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דבר פתח

הסולם? בעל היה מי הידעת 

שישה הידעת? להציל הקב"ה בשליחות בא הסול שבעל
? יהודי  מליו

ת"ש ?הידעת? בשנת בא לא משיח למה
היו הידעת? לא הקדוש , זוהר ללמוד  אומרי היו הרבני שא

!!!תיכ מגיע היה ומשיח ? יהודי  מליו שישה נרצחי
הראשו הידעת? הכר לאור שכשיצא הסול בעל שאמר מה

מפלה? לרשע יהיה  מתורג הסול זוהר של 
מהרשעהידעת? ישראל  אר את הציל  הסול שבעל אי

מפלה? לו ויהיה לאר יכנס שלא ימ"ש 
את הידעת? פעמי 3 עצרנו הקדוש הזוהר הדפסת  שבזכות 

?באר המלחמות 
נצאהידעת? הקדוש  הזוהר שבזכות אומר  ע"ה רבנו שמשה

? ברחמי מהגלות 
מנוחה הידעת? לתת  ולא זוהר הרבה ללמוד אומר רבנו שמשה

שיגאלנו? עד  להקב"ה
הר"י ?הידעת  הגר "א)יק"זברי ,חיי ע הקד ' מג, ל', תיקו): ְְְִִִֵַָ

הצדיקי ליהודי ומפריעי זוהר, ללמוד  רוצי שלא [ואלו
,עליה ומלעיגי זוהר, ללמוד הערב האמיתיי משורש  ה 
הבא , ומהעול הזה מהעול וימחקו זוהררב מג, תי ' תיק "ז (ראה 

הערב שיתמחו עד שנתעכב הגאולה  כל תלוי ובזה  כ "ו. כ "ה:  ד בראשית פ'

באל "ר) הגר"א, ל]רב, חב ...לע נברא א  ל טב ,ל ְְִֶֶָָָָֹא י
אוהרג בה  חרב ענת   רוג , ובה  לתה  להע מחזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ר  לאני יהמע מיד ה לת... ואר לע  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹואבד
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מנת  על רה עסק ...מי ורא מגל ניה ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָֹהפלגה
ייבת, ראי מ לל תלהי  וג יתרת , והסקת רס ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלקל 
 מי וד . האר כל  דנ וריח  מ להית  סנהדראת  ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָודיני
,מי ורא מגל  ני ה הפלגה  ר לאני יה מעְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

!'  לנ 'ונע ה היא ... יה מע ס ת עכ"ל.וער ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

בתיק "ז  ראה (. מט ד' 20,21 מהעול ,(תי'  ימחקו רב  הערב  
הבא, ומהעול בראשית הזה פ' זוהר מג, כא, תי' תיק"ז  [ראה 

כ"ו. הערב כ"ה: שיתמחו  עד שנתעכב הגאולה כל  תלוי ובזה 
גר "א],רב  ,, ימכ לשה"ר,  רי מד רב: הערב ְְְִִֵַַסימני

 יהר את  ילימכ אוה, רע ,   ציאימ ,יר יְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמב
דבריערית. את  זיע"א, מווילנא הקדוש הגאו שכתב כמו ֲַָ

הקדוש כ"ה)הזוהר וה:(בראשית רב, ערב מיני חמשה שישנ
התאוה  אחר הרודפי ב) הרע, לשו ובעלי מחלוקת  בעלי א)
 ואי כצדיקי עצמ שמראי הרמאי ג) וכדומה, זנות כמו 
לעשות  חרבות ובוני הכבוד אחר הרודפי ד) ,של לב
כי תחילה, והמחלוקת  . הממו אחר הרודפי ה ) ,ש לה
דוד  ב  ואי ," עמלקי"  נקראי  וה , כול כנגד  המחלוקת 

נאמר ועליה ,העול מ שיעברו עד  יט )בא כה, דברי):
בזוהר. כמבואר עמלק" זכר  את  פרשת "תמחה אליהו (אדרת

(ביצהדברי ראה אתו":(לב:). קא רב  מערב מערב,"הני (אלה

יעיי "ש) וכו' הגיעו, משפטירב פרשת  זוהר [ראה ,(קכ"ב.).
פקודי  את(רס"ה.)ובפרשת  ל על  עמדת אחת רח  י :ֵֶֶֶַַַַָָ

א הרע ,  ל יאנ רריתע הרע,   ל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָעלי 
הרעה  הר ח מתעררת  אז הרע ,  ל תע רר אד תאְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ

סכס  קראת מעלה ה מאה על ה רה והיא יכ"א. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
והא ,אד ני  ב  התחיל הרע  ל ל התערר ת תְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָא

למעלה, מות נכנס הרע  ל ל  התעררת תא  רוג ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ
. לע והרג ההוחרב הרע  הד  את  רריע תלא אי ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

.נל יה מרי ְְְִִֵֶָואי
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מצורע פרשת  העל(נ"ג.)ובזוהר חטאי  ל על ראה, א :ְֲֵֵַָָָָֹ
הרע  ל  תמא רט תבה, מכר הא ר דְְִֵֵַַָָָָָָָה
היה  את ת ב  רה, והרי  .חבר על  רע  ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹציא
חיא רי רע.  מציא ל  רת היא את  הצרע ְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹרת 
וראי איבריו ל את ל אימט רע,  ציא מי ל  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאמר ,
עליו, טמאה רח מעיר עלה  רע ר תא  מ ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻלסגר,
מ ה  ר .תא אי מט  להמא א נטמא. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָוהא
על  אנ בחומת החיד "א כתב זה על  ע"כ. אחר, ר ְִִֵֵַמתערר

א')קהלת  שגגה (ה' כי שאמרת זה קול על אלהי יקצו למה :
לעו  ודברי ה ' בכבוד נוגע שאתה ידי מעשה את  וחבל  היא
שאמרו  במה  אפשר נמי אי ,כדאמר דברי ברוב  כסיל וקול 

אישחז"ל  יחטא  וא מכווני המעור וברית  הלשו דברית 
וכיוצא  בקרי ויטמאוהו  לסט"א  יד  נות האסורי דברי לדבר
וכיוצא, הרע  בלשו פי את   תת אל  שכתוב, וזה יענש , וענש
שיטמאו כינוי , בשר את חטא  מלשו להחטיא , גור שזה 
קרי  בו  אירע   א היא, שגגה כי המלא לפני תאמר ואל  בקרי.
 יקצו למה ,בלשו בפגו הגור אתה  כי .בהקי או  בחלו
ידי מעשה  את וחבל האסורי בדברי קול על  האלהי

הקרי.  בעו בני מיתת  שגור

התורה ברשעו , האד כי חז"ל , שאמרו כמו אפשר  נמי אי
אמר  ולרשע וכתיב , לסט"א, הול הכל שעושה ומצות שלומד

חקי  לספר  ל מה ז"ל :אלהי אלשי " מהר וכתב וכו'.
לנו  דאי בגלות ובפרט ה', לעבוד שרת כלי הוא דהלשו

בעדנ  שיכפר וכה וקרב ה'מקדש לעבוד נשאר זה  רק  ו.
ונמצא וכיוצא, לעני ולפייס וללמוד ולהתפלל ה' לבר ,בלשו
[נחשב ] הרע   לשו מדבר והרי, .בלשו הוא ה' עבודת רוב
אפי' הפה, ונבלות  ,דמי שפיכות  עריות, גילוי זרה, כעבודה
מטמא ונמצא ,האסורי דברי בשאר וכיוצא וכו', נחת
 ואי ונמאס.  ומשוק  מטונ בפרט והלשו .הגו וכל הלשו
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מצורע פרשת  העל(נ"ג.)ובזוהר חטאי  ל על ראה, א :ְֲֵֵַָָָָֹ
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סר"ח סרוח, בכלי וללמוד  ולהתפלל  לבר לה' ישרת כ אחר
שכתוב, וזה דבריו.  תוכ זה בישא לישנא את העוד תת אל

את  לחטיא וכיוצא  לה"ר תדבר  שלא בשר את לחטיא  פי
קשיא,בשר גופ"א  הא לפני , תאמר ואל נבלה. נעשית  חתיכה

הוא  כי בעלמא. דבור עשיתי מה לומר היא שגגה  כי המלא
פלילי  עו בלשו ומתפלל כשלומד  אח"כ כי אחר ,  ולעני .

שכתוב , וזה  עונות, מגדיל  ומטונ האלהי מאוס  יקצו למה
ולימוד, תפלה קול כלומר, יעקב , קול  הקול   דר על קול על
מלוכל בכלי לשרתו זדונ רוב  על  ידי מעשה את  וחבל

ונמאס. נבזה

פיו  אד יפתח אל לעול רז"ל, שאמרו במה אפשר , נמי אי
ונתקיי בשגגה דהויא בש"ס אמרו מעשיות וכמה ,לשט
,יו אוררי הנקרא כח דיש הקדוש בזוהר ואמרו הדבר,
ההוא הדבור תופסי פיו פותח או עצמו מקלל וכשהאד
את   תת אל שכתוב , וזה .שיתקיי עד   עו במזכרת  ומקטרגי
את  לחטיא קללות. או רע לדבר פה פתחו ל יהיה שלא  פי
לפני תאמר  ואל ההוא. הדיבור או הקללה שתתקיי  בשר
זה  ,קול על  האלהי יקצו למה היא. שגגה כי חבלה מלא
ג נענש אתה כי  ידי מעשה את וחבל למקטרג  גור שאתה

עכ"ל. ח"ו, הרעה עלי שתבא סיבה היית אשר על

גאווה. זה עמלק )עמלק בגימטריא היסוד(ר פג הוא עמלק
מקאלמיא)והפריצות. הלל רבי ,הכה צדוק עזות (רבי  זה רב  ערב

רב).וחציפות  מערב   ה שבדור  פני עזי  וגר "א, חיי  חפ).

:ביד זה  פה סימ ניבול למשל כמו לדבר מרבה הוא א
רב . מערב שורשו  הרע  הישר)ולשו תיקו (קב במעשה וכמו

מספרות, רוחות   יהודה מנחת ספר ראה צבי, שבתאי נשמת 
זוהר  [ראה זי"ע, פתייה יהודה רבי הקדוש האלוקי להמקובל

הספר].ת  בסו י "ב  חלק  הלי
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המימה" מגּ יע  וראׁש וֹ  ארצה  מצּ ב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌"סלּ ם

 אר חי ,האלקי  אי צמתנ דה האריז "ל ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנמת 
יהדה  הרב "ה נה."על יימ למעלה לפני ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻיראל
ער  – האלקי  האד ל  מ היה זה זצוקללה"ה, אלג  ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהוי
נלד יראל, אר וחי תינינ התה אר  ז"ל  האר"י ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָנמת 
אר  אל קי מק ל  ה'תשט "ו תשרי  י ' נפטר ה'תרמה, רי ְְֱֲִִֵֶָֻה'
"ה "על הכה ה לה חכמת ל בהפצה  פר ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻֻעסק

.דה ההר לספר חר  ה  ר  ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻעל

.יר ספרי ועד האריז"ל, ל יח ע לספר אר  תב ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ

נגמע הבה ,יח אלקי לדברי  כל וה !!! ררוהתע רְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָֹע
תינלנפ יח מי ה ,י דה בריו את  א צְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הלת  מ רי והעיפת ְֲֲִִֵֵַַָָהאבת

זי"ע הּס לּ ם  מבּ על  גיל וּ י תרפ "א )מכ ּת ב  .(שנת ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌◌ָ◌

         
          
        
        
         

          
     

       

לער  זכה הא  עצמ על העיד  ה על איר ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻאנ
אליו, ה' ל  נבאית להתת זכה והא ז"ל, האר"י (ראהנמת  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

התת) מכתבי  אי ית עדת את למ ה  להיל ה' ליח היה והא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
קדה  רפה אמצע ת  האיה, הלת  מחלי יראל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻע

קראת הד"ואלקית  ."ה הר ְֱִִֵֶֶַַַָֹ
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קראת הד"ואלקית  ."ה הר ְֱִִֵֶֶַַַָֹ
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עדות  ששמענו אחר זה, לכל  זכה מדוע מעט להבי נרצה וא
ששבר  ,הסול בעל על  שליט"א הכה קוק  דב הרב מהמקובל 
 ממ מפחד  לא אני דבר לבעל  שאמר כ כדי עד  גופו את
להכניע כדי שבורות זכוכיות גבי על  יחפות רגלי ע והיל
זכה  אי נבי המדרש את  כשנלמד  עכשיו לגמרי, הקליפה את

זה? לכל 

ו  פסקה  יד  פרשה במדבר  רבה ח )מדרש מל (קהלת דבר באשר
הקדוש גזירת לקיי המצות  על  עצמ מסרת  א וגו' שלטו
שיגזור  בעת ,שכר מה ,וד בשר  גזירות ולבטל הוא ברו
ושליט עול של  מלכו שהוא לעול פורעניות להביא הקב"ה

בידו שימחה מי ואי חפצו  ככל לעשות כג)בכל  והוא(איוב
ויעש, אותה ונפשו ישיבנו ומי ותבקשבאחד  תעמוד אתה

והוא  פני ל נושא והקב"ה לבטלה  הגזירה על  רחמי
גזירתו  לקיי וד בשר גזירת  שבטלת  לפי בזכות מבטלה
דבר  שידבר בעת  הקב"ה זה  שלטו מל דבר באשר נאמר לכ

,בעול שלטנותו  להודיע   לעול דתימאלהביא  ג)כמה (קהלת

ויאמר  גזירתו על ימחה מי  תדע מלפניו, שייראו עשה והאלהי
נאמר לכ מצוה, שומר , כ תעשה למה ח )לו יאמר (ש ומי  ,

נחת  ,לבריותי תעשה  למה  לו שיאמר הוא מי תעשה, מה לו
הה"ד  מצותיו שומר זהו ,רחמי במדת עמה(ש) מצוה שומר

בדבר  עמד  לא הוא מדה כנגד מדה  רע, דבר ידע  לא ומהו וגו',
רע  דבר ידע לא לכ שישנו (ש)רע, חכ לב ידע ומשפט  ועת ,

