הרא   צר ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד
ממ ועד  ר ר ' הרה"ק ימי אחת נה עליד ע , ד ל  ק ר ג  היה זיעוכי "א , עז'יבז' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

, ר ר ' אמר עד הטר ג , את  לבל  הר ת  ציקי  הצליח ולא י ראל , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹני 
 צרי ,חבריה את מזמיני מ כת ,  עת  סע דה יראל  ני י ע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהכת 

הוה. וכ  הזרה  את  ְְְֲֵֵֶַַָָָלבל 
מהובשו"ת קנז)ארת  סימ א חלק  יח הא,(ארח ספר  ס ל  לבאר ,  מארי   ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

 י ל י חברה, עתה מצוה בפרט רב, זמ התמ כת  מצוה ל  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוכ
מהענית ריכה לפטר מצוה סע דת  להח יב י א "דבר  וז"ל : מצוה. סע דת  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָל
מדי ח רה מסיימי  הענית . עד אב  דח  מרא ר  ולאכל  סח, ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹערב
זה  כתרה"ר עת  ,קיסה על חז"ל מדר ת לפניה  ר והרב  ,ע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמקרא 
אמת,  יה ע י  לענת  נראה  מק מל "אבל  מכת". ס מצוה סע דת ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנחב
הא מצוה , סעדת  ה להח יב   י נמי  כתב, רה  ל פריה   ע ל ד  אְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
מחה י נמי ,זמ מ מ כה מצוה ל אא לל ד, מכת ס וקא לאו  צינְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

תרא  בא  " ר דאיתא ,מ ס(קכ "א  )ל טב  י  ס י ורב ר ה טע ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
 הי י  ת א לפי ל ערכה, עצי מ כר ת   סקי מ הא אב ער  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחמ ה
מחה לע ת   מה , ללמד   י ני ל  על  "אבל  זאת ", דלה מצוה  לימיְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹמ
סעדה לע ת  לה י ,זמ מ מצוה י ע מיחדי יאנ ולכ מצוה, ל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻלגמר 
אבל ,יחידי  לא  טב  לי  ה את  לע ת  מ אחרת  מחה י  ,מחת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹל

  כמ מכת ,  מצות לגמר  יחידי יע צינ הא מצוהסעדה לגמר  הא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
.א עד  מצוה ", ל גמר  מחה לע ת   חזינ מאחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחרת ,

ע"ו )הגר"אבוע ס"ק רמ"ו סי' ס צרי (יו"ד מכת  ס לזה "מהרשב הכיח  , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
 סי נ קי מפר מצוה. סעדת  ונקראת  קכ "א)ל מ ח  מצוה(ב"ב כל סת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

 מ ה, ללמד  י ואי  וא עיי"ש. טב, וי מה מחה יע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹששהלימה
מחה לע ת   מצוה  מ ל  רע  א  זמ איזה  מ חברה מקרא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹל ד
ט, אבל  . ע  מד ספר  איזה מרי מצוה סע דת  נח בת  והיא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָמה,
ולא ,ני הרא תינ ר מ רי כאחד  הא אמת ,  ר פי  מד רק ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהא 
ני מגה עי   י והר ה אמת, ואינ אי ד  ר עלמא י מאנ ירְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

.טייפיינ מ ה ,ידיד הלכה. א  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹרה
מסי ספר באר  ,ס סע דת נמי ח יב הלה מפרי  אחד  לחיספר זכירה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

פלאג'י נ"ג)להגר"ח  ירש(ח"ב להבי צרי מנית לימד דוקא ,ליהמק  ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ
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ספר תב וכ ה'. לפני לרצ יעלה לל, מבי אינ י על א ,דה זהר אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהבת,
ללב א')יפה ס"ק רמ"ו סימ ליו"ד המטת בספר(ח"ה עבי, ו')ייל אות כ"ח סימ יו"ד לפי(ח"ו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

בשו"ת עד וע .ס לסעדת עלה מבי לא  בריהאל יב')ח את ע"ה סימ ,(ח"א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הבנה לא א הזהר יד זה.טמעלת לימד ס  זה לפי , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

בשו"ת יתר,  דעניאמח קנד)אפרקסתא סימ א  התמיד(חלק אחד אד על תב , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וז"ל: .ני  לקיר זכה זה ל וע למד , הא  מה ידע היה ולא  הש"ס, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלימד 
זכה  י על וא קאמר, מה ידע ולא הש"ס לימד התמיד אחד אי היה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ"ומעי
מקלי נפ על הבה עלתיה הרה סגת מתרי וזה .חכ למיד ני אר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלקיר

נחליאל", מ.א עד ֲִֵַַַָָ

יהדהספר קל ל"ג)תלדת עה(את ,הצ קד דאב בימי אחת פע עבדא, הבא ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הפר את ס י והיב, ?ס עה מה על תא אלו ר. ואכל ס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסעדת

דהאנמ להרמ"ע מאמרת מנהגיוערה וכ קכ"ט)ז"ל, את )צאימ אחת ע . ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ
ספר על ס ל  ואמר ר, אכל אב חיעה ע הד(רי .(להאר"י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ההר"סעל ספר כרי"ל ולפטר מצוה, סעת אז לעת יראל מנהג מצינ גירסא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
סח ערב כ"ז)מענית עד א' חלק צבה אר יהדי מנהגי אר ר .(פר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה'בספר בריסד י [על חימבאר אי וה מל הרהא הלימד מעלת את ועד] ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ
,מדל רגע כל מחה מתמא וטהר חד לאי נתה מ המד ,דְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָה
ולעת למח עלינ  חד וזהר הרה, על זהר ,נייקה ספר מ חלק ל בסיי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹבואי

הדה, הארא על בואי הזהר, מחלקי חלק ל על דלה האראסעדה ד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הארא מד לק מקיב וב מל מער א בעצמ דכב הר"י זכה .הדה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ל הרצ  לזת י ב ה זי "ע  הר"י   דה זהר  ילמד  בית הר"י את ארח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רת  מדינ ל נ ְְִֵָָא

ר יתב   ד ה אזלאיה ק ל  לאברה זקנו הרבהחיד"אזיע"א המקבל  ,אברה ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ספרגלאנטי החה"זי"ע, ה"אר דמכנא"על ע"ב)"ארא קכ"ג  טימ ,(פרת ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

:קד ל דבריוזה סקיע אנ זמ ל ,ינינמ רשב"י פטר אחר ,ה עד אפיל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הא עכל"ק. ,גוו ויב ,רא עטרתיו מל מער מע רי א  "אתעטר" ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהארא,

מ הט. הרב  ראה: הד ים, ספרים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹבאר
ז', את יעץ לא  הנת, לספר  הה תיו  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָזכתא
ה ד, נת סדר  ז"ל, האר"י  נת ס ר ְִִֵֶַַַַַָָֹזהר,
סעיף א ' סימן  ,ריא מאיר להרב צ יקים ְְְִִִִִִֵַַַָָא ר 
אצע מ רה להחיד"א,  דה עב דת טז, ְְֲֶֶֶַַַָָֹקטן
מ ם ד', את  הז' מערכת חים נפ מד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָסימן 
חי, אי ה ן חים, י סף נ ר להחיד"א , ְִִִֵֵֶַַַַַה דלים
מ ה ר י ד ה הרב ,ניה הנים ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהקמת
אפרים מחנה  גל על מדילק ב  אפרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַח ים
רי, נתיב ספר י קני, ה תחיל  ר  ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָטים

הל רי  היק  הרב  ה א  הלא  מ רי, ְֲִִִִֵֵַַַַָֹם
אלקים ברי  מאמרי עז, מג ל  ספר ,אריט ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמ
אריאל , חנה תכ"ו, עד  חב"ד, מאדמרי  ְֲִִֵֵֵַַַָָח ים
אר רה סד, עד מת מה מיל, ְִֵַָלהרי "א
התחיל ר ח ר ת ה ניא, ְְְְִִַַַַַַַַַָָָלבעל 
ארית  מוילעדניק, דב יראל רי  לה ', ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָא ירה

ער ב ')יראל מאמר ה' ר הא' ער ,(ההתקרת ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָ

ס ר לספר ההתיו  אלימל צבי  הרב רנ ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָמ
עצי ספר הק מת ט', א ת נקטמ פס  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָמרע,