שכרה, כנגד  מצוה הפסד ומחשב הנולד , את רואה לב חכ
אעבור  היו א לבו  אל  משי והוא הפסדה, כנגד  עבירה ושכר
בידי, שימחה מי  ואי חפצי, לעשות עת לי  ויש המצות על

הקב " שיעשה עת יבא תורתו למחר  על  שעבר  על משפט בו  ה
ב)וכה"א והכסיל...(ש בראשו עיניו החכ

הקודש בלשו להבינו לרבי וזיכויו הקדוש  הזוהר ביאור ובכח
" הפסוק , על  שכתוב  כמו ה' משיח אפינו רוח את ר המשי אֲֶַ
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תעשה מה ל יאמר מי  לט מל ד )"בר ח בספר (קהלת : ְְִִֶֶַַַֹ
הקבלה לחכמת ג)מבוא  פרק ו שער א מעלת :(חלק תהיה וזאת

ובתיקו יהיה, הקודש  לשו לשונו  כי בב"א, המשיח  מל
מל ודבר שנאמר, זהו במלואה . המלכות קומת  תקו הדיבור
 אר התפשטות סוד והיינו  הגמור, השלטו  ינת לו לכ . שלטו

עכ"ל. כידוע , כולו, העול בכל   מלכות בחי'  ישראל 

חז"ל  מאמר  יד ע ('א עד  נ"ה   הי) ת מ ת  אמרה ְֲִִַַַַַַַָָָָָ
אמר  .מא א נ מה  לע ל נר הקב "ה, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָלפני
לפניו, אמרה .רי מ עיר לוה רימ יקי צ  לה ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָל

לע ל נר,מח ולא למחת יד היה ואכמ "ל. ְְְִִִֶָָָָָֹ
על   מיא ייבת והראי ניהר א חז"ל  ברי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָלפי
!!!ה ק על  חט הרג דייה  מלי ה ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָל

 ולא לונתע דה זהר ללמד ר ל מר יד היה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ
 ל ספר  ה ה   העני על וכתב י ,לאמ האמת וזה , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאמר

הכחה". מענכי "מצות מנח רבי הגאו הגוב "י  כתב  וכ ְִַַָָ
זצ "ל, בית הלפרי בעי ה לת  זמ גיוההר יְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָהענ

קלה ,  למד א  חכמי ה למידי את מעלה  ל יְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
, על  תא ימעניעל ל ע וזה על הגוב"י ְֲִִֵֶַַַַָָָָ

:יימ החנס למד אינ סמרנה ההר ספר  וחכמת ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
י  ל על  תהעל דיח דיח יעה רב ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָער תיו
וההר גת  המשסות והלחמ ת הזר ת יראל, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָעני תא
 ביח העני מעלה ל במליא לזה, רה  עצמ ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהא
נקרא זה וכל ,הריגת על וההרג  ,ת פלו  ת ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָעל
מכר  אי ריה  על  ,לחבר אד י ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹחטאי

עכ"ל. והכחה,  יה מ לנ אי  ,עליה  ה   כמ) ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

  ל  ע א על  ייבת וראי ניוהר "רי האדמ ל את עְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹית

ילק ט (נ "ה) ת מכת תב  מ , אט מ צצת יראל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהלת

הא  נפ י לדעת "עליו וז"ל : כ"ה ), (מכב י ח חפ וע , פטיְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

זה ") על ח"ו .ויבע ְִֶַַָ
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כי הקדוש, הזוהר בלימוד להזדרז החובה עלינו מוטלת כ על
הזוהר  בספר וכשנדבק גדולות, לישועות  זקוק  ישראל ע

משיח. חבלי כל נמתיק

לקרב  תסג והמה, ה מטהר א י דה מי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻלד 
.אמ ימינ מהרה ְְְִֵֵֵַָָָָֻהאה
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הקדמה 
ולסמכה היעשוו יהודיהקומוי הקדושה השכינה  למע תיקו

שכתוב: כמו הכסא  ואת  יתבר שמו את  להשלי ולסעדה
בשלח טז)פרשת לה'(יז, מלחמה  י ס על יד י ְִִֵֶַַַָָָָֹואמר

ר. מר ֲִֵַָֹֹעמלק 

בראשית בפרשת הזוהר לשו ע "א)וזה כה ד) עלי ריא מ ד :ְֲִֵַָָ
עמלק  ליהוה מלחמה יה ס על  יד "י  אמאה : ליוא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָי"ה

ר" טז)מר יז של(שמות הוי"ה ש יהיה שלא הזוהר ומבאר . ִֹֹ
הב עה עד בתורה שנלמה הוא ברו הקדוש שנשבע ְְְִֶַָָ

שכתוב כמו עמלק , זרע את מללמחות ,י ס על  יד  "י חמה: ְִִֵַָָָָ
ר" מר  עמלק  טז)ליהוה  יז  'ידו (שמות בחומש: רש"י  ופירש . ֲִֵַַָָֹֹ

לישבע הורמה הוא ברו הקדוש מלחמה של לו להיות  בכסאו
הש א 'כסא'? נאמר ולא "ס" ומהו עולמית. בעמלק  ֵואיבה

לחציו, ואי נחלק  של שמו שאי הוא ברו הקדוש שנשבע
שמו, וכשימחה כולו . עמלק  של שמו שימחה עד  של כסאו
בחומש . רש"י  לשו כא עד !'של והכסא של הש יהיה 

רבינו ולענייננו, שמשה  ידי על  יהיה שזה  רומז הפסוק  סוד
הערב  קליפת מתו הקדושה  השכינה את  יוציא הגלגול בסוד
חיות  לה ישאר לא כאשר ואז, עמלק. משורש  ששורש רב

. מאליה ויכלו ימחו  רב הערב זה ידי על  הקדושה, מצד

ואומר : הזוהר  ר וממשי את מ ה א ר"? "מר ְְִִֶַָָֹֹמאי
א" ודר  לה "ר :י( ד א ר (קהלת לית אקמ ה והא . ְְְְֵֵֵָָָ

חדא אנתא י אמר מה ודא ר א. י מ ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָחת 
אחת . כרס רא י ר"פירוש:ילדה "מר ה  מה ְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

לעיל  הנזכר  בפסוק הזוהר :?הרמוז מ הומשיב  רבינו זה ֶֶֹ
במקרא, אחר במקו "דור" הלהנקרא "ר : ֱֵֶֶַֹאמר
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א" ד )ודר א רה(קהלת והרי לברכה , זכרונ חכמינו ְְֲֵֵַָָ
רבה) :(במדרש  רא  ימ חת  ר אי שהיה כמו ִִִִֵֶָ

הרע "הר :עליה נאמר דהרי  "ר", שנקראו  המדבר ַָָבדור
לה)הה" א דברי) ומכא במדבר . רבוא ששי היו שה וידוע , ֶַ

רבוא ששי הוא א" ודר  הל ו ש"ר כל . שביארנו אחר  ְְֵָֹ
הפס  על  לדרוש  כ ג נוכל שזאת, ר" "מ ר מהוק  זה ִֶֶֹֹֹ

רבינו  רבה)אמר רא (במדרש י ילדה אחת אה  ְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ
 אחת שקול כרס שהיה משה את שילדה ליוכבד וכוונת ְֶֶַַ

הל "ר הפסוק  סוד וזהו ישראל. של רבוא ששי ֵֹכנגד
בכל  והול מתגלגל "ד ר" הנקרא רבינו משה כי  א" ְָודר
ולהציל עליה להתפלל כדי ישראל, של לצורכ ודור דור
ליהוה  "מלחמה הפסוק  סוד  ג זהו ,כ א רב. הערב  ְִַָָָמרעת
עתיד "ד ר" הנקרא רבינו משה ידי על כי  ר" מ ר ֲִֵַָֹֹעמלק 

הוא הקדוש עמלק.ברו משורש שה רב הערב את למחות

א' פרק 

רב ? ערב  זה  מה 

ספר  מצרי יציאת  בסיפור לראשונה מופיע רב" "ערב המונח
בא: בפרשת  א "שמות עלה  רב ערב   ל"ח )"וג פסוק י"ב, פרק ). ְִֵֶַַָָָ

ובסדר  ."גרי של אומות ל "תערובות הכוונה פירוש וברש"י
ד')במדבר  יא פרק   בהעלות התא(פרשת קר אר והאספס"ְְְְְֲִִֶַַָֻ

ר   יאכלנ מי אמר ו יראל ני  ב ו בו ".אוה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻ
רש"י: אליה(ש)ופירש שנאספו רב ערב  אלו  והאספס

 וישבו .ממצרי בצאת(ש).עמה ויבכו ישראל  בני מי ג
בשר  נאמר יאכלנו כבר והלא בשר לה היה לא וכי  שמות)

ובקר יב)  וצא  את עלה  רב ערב וג,אכלו תאמר וא וגו'
נאמר לאר בכניסת לב)והלא לבני(במדבר היה רב  ומקנה
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וגו ' ראוב והאספס :ש עזרא  ובאב עלילה. שמבקשי אלא
כפולה והמלה רב  ערב  וה מה ואינ ישראל אל שנאספו 

חמרמרו . סחרחר כמו

אל התאוו הם  אחד , טעם רק במן הרגישו לא  רב , והערב  הרשעים
שלהם התאוה  כח  מצד  הבשר 

"ובמלבי... :וכבר ש הבשר אל שהתאוו  זו בתאוה  זה ולפי
כתות, שני ביניה רב,היה והערב הרשעי  שה הא ' הכת

היה ולא לבד , מיוחד  אחד טע רק במ הרגישו  לא שה
אל התאוו ה ממילא  הבשר  מ החי הנאת  ליהנות ביכלת
שרצו  לחי הערב אל המתאוה שלה התאוה  כח מצד  הבשר

וערבתו  בשר טע לטעושה הצדיקי ישראל  בני אבל ,
הבשר  אל  שהתאוו  יתכ לא בשר, טע ג  במ טועמי היו
וטעמו  בחכ בשר טע היה  דהא הערב , להנאת התאוה מצד
המועיל  אל וחשק בחירת מצד בבשר רצו ה רק  ערבתו,
מקו מכל  במ בשר   טע טועמי שהיו הג כי ,דעת לפי
אכלו  לא אבל ,החי להנאת  בלבד טעמו אלא  זה היה לא
בחשב וה בבשר, לא  במ בטנ מלאו כי ממש בשר
את  ומרבה לעצמות שקוי   ונות הגו את  מבריא שהבשר
טעמו  יטעמו  א לא ממש , יאכלוהו א רק יהיה לא שזה  הד
היה  שלא התאוה מצד לא הבשר אל  בכו זה ומצד ,בחי
,החי בהנאת חוקו שמלאו  כיו כלל אצל התאוה לכח מקו
וזה  לתועלת, לו שהוא בדבר הבוחר הבחיריי רצו מצד רק 

התאוו שכתוב  ה רב הערב  שהוא  בקרבו  אשר  והאספס
חוש בהנאת הבשר מ להתענג המתאוה  כח מצד תאוה
בני  ג ויבכו וישובו כלל. בשר טע טעמו  לא  כי הטע
בכו  הבשר טע הנאת לתאות חסר שלא  הצדיקי ישראל
 בחירת מצד בלבד בפה שאמרוהו בשר, יאכילנו מי לאמר
ע"י  לזה נלחצו ולא הבריאות לתועלת  הבשר טיב על  השופט

התאוה  בזה.כח שירצה
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הבל של הרע  מצד  היו רב הערב עם ובניו בלעם

המל עמק  קז)ובספר פרק יד  עיני:...(שער פקח אחי ואתה
 חיי אלהי דברי האמת  סוד  דר על שצרי וראה והכוונה ,

משה   וסימנ הבל, גלגול  היה ע"ה רבינו שמשה שתדע 
'בי"ת  תמצא תדקדק א נמצא ה'בל, ש'ת  מ 'שה , נוטריקו
ו'ה"א' ,"בלע של  בי"ת ' ה'למ"ד  בעצמ ה הבל  של למ "ד'
היו  ובלע ע"ה רבינו משה כי הבל. של 'ה"א' היא משה של
הנחש שכשהטיל שתדע שצרי אלא אחד, וגזע מחומר   שניה
כל  והלאה מאז  לכ חי', כל א' היתה וחוה בחוה, הזוהמא

ורע, מטוב  מורכבי היו הזה לעול הבאי ומשההנולדי
וכבר  הבל . של  הרע מצד  היה  ובלע הבל, של הטוב מצד  היה 
בני  היו  רב  הערב  שראשי שאמר, ע "ה  הרשב"י מאמר ידעת

וימברוס  יונוס הרשע, ומשה בלע א'] קצ "א שמות  [זוהר
הבל , של הטוב מגלגול  הוא ג היה  ע"ה ע רבינו ובניו ובלע

משתדל היה רבינו  משה לכ הבל . של  הרע  מצד  היו רב הערב
חטאו  'ישראל האומר כל  כי ,פעמי כמה בתפילתו  עליה

טועה ' אלא  שנאמר אינו מקו כל  כי  א'], מ "ד סנהדרי עיי]
'על 'הע כוונתו ישראל, נאמר  רב ולא הטוריערב בעל עיי]

כתוב חטא בכל  ותראה י "ז], י"ג  אומר .'הע'לשמות  אבל
בלבייהו, רב הערב ע  משתתפי היו  מישראל  שרבי הזוהר

'עמ שחת כי רד ל' העגל בעו הקב"ה לו  אמר שמות ולכ]
רעיא  דברי [זוהר הקב"ה, מדעת שלא קבל שהוא ז '], ל"ב
תניינא, מיתה ימותו עד  לקבל לו היה שלא ב '] רע"ו  מהימנא
ומתפלל  ע"ה רבינו משה  חוזר והיה בישראל . ה' השריש ואז
רב , הערב על היה והכל ,' בעמ  אפ יחרה ה' 'למה ,עליה
הרע להרחיק והכונה מחלקו, היות על עליה משתדל שהיה 