ועוד. לברכה, נ זכר מאמארנא ְְְִִִֵֶַָָָָעדן

חאיי ר זכ תא יג ְְַַָ

מצוה. סעדת לעת וראי דאי ואי ,מ דלה מחה ליוית יב אר בואי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
האר"י כתבי מבאר .ת ותעה תפ תקל הרשב"י ירזכת ספר  קיסה (ער ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ירימיעיני":הה ללק יבימק חברי י בת"הבת ראי ,יבימ'ק ח'בירי ְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
ה'מיעני לל'קה מתחמל"ה,, פרת זהר ר מ(ע"ב י"ב )הוה" סק על , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עכ"ל. זה, והב וגו', עליו" וחמל כה ְְֵֶֶַַַַָָָֹנער

קטרגהבהר ד תבה, זרי ח אר  ח מלת  הדה הכינה ,אר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ני מת ת בה זריח וכאר  רה, ל  על יה חמלתי מ ת מד  , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

נח.י. בת לי ראל מגן ה א ההר ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹספר

א האפרחים על  רבצת והאם חרא  האי  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹבגין
אן אין הנים, על האם  ח לא  היצים ִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹעל

אלהיכם. לה' אם  נים ה ן  והאיאמר  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ
נח תבת גונא הוא מיןח רא  ל  נאת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

נ מתיןומין, ל ח רא האי מתין הכי ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
מ ת ואנ י  ה ןציקא אמר קיח), (הים  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָ

יבא צ יקים  לה ' ה ער  לא"זה ואחרנין  ," ְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹ
מ ן. אתחין ח רא ציקים, האי אתיא וכד ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָ

לג מתין סיאין  ה ןעלמא , א מר ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ
כט) א ר(ברים ואת וגו', ה ני אר  את י  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָֹ

אמר ועלה הם.  נע ח רא האי ה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאינ
יב ) ועד,(נ אל  לעלם כבים  הר ים  מציקי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

עלמא, לעלמי לעלם  קמין יהן כבא  ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָא ן
ה מים. ככבי  זרע והיה  ה ן (ניואמר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

ד ') עד ע"ב ף חד .זהר ַַַָָֹ

נח תבת גונא איה חרא חדהאי זהר (ני ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹ

ד ') עד ע"ב ספרף  קרא זה  ח ר י , ר , ְִִִֵֵֶֶֶַַָ
הר ה מינים  הי  נח, בת  מ ה א  ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹה הר
ם והחת הינים לא תם ק ם היה ְְְְִִִִַַָָָָָֹֻולא 
י ,מ הא ן להבה , ניסתם  ידי  על  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָא א
ם ליקים גם מ יע  וכו' ה לת ס ד ידי ְְִִִֵַַַַַַָָָֻעל
מ ות, מר ט עמת מעט א רם מארי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָוהח כת
להם היה  הם  ה לת ילט א לקמם  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹולזה

מ נח בת ענין הה החר מחץס ד  לתן , ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹ
וכו', החיכים החיצנים מל מי הלת ְִִִִֵַַַַַַַָמ ת
מלת  קצת מאירה  כינה  אר היה  ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָא א
חר אר סד אל ה יקים נס י ן  ְִִִִִִֵֶַַַַָה יקים,

החר  סגת וכ להתקם. עסקהה  ד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
האבן איבת אבי הם אהבת ק חְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה רזל  את נפ,האבה לה לת  אליו וינס  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.נות  מתונ ח איןור רע , יהיה אם   ואפ ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

ינס  אם  אחא ניסה , ניסת אין מ ני  , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
תבה יחזיר א מהים, אחת ל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיהיה 

מרה חיה חי א , וינס  ציק  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָויהיה
חה היה  נח בת ענין  ,עצמ  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויפר

החה מן חטא ואתם (אר וההמה ,הר עים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
ה') סימן א' ער .יקר, ִַַָָָ

ער  אליו  תא ו אב  אסף נח בת  מ ְְֵֵֵֵֶַַַַַָֹה א
ֵַַלה ם.

יתחרהחר אא  יעלם ולא יעדר  לא הה  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
לא מם  כתיבת ח אין י ויס ר, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֻויתב
ה א אם רע, א ציק  הא  לעסק  הא ֲִִִַַַַָָָָֹי נע

אר ה, נחציק , בת מ ה א ה ה  הח ר ְְִִֵֶַַַַַַַָֹ
אסף  להם  ער אליו תא ואב ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאסף

נימה ההיכל   אל  מ ה היקים  הרב ינר) ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

י"א ) ,אבי אלקי את ע ,ביררדק. ְֱִֵֵֶַָֹ

אלל   חד מרא ים  ארעים  זהר ני ְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹללמד
הרים. י ם ִִַַעד

על הק מת ס ף מלךיען כהא וע ד ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֻ
מאד הלהיב קדים  הניספרים ללמד ְְְְְִִִִִִֵֶַָֹֹ

ים עד אלל חד רא ים  ארעים ְְֱִֵֶֶַַַַָֹֹֹה הר
תבהרים מה  זה להסמי י ואלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ע ה אר ה בה ח ן את נח ו פח  ו' ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹתן
הרים ים עאהודא אא היא נח  תבת ְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

אר  בי אמצעיתא עדא הא ילי  ְְְִִִֵֶַַָָָח ן
הרים ים הגר "א באר וכתב  א ר  ְְְְִִֵֵֶַַָָיתירה

הבה  תחיםחנ ת ע אה  אא  בה וה א ְְְִִִֵַַָָָָָ
תב עיםוזה אר הם י ם ארעים מ ץ  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מהימנא  ורעיא אלל חד מרא הידעים  ְְְְְֱִֵֵֶַַָָֹֹי ם
נח תבת גונא איהי  זהר ה ני על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹאיתא

'ע.וכד זהר ני לאר הציא (הקמת ְְִִֵַַַַַַָָָֹ

אנמהגר"א )  ה ב  את ידעים לנ  .ְִֶֶַַָָָ
 ים!!! ילד  מה ידע מי רינ ,נמצאים! מה  ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

עליהם י חאי ן מע ן ורי הביא ,  הְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאל
מןהלם יפקן הזהר ספר רק  , לנ מ ים , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

רחמי, נחגלתא יבת מ הזהר ורקי , ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹ
ה א נח  תבת צלי  דה זהר  למדְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ
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ספר תב וכ ה'. לפני לרצ יעלה לל, מבי אינ י על א ,דה זהר אבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהבת,
ללב א')יפה ס"ק רמ"ו סימ ליו"ד המטת בספר(ח"ה עבי, ו')ייל אות כ"ח סימ יו"ד לפי(ח"ו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

בשו"ת עד וע .ס לסעדת עלה מבי לא  בריהאל יב')ח את ע"ה סימ ,(ח"א ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

הבנה לא א הזהר יד זה.טמעלת לימד ס  זה לפי , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

בשו"ת יתר,  דעניאמח קנד)אפרקסתא סימ א  התמיד(חלק אחד אד על תב , ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
וז"ל: .ני  לקיר זכה זה ל וע למד , הא  מה ידע היה ולא  הש"ס, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלימד 
זכה  י על וא קאמר, מה ידע ולא הש"ס לימד התמיד אחד אי היה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ"ומעי
מקלי נפ על הבה עלתיה הרה סגת מתרי וזה .חכ למיד ני אר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻלקיר

נחליאל", מ.א עד ֲִֵַַַָָ

יהדהספר קל ל"ג)תלדת עה(את ,הצ קד דאב בימי אחת פע עבדא, הבא ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
הפר את ס י והיב, ?ס עה מה על תא אלו ר. ואכל ס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָסעדת

דהאנמ להרמ"ע מאמרת מנהגיוערה וכ קכ"ט)ז"ל, את )צאימ אחת ע . ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָ
ספר על ס ל  ואמר ר, אכל אב חיעה ע הד(רי .(להאר"י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ההר"סעל ספר כרי"ל ולפטר מצוה, סעת אז לעת יראל מנהג מצינ גירסא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
סח ערב כ"ז)מענית עד א' חלק צבה אר יהדי מנהגי אר ר .(פר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה'בספר בריסד י [על חימבאר אי וה מל הרהא הלימד מעלת את ועד] ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ
,מדל רגע כל מחה מתמא וטהר חד לאי נתה מ המד ,דְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָה
ולעת למח עלינ  חד וזהר הרה, על זהר ,נייקה ספר מ חלק ל בסיי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹבואי

הדה, הארא על בואי הזהר, מחלקי חלק ל על דלה האראסעדה ד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
הארא מד לק מקיב וב מל מער א בעצמ דכב הר"י זכה .הדה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ל הרצ  לזת י ב ה זי "ע  הר"י   דה זהר  ילמד  בית הר"י את ארח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
רת  מדינ ל נ ְְִֵָָא

ר יתב   ד ה אזלאיה ק ל  לאברה זקנו הרבהחיד"אזיע"א המקבל  ,אברה ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ספרגלאנטי החה"זי"ע, ה"אר דמכנא"על ע"ב)"ארא קכ"ג  טימ ,(פרת ְְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

:קד ל דבריוזה סקיע אנ זמ ל ,ינינמ רשב"י פטר אחר ,ה עד אפיל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הא עכל"ק. ,גוו ויב ,רא עטרתיו מל מער מע רי א  "אתעטר" ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻהארא,

מ הט. הרב  ראה: הד ים, ספרים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹבאר
ז', את יעץ לא  הנת, לספר  הה תיו  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָזכתא
ה ד, נת סדר  ז"ל, האר"י  נת ס ר ְִִֵֶַַַַַָָֹזהר,
סעיף א ' סימן  ,ריא מאיר להרב צ יקים ְְְִִִִִִֵַַַָָא ר 
אצע מ רה להחיד"א,  דה עב דת טז, ְְֲֶֶֶַַַָָֹקטן
מ ם ד', את  הז' מערכת חים נפ מד, ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָסימן 
חי, אי ה ן חים, י סף נ ר להחיד"א , ְִִִֵֵֶַַַַַה דלים
מ ה ר י ד ה הרב ,ניה הנים ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהקמת
אפרים מחנה  גל על מדילק ב  אפרים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַח ים
רי, נתיב ספר י קני, ה תחיל  ר  ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָטים

הל רי  היק  הרב  ה א  הלא  מ רי, ְֲִִִִֵֵַַַַָֹם
אלקים ברי  מאמרי עז, מג ל  ספר ,אריט ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמ
אריאל , חנה תכ"ו, עד  חב"ד, מאדמרי  ְֲִִֵֵֵַַַָָח ים
אר רה סד, עד מת מה מיל, ְִֵַָלהרי "א
התחיל ר ח ר ת ה ניא, ְְְְִִַַַַַַַַַָָָלבעל 
ארית  מוילעדניק, דב יראל רי  לה ', ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָא ירה

ער ב ')יראל מאמר ה' ר הא' ער ,(ההתקרת ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָ

ס ר לספר ההתיו  אלימל צבי  הרב רנ ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָמ
עצי ספר הק מת ט', א ת נקטמ פס  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָמרע,

ועוד. לברכה, נ זכר מאמארנא ְְְִִִֵֶַָָָָעדן

חאיי ר זכ תא יג ְְַַָ

מצוה. סעדת לעת וראי דאי ואי ,מ דלה מחה ליוית יב אר בואי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
האר"י כתבי מבאר .ת ותעה תפ תקל הרשב"י ירזכת ספר  קיסה (ער ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(ירימיעיני":הה ללק יבימק חברי י בת"הבת ראי ,יבימ'ק ח'בירי ְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ
ה'מיעני לל'קה מתחמל"ה,, פרת זהר ר מ(ע"ב י"ב )הוה" סק על , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

עכ"ל. זה, והב וגו', עליו" וחמל כה ְְֵֶֶַַַַָָָֹנער

קטרגהבהר ד תבה, זרי ח אר  ח מלת  הדה הכינה ,אר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ני מת ת בה זריח וכאר  רה, ל  על יה חמלתי מ ת מד  , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

נח.י. בת לי ראל מגן ה א ההר ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹספר

א האפרחים על  רבצת והאם חרא  האי  ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹבגין
אן אין הנים, על האם  ח לא  היצים ִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹעל

אלהיכם. לה' אם  נים ה ן  והאיאמר  ְְְְֱִִֵֶֶַַַָֹ
נח תבת גונא הוא מיןח רא  ל  נאת ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ

נ מתיןומין, ל ח רא האי מתין הכי ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
מ ת ואנ י  ה ןציקא אמר קיח), (הים  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָ

יבא צ יקים  לה ' ה ער  לא"זה ואחרנין  ," ְֳִִִֶַַַַַָָָָָֹ
מ ן. אתחין ח רא ציקים, האי אתיא וכד ְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָ

לג מתין סיאין  ה ןעלמא , א מר ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָ
כט) א ר(ברים ואת וגו', ה ני אר  את י  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָֹ

אמר ועלה הם.  נע ח רא האי ה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאינ
יב ) ועד,(נ אל  לעלם כבים  הר ים  מציקי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

עלמא, לעלמי לעלם  קמין יהן כבא  ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָא ן
ה מים. ככבי  זרע והיה  ה ן (ניואמר ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

ד ') עד ע"ב ף חד .זהר ַַַָָֹ

נח תבת גונא איה חרא חדהאי זהר (ני ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹ

ד ') עד ע"ב ספרף  קרא זה  ח ר י , ר , ְִִִֵֵֶֶֶַַָ
הר ה מינים  הי  נח, בת  מ ה א  ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֹה הר
ם והחת הינים לא תם ק ם היה ְְְְִִִִַַָָָָָֹֻולא 
י ,מ הא ן להבה , ניסתם  ידי  על  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָא א
ם ליקים גם מ יע  וכו' ה לת ס ד ידי ְְִִִֵַַַַַַָָָֻעל
מ ות, מר ט עמת מעט א רם מארי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָוהח כת
להם היה  הם  ה לת ילט א לקמם  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹולזה

מ נח בת ענין הה החר מחץס ד  לתן , ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹ
וכו', החיכים החיצנים מל מי הלת ְִִִִֵַַַַַַַָמ ת
מלת  קצת מאירה  כינה  אר היה  ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָא א
חר אר סד אל ה יקים נס י ן  ְִִִִִִֵֶַַַַָה יקים,

החר  סגת וכ להתקם. עסקהה  ד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
האבן איבת אבי הם אהבת ק חְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה רזל  את נפ,האבה לה לת  אליו וינס  ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
.נות  מתונ ח איןור רע , יהיה אם   ואפ ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

ינס  אם  אחא ניסה , ניסת אין מ ני  , ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
תבה יחזיר א מהים, אחת ל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָיהיה 

מרה חיה חי א , וינס  ציק  ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָויהיה
חה היה  נח בת ענין  ,עצמ  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹויפר

החה מן חטא ואתם (אר וההמה ,הר עים ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
ה') סימן א' ער .יקר, ִַַָָָ

ער  אליו  תא ו אב  אסף נח בת  מ ְְֵֵֵֵֶַַַַַָֹה א
ֵַַלה ם.

יתחרהחר אא  יעלם ולא יעדר  לא הה  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
לא מם  כתיבת ח אין י ויס ר, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֻויתב
ה א אם רע, א ציק  הא  לעסק  הא ֲִִִַַַַָָָָֹי נע

אר ה, נחציק , בת מ ה א ה ה  הח ר ְְִִֵֶַַַַַַַָֹ
אסף  להם  ער אליו תא ואב ְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאסף

נימה ההיכל   אל  מ ה היקים  הרב ינר) ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

י"א ) ,אבי אלקי את ע ,ביררדק. ְֱִֵֵֶַָֹ

אלל   חד מרא ים  ארעים  זהר ני ְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹֹֹללמד
הרים. י ם ִִַַעד

על הק מת ס ף מלךיען כהא וע ד ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָֻ
מאד הלהיב קדים  הניספרים ללמד ְְְְְִִִִִִֵֶַָֹֹ

ים עד אלל חד רא ים  ארעים ְְֱִֵֶֶַַַַָֹֹֹה הר
תבהרים מה  זה להסמי י ואלי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

ע ה אר ה בה ח ן את נח ו פח  ו' ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹתן
הרים ים עאהודא אא היא נח  תבת ְְִִִִִֵַַַָָָָֹ

אר  בי אמצעיתא עדא הא ילי  ְְְִִִֵֶַַָָָח ן
הרים ים הגר "א באר וכתב  א ר  ְְְְִִֵֵֶַַָָיתירה

הבה  תחיםחנ ת ע אה  אא  בה וה א ְְְִִִֵַַָָָָָ
תב עיםוזה אר הם י ם ארעים מ ץ  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מהימנא  ורעיא אלל חד מרא הידעים  ְְְְְֱִֵֵֶַַָָֹֹי ם
נח תבת גונא איהי  זהר ה ני על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹאיתא

'ע.וכד זהר ני לאר הציא (הקמת ְְִִֵַַַַַַָָָֹ

אנמהגר"א )  ה ב  את ידעים לנ  .ְִֶֶַַָָָ
 ים!!! ילד  מה ידע מי רינ ,נמצאים! מה  ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

עליהם י חאי ן מע ן ורי הביא ,  הְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאל
מןהלם יפקן הזהר ספר רק  , לנ מ ים , ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

רחמי, נחגלתא יבת מ הזהר ורקי , ְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹ
ה א נח  תבת צלי  דה זהר  למדְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ



יחאייד ר זכ תא ְְַַָ

ע עצמ  מ אר  האר "י, ברי  ר ועל ה פילה. ונמעת  הדה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהכינה 
ולע ת תפ ול מע  עליו לחמל הדה הכינה את מע רר אז ,ד ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהצי ר

ב לט בה. תיהח אמר אר מ , האחר אל הא  הרא דג אל תב  דה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
. האחר האל  הא  היה , – מה  בת  רא י  – ה 'א 'היה מ'ה דה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹבהר 

נאל)  ת בזכ מ ה נ מת  דהרשב"י לרמז, לגא ל(אפר  רצה ה רה  מסר ע "ה  ינר מה ואי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
א למי קרא דה וב הר  זיע "א. דה י הח האר ברי ע"כ ,טלני ל  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹע
בגלל ,האר ע  [ דה הר  קריאה יד ה חת [לכל  הרה סדת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹל מד

האלה הה.יאמתע ב דה לימד  להתאחד להתח ק  צריכי לנכ  על רח"ל . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ר י תב קד י ראל  אפלאג'י יחספר ארז"זי"ע ו')"לח בכל(רק הג וז"ל: ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וכתבי דה זהר קלה, ברי מד מק מל ,א כר הה האד מד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָהרה
מסל מרבה כר מד, מה מבי אינ אפיל י אד, הלימד נב ועד. ז"ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻהאר"י

עכ"ל. ,ריה מ ְְִִִִֶַַַלהבריח
ספר ועי קס"ז)הנ"ל"נתיב"ע ד  הד(נתיב ההר ברי ע"א.)הביא פ'  וז"ל:(ח"ג (וקרא, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

הייט) יקד אליה ואמר יראל ני עדת ל אל ר לאמר. מה אל ה' ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ"וידר
תח: אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד לב)י יה)פרד סס הי וגו'.יב"אל "הבי אי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ל י זה  מיח, מחבלי צל וי , דה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהזהר
,לתגא האחרן ר  יראל עם ה לת ְְֲִֵַַַַַָָָָסד 

.דה הזהר לד סגת ְְִַַַַַָֹֻכח
מהימנא רעיא   רתבזהר דר ג ' ר) ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹ

ב ) עד קנג  ף  תהעלזהר יזהיר "והילים : ְְְְְְֲִִִַַַַַַַֹ
א הר  מלין קא אינן  אלין  ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹהרקיע",
דתנין נח יבת איה הזהר, ספר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין מלכתא, ו בע עיר נים ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

יתקיים  דבה ן  מחה , נים א )מעיר (מת ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

."הליכ היא רה הד הן  ְְִִֵַַַַָָ"ל
ה הר.יא . לד ליה ְְְִַַַָָֹֻהאה 

חים רי  הא להי המק ל הדל  הרב ְֱִִִַַַַַַָָָָָֹֻתב
הרב למיד הא, העלם לחי נזכר ְְְִִִֵַַַַַָָָָויטאל

,עלינ יגן ת זכ ההקמ ת)האר"י ער ,(הקמת ְְְְֵֵַַַַַַָָָָ

חים אלפי  ה ל  עיר, ה עיר  אני : נל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָוזה
נזכר ויטאל י סף הרב אבי  לאד ני ן ְֲִִִִִֵֶַַַַָָויטאל,
 לכח לים ן  הי תי  הא, הע לם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלחי
עבר י מהים , מחבתי ממם  ויבי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹחי 
לא רפה ,עננ לא ואנחנ קיץ, לה  ְְְֲִִַַַַָָָָֹֹקציר ,
עלתה ולא רנ לב מזר אין ,למחלתנ ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹעלתה
י לנ אי .נמק ית לחר ן תנלמ ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻארכה
הים, ל וכל ערב, צללי  נט וגם  הם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָנה
לחקר ני את ואנה א . לא  וד ן ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹועדין 
,תנוגל  נק נתאר ה  מה  ועל ה  מה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולדעת

י י? ן א לא ִֶַַַָֹמע

מאמר די ולי  קר י ואנינה לי און ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָמצאתי
: נ ל וזה ל', ן הנים  ספר  הבא ְְְִִִֵֶֶֶַָָאחד,
והיא וכו ' מרחפת אלהים ורח תיב  ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹינא,
י וזר  זמנא הה א וכו' אקרא מה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָא מרת

יב ולא לה ר ח  הה לט)בר  עח  (הים ְְִִֵֵַָָָָֹ

מאן לן וי דמיח. רחא איה ודא ְְְְִִַַָָָָָָלעלמא,
לעלמא, יתב  ולא עלמא מן  לי יזיל ְְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָגרמין
בעאן ולא יה, לארייתא  עבדין אינן  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָאין

דקלה בחכמה לד לא דלא ל מר (רצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

י 'ההר ) דאיהי דחכמה נביע אסק  דגרמין , ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹ
וי יביה . ב' וא ארת ,גרמיןמינ לן ְְְְְְִִִֵַַָָָָ

והאי עלמא, וא דן והרג ביזה וחרא  ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָענ תא
דאמר , מה  דיח  רח  איה אסק ְְְְְְִִִִַַַַַַָָר ח 
ר ח בינה  חכמה רח ואיה , דה רח ְְְִִִֶַַַַָָָֹואיה

הם  ויראת עת רח גברה  ב )עצה יא  ,(יעיה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

אן. ַָעד 
הא יב . הח"ן  רת ולמד מאמין  אינ ְֲִִֵֵֶַַמי

מא רת". יראה לא א ף  "מפריד ְְְְִִִִֶַַַֹבחינת 
קדים  רת זכתא מ ה ע"ב )הרב תב:(ף ְְִֶַַַַָָָָָ

רצה ולא , ר רמז ט מעלת, ג' היג ְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹאפ
הינ הרה, אר ימנע אז ה ד, חכמת ְְְְִַַַַַַַָָָָלדעת
ר הו"ה. על  הו"ה ויהיה הוי"ה , מם ְְִִֵֵֶַי '

חינת לעת מחבים  אנחנ ר ''ס','הברים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
הינ'ט'מזר'םס 'ר אתת ד' נגד ד , ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

הג ', ל  היג אפ ן, ואם הא. ר ְֲִִִִֵַָָהוי "ה

חאיי ר זכ תא טוְְַַָ

לאערא סטרי לכל ,קלי ארימת זמני מה נא, בני ה אסהידת ארייתא זמני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָכה
ביהח ינתא מיכי הוכ ,לה(בחוריהו אני(ס''א הי ,יחימ ולא לימס לא , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

,לקבליה צווחת ארייתא, עלנא עאה מלא ל יתע ד עאה, דינא לימא מְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָיק
,ל ווי עאה, מלא מהימנתא ידע לא כא, גימי הכ ,לקבל יאנ ראה ְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻולא

ואמרת אסהידת, י ארייתא הא .הלנפ ט)ווי לב"(משלי חסר הה יסר פתי (ס''א"מי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
יואמרה) לאו ארייתא, אל לא מא מהימנתא, לי לית לב. חסר מה .ל ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָאמרה

.דה ההר ל א עד מא. הא פגי ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹמהימנתא,

 ר:הקודש אללל ר אמר מה אל ה' אלה"וידר ואמר יראל ני עדת ל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
תח: אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד י הי ילב)קד יה)סס הי "אל ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קלת מרימה היא פעמי ה ,אד בני מעידה הרה פעמי כה וגו'. "הבי אי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָפרד
חטאיה נה מירד וכ ,תא להעיר דדיה ואינ(חריה)לכל לימס אינ , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

הרה על על העלי לה תא תע ,העלי יה לי יעמד פני איזה יחיְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ
ל, מיג  ,למ ניה מחזירי ואינ ,נג אמנתעקת את דעיי אינ ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