טוב . כולו ולעשותו מהבל

כשראה משה תאוה 'ואמר  התאוו  בקרבו אשר ש 'והאספס
תשא ולא חוטאי ישראל א משה אמר  ד'] י"א [במדבר
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יגברו, רב  שהערב מפני שתהרגני טוב יותר ,חטאת
וצד הבל, של  הרע  צד  גוברות אשר נמצא רב הערב ובהתגברות 
[במדבר  לי' עושה את  ככה  א' שאומר  וזהו ממנו. ידחה הטוב 
יותר  רב , הערב שיגבירו אלא לישראל, תמחול  שלא ט"ו], י"א
צד עלי שיגבור פירוש ברעתי, אראה ואל  אותי שתהרוג  טוב 

' סוד, וזהו הבל . של  הרע פירוש בצדי, נצח'למות הלעב הרע 
תיבות, ראשי ח'] כ"ה המות ,הבל[ישעיהו כשיבלע פירוש

כל  מעל  דמעה אלהי ה' 'ומחה אז הבל, של הרע צד  שהוא
ובינה, חכמה העליוני מהפני כביכול ח'], כ"ה [ישעיהו 'פני

י"ד]. ל"א [ירמיהו בניה' על מבכה מ 'רחל ידעת וג ובזה 
שאמרנו  מה  תבי בזה  אחד , משורש היו  ובלע שמשה

'בלע ומנו  ,ק העול באומות  אבל  ,ק לא  [זוהר 'בישראל ,
זכה  אחד, וחומר  אחד  מגזע  שניה היות על ב '] כ"א שמות 
בטומאה, הוא כ דקדושה , דיליה בסטרא כמשה לנבואה,

עכ"ל. לחול, קודש ובי לטהור  טמא  בי להבדיל

ישׂ ראל את  מחטיאים  רב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵערב 

ה נלחמי ומדוע הערב  קליפת  קשה כמה למדי אנו  מכא
עצמו  רבנו  ובמשה ע"ה רבנו משה ובשליחי האמת  בצדיקי
יוחאי בר שמעו ורבי משה בתורת מאמיני שאינ ממש
[ראה  ,הגלגולי בשער כדכתב רבנו משה לניצו שזכה

מהימנא רעיא בזוהר  שכתב הזוהר ], אור נשא באריכות (פרשת

נאמרקכ"ו .) גלל ורע, טב  וע הקודש], בלשו] טו ): (שמות  ְְֱִֵֶַָָָ
.' וג יה ק מו יה אל לו  ע ה' רה והי מ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חצי זה  ועל  ורע , טב  ל ע הי   רב , ערב ע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻיראל
הי רב  ערב  בזמ מאל. מ ד מר וחצי ,ימי מד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמתק

יראל , את  מחטיאייוה הרע, מ ד כ הי  א היה  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
באו תב  זה . י מר ע תא מ מרירי להית  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹחזר
זה  מר וע .ה מרי י מרה מי ל ת יכל ולא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמרתה



א' פרק | הקדמה 12

הבל של הרע  מצד  היו רב הערב עם ובניו בלעם

המל עמק  קז)ובספר פרק יד  עיני:...(שער פקח אחי ואתה
 חיי אלהי דברי האמת  סוד  דר על שצרי וראה והכוונה ,

משה   וסימנ הבל, גלגול  היה ע"ה רבינו שמשה שתדע 
'בי"ת  תמצא תדקדק א נמצא ה'בל, ש'ת  מ 'שה , נוטריקו
ו'ה"א' ,"בלע של  בי"ת ' ה'למ"ד  בעצמ ה הבל  של למ "ד'
היו  ובלע ע"ה רבינו משה כי הבל. של 'ה"א' היא משה של
הנחש שכשהטיל שתדע שצרי אלא אחד, וגזע מחומר   שניה
כל  והלאה מאז  לכ חי', כל א' היתה וחוה בחוה, הזוהמא

ורע, מטוב  מורכבי היו הזה לעול הבאי ומשההנולדי
וכבר  הבל . של  הרע מצד  היה  ובלע הבל, של הטוב מצד  היה 
בני  היו  רב  הערב  שראשי שאמר, ע "ה  הרשב"י מאמר ידעת

וימברוס  יונוס הרשע, ומשה בלע א'] קצ "א שמות  [זוהר
הבל , של הטוב מגלגול  הוא ג היה  ע"ה ע רבינו ובניו ובלע

משתדל היה רבינו  משה לכ הבל . של  הרע  מצד  היו רב הערב
חטאו  'ישראל האומר כל  כי ,פעמי כמה בתפילתו  עליה

טועה ' אלא  שנאמר אינו מקו כל  כי  א'], מ "ד סנהדרי עיי]
'על 'הע כוונתו ישראל, נאמר  רב ולא הטוריערב בעל עיי]

כתוב חטא בכל  ותראה י "ז], י"ג  אומר .'הע'לשמות  אבל
בלבייהו, רב הערב ע  משתתפי היו  מישראל  שרבי הזוהר

'עמ שחת כי רד ל' העגל בעו הקב"ה לו  אמר שמות ולכ]
רעיא  דברי [זוהר הקב"ה, מדעת שלא קבל שהוא ז '], ל"ב
תניינא, מיתה ימותו עד  לקבל לו היה שלא ב '] רע"ו  מהימנא
ומתפלל  ע"ה רבינו משה  חוזר והיה בישראל . ה' השריש ואז
רב , הערב על היה והכל ,' בעמ  אפ יחרה ה' 'למה ,עליה
הרע להרחיק והכונה מחלקו, היות על עליה משתדל שהיה 

טוב . כולו ולעשותו מהבל

כשראה משה תאוה 'ואמר  התאוו  בקרבו אשר ש 'והאספס
תשא ולא חוטאי ישראל א משה אמר  ד'] י"א [במדבר
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יגברו, רב  שהערב מפני שתהרגני טוב יותר ,חטאת
וצד הבל, של  הרע  צד  גוברות אשר נמצא רב הערב ובהתגברות 
[במדבר  לי' עושה את  ככה  א' שאומר  וזהו ממנו. ידחה הטוב 
יותר  רב , הערב שיגבירו אלא לישראל, תמחול  שלא ט"ו], י"א
צד עלי שיגבור פירוש ברעתי, אראה ואל  אותי שתהרוג  טוב 

' סוד, וזהו הבל . של  הרע פירוש בצדי, נצח'למות הלעב הרע 
תיבות, ראשי ח'] כ"ה המות ,הבל[ישעיהו כשיבלע פירוש

כל  מעל  דמעה אלהי ה' 'ומחה אז הבל, של הרע צד  שהוא
ובינה, חכמה העליוני מהפני כביכול ח'], כ"ה [ישעיהו 'פני

י"ד]. ל"א [ירמיהו בניה' על מבכה מ 'רחל ידעת וג ובזה 
שאמרנו  מה  תבי בזה  אחד , משורש היו  ובלע שמשה

'בלע ומנו  ,ק העול באומות  אבל  ,ק לא  [זוהר 'בישראל ,
זכה  אחד, וחומר  אחד  מגזע  שניה היות על ב '] כ"א שמות 
בטומאה, הוא כ דקדושה , דיליה בסטרא כמשה לנבואה,

עכ"ל. לחול, קודש ובי לטהור  טמא  בי להבדיל

ישׂ ראל את  מחטיאים  רב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵערב 

ה נלחמי ומדוע הערב  קליפת  קשה כמה למדי אנו  מכא
עצמו  רבנו  ובמשה ע"ה רבנו משה ובשליחי האמת  בצדיקי
יוחאי בר שמעו ורבי משה בתורת מאמיני שאינ ממש
[ראה  ,הגלגולי בשער כדכתב רבנו משה לניצו שזכה

מהימנא רעיא בזוהר  שכתב הזוהר ], אור נשא באריכות (פרשת

נאמרקכ"ו .) גלל ורע, טב  וע הקודש], בלשו] טו ): (שמות  ְְֱִֵֶַָָָ
.' וג יה ק מו יה אל לו  ע ה' רה והי מ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

חצי זה  ועל  ורע , טב  ל ע הי   רב , ערב ע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻיראל
הי רב  ערב  בזמ מאל. מ ד מר וחצי ,ימי מד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמתק

יראל , את  מחטיאייוה הרע, מ ד כ הי  א היה  ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
באו תב  זה . י מר ע תא מ מרירי להית  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹחזר
זה  מר וע .ה מרי י מרה מי ל ת יכל ולא ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמרתה
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מי תא , על חת סטתה א הטה.   נסי  מ ְְְְִִִַַַַַָָָָָהא
בטנ צבתה בה ,מרירי להית זריח תא קיְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ
זרע, ונזרעה ונתה ת ב? מה סטתה, לא וא .ירכ ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹונפלה
את  לנת יעה זה  מ  .יה קמו א א . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ לידה

ת ב  זה האחרנה, א ה יב)יראל ויתל נ(דניאל רר ית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
.י מדיוע הב , מד  ה  י ר  רפוייעוהר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ

הרע  מ ד  ה  עירה   ויתק יג), אדמת (יחזקאל ואל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.תא והרג ,יבא לא ְְִֵֵָָָֹיראל 

מהגּ לוּ ת ב וֹ  יצאוּ  הזה, הזּ הר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר 

נאמר  גלל ,יהח  ע הא הינה, מ ד  יבינ יליְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוה
יב) הא(דניאל , זה ח ר הרקיע , הר יזהר ליְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוה

,ינ צרי לא  אה בה. העלינה הא מ הר ההר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹספר 
ההר  ספר הא ,יהח מע  לטע י ראל  עתידי  מְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

 ה ויתק מהל ת, ב יצא לב)הזה,  דברי) ואי ינח דד  ה' ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הקדוש . הזוהר עכ"ל נכר, אל ִֵֵָע

הוא בריך  קודשא יחוד  למען יהודי  כל  שמחויב  מצווה  מלחמת 
דור מדור בעמלק  לה ' מלחמה כדכתיב  ושכינתיה,

רב  הערב של המלחמה כל  שורש דבריוזוהי על חז"ל כדאמרו
יחזקאל ב)הנביא ירל(כו על  ר אמרה אר  יע אד " :ְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹ

אלי נסה יהע לתת נרה החרבההאח ".אלאה ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
בראשית כג)וברש"י כשזה (כה בגדולה ישוו  לא   יאמ  מלא :

אומר, הוא  וכ נופל זה החרבהק כו )אמלאה לא(יחזקאל
 ז"ל . רש"י עכ"ל ,ירושלי של מחורבנה אלא צור  נתמלאה

המלובספר קכו )עמק פרק  יד כתב:...(שער בר , הנקרא  ומשיח
הנופלת . דוד  סוכת  את  אקי ההוא  ביו סוד  ש על  נפלי,
ח'], ז' [מיכה קמתי' נפלתי כי לי  אויבתי  תשמחי 'אל ונאמר,
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לא לה  השכינה, את  שונאת  חייבתא, [לילית] היא ואויבתי
בסוד  תקומה, החרבה 'יהיה ב '],'אמלאה כ"ו  כשזה[יחזקאל

נופלק זה  עכל "ק. , ע גאולת ושורש  סוד תלוי  ובזה 
כל שמחויב מצווה  מלחמת וזוהי ,הקדושי היהודי ישראל
כדכתיב  ושכינתיה , הוא   ברי קודשא יחוד  למע יהודי

לה' דור.מלחמה מדור בעמלק 

ב' פרק

כּ נדּ ה בּ יניהם, ׁש יּ וֹ ׁש בים לצּ דּ יקים בּ מוֹ ׁש בם  מטּמ אים רב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶערב 

זוהר בתיקוני  כז:)איתא ד יג הפסוק (תיקו על א : פרק תהילי)

א) אריפסוק  וגו' עיר עצת   הל לא  אר  האי ארי :ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
חטאי ר ,עיר עצת הל לא אר  האי ל תתהְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

יב . לא לצי במ ב עמד ְִֵַָָָָֹֹלא

לכל  רא אהי"ה. אר אהי"ה הא .האי ארי הקודש: ְְֱֱֲִִִֵֶַָָֹבלשו
 פילי וזה רמל. עלי רא ז] [יר נאמר ועליה יְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהרא
חימ ב יד . ל פילי ז .מ אר רא וד ת .רא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹל
הא זה ת ]  ארי  בראשי"ת    [ועל הארי זה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלבת
יקיה ה} נת. ארני י ארי ל ] [ראית  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָתב
לא אר ה, לינס ז כה מי הדה} הכינה את  עליְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
טב הת  ע ל מד  רעה עצה היא .עיר עצת ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהל
עמד . לא איח  בדר [ונח סא"ל זה .עיהר [מי  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹורע.
אה   ר   ל] [מ לי  אמר  ז . איח ר ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאיזה
איזה  י ב. לא לצי במ ב  וגו'. יה  מחתה אכלה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמנאפת
נה  מטאה היא רב . ערב  ל  א [לילי "ת]  ז לצי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמב
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מי תא , על חת סטתה א הטה.   נסי  מ ְְְְִִִַַַַַָָָָָהא
בטנ צבתה בה ,מרירי להית זריח תא קיְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ
זרע, ונזרעה ונתה ת ב? מה סטתה, לא וא .ירכ ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָֹונפלה
את  לנת יעה זה  מ  .יה קמו א א . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ לידה

ת ב  זה האחרנה, א ה יב)יראל ויתל נ(דניאל רר ית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
.י מדיוע הב , מד  ה  י ר  רפוייעוהר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָ

הרע  מ ד  ה  עירה   ויתק יג), אדמת (יחזקאל ואל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.תא והרג ,יבא לא ְְִֵֵָָָֹיראל 

מהגּ לוּ ת ב וֹ  יצאוּ  הזה, הזּ הר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵספר 

נאמר  גלל ,יהח  ע הא הינה, מ ד  יבינ יליְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָוה
יב) הא(דניאל , זה ח ר הרקיע , הר יזהר ליְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹוה

,ינ צרי לא  אה בה. העלינה הא מ הר ההר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹספר 
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רב ערב וכ בימטאימ בה. יקי ל ב מ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
נה  ,יניה."אשר  תא תדבק התר מי הא  י. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.מי לגי על ת ל ע והיה  נאמר  הרה. ל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹוהרא
י ל  לא ועלה  אמר יהח ע .וזה ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ג' פרק 
יעקב בזרעו  אם כי ה' בחר באלה לא

שמות לח )ובסדר  יב, פרק  בא וצא (פרשת א עלה רב ערב ְְִֵֶַַָָָֹוג
מאד ". בד מקנה ְְִֵֶָָָֹבקר

: הזוהר ביאת נתיבי את  המעכבי ה רב שהערב לנו  גילו וחז"ל היות
מקומות, בהרבה  מזה  מלא הקדוש והזוהר ,מחמת הצרות וכל  המשיח ,
בהוספות  הזוהר נתיבי [ראה נפלא: ובהיק נרחב מקומות מראה ליקטנו 

א]. אות
: הזוהר שמטמאי אור  ביאור , במושב  הצדיקמטמאי שא במושב,

להצדיק אי לכ במושב. שמטמאה כנדה  אות מטמאי עמה יושב
. מטומאת נדבק כי ביחד,  אית לשבת

כנידה בעיניה נראה  רב הערב ע שיושב האמיתי שהצדיק  אפ"ל: עוד
של מחשבותיה כל כי ,מה מופרש הצדיק כ מופרשת, שהייתה

 חיי לע בהקדמה כמבואר וכבוד, וזהב כס על רק  ה רב (ראההערב

א') אות הוספות  הזוהר  .מטעמי
להתרחק חייבי מעפרא שכינתא  להקמת לזכות שכדי אומרת זאת 

הקדוש, בזוהר לעסוק צרי רב, מהערב להינצל וכדי רב, מהערב
מקומות בכמה כ"א )כמבואר  ד זוהר  תיקוני  ועיי).

 יבול לא כמוועליהו יבולו. לא שלו  שהתלמידי בלת , לא שמלת
 השלה"קמעלי שכתב כמו  הנשמה  של  הלבוש המצות  היא  שמלת

מצות  שרמ"ח הק' בזוהר דאיתא מה וידוע  ,מלבושי נעשה שמהמצות 
איברי רמ"ח  נגד מכווני שבתורה תעשה  לא מצות ושס "ה עשה
שכנגד האבר באותו פוג עשה במצות פוג וא ,שבאד גידי ושס"ה
[וראה המצוה. שכנגד הגיד באותו  פוג תעשה בלא וכ המצוה,

הספר]. בסו יב חלק תהלי בזוהר באריכות
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טוב הדעת ע בא)ובספר וג:(פרשת מלת  וכו' רב ערב וג
הפסוק,ר  בסו הנזכר  והבקר   הצא יצא ע להוסיפ יבה

והכוונה, רב , ערב וג  את עלה ובקר  וצא אמר להודיע וכאלו
מקנה ג ,לה חוצה אלא כבוד ענני תו היה לא  רב הערב כי
שעליו  עשו, מצד  חצוניות נפשות  היו  אלו כי ודע והבקר, הצא

מסטרא  ערבובייא וה צעיר, יעבוד ורב [יעבדנאמר דרב 
אלא היו מצריי לא כי הזוהר בספר שאמרו וזה צעיר],
בפסוק  בראשית בפרשת ש הנזכר מיני ה' וכו', עמלקי
עשו  את יצחק  ויאהב טע יתבאר ובזה וכו', הגבורי המה
בו, אז מתחברי שהיו רב  הערב אלו ה בפיו, ציד כי לסיבת
מסטרא ה יראה מחמת הגרי כי נודע להתגייר , עתידי והיו

יצחק , יעקב ,דפחד  בזרעו  א כי ה ' בחר באלה עכ"ל.ולא

עמלק ׁש ל מזּ רעוֹ  הם  רב, ערב ׁש הם ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהר ׁש עים,

ותלמידו  האריז"ל  וספרי הקדוש הזוהר מדברי  ומבואר
 שעני ,הקדושי ותלמידיו טוב ש הבעל  וכ זי"ע המהרח"ו
 שיתוק עד  דור  בכל בגלגול הבאי נפשות הוא ערב של  זה
מתחילת  או יהודי של  בגו לבא  ה ויכולי הדעת ע חטא
אחד כל על וזה ח"ו, הרשיע א אד בב שנדבקו או לידתו,
רב הערב ושורש הרע,  מ הטוב  בירור בבחינת  עצמו לברר

זוהר בתיקוני כדאיתא עמלק מזרע וחדה , עשרי (תקונא

נה.) ד הקודש:ועשרי  בלשו נאמר : רב, ערב  ה ,עיְְֱִֵֵֶֶֶַַָָוהר
ו אמר   אמר  עמלק, ל  רעמ ה ס"ק ,  " ס הְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
,רי , עמלקי :מיני חמ ה וה ,"י ס  על  יד  ְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָי
על רי מת ימתע  ,רפאי ,ענקי ,ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָֻנפילי
על מאד ר ו י ה רגו ת ב  זה לת . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹיראל
ל ת, ארע  נגד  ,וגבר רג ו תב עמי אר ע .ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהאר
ר  דה תא פסיק  ס"ק ,  " ס נאמר ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָועליה

 מ מיה  לס ע"כ.הע ל,הא  ְִִַָָָ
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על רי מת ימתע  ,רפאי ,ענקי ,ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָֻנפילי
על מאד ר ו י ה רגו ת ב  זה לת . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹיראל
ל ת, ארע  נגד  ,וגבר רג ו תב עמי אר ע .ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהאר
ר  דה תא פסיק  ס"ק ,  " ס נאמר ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָועליה

 מ מיה  לס ע"כ.הע ל,הא  ְִִַָָָ
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ע ׁש הםוּ מ ׁש ה רב , ערב  בּ ין בּ גּ לוּ ת בּ יניהם להתערב  הגּ לגּ וּ ל בּ ס וֹ ד  תיד ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר נמלחוּ , כּ ע ׁש ן ׁש מים כּ י בּ הם ׁש נּ אמר  אלּ ה מצּ ד  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנ ׁש מוֹ תיהם 

עמלק זכר את  ּת מחה ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הם
בראשית פרשת  כה.)ובזוהר ד) מ מה, הקודש:  בלשו :ִֶֹ

מאה  הי וחב  הכינה, נפי חת  רי להכניס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָרצה
מ ירידה,  ל  רמ ,אברה ל ה' את ה  ונת ה'  בראְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

לב)אמר  את (שמות לק א מ .ע חת י רד   ל ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
ת ר מ ירד ה א ה', ל באהבה י"ד  ל יראה ה' ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהאת

, יניה יאבד  א די ע ירדה ו' ואת  ו'. הא הא עתיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
 ה רב , ערב י לת  יניה להתערב הל ל  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָסד

 תיה מנה אמר אה  נא)מד ע  (ישעיה  מי י ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ונאמר  ,עליה רחמי נח ב א תא ואה .' וג ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמלח

ה אמר מאה הי גלל , האר  מ חו ה דברי) ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'כה) והיל ,מה נמר לא מ ה עמלק . זכר  את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹמחה

ה' ב  עד  יראל לאר ינס לא  ה א  ולכ ,יניהְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ו' נפלה, ה' ולכ ו '.  וירד ,תר מ הא ירד  ולכ . מְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָלמק

ל ו' ,תא ה.יקי מ ִֶֶָָֹ

היק וּ ם כּ ל את  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַויּ מח
 נקט ,ראה ל היא ,אברה ל ה' קטה, ה"א  מְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

 ונאמר , גלל סג)הא והציא(ישעיה  .'וג מ ה  לימי לי מ ְְְְֱִִִִִֶֶַָָֹ
י"ה  עליו רתה מד . ע  תא והביא ו' ל כח  מ תְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹא

[שנאמר] הבעה, יז)ונלמה מלחמה (שמות י ס על יד  י ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
 אמר מ ה, זה ר ? מר ה מה .'וג א)לה' הל(קהלת ר ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

מה, וזה  רא, ימ חת ר אי רה והרי א. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹודר
אח אה  וחמ ה אמר אחת. כרס רא י ילדה ת ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ר'פאי ע 'נקי רי' נ'פילי :וה רב , ערב ה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָמיני
 הי בלק  לע .מ קמ קטה ה' נפלה בגלל .ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָָָע'מלקי
בל, יאר לק ,  מ ל"ק , לע מ "ע ח עמלק . ל ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמד

יא) אר(בראשית תא ואה .האר ל  פת  ה' לל   ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָי
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ה אמר תז)מא ה.(שמא . היק ל  את ו מח ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
 וה רב ,  ק ירא ה רביעית, גל ת מה ארְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

נאמר ועליה חמס, לי יראל  על  ו )מעמידי מלאה (ש י  ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.עמלקי תא אה .ניה מ חמס ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהאר

את ׁש דּ וֹ רׁש  מי יהיה ׁש א  בּ פיהוּ , היתה  אמת  ּת וֹ רת  בּ וֹ  נּ אמר ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹמׁש ה
כּ מ וֹ ת וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה 

יהיה  טר   רא מ יח זה  הדה יח וכל  אחר, בר ...ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
 יצמח טר הדה עב  וכל .ה ?בארול ני. מיח זה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

 ואד נאמר עליו הכינה, את לעבד מה   אי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמ
האדמה את לעבד  אי הבר וסד מט ). בט(בראשית יסר לא ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

  מ יח זה רגליו,  י מ מחקק  וד.  מ יח זה  ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמיהדה
יהת  ול זה. זה ח מ ה. זה  יל "ה יבא י עד .סְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹי

קה"ת. ולו"י אתת   יְְִִִֵַָע

צ יק  ל מ ד ה יקיה א  הדה יח וכל אחר , ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹבר
ל ה  וה ,האיל ענפי לת ש' חי . ש'  יח .למי הע ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹח"י
."שי ע"ב  הדה עב וכל אחר  ל .למיע ח"י מ ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאב ת
ה ייל ענפי ע "ב  וה יאהדונה"י, ש  ה עלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹלה

נאחז  לא  ע"ב.  חבא עד כינה היא מק י ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
 אי "ואד  וזה ה"א. וא"ו ה"א י"ד  ה ," אד קרא תְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָא
יצמח, טר הדה עב וכל  נאמר ולכ האדמה. את ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלעבד 

 מ צ י"ק. צמח פה)עד צמח,(תהלי מאר אמת ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
 ח )אמר ה(דניאל ,חכמי ותלמידי  ארצה. אמת לות ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

צמח, מאר אמת עד  לת  מחי צ לא ,איהמ וזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
 ב)אמר מי(מלאכי יהיה א ,פיה היתה  אמת  רת ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

מ ד לעבד. אי ואד זה בגלל , ת מ הכינה את  רְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ל עלה  אדנ"י מ א"ד .האר מ יעלה וא"ד  מד יבא, ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָהא
האדמה, ל  ני את וה קה  מד .האר ל   אד  ונעה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָו',

הרה. ל ני בעי למ ה  יראל קימ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמ
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ע ׁש הםוּ מ ׁש ה רב , ערב  בּ ין בּ גּ לוּ ת בּ יניהם להתערב  הגּ לגּ וּ ל בּ ס וֹ ד  תיד ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר נמלחוּ , כּ ע ׁש ן ׁש מים כּ י בּ הם ׁש נּ אמר  אלּ ה מצּ ד  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנ ׁש מוֹ תיהם 

עמלק זכר את  ּת מחה ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הם
בראשית פרשת  כה.)ובזוהר ד) מ מה, הקודש:  בלשו :ִֶֹ

מאה  הי וחב  הכינה, נפי חת  רי להכניס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָרצה
מ ירידה,  ל  רמ ,אברה ל ה' את ה  ונת ה'  בראְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

לב)אמר  את (שמות לק א מ .ע חת י רד   ל ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
ת ר מ ירד ה א ה', ל באהבה י"ד  ל יראה ה' ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהאת

, יניה יאבד  א די ע ירדה ו' ואת  ו'. הא הא עתיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
 ה רב , ערב י לת  יניה להתערב הל ל  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָסד

 תיה מנה אמר אה  נא)מד ע  (ישעיה  מי י ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ונאמר  ,עליה רחמי נח ב א תא ואה .' וג ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמלח

ה אמר מאה הי גלל , האר  מ חו ה דברי) ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ה'כה) והיל ,מה נמר לא מ ה עמלק . זכר  את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹמחה

ה' ב  עד  יראל לאר ינס לא  ה א  ולכ ,יניהְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ו' נפלה, ה' ולכ ו '.  וירד ,תר מ הא ירד  ולכ . מְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָלמק

ל ו' ,תא ה.יקי מ ִֶֶָָֹ

היק וּ ם כּ ל את  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַויּ מח
 נקט ,ראה ל היא ,אברה ל ה' קטה, ה"א  מְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

 ונאמר , גלל סג)הא והציא(ישעיה  .'וג מ ה  לימי לי מ ְְְְֱִִִִִֶֶַָָֹ
י"ה  עליו רתה מד . ע  תא והביא ו' ל כח  מ תְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹא

[שנאמר] הבעה, יז)ונלמה מלחמה (שמות י ס על יד  י ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ
 אמר מ ה, זה ר ? מר ה מה .'וג א)לה' הל(קהלת ר ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ

מה, וזה  רא, ימ חת ר אי רה והרי א. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹודר
אח אה  וחמ ה אמר אחת. כרס רא י ילדה ת ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ר'פאי ע 'נקי רי' נ'פילי :וה רב , ערב ה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָמיני
 הי בלק  לע .מ קמ קטה ה' נפלה בגלל .ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָָָע'מלקי
בל, יאר לק ,  מ ל"ק , לע מ "ע ח עמלק . ל ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמד

יא) אר(בראשית תא ואה .האר ל  פת  ה' לל   ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָי
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ה אמר תז)מא ה.(שמא . היק ל  את ו מח ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
 וה רב ,  ק ירא ה רביעית, גל ת מה ארְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

נאמר ועליה חמס, לי יראל  על  ו )מעמידי מלאה (ש י  ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.עמלקי תא אה .ניה מ חמס ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהאר

את ׁש דּ וֹ רׁש  מי יהיה ׁש א  בּ פיהוּ , היתה  אמת  ּת וֹ רת  בּ וֹ  נּ אמר ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹמׁש ה
כּ מ וֹ ת וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה 

יהיה  טר   רא מ יח זה  הדה יח וכל  אחר, בר ...ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
 יצמח טר הדה עב  וכל .ה ?בארול ני. מיח זה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