!לנפ ואי לה אי .העלי למרת:הוא  מעידה הרה ט)הרי יסר(משלי פתי "מי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לב" חסר .(ואמרה)הה רה,אמרה עסק אינ י אמנה.  אי לב? חסר ה מה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מהל. הא פג אמנה  ֱֵֵַָָֹאי

הוע ד  ברי   מלהביא ק י ה י יהיה הח ה אחר  הה י  הנ "ל: הזהר  על ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
 יהעליל תהי הא רה, ל נעל ניה חכי מא עיאה מלא יתע ואז ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

סדתיה. אחר לח ציח ולא טיתה, דר א י עיניה לרתחבה לה ["אי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
רה"]. ל נְֵֶֶָָמעל

ולכ מ הרה, סדת  מחד י  האיר  דעתיק  רינה ש"ע  מ ניה הארת לה אי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זהר  ע"ב)תב ד'  יאכל)ראית עש הרה לביהע אבל קראת. קלה  י) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מה דה ) הפ והיא זהרע"ש תב  מ הלכה, א  רה ני מג ה  כלל ה י  , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
 ת העל ע"ב)ר ת קמ "ט ): וז"ל ההא, על לאחזאה ארייתא, סרא ההא אמר, מא ְְְְְְְֲֲִַַַַַַַַַַָָָָָָָ

,חיר יח קאתי, לבד [סר הקודש:עכ"ל. ל רל סר תא אמר מי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.[חר ח  א הא לבד סר תא על להראת ְְְִִִַַַַַָָהרה,

היג ולא הוי"ה, אתת ג' נגד ,ר רמז , ְְְִִִֶֶֶֶָֹט,
על הו"ה. על הו "ה  ס ד  הא י', הינ סד, ְְְֶֶַַַנגד
ס ס  הי "אל הים הסק  ר נראה  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָזה 
אתת  ג' הינ כפר"ד וגו', הבין" אין ְְְְִִֵֶֶַָפרד 
ה א האתת עם "הבין" אין סד , לא ְִִִֵָָֹפ'ר 'ד '
הבין" "אין  ן ואם ה לל , עם  סו"ד  ימטרה  ְְִִִִִֵֵֵַַָָע "א,
פר"ד, הא ס ד, לא  "הבין " ל אין ְְְִֵֶֶַָֹל מר

ח' תנים וען  נפרד. ף מ קטאנטינא  (פס ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

כו',קמט .) הציץ חד  לרס   נכנס ד ' :נ ל וזה  ,ְְְְְִִֵֵֶַַַ

בפ'ר'ד',  על הג ' פר"ד, ס ד ה א  לנכ לת ְְְִֵַָָָהני 
ם ען ל ם, נפק לם עאל עקיבא ְְְְֲִִֵַַַַָָָָורי

 נל אן  עד  .אר דה מהרב יראל  (פארת  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

קד ים ) רת לברכה, וקד ציק זכר .מ אטאנאב  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

'ר'ד'. נאר ד מאמין   אינ ְֲִִִֵֶֶֶַַָמי
הרה ל  י ותדע פרד ", ס ס   הי ְְְְְִִֵֶֶַַָָ"אל
'ר ''ס, ונדר ת הא, ר  דה ל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמתיו

'ר'ד' נ אר ד מאמין אינ התמי (יסף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ט) לב, הים .להחיד"א, ְִִ



יחאייד ר זכ תא ְְַַָ

ע עצמ  מ אר  האר "י, ברי  ר ועל ה פילה. ונמעת  הדה, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהכינה 
ולע ת תפ ול מע  עליו לחמל הדה הכינה את מע רר אז ,ד ל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהצי ר

ב לט בה. תיהח אמר אר מ , האחר אל הא  הרא דג אל תב  דה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
. האחר האל  הא  היה , – מה  בת  רא י  – ה 'א 'היה מ'ה דה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹבהר 

נאל)  ת בזכ מ ה נ מת  דהרשב"י לרמז, לגא ל(אפר  רצה ה רה  מסר ע "ה  ינר מה ואי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
א למי קרא דה וב הר  זיע "א. דה י הח האר ברי ע"כ ,טלני ל  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹע
בגלל ,האר ע  [ דה הר  קריאה יד ה חת [לכל  הרה סדת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹל מד

האלה הה.יאמתע ב דה לימד  להתאחד להתח ק  צריכי לנכ  על רח"ל . ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ר י תב קד י ראל  אפלאג'י יחספר ארז"זי"ע ו')"לח בכל(רק הג וז"ל: ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

וכתבי דה זהר קלה, ברי מד מק מל ,א כר הה האד מד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָהרה
מסל מרבה כר מד, מה מבי אינ אפיל י אד, הלימד נב ועד. ז"ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻהאר"י

עכ"ל. ,ריה מ ְְִִִִֶַַַלהבריח
ספר ועי קס"ז)הנ"ל"נתיב"ע ד  הד(נתיב ההר ברי ע"א.)הביא פ'  וז"ל:(ח"ג (וקרא, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

הייט) יקד אליה ואמר יראל ני עדת ל אל ר לאמר. מה אל ה' ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ"וידר
תח: אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד לב)י יה)פרד סס הי וגו'.יב"אל "הבי אי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ל י זה  מיח, מחבלי צל וי , דה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהזהר
,לתגא האחרן ר  יראל עם ה לת ְְֲִֵַַַַַָָָָסד 

.דה הזהר לד סגת ְְִַַַַַָֹֻכח
מהימנא רעיא   רתבזהר דר ג ' ר) ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹ

ב ) עד קנג  ף  תהעלזהר יזהיר "והילים : ְְְְְְֲִִִַַַַַַַֹ
א הר  מלין קא אינן  אלין  ְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹהרקיע",
דתנין נח יבת איה הזהר, ספר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹאקרי 
אחד  לזמנין מלכתא, ו בע עיר נים ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

יתקיים  דבה ן  מחה , נים א )מעיר (מת ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

."הליכ היא רה הד הן  ְְִִֵַַַַָָ"ל
ה הר.יא . לד ליה ְְְִַַַָָֹֻהאה 

חים רי  הא להי המק ל הדל  הרב ְֱִִִַַַַַַָָָָָֹֻתב
הרב למיד הא, העלם לחי נזכר ְְְִִִֵַַַַַָָָָויטאל

,עלינ יגן ת זכ ההקמ ת)האר"י ער ,(הקמת ְְְְֵֵַַַַַַָָָָ

חים אלפי  ה ל  עיר, ה עיר  אני : נל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָוזה
נזכר ויטאל י סף הרב אבי  לאד ני ן ְֲִִִִִֵֶַַַַָָויטאל,
 לכח לים ן  הי תי  הא, הע לם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹלחי
עבר י מהים , מחבתי ממם  ויבי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹחי 
לא רפה ,עננ לא ואנחנ קיץ, לה  ְְְֲִִַַַַָָָָֹֹקציר ,
עלתה ולא רנ לב מזר אין ,למחלתנ ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָֹעלתה
י לנ אי .נמק ית לחר ן תנלמ ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻארכה
הים, ל וכל ערב, צללי  נט וגם  הם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָנה
לחקר ני את ואנה א . לא  וד ן ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹועדין 
,תנוגל  נק נתאר ה  מה  ועל ה  מה  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולדעת

י י? ן א לא ִֶַַַָֹמע

מאמר די ולי  קר י ואנינה לי און ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָָמצאתי
: נ ל וזה ל', ן הנים  ספר  הבא ְְְִִִֵֶֶֶַָָאחד,
והיא וכו ' מרחפת אלהים ורח תיב  ְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹינא,
י וזר  זמנא הה א וכו' אקרא מה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָא מרת

יב ולא לה ר ח  הה לט)בר  עח  (הים ְְִִֵֵַָָָָֹ

מאן לן וי דמיח. רחא איה ודא ְְְְִִַַָָָָָָלעלמא,
לעלמא, יתב  ולא עלמא מן  לי יזיל ְְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָגרמין
בעאן ולא יה, לארייתא  עבדין אינן  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָאין

דקלה בחכמה לד לא דלא ל מר (רצה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

י 'ההר ) דאיהי דחכמה נביע אסק  דגרמין , ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹ
וי יביה . ב' וא ארת ,גרמיןמינ לן ְְְְְְִִִֵַַָָָָ