 ואד נאמר עליו הכינה, את לעבד מה   אי ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמ
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 ב)אמר מי(מלאכי יהיה א ,פיה היתה  אמת  רת ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

מ ד לעבד. אי ואד זה בגלל , ת מ הכינה את  רְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ל עלה  אדנ"י מ א"ד .האר מ יעלה וא"ד  מד יבא, ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָהא
האדמה, ל  ני את וה קה  מד .האר ל   אד  ונעה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָו',
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רב !!! הערב  מעשי

רב הערב מעשי של  תחילת וראה שמות בא בסדר  ל"ב,: )

עמ:ז 'י "ב) שחת כי רד ל משה אל  ה' העלית "וידבר אשר
ואעשה ואכל בה אפי ויחר לי הניחה ועתה  ...מצרי מאר

גדול " לגוי אלאאות נאמר, לא הע שחת  רש "י  מפרש ,
,"עמ"(ה) נמלכת ולא וגיירת מעצמ שקיבלת  רב  ערב

ואמרת:(התיעצת) שיחתו בי, וה בשכינה, גרי שידבקו  טוב
אמר  שהקב"ה לועז  מע הילקוט שמסביר  מה  וזה והשחיתו .
רצה רבנו  משה  אבל  רב הערב את  לקחת לא  רבנו למשה
אז  בהקב"ה  יכירו  הגדולי המכשפי שא כדי אות לקחת 

בהקב "ה. יכירו כולו  העול כל 

אתו קא רב  מערב  הני ישראל בני על האכזרים

והוא רב", "ערב  הביטוי מופיע בו אחד מקו רק  מצינו בגמרא
ביצה "(לב:)במס' אתו": קא רב  מערב הגיעו ),הני רב מערב (אלה

יג)דכתיב על (דברי המרח כל ,ורחמ רחמי ל ונת
שאינו  מי וכל אבינו,  אברה של מזרעו שהוא  בידוע הבריות,

אבינו." אברה של  מזרעו שאינו בידוע הבריות, על מרח

רב ? מהערב  יצאו אנשים כמה

ר' דברי ריבוא ועשרי מאה רב: ערב  וג" מובא: במכילתא
 נת ר' ריבוא. וארבעי  מאתי אומר: עקיבא ר ' ישמעאל.

ובקר" וצא ריבוא וששי מאתי בא אומר: פרשת (במכילתא

יד ) פרשה דפסחא ועשרימסכת מאה :"את עלה רב  ערב וג" .
וארבעי מאתי אומר עקיבא ר' ישמעאל . רבי דברי  ריבוא

ריבוא" וששי מאות  שלש אומר   יונת ר ' י"בריבוא. פרק  (שמות,
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ר"ט ) פירושסימ יקר ה"כלי  ב'). כ"ב , מפני(במדבר מואב "ויגר :
."רבויי מחמת יראי היו רב הערב מפני  כי הוא, רב  כי הע
מובא האריז"ל ובכתב"י הזוהר בתיקוני  וכ הקדוש  בזוהר 

רב . הערב על  פעמי ממאה יותר 
שמות, פרשת קצא)בזוהר  ד) מ חלק היה רב הערב כי מובא :

כל  את  בתוכ כללו אשר שפה, אותה  בעלי המצרי, הע
ה', נפלאות את  ראו מצרי שחרטומי לאחר .מצרי חרטומי 
למשה  הציע הקב"ה ישראל. לע להצטר רבנו ממשה בקשו
שמות, ספר רבא, במדרש  מובא וכ] רב, הערב את לגייר שלא
 א ל'].  סימ כ"א, סימ תשא, כי תנחומא, ובמדרש מב, פרשה
משו היה משה של טעמו .שיקבל מה' ביקש משה
ה', גבורת  את  שראו משו היא להתגייר  לרצונ שהסיבה
,יו בכל ה' גבורות  את  רב  הערב  כשיראו כי  משה סבר לפיכ
רב הערב  את משה גייר  לכ ה'. מבלעדי אל  אי כי ידעו

תחת חסותו.ולקח

ראשי  ומהם חכמים, בתלמידי ומזלזלים התאוות  אחרי הרודפים
בגלות ישראל

רב: הערב כתב:סימני חדש זוהר לתיקוני בביאורו הגר"א
ועיי "ע ,שבע  הגאוותני העשירי  ה רב הערב שנשמות

,חיי  לע ומזלזלי בהקדמה התאוות אחרי הרודפי
בגלות  ישראל  ראשי וה ,חכמי למה בתלמידי להבי וכדי .

הערב שרבני בגלל  איש, 7000 רק  ישראל באר ימצא משיח
אלא ,נשמת על  ולא גופ על  לא מרחמי ולא ,אות התעו
זולתי,  ואי  אמלו אני לאמור , וגאווה כבוד דורשי רק 
היה  הוא ובנתיי גדול, צדיק  שלה שהרב  יחשבו  והחסידי
הוא ורק  רב , ערב שה כול על שאומר וזה הגדול, הרשע
בדורו, יחיד שהוא שצודק אמת בדורו, יחיד האמת, הצדיק
יחיד היה בלע וג וכו', להרע, חכמי הנקראי יש אבל 
שבט [ראה ישראל, ע את לרמות רב הערב דר וכ בדורו,
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עשה  מצוות  ולקיי זכות,  עליה ללמד  ולא  פנ"ב ], מוסר
מה  גאוות מפני ושוכחי ,עמית תשפוט בצדק מהתורה

שעלשכתוב  "מוהר בלוקוטי וכדאיתא  ,צדיקי כול ועמ
לבעל גדול  הכי הרשע את  להפו אפשר זכות לימוד  ידי

אמיתי. תשובה

כּ ראוּ י, מת קּ נוֹ ת  דּ רכיו וכל הּת וֹ רה בּ דרכי הוֹ ל אדם  ׁש בּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
לטוֹ ב להזכּ ירוֹ  עליו עוֹ מדים סנגוֹ רים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 

באיוב הפסוק על חז"ל כגכד )דרשו מלא(לג עליו י ְִֵַָָָא
דעה ואמר ויח .רי לאד להיד אל מ י אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמלי

 כפר". מצאתי  חת  וישלחמרדת פרשת קעד:)בזוהר ד), ִֵֶֶֶַָָָֹ
אא, רי אמר הקודש: דרכי בלשו לה אד   עה  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עליו  מדי ע  ריסנג ה  ראי, מתנת  רכיו וכל  ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָֻה רה 
לט ב  ירואמר,להז תח לג). מלי (איוב מלא עליו י א ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

מרדת  דעה ואמר ויח  רי לאד להיד אל מ י  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאחד 
גל י לא וכי ,נ להת י לה קיס כפר. מצאתי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹחת
לפניו  אמר מלא צרי הא הא ר דה לפני ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהל
ריסנג לאד  י אר  , רי ואי א א רע ? א ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטב 
ויח אז  ,ריקטג [לאד] ל ואי לפניו  זכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהזיר 
הה  סק ראה, א כפר. מצאתי חת  מרדת דעה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹואמר 

ה  רר יתר מצא כתב לא א . מלא עליו י א תב בר. ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
זה ?מיה תב,  אל מי אחד   מלי מלא אבל הא. יפה  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

תב מאל , צד  האד ע הממה לא צא)ה ל (תהליי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
אבל  .מימינ רבבה אחריו תב מאל , צד וזה ,אל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמ
[שהוא] תמא אחד  הא הרע , יצר יצר  זה ,אל מי ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד 
רת. ונטל  למעלה עלה הא מ מאל, לצד הי ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאל
עבד הא הרע  יצר  תא אמת, דר לה אד   א זה, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָועל

תב אמר,  מ  יב)ל הא(משלי אז , ל ועבד נקלה טב  ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָ
על  זכת הא ר  דה לפני ואמר סנגר, ונע ה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעלה
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וע חת. מרדת דעה אמר, הא  ר דה ואז ,ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאד
ולל  עליו ללט אחר ל תני  מ ,ריק חזר  לא זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹל
פר  והא האי תא חטאי יהק  מ ,מתנ את ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹמ
מצאתי אחר בר . תא לפ ת  כפר, מצאתי  תב זה זה. ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
א  תא לפת  פר עליו היא ,אמר זכת  תא  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹכפר 
די אמת דר ללכת  לאד צרי  ולכ ימ ת. ולא יהל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹירד 

ע"כ. סנגר, הטג ר ל ְִֵֵֶֶַָָהיה

ה' פרק 

ישראל? בארץ משיח ימצא  אנשים כמה 

רבי האלוקי מהקובל  לאברה חסד  אזולאי בספר אברה
החיד"א  של  כב)זיע"אזקינו  נהר  ג מעי): באר הדר במעלת

 לאר גליות  קיבו ע המשיח כשיבא  המשיח: בביאת  ישראל
מבני   אלפי שבעת ישראל  באר ימצא יו באותו  ישראל,

מסורתישראל : כי כשיבא דע  יו באותו כי בידינו  קבלה 
 באר ימצא יו באותו  ישראל , לאר גליות קיבו ע המשיח 

ישראל מבני אלפי שבעת  המתיישראל יחיו היו ובאותו ,
היו ובאותו ,שבאר מירושלי האש חומת ובאותו ,יסתלקו 

ומרגליות  טובי באבני המקדש בית יבנה יויו ובאותו ,
חדשה  בריה  חיות בעת ישראל   שבאר המתי יחזרו
גו חדשה בריה כול ,חיי הנמצאי אלפי הז'  וכ ,רוחניי
 חנו] של וכגופו החטא, קוד הראשו אד של  כגופו רוחני,

[ואליהו ], ע"ה רבינו מעופפי ו]משה באויר  כול וישוטו 
בני  אנו אי וכי הגליות. קיבו אנשי לעיני זה  וכל  וגו ',  כנשרי
מה ונפש  בגו  רוחניי להיות  ה זכו  מאי ,כמות ישראל

נגרע? ולמה  אנו  כ  יראו שאי גליות קיבו בני וכשישראל 
חדשה, בריה נעשה שאחיהבג ולדור ללכת  באויר  ופורחי

,יתבר  הש מפי תורה ללמוד תחתו  בניעד יתקבלו אזי ,
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עשה  מצוות  ולקיי זכות,  עליה ללמד  ולא  פנ"ב ], מוסר
מה  גאוות מפני ושוכחי ,עמית תשפוט בצדק מהתורה

שעלשכתוב  "מוהר בלוקוטי וכדאיתא  ,צדיקי כול ועמ
לבעל גדול  הכי הרשע את  להפו אפשר זכות לימוד  ידי

אמיתי. תשובה

כּ ראוּ י, מת קּ נוֹ ת  דּ רכיו וכל הּת וֹ רה בּ דרכי הוֹ ל אדם  ׁש בּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
לטוֹ ב להזכּ ירוֹ  עליו עוֹ מדים סנגוֹ רים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 

באיוב הפסוק על חז"ל כגכד )דרשו מלא(לג עליו י ְִֵַָָָא
דעה ואמר ויח .רי לאד להיד אל מ י אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמלי

 כפר". מצאתי  חת  וישלחמרדת פרשת קעד:)בזוהר ד), ִֵֶֶֶַָָָֹ
אא, רי אמר הקודש: דרכי בלשו לה אד   עה  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עליו  מדי ע  ריסנג ה  ראי, מתנת  רכיו וכל  ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָֻה רה 
לט ב  ירואמר,להז תח לג). מלי (איוב מלא עליו י א ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָ

מרדת  דעה ואמר ויח  רי לאד להיד אל מ י  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאחד 
גל י לא וכי ,נ להת י לה קיס כפר. מצאתי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹחת
לפניו  אמר מלא צרי הא הא ר דה לפני ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהל
ריסנג לאד  י אר  , רי ואי א א רע ? א ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָטב 
ויח אז  ,ריקטג [לאד] ל ואי לפניו  זכת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהזיר 
הה  סק ראה, א כפר. מצאתי חת  מרדת דעה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹואמר 

ה  רר יתר מצא כתב לא א . מלא עליו י א תב בר. ְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
זה ?מיה תב,  אל מי אחד   מלי מלא אבל הא. יפה  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

תב מאל , צד  האד ע הממה לא צא)ה ל (תהליי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
אבל  .מימינ רבבה אחריו תב מאל , צד וזה ,אל ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמ
[שהוא] תמא אחד  הא הרע , יצר יצר  זה ,אל מי ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד 
רת. ונטל  למעלה עלה הא מ מאל, לצד הי ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאל
עבד הא הרע  יצר  תא אמת, דר לה אד   א זה, ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָועל

תב אמר,  מ  יב)ל הא(משלי אז , ל ועבד נקלה טב  ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָ
על  זכת הא ר  דה לפני ואמר סנגר, ונע ה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעלה
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וע חת. מרדת דעה אמר, הא  ר דה ואז ,ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאד
ולל  עליו ללט אחר ל תני  מ ,ריק חזר  לא זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹל
פר  והא האי תא חטאי יהק  מ ,מתנ את ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָֹמ
מצאתי אחר בר . תא לפ ת  כפר, מצאתי  תב זה זה. ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
א  תא לפת  פר עליו היא ,אמר זכת  תא  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹכפר 
די אמת דר ללכת  לאד צרי  ולכ ימ ת. ולא יהל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹירד 

ע"כ. סנגר, הטג ר ל ְִֵֵֶֶַָָהיה

ה' פרק 

ישראל? בארץ משיח ימצא  אנשים כמה 

רבי האלוקי מהקובל  לאברה חסד  אזולאי בספר אברה
החיד"א  של  כב)זיע"אזקינו  נהר  ג מעי): באר הדר במעלת

 לאר גליות  קיבו ע המשיח כשיבא  המשיח: בביאת  ישראל
מבני   אלפי שבעת ישראל  באר ימצא יו באותו  ישראל,

מסורתישראל : כי כשיבא דע  יו באותו כי בידינו  קבלה 
 באר ימצא יו באותו  ישראל , לאר גליות קיבו ע המשיח 

ישראל מבני אלפי שבעת  המתיישראל יחיו היו ובאותו ,
היו ובאותו ,שבאר מירושלי האש חומת ובאותו ,יסתלקו 

ומרגליות  טובי באבני המקדש בית יבנה יויו ובאותו ,
חדשה  בריה  חיות בעת ישראל   שבאר המתי יחזרו
גו חדשה בריה כול ,חיי הנמצאי אלפי הז'  וכ ,רוחניי
 חנו] של וכגופו החטא, קוד הראשו אד של  כגופו רוחני,

[ואליהו ], ע"ה רבינו מעופפי ו]משה באויר  כול וישוטו 
בני  אנו אי וכי הגליות. קיבו אנשי לעיני זה  וכל  וגו ',  כנשרי
מה ונפש  בגו  רוחניי להיות  ה זכו  מאי ,כמות ישראל

נגרע? ולמה  אנו  כ  יראו שאי גליות קיבו בני וכשישראל 
חדשה, בריה נעשה שאחיהבג ולדור ללכת  באויר  ופורחי

,יתבר  הש מפי תורה ללמוד תחתו  בניעד יתקבלו אזי ,
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המשיח למל ויתרעמו נפש, ודאבו בלב דאגה גליות  קיבו
להיות ויאמרו, ה זכו  מאי ,כמות ישראל בני אנו  אי וכי

נגרע? ולמה אנו  כ שאי מה ונפש  בגו  רוחניי

המשיח,  מל לה ואומר :לה אומר המשיח  נודעמל כבר
מדה, כנגד  מדה הוא   ברו הקדוש של מידותיו שכל ומפורס
לנפש לזכות  כדי באר לבא והשתדלו  בחו "ל שהיו אות
וביבשה , בי ובאו , גופ על ולא   ממונ על  חשו  ולא טהורה,
להיות או ביבשה , נגזל  או ,בי נטבעי להיות חששו ולא
מרוח העיקר שעשו ובעבור ,קשי אדוני ביד שבויי
מדה, כנגד  מדה רוחניות  חזרו  לכ ,וממונ מגופ ולא ומנפש
לבא  ונתרשלת כמות באר לבא יכולי  שהיית ואת
 ומה  וגופכ לממוניכ וחששת  הממו חמדת בעבור
 נשארת לכ טפל , עשית ומרוחכ ומנפשכ עיקר  עשית

מדה כנגד  מדה גשמיי. הש הנה שחמדת ממו ולחמדת
 ואבני וזהב  כס שכל  שיעור, בלי ממו לכ נות יתבר

 הימי כל  בי הנטבעי ומרגליות  מ טובי להביא, הי ושבע
מששת  שנטבע מה וכל ,לטבעת ימי ג' תו יפו  בי אות
ומש ליבשה, יפו י הקיא הכל שלמה,  זמ עד בראשית  ימי

שלמה. חלקו נתעשר וצדיק צדיק לכל  אות יחלק ומה משיח :
יפו  י עתידה הכל  גליות, קיבו  זמ עד  שלמה מזמ שנטבע

ליבשה, אות וצדיקלהקיא צדיק לכל   אות יחלק והמשיח 
שתחת חלקו  המטמוניות  כל  וג יינקו", ימי שפע "כי הה"ד ,

להתגלגל  מחילות מחילות נעשית להיות  האר עתידה העפר
,המלכי אוצרות כל  ישראלולהולי לאר אות ומולי

חלכדכתיב : טמ ני ישראל פ ני אר בתו יתגלה והכל וגו', ְְֵֵ
אחד לכל  גליות   קיבו לאנשי אות יחלק והוא  המשיח, למל
גופ ועל   ממונ על שהקפידו לאות רב  ממו וישבעו חלקו,
ועל  גופ על חשו שלא ואות , ממו ושבעי גשמיי ישארו
אות עושה הוא ברו הקדוש  בלבד, רוח על אלא ממונ
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מה  וזה כנזכר.  התחתו עד לג אות ומולי חדשה, בריה
עכ"ל. יד], כתב [מספר מסכ"י  לי, שנראה

ו' פרק
ניכרים? במה - רב  הערב 

רב מהערב הוא מי להכיר כמו היסוד  רב מהערב  רבני ואיזה ?
שרוב ויקהל  לפרשת בהשמטות זי"ע חיי הדברי שכתוב
הרב את לבדוק הראשו דבר רב : מהערב "והאדמורי הרבני
העבירות  על ובפרט בתורה, שכתוב העבירות על  עובר ע
הקדושי הספרי כתבו וכבר תשובה: עשה ולא  החמורות,

זי "ע מראפשי הרבי הגדולובפרט הרב  המשיח ביאת  שלפני
ויצעקו  הקרו את  ידחפו  והחסידי נכריה  אשה  ע בקרו יסע
את  ידחפו  שלא הפחות  לכל  מהחסידי וביקש קדוש , קדוש 
אשה ע שנוסע דוקא  להיות  צרי לא  שזה ונראה ,הקרו
 ע שנוסע כמו כאלו  חמורות  עבירות על שיעבור אלא נכריה ,
מחיצה בלי  ונשי אנשי ברבי שדורש  כמו נכריה, אשה 
 הספרדי של  דיני הבתי עול גדולי  כל  שיצאו  כשירה 

ואי  בחר 120 בחתונות והאשכנזי או ,שדורשי אלו נגד  סור 
 שהגדולי אי שרואי מה  וזה  כשירה מחיצה בלי תערובות 
 הרבי את  ומכשילי בפרהסיה שמי ש  מחללי האלו 
שנוסע  ממה  גרוע  יותר וזה  איש, באשת הסתכלות  באיסורי
 הספרדי גדולי של  די בפסק שכתבו  כמו  נכריה  אשה ע

. והאשכנזי והתימני

רב הערב ותכונות  מידות 

בראשית  הקודש:(כה:)בזוהר בלשו ערב ,  ה מיני ְֲִִִֵֵֶַָוחמה 
 רי ה ....ע'מלקי  ר'פאי  ע 'נקי רי'  נ'פילי :וה ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָרב,

 ילי נאמרמי עליה ז), אני(בראשית ' וג ריה הה ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ה אמר אה מד  וה ,יא)ה עיר (ש נ נבנה  הבה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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המשיח למל ויתרעמו נפש, ודאבו בלב דאגה גליות  קיבו
להיות ויאמרו, ה זכו  מאי ,כמות ישראל בני אנו  אי וכי

נגרע? ולמה אנו  כ שאי מה ונפש  בגו  רוחניי

המשיח,  מל לה ואומר :לה אומר המשיח  נודעמל כבר
מדה, כנגד  מדה הוא   ברו הקדוש של מידותיו שכל ומפורס
לנפש לזכות  כדי באר לבא והשתדלו  בחו "ל שהיו אות
וביבשה , בי ובאו , גופ על ולא   ממונ על  חשו  ולא טהורה,
להיות או ביבשה , נגזל  או ,בי נטבעי להיות חששו ולא
מרוח העיקר שעשו ובעבור ,קשי אדוני ביד שבויי
מדה, כנגד  מדה רוחניות  חזרו  לכ ,וממונ מגופ ולא ומנפש
לבא  ונתרשלת כמות באר לבא יכולי  שהיית ואת
 ומה  וגופכ לממוניכ וחששת  הממו חמדת בעבור
 נשארת לכ טפל , עשית ומרוחכ ומנפשכ עיקר  עשית

מדה כנגד  מדה גשמיי. הש הנה שחמדת ממו ולחמדת
 ואבני וזהב  כס שכל  שיעור, בלי ממו לכ נות יתבר

 הימי כל  בי הנטבעי ומרגליות  מ טובי להביא, הי ושבע
מששת  שנטבע מה וכל ,לטבעת ימי ג' תו יפו  בי אות
ומש ליבשה, יפו י הקיא הכל שלמה,  זמ עד בראשית  ימי

שלמה. חלקו נתעשר וצדיק צדיק לכל  אות יחלק ומה משיח :
יפו  י עתידה הכל  גליות, קיבו  זמ עד  שלמה מזמ שנטבע

ליבשה, אות וצדיקלהקיא צדיק לכל   אות יחלק והמשיח 
שתחת חלקו  המטמוניות  כל  וג יינקו", ימי שפע "כי הה"ד ,

להתגלגל  מחילות מחילות נעשית להיות  האר עתידה העפר
,המלכי אוצרות כל  ישראלולהולי לאר אות ומולי

חלכדכתיב : טמ ני ישראל פ ני אר בתו יתגלה והכל וגו', ְְֵֵ
אחד לכל  גליות   קיבו לאנשי אות יחלק והוא  המשיח, למל
גופ ועל   ממונ על שהקפידו לאות רב  ממו וישבעו חלקו,
ועל  גופ על חשו שלא ואות , ממו ושבעי גשמיי ישארו
אות עושה הוא ברו הקדוש  בלבד, רוח על אלא ממונ
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מה  וזה כנזכר.  התחתו עד לג אות ומולי חדשה, בריה
עכ"ל. יד], כתב [מספר מסכ"י  לי, שנראה

ו' פרק
ניכרים? במה - רב  הערב 

רב מהערב הוא מי להכיר כמו היסוד  רב מהערב  רבני ואיזה ?
שרוב ויקהל  לפרשת בהשמטות זי"ע חיי הדברי שכתוב
הרב את לבדוק הראשו דבר רב : מהערב "והאדמורי הרבני
העבירות  על ובפרט בתורה, שכתוב העבירות על  עובר ע
הקדושי הספרי כתבו וכבר תשובה: עשה ולא  החמורות,

זי "ע מראפשי הרבי הגדולובפרט הרב  המשיח ביאת  שלפני
ויצעקו  הקרו את  ידחפו  והחסידי נכריה  אשה  ע בקרו יסע
את  ידחפו  שלא הפחות  לכל  מהחסידי וביקש קדוש , קדוש 
אשה ע שנוסע דוקא  להיות  צרי לא  שזה ונראה ,הקרו
 ע שנוסע כמו כאלו  חמורות  עבירות על שיעבור אלא נכריה ,
מחיצה בלי  ונשי אנשי ברבי שדורש  כמו נכריה, אשה 
 הספרדי של  דיני הבתי עול גדולי  כל  שיצאו  כשירה 

ואי  בחר 120 בחתונות והאשכנזי או ,שדורשי אלו נגד  סור 
 שהגדולי אי שרואי מה  וזה  כשירה מחיצה בלי תערובות 
 הרבי את  ומכשילי בפרהסיה שמי ש  מחללי האלו 
שנוסע  ממה  גרוע  יותר וזה  איש, באשת הסתכלות  באיסורי
 הספרדי גדולי של  די בפסק שכתבו  כמו  נכריה  אשה ע

. והאשכנזי והתימני

רב הערב ותכונות  מידות 

בראשית  הקודש:(כה:)בזוהר בלשו ערב ,  ה מיני ְֲִִִֵֵֶַָוחמה 
 רי ה ....ע'מלקי  ר'פאי  ע 'נקי רי'  נ'פילי :וה ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַָָָרב,

 ילי נאמרמי עליה ז), אני(בראשית ' וג ריה הה ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ה אמר אה מד  וה ,יא)ה עיר (ש נ נבנה  הבה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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ה מיו מדרת , נסת י ניב . נ ונעה 'ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוג
לה לעת אא  ה',  ל ולא ,רא על ועטרה רה  ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹספר 
יראל  על רימת אחר וצד  . נ ונעה תב זה .ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ועליה העבדה, מתלת  תא זליוג ,האר עפר הְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ז)נאמר ש).האר על מאד  מאד בר י וה ְְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֹ

רביעי מי  הרפאיימתר דחק , יראל את ירא א , ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
מהרה  ימתר .צי ר ולא  יללה רת  לה  וי , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמה
מלת. כביכ עבדי ע טב לעת  לי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאה

נאמר כו )עליה פקידה (ישעיה בא  זמ . יקמ ל רפאי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ה נאמר  למ.(ש)ליראל, זכר ל  ואד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמיי מי  הענקיה אמר תלא מזלזלי ה , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
א) נאמר(משלי ועליה ,רתילגר  ב)וענקי דברי)רפאי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

זה לי ק .ענקי ה  א ביחחזירי  תא אה לזה. ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
.ובה לתה להע ית את נחרב [ שבגלל] הבר, וסד  ְְֱֵֶֶַַָָָָָֹ

מד  . להע ויב ער היא  ,ובה  תה היתה והאר  ק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹה
.ויאבד ל הע מ חי ה א, ר  דה הא  הא ר, ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹבא
 חה , עד  עמלק  א א  ל יה  אינ ה א ה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאבל 

עכ"ל. רה, והרי  ְְֲֵֵַַָָהב עה ,

מהם הרבים את ולהציל למחות  ומחוייבים  למכתו , תרופה אין 

הנביא מקונ זה יז)על  ה ', אה (איכה על נ ל דוה היה זה ִֵֵֶֶֶַַָָָ"על 
,"עינינ כרבח הערב שפוערי בימינו, עלתה  שכ לנו אוי ְֵֵָ

ישראל  גדולי לבזות פניה ומעיזי ומחציפי פיה את
 שאי נאמר שעליו הש חילול שזהו בפרהסיה , ,עליו קדושי

כתוב  שבת ובגמרא לרב, כבוד למכתו,חולקי תרופה  שאי
 מה הרבי את  ולהציל  למחות  שכתובומחוייבי מה וראה ,

שנבאר  ,יושבי ה גהינו באיזה היער  בעצי כתפוח במדרש
בע"ה. באריכות
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זי"ע וואזנער  ומהרב איש  מהחזון השכל ומוסר  נורא סיפור

זי "ע וואזנער ומהרב איש מהחזו נורא אות,סיפור ששאלו 
בתערובות, שזמר אחד זמר נגד  לצאת קורא קול  והביאו
קורא. בהקול  הזמר של הש וכתבו זה, על שיחתו ובקשו

ואמר: לו  השיב איש  החזו אד ב של  ש לכתוב ושלו חס
זה זה , את שיתירו גדול  די בית זה  על  צרי ,ברבי לבזות 
הלכו  כ אחר  זה . על   לחתו רצה ולא ,אד  ב להרוג כמו 

כ לה אמר וג זי"ע  וואזנר הרב  הגה"צ  הואאצל  [ומי .
.[?מה אני גדול שיאמר

קניתי  הזה בכסף  עכשיו הבא, עולם לי היה לא  מקודם הרבי ענה
הבא עולם לי שיהיה לי

עגלה  בעל ע שנסע אחד  גדול  מגאו סיפור לכ נספר 
8 בשעה לו וענה נגיע , מתי  עגלה הבעל את ושאל לחתונה,
וענה  נגיע , מתי הפע עוד שאל  הגיעו , ולא השעה עבר בערב ,
הצדיק   הגאו וחצי, תשע  בשעה הגיע לבסו דקות, 20 עוד  לו
 .והל הכס לו שיל וכו', , עצל אתה  עגלה לבעל אמר 
הבעל  אחרי מהר רוצו שלו הגבאי לשני הגאו אומר פתאו
אמר  הרב  הגיע, העגלה הבעל  חזרה, ומיד תיכ שיבוא עגלה
מבקש אני ,אנשי שני  בפני ,ברבי אות בזיתי  אני תשמע לו
,ל מוחל לא אני  העגלה, הבעל ענה לי, תמחול סליחה, ממ
שהרב עד  למחול, רצה ולא גדול כס  פעמי כמה לו הציע
וכששמע לי, שתמחול  שלי  הרכוש  כל ל נות אני לו אומר 
כל  לו וחת יד בכתב לו וכתב למחול. הסכי הרכוש כל
מה  הרבי, את שואלי הגבאי .והל לו, מחל  וכ הרכוש,

ולמה? מה על הרכוש ? כל  לו נת עשה, הרבי הרבי ענה
לי  קניתי הזה  בכס עכשיו  הבא,  עול לי היה  לא מקוד

לי הבא .עול שיהיה 
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ה מיו מדרת , נסת י ניב . נ ונעה 'ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָוג
לה לעת אא  ה',  ל ולא ,רא על ועטרה רה  ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹספר 
יראל  על רימת אחר וצד  . נ ונעה תב זה .ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ועליה העבדה, מתלת  תא זליוג ,האר עפר הְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ז)נאמר ש).האר על מאד  מאד בר י וה ְְְְֱִֶֶַַַַָָָֹֹ

רביעי מי  הרפאיימתר דחק , יראל את ירא א , ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
מהרה  ימתר .צי ר ולא  יללה רת  לה  וי , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמה
מלת. כביכ עבדי ע טב לעת  לי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאה

נאמר כו )עליה פקידה (ישעיה בא  זמ . יקמ ל רפאי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ה נאמר  למ.(ש)ליראל, זכר ל  ואד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

חמיי מי  הענקיה אמר תלא מזלזלי ה , ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
א) נאמר(משלי ועליה ,רתילגר  ב)וענקי דברי)רפאי ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

זה לי ק .ענקי ה  א ביחחזירי  תא אה לזה. ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
.ובה לתה להע ית את נחרב [ שבגלל] הבר, וסד  ְְֱֵֶֶַַָָָָָֹ

מד  . להע ויב ער היא  ,ובה  תה היתה והאר  ק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹה
.ויאבד ל הע מ חי ה א, ר  דה הא  הא ר, ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹבא
 חה , עד  עמלק  א א  ל יה  אינ ה א ה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאבל 

עכ"ל. רה, והרי  ְְֲֵֵַַָָהב עה ,

מהם הרבים את ולהציל למחות  ומחוייבים  למכתו , תרופה אין 

הנביא מקונ זה יז)על  ה ', אה (איכה על נ ל דוה היה זה ִֵֵֶֶֶַַָָָ"על 
,"עינינ כרבח הערב שפוערי בימינו, עלתה  שכ לנו אוי ְֵֵָ

ישראל  גדולי לבזות פניה ומעיזי ומחציפי פיה את
 שאי נאמר שעליו הש חילול שזהו בפרהסיה , ,עליו קדושי

כתוב  שבת ובגמרא לרב, כבוד למכתו,חולקי תרופה  שאי
 מה הרבי את  ולהציל  למחות  שכתובומחוייבי מה וראה ,

שנבאר  ,יושבי ה גהינו באיזה היער  בעצי כתפוח במדרש
בע"ה. באריכות
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זי"ע וואזנער  ומהרב איש  מהחזון השכל ומוסר  נורא סיפור

זי "ע וואזנער ומהרב איש מהחזו נורא אות,סיפור ששאלו 
בתערובות, שזמר אחד זמר נגד  לצאת קורא קול  והביאו
קורא. בהקול  הזמר של הש וכתבו זה, על שיחתו ובקשו

ואמר: לו  השיב איש  החזו אד ב של  ש לכתוב ושלו חס
זה זה , את שיתירו גדול  די בית זה  על  צרי ,ברבי לבזות 
הלכו  כ אחר  זה . על   לחתו רצה ולא ,אד  ב להרוג כמו 

כ לה אמר וג זי"ע  וואזנר הרב  הגה"צ  הואאצל  [ומי .
.[?מה אני גדול שיאמר

קניתי  הזה בכסף  עכשיו הבא, עולם לי היה לא  מקודם הרבי ענה
הבא עולם לי שיהיה לי

עגלה  בעל ע שנסע אחד  גדול  מגאו סיפור לכ נספר 
8 בשעה לו וענה נגיע , מתי  עגלה הבעל את ושאל לחתונה,
וענה  נגיע , מתי הפע עוד שאל  הגיעו , ולא השעה עבר בערב ,
הצדיק   הגאו וחצי, תשע  בשעה הגיע לבסו דקות, 20 עוד  לו
 .והל הכס לו שיל וכו', , עצל אתה  עגלה לבעל אמר 
הבעל  אחרי מהר רוצו שלו הגבאי לשני הגאו אומר פתאו
אמר  הרב  הגיע, העגלה הבעל  חזרה, ומיד תיכ שיבוא עגלה
מבקש אני ,אנשי שני  בפני ,ברבי אות בזיתי  אני תשמע לו
,ל מוחל לא אני  העגלה, הבעל ענה לי, תמחול סליחה, ממ
שהרב עד  למחול, רצה ולא גדול כס  פעמי כמה לו הציע
וכששמע לי, שתמחול  שלי  הרכוש  כל ל נות אני לו אומר 
כל  לו וחת יד בכתב לו וכתב למחול. הסכי הרכוש כל
מה  הרבי, את שואלי הגבאי .והל לו, מחל  וכ הרכוש,

ולמה? מה על הרכוש ? כל  לו נת עשה, הרבי הרבי ענה
לי  קניתי הזה  בכס עכשיו  הבא,  עול לי היה  לא מקוד

לי הבא .עול שיהיה 
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ז' פרק 

הרע לשון ומדברים ברבים אנשים  שמבזים אלו  ילכו גיהינום  באיזה
רבנים? על  ובפרט

וזל"ק: הער, עצי תח במדר שכתוב  מה זהראו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָ
 יה ל  ואחד  עד  ל אחד רדסי ני אחר ותראה  ... ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

א וראית  את אה מה למ ה ואמרה ק ל ת יצאתה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ
  לבדי ואחד   עד   ל  אחד  רדסי ני ותראה  זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

,אזניה י תל ,עיניה יל אד ני ל  ענ . יהְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
יט ה מני ,עיניה  יל ,נבל ברגליה בידיהְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
 הבלי ודברי טלי ברי  מעי מני , אי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָא ת 

 ברי ממע   אזנ ה מסיר  נל ילוה רה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
,טלי  ברי על  נל ילימר הרע  ל ריס ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָה

,חבר רכיל ת  לכי ה מני רגליה י תלְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַ
ע  ל ל ואמר לגבריאל הא ר  דה לח  ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר
 יה את בריאל פתח מ ה א ,יהה את פתח ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמה,
לב א אכל לא לגבריאל מה אמר ערת,  א מה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוראה
ולא מ ה יתר אחרת א י ל אמר ,הא מ ני יה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאל
מני יה רחה  יהל מה כנס ,יה ל  א ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹייק
אמר  אה, מי  למ ה ואמר יה ל  ר נסרגיאל  א ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמה,
מ מק אא  ממק אינ זה ל אמר ,עמר  מ ה אני ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹל
הא, ר  דה ל  ת ד לראת  אתי ל אמר , עד גְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
מ ה  ע ל ,יה ל  ר לנסרגיאל הא ר  דה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאמר 
 אחר  ,כת עיהר ה וכיצד ,יהה את ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוהראה

,יה לתחת  בא נסרגיאל אחר מה ני הל מה  ראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
 ברגליה בידיה ,אזניה יתל , עיניה יל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאד
 ברגליה עריהב דדיה לית יוה ,נ בלְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
 ה מה מני לנסרגיאל  מ ה אמר , א ל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹל לאת
מב  אי את יט ה מני  ל אמר ,עיניה  ילְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
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 ברי מעי מ ני אזניה יתל רעה , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָחבריה
 ילוה רה , ברי מ מע אזנ מסיר  הבלי ודברי טליְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
 ברי על  נל  ילימר הרע    ל ריסה ה נלְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ולא  ,חבר רכילת  לכיה מני רגליה י תל ,טליְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹ
 יתל , רא לב להתל הנסת לבית  ולא  מצוה  לדבר ל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹה
את  וההרג   ידיה  חבריה  ממ  זלי מני  ידיהְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
 דדיה מעלי  ה מני דדיה לית יוה , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחבר
עברה: הרהר לידי באו ריח ה רא ו ניה את  מניקיְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לנסרגיאל ואמרה  מרה, ד לה צעקה   יה צעקה  ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֹואחר
לי   ל אמרה , ל  א מה ל אמר רעב, אני לי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הא  ר  ד ה ל  י לא  ל אמר ,יקיה ְִִִִֵַַַַָָָָָֹנ מת

היקי .נמת ְִִִַַ

ׁש קר עד וּ ת  והּמ עידים  חכמים  ּת למידי המב זּ ים ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָענ ׁש ם

אחר,  למק מ ה  ירד   לי אחר  עיר ני וראה  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ועד  רגליה  מ למעלה,  ורגליה למה ,יהְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרא
ותלע  לע ל  ,ריח לעית קיב   ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻקדקדיה
לנ   מריוא ניהמ עי הר  עקיוצ רסה , מא ת  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחמ

אמר ונמת , כא)מות ג ואינ,(א ב למת  יה המח מ אל  ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ל אמר ,א ל  יהמע מה קר,לנסרגיאל  בעת בע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

 עדימ תת לי והמח חכמי למידי יוהמב ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָ
מסר   לכ קר, עדת  עידי וה ואלמנ ת, מי ית י עְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוה
מה לנסרגיאל מה  אמר  ,לעי ל הא  ר ד ה תְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹא

על קה . ל אמר  הה קה  וראה אחר למק מ ה   והל ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עקרב ל ,ה קיב י עקר ני , פלינ עיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָני 
בעי ל  י ורא רא וכל  ,רא אל בעי ל י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹועקרב
א וכל ולענה ,  רא  אל בעי ל י פה ה וכל ה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹאל
אמר  ,י העקר מ חד  עיניה  ונמ פ פחינ יְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעקר

כ) יא )עי ר כלינה.(כלנה)ועיני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
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ז' פרק 

הרע לשון ומדברים ברבים אנשים  שמבזים אלו  ילכו גיהינום  באיזה
רבנים? על  ובפרט

וזל"ק: הער, עצי תח במדר שכתוב  מה זהראו ְְְֲִִֵֶַַַַַַָ
 יה ל  ואחד  עד  ל אחד רדסי ני אחר ותראה  ... ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

א וראית  את אה מה למ ה ואמרה ק ל ת יצאתה  ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹ
  לבדי ואחד   עד   ל  אחד  רדסי ני ותראה  זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

,אזניה י תל ,עיניה יל אד ני ל  ענ . יהְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
יט ה מני ,עיניה  יל ,נבל ברגליה בידיהְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
 הבלי ודברי טלי ברי  מעי מני , אי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָא ת 

 ברי ממע   אזנ ה מסיר  נל ילוה רה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָ
,טלי  ברי על  נל ילימר הרע  ל ריס ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָה

,חבר רכיל ת  לכי ה מני רגליה י תלְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַ
ע  ל ל ואמר לגבריאל הא ר  דה לח  ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר
 יה את בריאל פתח מ ה א ,יהה את פתח ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמה,
לב א אכל לא לגבריאל מה אמר ערת,  א מה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוראה
ולא מ ה יתר אחרת א י ל אמר ,הא מ ני יה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאל
מני יה רחה  יהל מה כנס ,יה ל  א ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹייק
אמר  אה, מי  למ ה ואמר יה ל  ר נסרגיאל  א ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹמה,
מ מק אא  ממק אינ זה ל אמר ,עמר  מ ה אני ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹל
הא, ר  דה ל  ת ד לראת  אתי ל אמר , עד גְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
מ ה  ע ל ,יה ל  ר לנסרגיאל הא ר  דה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאמר 
 אחר  ,כת עיהר ה וכיצד ,יהה את ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוהראה

,יה לתחת  בא נסרגיאל אחר מה ני הל מה  ראה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
 ברגליה בידיה ,אזניה יתל , עיניה יל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאד
 ברגליה עריהב דדיה לית יוה ,נ בלְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
 ה מה מני לנסרגיאל  מ ה אמר , א ל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹל לאת
מב  אי את יט ה מני  ל אמר ,עיניה  ילְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
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 ברי מעי מ ני אזניה יתל רעה , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָחבריה
 ילוה רה , ברי מ מע אזנ מסיר  הבלי ודברי טליְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
 ברי על  נל  ילימר הרע    ל ריסה ה נלְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ
ולא  ,חבר רכילת  לכיה מני רגליה י תל ,טליְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹ
 יתל , רא לב להתל הנסת לבית  ולא  מצוה  לדבר ל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹה
את  וההרג   ידיה  חבריה  ממ  זלי מני  ידיהְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
 דדיה מעלי  ה מני דדיה לית יוה , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחבר
עברה: הרהר לידי באו ריח ה רא ו ניה את  מניקיְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לנסרגיאל ואמרה  מרה, ד לה צעקה   יה צעקה  ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֹואחר
לי   ל אמרה , ל  א מה ל אמר רעב, אני לי ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הא  ר  ד ה ל  י לא  ל אמר ,יקיה ְִִִִֵַַַַָָָָָֹנ מת

היקי .נמת ְִִִַַ

ׁש קר עד וּ ת  והּמ עידים  חכמים  ּת למידי המב זּ ים ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָענ ׁש ם

אחר,  למק מ ה  ירד   לי אחר  עיר ני וראה  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ועד  רגליה  מ למעלה,  ורגליה למה ,יהְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָרא
ותלע  לע ל  ,ריח לעית קיב   ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻקדקדיה
לנ   מריוא ניהמ עי הר  עקיוצ רסה , מא ת  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחמ

אמר ונמת , כא)מות ג ואינ,(א ב למת  יה המח מ אל  ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ל אמר ,א ל  יהמע מה קר,לנסרגיאל  בעת בע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

 עדימ תת לי והמח חכמי למידי יוהמב ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָ
מסר   לכ קר, עדת  עידי וה ואלמנ ת, מי ית י עְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוה
מה לנסרגיאל מה  אמר  ,לעי ל הא  ר ד ה תְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹא

על קה . ל אמר  הה קה  וראה אחר למק מ ה   והל ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עקרב ל ,ה קיב י עקר ני , פלינ עיר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָני 
בעי ל  י ורא רא וכל  ,רא אל בעי ל י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹועקרב
א וכל ולענה ,  רא  אל בעי ל י פה ה וכל ה , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹאל
אמר  ,י העקר מ חד  עיניה  ונמ פ פחינ יְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעקר

כ) יא )עי ר כלינה.(כלנה)ועיני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
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והּמ ּט יל בּ רבּ ים, חבר וֹ  ּפ ני הּמ לבּ ין ׁש ל הצּ בּ וּ רענׁש ם על יתרה אימה ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
והא וֹ מר הלוֹ ם עליו  רבּ נ וּ  מׁש ה  בּ ת וֹ רת  והכּ וֹ פר ׁש מים , לׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש א

הע וֹ לם את  הוּ א  ּבּ ר ו הקּ ד וֹ ׁש  בּ רא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָא

ה ל אמר ,א ל  יהמע מה לנסרגיאל  מ ה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאל
והיל  ,י ר חבר ני  ילוה יראל,  ממ כליְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהא
ני  סריוה ,מי ל א ה ר על יתרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאימה
עליו  נר מ ה תרת והפר ,י יד נ ממ א ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹיראל
ל  ,להע את  הא  ר  דה רא לא והאמר ,לְֵֶַַָָָָָָָָָֹה
לנסרגיאל  מה אמר ,י לעקר הא  ר דה מסר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹא
אפשר  עוד עכ"ל. ,וה טיט ל אמר הה  קה  ִֵֵֶַַַַַָָָמה 
הערב את ימחוק  לבד  הקב"ה שרק הזוה"ק  אומר למה לומר,
של  החסידי כל  יבואו אות למחוק  ירצה משיח א כי רב,
שהוא יגיד שהרב זמ יבוא כי אתו, מלחמה ויתחילו הערב
הקב"ה   ולכ אחריו], לטעות תמימי  אנשי ויכולי] המשיח

אות.לבד ימחוק

ח ' פרק

רב הערב עם והמלחמה - ומגוג גוג מלחמת  של הסופי השלב 

ומגוג, גוג מלחמת של והסופי השלישי בשלב  שעליה אנחנו
יג)נאמר יגועו (זכריה יכרתו  שני פי האר בכל  "והיה

בה, יוותר צרפ י והשלישית  א הליית את  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַוהבאתי
ההב. את בח י בחנ סה את  צרבשמי יקרא הוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אלהי!!!! ה' יאמר והוא הוא, עמי אמרתי אותו אענה (ועיי ואני

קי"א) סנהדריוהמשכילי ,יר נויתל רר וית רפאלווי) ְְְְְְְְִִִִַַָָ
הקדוש) זוהר  בשמי "ינצלו .שלומדי יקרא הוא הזוהר " זה

הקב "ה של הש שנקרא  ה'הקדוש מה ישראל ועתה  !!!
ללמוד ולהתחיל  וקדושה שלמה תשובה א כי מעמ דורש

הקודש זוהר של אחד  ד(ביו דקה .(שלוקח 

ח' 31|פרק  הקדמה 

בּ ע וֹ לם ואבדן והרג וּ ב זּ ה וחרב עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  להם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ י

יק"ז הר"י הגר "א)ברי  ,חיי  ע הקדמת מ "ג, ל', ): יא ְְְִִִִֵַָ

 מי ד ...לע ואבד והרג  בה וחרב ענ ת רמי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלה
...מי  ורא מגל ני ה הפלגה ר לאני יה מעְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
 וג יתרת, והסק ת רס לק ל  מנת  על  רה ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָעסק
 מ להית  סנהדרא ת  ודיני ייבת, ראי מ לל תְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלהי
הפלגה ר לאני יה מע מי וד .האר כל דנ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוריח
היא... יה מע סת  וער , מי ורא מגל ני ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹה

עכ"ל. !'   לנ ב'ונע ה  וראה  הזוהר וחדתיקוני ,עשרי (תקונא ְֲֵֶַָ
ע "א) מט ד ועשריומפריעי זוהר, ללמוד  רוצי שלא ואלו ,

, עליה ומלעיגי זוהר, ללמוד  האמיתיי  הצדיקי ליהודי
הבא, ומהעול הזה  מהעול  וימחקו רב  הערב  משורש  ה
תלוי ובזה כ"ו. כ"ה: ד בראשית פ ' זוהר מג, תי ' תיק"ז [ראה
 באל"ר] הגר"א, רב, הערב שיתמחו עד  שנתעכב הגאולה כל
בתי מכל  ישראל  גדולי 163 אות החרימו שנה 102 לפני וכבר
,הדרדעי חר  ה' בהיכל קורא  בקול  [ראה העול בכל דיני

ו]. חלק הזוהר כוח עוד ראה

שש בעלי כלם שהם תחתיו אשר והשרפים  לחוץ, אותו דוחה
וחוזרים ומתחדש חוזר והוא כנפיהם, בהבלי אותו  שורפים כנפים

אותוושורפים

ז"ל  הרשב"י לנו שהזהיר מה פקודיזוהרבחזי  דפרשת (ח "ב

וכו',רמז:) חיותא עלית האי   בזמ זו, בחכמה עסק  שלא  ומי
ומעשי תורה כמה בידו שיש פי על א למעלה נשמתו

[יופיא"ל] הגדול  המלא זה ,טובי והשרפי ,לחו אותו דוחה 
בהבלי  אותו  שורפי  כנפי שש  בעלי  כל שה תחתיו  אשר

אותו . ושורפי  וחוזרי ומתחדש חוזר והוא ,ויקהל(כנפיה

ה:;משה הזוהרד 161)אור  יח .,.ד  ד ח "ב זו "ח  עוד  הברית (ראה ח"בספר

פ "ה) יב .מאמר
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והּמ ּט יל בּ רבּ ים, חבר וֹ  ּפ ני הּמ לבּ ין ׁש ל הצּ בּ וּ רענׁש ם על יתרה אימה ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
והא וֹ מר הלוֹ ם עליו  רבּ נ וּ  מׁש ה  בּ ת וֹ רת  והכּ וֹ פר ׁש מים , לׁש ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש א

הע וֹ לם את  הוּ א  ּבּ ר ו הקּ ד וֹ ׁש  בּ רא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָא

ה ל אמר ,א ל  יהמע מה לנסרגיאל  מ ה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאל
והיל  ,י ר חבר ני  ילוה יראל,  ממ כליְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהא
ני  סריוה ,מי ל א ה ר על יתרה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאימה
עליו  נר מ ה תרת והפר ,י יד נ ממ א ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹיראל
ל  ,להע את  הא  ר  דה רא לא והאמר ,לְֵֶַַָָָָָָָָָֹה
לנסרגיאל  מה אמר ,י לעקר הא  ר דה מסר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹא
אפשר  עוד עכ"ל. ,וה טיט ל אמר הה  קה  ִֵֵֶַַַַַָָָמה 
הערב את ימחוק  לבד  הקב"ה שרק הזוה"ק  אומר למה לומר,
של  החסידי כל  יבואו אות למחוק  ירצה משיח א כי רב,
שהוא יגיד שהרב זמ יבוא כי אתו, מלחמה ויתחילו הערב
הקב"ה   ולכ אחריו], לטעות תמימי  אנשי ויכולי] המשיח

אות.לבד ימחוק

ח ' פרק

רב הערב עם והמלחמה - ומגוג גוג מלחמת  של הסופי השלב 

ומגוג, גוג מלחמת של והסופי השלישי בשלב  שעליה אנחנו
יג)נאמר יגועו (זכריה יכרתו  שני פי האר בכל  "והיה

בה, יוותר צרפ י והשלישית  א הליית את  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַוהבאתי
ההב. את בח י בחנ סה את  צרבשמי יקרא הוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

אלהי!!!! ה' יאמר והוא הוא, עמי אמרתי אותו אענה (ועיי ואני

קי"א) סנהדריוהמשכילי ,יר נויתל רר וית רפאלווי) ְְְְְְְְִִִִַַָָ
הקדוש) זוהר  בשמי "ינצלו .שלומדי יקרא הוא הזוהר " זה

הקב "ה של הש שנקרא  ה'הקדוש מה ישראל ועתה  !!!
ללמוד ולהתחיל  וקדושה שלמה תשובה א כי מעמ דורש

הקודש זוהר של אחד  ד(ביו דקה .(שלוקח 

ח' 31|פרק  הקדמה 

בּ ע וֹ לם ואבדן והרג וּ ב זּ ה וחרב עניּ וּ ת  ׁש גּ וֹ רמים  להם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ י

יק"ז הר"י הגר "א)ברי  ,חיי  ע הקדמת מ "ג, ל', ): יא ְְְִִִִֵַָ

 מי ד ...לע ואבד והרג  בה וחרב ענ ת רמי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָלה
...מי  ורא מגל ני ה הפלגה ר לאני יה מעְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
 וג יתרת, והסק ת רס לק ל  מנת  על  רה ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָעסק
 מ להית  סנהדרא ת  ודיני ייבת, ראי מ לל תְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלהי
הפלגה ר לאני יה מע מי וד .האר כל דנ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוריח
היא... יה מע סת  וער , מי ורא מגל ני ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹה

עכ"ל. !'   לנ ב'ונע ה  וראה  הזוהר וחדתיקוני ,עשרי (תקונא ְֲֵֶַָ
ע "א) מט ד ועשריומפריעי זוהר, ללמוד  רוצי שלא ואלו ,

, עליה ומלעיגי זוהר, ללמוד  האמיתיי  הצדיקי ליהודי
הבא, ומהעול הזה  מהעול  וימחקו רב  הערב  משורש  ה
תלוי ובזה כ"ו. כ"ה: ד בראשית פ ' זוהר מג, תי ' תיק"ז [ראה
 באל"ר] הגר"א, רב, הערב שיתמחו עד  שנתעכב הגאולה כל
בתי מכל  ישראל  גדולי 163 אות החרימו שנה 102 לפני וכבר
,הדרדעי חר  ה' בהיכל קורא  בקול  [ראה העול בכל דיני

ו]. חלק הזוהר כוח עוד ראה

שש בעלי כלם שהם תחתיו אשר והשרפים  לחוץ, אותו דוחה
וחוזרים ומתחדש חוזר והוא כנפיהם, בהבלי אותו  שורפים כנפים

אותוושורפים

ז"ל  הרשב"י לנו שהזהיר מה פקודיזוהרבחזי  דפרשת (ח "ב

וכו',רמז:) חיותא עלית האי   בזמ זו, בחכמה עסק  שלא  ומי
ומעשי תורה כמה בידו שיש פי על א למעלה נשמתו

[יופיא"ל] הגדול  המלא זה ,טובי והשרפי ,לחו אותו דוחה 
בהבלי  אותו  שורפי  כנפי שש  בעלי  כל שה תחתיו  אשר

אותו . ושורפי  וחוזרי ומתחדש חוזר והוא ,ויקהל(כנפיה

ה:;משה הזוהרד 161)אור  יח .,.ד  ד ח "ב זו "ח  עוד  הברית (ראה ח"בספר

פ "ה) יב .מאמר
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ודמה  לאר  ח הר   מ הא החכמה זאת  למד  אינ ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
אלק "י, ל  אי טב)מי  ועה מרע הבחירה.(סר תבחר? במה  ְֱֲִֵֵֵֶַַַ

לו  טוב לו או הסוד  תורת  למד שלא מי כל עכשיו. ביד
 בעול  ואבד והרג  חורב שגורמי לה אוי נברא!!! שלא

ומ "ג)ל '(תיקוני.

הדּ וֹ ר טּפ ׁש י אלּ א  אינכם ה דּ וֹ ר? חכמי ׁש אּת ם נאמר  עליכם  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְוכי

הזוהר  ע "א)בתיקוני קג  ד ותשעה שתי היה,(תקונא מעה :ֶַָָָ
כל  הי א  חכמי ני  מצא  רגלי לי חר  אחד  אדְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ל :לה אמר  חר, תא ה ג ,תמ חכמי ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהר

,חכמי הדור)עליכ חכמי שאת עליכ א(שמעתי לא , ְֲֲִֵֶֶַָָ
:לה אמר  היה. ת וערב לני .  למק : ל  אמר ?לכיְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָה

רצת  המ ת  על  כביר א ב  על ר אח ואני הרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
הת. את לכ לת יאק אני  ,ציר א א ,רגלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלי
את  להיג  יכל  אה ואי חר, אה והלא : ל אמר .מהְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ודג  אתת  מ "ב ל  ה לה אמר הר ה? רצת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָההמת 
מערה  י  על  עצמ את מצא אחד. רגע רסה ת "ק  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלה
מנרה  עליו, להע מעדי ל  ע למאל לח ו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֻאחת,
יקרת  ואבני וזהב  ס מ ת עליה, נר ת בעה ע ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָב
למידי מאת   ל בזרח, וכא ,לדר  צפ י ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