והאי עלמא, וא דן והרג ביזה וחרא  ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָענ תא
דאמר , מה  דיח  רח  איה אסק ְְְְְְִִִִַַַַַַָָר ח 
ר ח בינה  חכמה רח ואיה , דה רח ְְְִִִֶַַַַָָָֹואיה

הם  ויראת עת רח גברה  ב )עצה יא  ,(יעיה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

אן. ַָעד 
הא יב . הח"ן  רת ולמד מאמין  אינ ְֲִִֵֵֶַַמי

מא רת". יראה לא א ף  "מפריד ְְְְִִִִֶַַַֹבחינת 
קדים  רת זכתא מ ה ע"ב )הרב תב:(ף ְְִֶַַַַָָָָָ

רצה ולא , ר רמז ט מעלת, ג' היג ְְְֲֲִִִֶֶַָָָֹאפ
הינ הרה, אר ימנע אז ה ד, חכמת ְְְְִַַַַַַַָָָָלדעת
ר הו"ה. על  הו"ה ויהיה הוי"ה , מם ְְִִֵֵֶַי '

חינת לעת מחבים  אנחנ ר ''ס','הברים, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָֻ
הינ'ט'מזר'םס 'ר אתת ד' נגד ד , ְְְְִֵֶֶֶֶַָ

הג ', ל  היג אפ ן, ואם הא. ר ְֲִִִִֵַָָהוי "ה

חאיי ר זכ תא טוְְַַָ

לאערא סטרי לכל ,קלי ארימת זמני מה נא, בני ה אסהידת ארייתא זמני ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָכה
ביהח ינתא מיכי הוכ ,לה(בחוריהו אני(ס''א הי ,יחימ ולא לימס לא , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

,לקבליה צווחת ארייתא, עלנא עאה מלא ל יתע ד עאה, דינא לימא מְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָיק
,ל ווי עאה, מלא מהימנתא ידע לא כא, גימי הכ ,לקבל יאנ ראה ְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָֹֻולא

ואמרת אסהידת, י ארייתא הא .הלנפ ט)ווי לב"(משלי חסר הה יסר פתי (ס''א"מי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
יואמרה) לאו ארייתא, אל לא מא מהימנתא, לי לית לב. חסר מה .ל ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָאמרה

.דה ההר ל א עד מא. הא פגי ְְְִִֵַַַָָָָָֹֹמהימנתא,

 ר:הקודש אללל ר אמר מה אל ה' אלה"וידר ואמר יראל ני עדת ל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ
תח: אלעזר רי ."אלהיכ ה' אני קד י הי ילב)קד יה)סס הי "אל ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קלת מרימה היא פעמי ה ,אד בני מעידה הרה פעמי כה וגו'. "הבי אי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָפרד
חטאיה נה מירד וכ ,תא להעיר דדיה ואינ(חריה)לכל לימס אינ , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻ

הרה על על העלי לה תא תע ,העלי יה לי יעמד פני איזה יחיְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמ
ל, מיג  ,למ ניה מחזירי ואינ ,נג אמנתעקת את דעיי אינ ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

!לנפ ואי לה אי .העלי למרת:הוא  מעידה הרה ט)הרי יסר(משלי פתי "מי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לב" חסר .(ואמרה)הה רה,אמרה עסק אינ י אמנה.  אי לב? חסר ה מה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מהל. הא פג אמנה  ֱֵֵַָָֹאי

הוע ד  ברי   מלהביא ק י ה י יהיה הח ה אחר  הה י  הנ "ל: הזהר  על ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
 יהעליל תהי הא רה, ל נעל ניה חכי מא עיאה מלא יתע ואז ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

סדתיה. אחר לח ציח ולא טיתה, דר א י עיניה לרתחבה לה ["אי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
רה"]. ל נְֵֶֶָָמעל

ולכ מ הרה, סדת  מחד י  האיר  דעתיק  רינה ש"ע  מ ניה הארת לה אי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זהר  ע"ב)תב ד'  יאכל)ראית עש הרה לביהע אבל קראת. קלה  י) ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

מה דה ) הפ והיא זהרע"ש תב  מ הלכה, א  רה ני מג ה  כלל ה י  , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
 ת העל ע"ב)ר ת קמ "ט ): וז"ל ההא, על לאחזאה ארייתא, סרא ההא אמר, מא ְְְְְְְֲֲִַַַַַַַַַַָָָָָָָ

,חיר יח קאתי, לבד [סר הקודש:עכ"ל. ל רל סר תא אמר מי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
.[חר ח  א הא לבד סר תא על להראת ְְְִִִַַַַַָָהרה,

היג ולא הוי"ה, אתת ג' נגד ,ר רמז , ְְְִִִֶֶֶֶָֹט,
על הו"ה. על הו "ה  ס ד  הא י', הינ סד, ְְְֶֶַַַנגד
ס ס  הי "אל הים הסק  ר נראה  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָזה 
אתת  ג' הינ כפר"ד וגו', הבין" אין ְְְְִִֵֶֶַָפרד 
ה א האתת עם "הבין" אין סד , לא ְִִִֵָָֹפ'ר 'ד '
הבין" "אין  ן ואם ה לל , עם  סו"ד  ימטרה  ְְִִִִִֵֵֵַַָָע "א,
פר"ד, הא ס ד, לא  "הבין " ל אין ְְְִֵֶֶַָֹל מר

ח' תנים וען  נפרד. ף מ קטאנטינא  (פס ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

כו',קמט .) הציץ חד  לרס   נכנס ד ' :נ ל וזה  ,ְְְְְִִֵֵֶַַַ

בפ'ר'ד',  על הג ' פר"ד, ס ד ה א  לנכ לת ְְְִֵַָָָהני 
ם ען ל ם, נפק לם עאל עקיבא ְְְְֲִִֵַַַַָָָָורי

 נל אן  עד  .אר דה מהרב יראל  (פארת  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

קד ים ) רת לברכה, וקד ציק זכר .מ אטאנאב  ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

'ר'ד'. נאר ד מאמין   אינ ְֲִִִֵֶֶֶַַָמי
הרה ל  י ותדע פרד ", ס ס   הי ְְְְְִִֵֶֶַַָָ"אל
'ר ''ס, ונדר ת הא, ר  דה ל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמתיו

'ר'ד' נ אר ד מאמין אינ התמי (יסף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ט) לב, הים .להחיד"א, ְִִ



יחאיטז ר זכ תא ְְַַָ

תוזה חינ אר ע  מה לכל   דע , למה ירמז  . לקבל י אנ ראה ולא אמר  ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ר' ר'מז ['ט  פרד "ס נגד וה ואחר , מאל  וימי ני  וה בי"ע , א ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹנגד 

הוי"ה. אתת  ואר ע  נ'מה], ר 'ח  נ'פ] " הנר חינ ת  ואר ע  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָס'ד]

פ"ד)ואיתא ח"א א(בסה "ג מי  פרד"ס, חינת  אר ע  כל לה אד ל  רי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
בלי  בכלא ", פגימי הכ" נאמר  צא ועל  עליו , ויכל  חלק לפי לְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ
ת ב  כמ .למד ולא  ללמד  יד סק  היה  תלא הא הה  ה בהיל  הענ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹספק 

הנ "ל) קדי רת לר,(זהר לי חי החכמה הגת יר ש, אדק , ולא לאדבקא  יכיל  ואי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
 ע"ב)ואמר קי"א  וכו',(ת בת יח אינ האר ע י אמר  למאמ אינ ל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

חה סד היא החכמה מד הד הא ייקא, רה אר ,המח רה אר אי רה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאר
החה. ח לתלמידמה  מיא  הרה מ רפאה לה מצאנ  אחר אמר אבל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עה א ,בחכת כמ כינה], מדק איל] מכסיו מהה א חכ לתלמיד רקמטיא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
בריו אר עיי"ש ."ה כ יח אלקיכ בה' בקיה מהרש"א)"וא אדת חי ועי). ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

 בסת כלל  והנרנח "י  האד  לת  צר  יומ , על  אר  תב: קס"ז נתיב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רי דה  דה ההר לח ק  הכרחנ – מקצתיה כל הדה  הרה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֻפרד"ס
מע לי   ידריכנ הא  רי וק ד א זה . על לעיל כחנכדה הד ה... הרה ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָדת 
כנפ ת מאר ע  תינל ויק ראל,  ע נרנח "י ללת ע  נ נרנח"י להאיר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיר

ה הר. עכ"ל  בב "א. צדקינ מיח  ביאת י הח אר  לאר ונזה , לארצנ  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהאר

לויבספה"ק ואיתא א פי,(לטי )קדת ני היה יקיה סע דת לבא , עתיד , ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
יבאר,  א" וז"ל: הרה. סדת  לג ת ז הא  והני ,טפ ה א  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאחד
י  על אחד  חינ ת: ני  על יהיה לב א לעתיד יקי צ סעדת  י  וכו', אכל  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואכל
ר חנת על  יהיה  והע ת  הרה, סדת  יראל  יג ואחד ,מ סע דת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻט ,
הענ ג קטה , מדרגה ה אר  יהאנ אמת , ניה והה .דה זהר  ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹבאר
ענ ג א ר לידה יקיוה ,מ סעדה ה עדה יהיה לה ממת, הְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וזה ה ד ה. רתמ נפלאת יג י אר  הע דה  יהיה לה מהרה, סדת הְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
א ר יהאנ  א  ה'  את   ל וה' ,טי ילאנ ובע ' אכל  ואכל'ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

יג 'להפליא', כ ע ע ה  א ר ה ענ ג יהיה  לה לה', הל ה נפלא תהענ ג ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עכל "ק . ה ד ה",  רתְִַָָמ

ספרוכ ציקת ב הש"ס)רי וס עמר  ל"ג ה ר(וקרא  א" וזל "ק: , ר  ת א על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
 אמרנ מ ד')הא מאמר לעיל  ה מרא(ונת אר ברי  ( בא ר  תראה(רכת למ ע ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

לזה זה   ,רית ה' וידיעת הרה סד ת  ה ג ת  ה א לעתיד דהכר  הינ , י חְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
 אמר מ הה , ל ע האר  תמא א)לה יג  מ "א  ייג(ק מי והיינ טב , לאד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עכל "ק . ַָהרה".

ההב,מבאר נ לא אא הרה, סדת לעמל אנ צריכי הה לע רק א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לעמל כה מי וארי הרה, סדת יי – היה יקיה סעדת לבא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלעתיד

להע זה עד הרה .סדת ְֶַָָָָ

חאיי ר זכ תא יזְְַַָ

סח רה , ע ולעת ע  לה אליו, להתקרב אסר רה , מל  א מי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל
אמנה   אי הרי ,ר ע ללכת  ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוכל 

ע"א)זהר תב פ'   יקד אסיר:(ר ת  ארייתא, אל לא מא ל ,נינ הכי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ארחא. יע למה  ול סחרא, י למעד ,יה לאפא ,ילג ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמקרב

מהימנתא. י לית א)הא ארייתא,(ועל מי יע ולית ארחא, אזיל נ ר ל נינ ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ
חיב לא מהימנתא, י לית מא ע ארחא, אזוג מא  ל .ינפ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאתחיב

.ינפ על חס לא ,ודידי מארי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָליקרא

ר:הקודש לל,נינ ,אליו להתקרב אסר רה, מל א מי ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
אמנה.  אי הרי ,ר ע ללכת  וכל סחרה, ע ולעת ע ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלה

זה) מתחר(ועל מי  ל .נפ מתחב תרה, ברי ע ואי ר לה אד ל ,נינ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
.נפ על חס א , ואת נאד בד את מחיב א אמנה,  אי מי ע רְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ציקי  ה  ניה ל ,ר לקרה   נלת   סקיוע רה ליה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָרק
 יקד  ני ,ל ה ני ונקראי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָאמת,

א מר ,רי לברייהדה כרא נפא לי הי ,ינפ על חס לא אלעזר,מא רי אמר . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
איז .הבי אי פרד סס הי אל תיב א ועל וכו'. מה אמר והא רא, על ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהנא
רמייה מקי הא, רי קדא ארחי וידעי ארייתא, מלי ציקיא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָאי
בנייה מעיא, קדא רחא מפי  בגי כא, ייק כחוא מלא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹקדא

.ייק ני מלא ני ואקר קט, זאי הְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

ר:הקודש מילל :במ מתק ר] ,נפ על חס א מי אמר, יהדה רי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
רה נפ לי אי [ר לקרה נלת רה לעסק נפ על חס אינְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

להמי יכל אי :במ מתק ר] ?רלבנמק אינ עצמ הא א י ,לבנ רה נפ  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
קדת ידי על אא נמה ילהמ ר אי י ,לבנ קדה נמה יימ אי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמעלה,

מתיגנהי אל תב זה ועל וכו'. נאמר הבר והרי הר, על מהני אלעזר, רי אמר .[ ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ר דה רכי את דעיוי רה לי יקיה ריהא .הבי אי פרד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָסס
ל רח לפי  מ ל, יקד ונמצאי ,לה קדת עצמ את ימק ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהא,

.יקד ני ,לה ני ונקראי אמת, ציקי ה ניה וכל מלמעלה, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקד

יד)מליהגר"א ,(יב , מע א ,חבר את מכיח יהר למזי  הכת גדל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הב, חלק ל מקל אז מע, לא א וג לדרת, עה מה ל על כר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמקל
לא עי" נצח לעלמת לזת נרצ וא  . יהה חלק את מ לקח מע א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוזה

האלה לקרב ספרראתה.." לחק יכל ה "עה ל הר"ער ללמד מערר המעדד , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

דליםיג. ערים  ה וז"ל : הרמ "ז ְִִִַַָָָתב
רה , העסק  א . לבנים. קדה  נמה יְְְְְִִֵֶַַָָָָָָלהמ
מקר הא העלמ ת נימ ת  מאיר ְְִִִֵֶֶָָָ
לח זכה  אם  ן וכל  הד ת, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָה מת

 מ חד א ר  מליד  הם רה, ִִִֶֶַַָָָָָחידשין
ה לד  נמת   מ יזהיר  בזה ,מתנ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמ ק ר ת

רתה ד... ב מ מתק בריו  המ (וען ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ע"א ) פ' ף .קדים ְִַ



יחאיטז ר זכ תא ְְַַָ

תוזה חינ אר ע  מה לכל   דע , למה ירמז  . לקבל י אנ ראה ולא אמר  ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ר' ר'מז ['ט  פרד "ס נגד וה ואחר , מאל  וימי ני  וה בי"ע , א ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹנגד 

הוי"ה. אתת  ואר ע  נ'מה], ר 'ח  נ'פ] " הנר חינ ת  ואר ע  ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָס'ד]

פ"ד)ואיתא ח"א א(בסה "ג מי  פרד"ס, חינת  אר ע  כל לה אד ל  רי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
בלי  בכלא ", פגימי הכ" נאמר  צא ועל  עליו , ויכל  חלק לפי לְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ
ת ב  כמ .למד ולא  ללמד  יד סק  היה  תלא הא הה  ה בהיל  הענ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹספק 

הנ "ל) קדי רת לר,(זהר לי חי החכמה הגת יר ש, אדק , ולא לאדבקא  יכיל  ואי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
 ע"ב)ואמר קי"א  וכו',(ת בת יח אינ האר ע י אמר  למאמ אינ ל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

חה סד היא החכמה מד הד הא ייקא, רה אר ,המח רה אר אי רה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאר
החה. ח לתלמידמה  מיא  הרה מ רפאה לה מצאנ  אחר אמר אבל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עה א ,בחכת כמ כינה], מדק איל] מכסיו מהה א חכ לתלמיד רקמטיא ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
בריו אר עיי"ש ."ה כ יח אלקיכ בה' בקיה מהרש"א)"וא אדת חי ועי). ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

 בסת כלל  והנרנח "י  האד  לת  צר  יומ , על  אר  תב: קס"ז נתיב  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
רי דה  דה ההר לח ק  הכרחנ – מקצתיה כל הדה  הרה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֻפרד"ס
מע לי   ידריכנ הא  רי וק ד א זה . על לעיל כחנכדה הד ה... הרה ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָדת 
כנפ ת מאר ע  תינל ויק ראל,  ע נרנח "י ללת ע  נ נרנח"י להאיר  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיר

ה הר. עכ"ל  בב "א. צדקינ מיח  ביאת י הח אר  לאר ונזה , לארצנ  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהאר

לויבספה"ק ואיתא א פי,(לטי )קדת ני היה יקיה סע דת לבא , עתיד , ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
יבאר,  א" וז"ל: הרה. סדת  לג ת ז הא  והני ,טפ ה א  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאחד
י  על אחד  חינ ת: ני  על יהיה לב א לעתיד יקי צ סעדת  י  וכו', אכל  ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואכל
ר חנת על  יהיה  והע ת  הרה, סדת  יראל  יג ואחד ,מ סע דת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻט ,
הענ ג קטה , מדרגה ה אר  יהאנ אמת , ניה והה .דה זהר  ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹבאר
ענ ג א ר לידה יקיוה ,מ סעדה ה עדה יהיה לה ממת, הְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וזה ה ד ה. רתמ נפלאת יג י אר  הע דה  יהיה לה מהרה, סדת הְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
א ר יהאנ  א  ה'  את   ל וה' ,טי ילאנ ובע ' אכל  ואכל'ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

יג 'להפליא', כ ע ע ה  א ר ה ענ ג יהיה  לה לה', הל ה נפלא תהענ ג ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עכל "ק . ה ד ה",  רתְִַָָמ

ספרוכ ציקת ב הש"ס)רי וס עמר  ל"ג ה ר(וקרא  א" וזל "ק: , ר  ת א על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
 אמרנ מ ד')הא מאמר לעיל  ה מרא(ונת אר ברי  ( בא ר  תראה(רכת למ ע ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

לזה זה   ,רית ה' וידיעת הרה סד ת  ה ג ת  ה א לעתיד דהכר  הינ , י חְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
 אמר מ הה , ל ע האר  תמא א)לה יג  מ "א  ייג(ק מי והיינ טב , לאד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עכל "ק . ַָהרה".

ההב,מבאר נ לא אא הרה, סדת לעמל אנ צריכי הה לע רק א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לעמל כה מי וארי הרה, סדת יי – היה יקיה סעדת לבא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלעתיד

להע זה עד הרה .סדת ְֶַָָָָ

חאיי ר זכ תא יזְְַַָ

סח רה , ע ולעת ע  לה אליו, להתקרב אסר רה , מל  א מי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל
אמנה   אי הרי ,ר ע ללכת  ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוכל 

ע"א)זהר תב פ'   יקד אסיר:(ר ת  ארייתא, אל לא מא ל ,נינ הכי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ארחא. יע למה  ול סחרא, י למעד ,יה לאפא ,ילג ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמקרב

מהימנתא. י לית א)הא ארייתא,(ועל מי יע ולית ארחא, אזיל נ ר ל נינ ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ
חיב לא מהימנתא, י לית מא ע ארחא, אזוג מא  ל .ינפ ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאתחיב

.ינפ על חס לא ,ודידי מארי ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָליקרא

ר:הקודש לל,נינ ,אליו להתקרב אסר רה, מל א מי ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
אמנה.  אי הרי ,ר ע ללכת  וכל סחרה, ע ולעת ע ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלה

זה) מתחר(ועל מי  ל .נפ מתחב תרה, ברי ע ואי ר לה אד ל ,נינ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
.נפ על חס א , ואת נאד בד את מחיב א אמנה,  אי מי ע רְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ציקי  ה  ניה ל ,ר לקרה   נלת   סקיוע רה ליה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָרק
 יקד  ני ,ל ה ני ונקראי ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָאמת,

א מר ,רי לברייהדה כרא נפא לי הי ,ינפ על חס לא אלעזר,מא רי אמר . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ
איז .הבי אי פרד סס הי אל תיב א ועל וכו'. מה אמר והא רא, על ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוהנא
רמייה מקי הא, רי קדא ארחי וידעי ארייתא, מלי ציקיא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָאי
בנייה מעיא, קדא רחא מפי  בגי כא, ייק כחוא מלא, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹקדא

.ייק ני מלא ני ואקר קט, זאי הְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻ

ר:הקודש מילל :במ מתק ר] ,נפ על חס א מי אמר, יהדה רי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
רה נפ לי אי [ר לקרה נלת רה לעסק נפ על חס אינְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

להמי יכל אי :במ מתק ר] ?רלבנמק אינ עצמ הא א י ,לבנ רה נפ  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
קדת ידי על אא נמה ילהמ ר אי י ,לבנ קדה נמה יימ אי ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻלמעלה,

מתיגנהי אל תב זה ועל וכו'. נאמר הבר והרי הר, על מהני אלעזר, רי אמר .[ ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
ר דה רכי את דעיוי רה לי יקיה ריהא .הבי אי פרד ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָסס
ל רח לפי  מ ל, יקד ונמצאי ,לה קדת עצמ את ימק ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהא,

.יקד ני ,לה ני ונקראי אמת, ציקי ה ניה וכל מלמעלה, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקד

יד)מליהגר"א ,(יב , מע א ,חבר את מכיח יהר למזי  הכת גדל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הב, חלק ל מקל אז מע, לא א וג לדרת, עה מה ל על כר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמקל
לא עי" נצח לעלמת לזת נרצ וא  . יהה חלק את מ לקח מע א ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוזה

האלה לקרב ספרראתה.." לחק יכל ה "עה ל הר"ער ללמד מערר המעדד , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

דליםיג. ערים  ה וז"ל : הרמ "ז ְִִִַַָָָתב
רה , העסק  א . לבנים. קדה  נמה יְְְְְִִֵֶַַָָָָָָלהמ
מקר הא העלמ ת נימ ת  מאיר ְְִִִֵֶֶָָָ
לח זכה  אם  ן וכל  הד ת, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָה מת

 מ חד א ר  מליד  הם רה, ִִִֶֶַַָָָָָחידשין
ה לד  נמת   מ יזהיר  בזה ,מתנ ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמ ק ר ת

רתה ד... ב מ מתק בריו  המ (וען ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ע"א ) פ' ף .קדים ְִַ



יחאייח  ר זכ תא ְְַַָ

טב. בי דק ת בפרט ,י כל דרהאצל(אפ חינלהיג העלמי" ההר "מפעל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

יהר את לזת די – .)בכמת ְְְִֵֶַַַָֻ

יד)מליהגר"א ,(יב , מע א ,חבר את מכיח יהר למזי  הכת גדל מבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הב, חלק ל מקל אז מע, לא א וג לדרת, עה מה ל על כר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹמקל

 .וזה יהה חלק את מ לקח מע א ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

להואאה לקרב ראתה..." לא עי" נצח לעלמת לזת נרצספר לחק יכל ה  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
עה" ל ער"דק ת בפרט ,י כל דה הר ללמד מערר המעדד , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

טב. ביראצל(אפ חינלהיג העלמי" הזהר הרי)"מפעל את לזת די – .בכמת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

לוא י רה, נת למיליני זה הרי ,דה הזהר את אחד יהדי אפיל ילמד תזכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
תת כל כיל וא רה. נה מלי לאה ל עלה ת, דה הר עה ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָֹהמד

חיו ימי לכל ויו"ט, ואהנה רה. נה מליארד 640ל יע [בעי ה תיננ [ימי , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
מליארדי ל אדי לסכ יע דה זהר למד דייה למני יער יתארג תזכְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

רה. ניִָָ

קס "א.)הדהר ו צא דע(רת ועד, . אל הא מימ תני מה ל תב: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
למסר יע . אל דייה  מני ל  מכיל אה ריה , כינה י ערה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָל 
לחב יכל  מי  רה. נה טרילי 400 ו' זילי 6 : לער והא לחב אד  ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה 

ודא ת !!!  תלזכ קפ ה צחי  הכר גדל  ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאת 

קחזינלח אא  לנ אי עה הזהר . ספר  הד  ל   ח ועצ ד ל ה עד  הא  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ה ד ה. דת עב וחזק  וכח  אמ לה סי לה , דה מלאכת  ע י ידי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאת 
ח לפרס יחאי , ר   מע רי ל רא את  להפי י להמ עז   וחגר מתני צ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹא
ה א  רי לק ד א חילי להר ת  חיל לע ת  סיפוה אפר, מה כל  לסע  ל עְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

מעפרא. כינתא לאקמא  ְְְְְְְִֵַַָָָָואריתא ,

ברללא הע בד  הע למי " הזהר  "מפעל  ע יראל  לל להתח ר  רנ ד כינ ה' ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
הכינה הקי  למע הח בת, וע ל  מא  כמ על  ול קח  רוח , מטרת ללא  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹלא ת 

.מי  לאבינ ל ח  ְְְִִֵֶַַַַַָָָהדה

למע על  הד ה, הכינה דת למע הה  ה ב  לימ ד יכלל אחד ל אחי!  ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
.רצ יהי   אמ ,רחמי ימינ מהרה  קר ב  יראל  ע פד ת   נ נפ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָדת 






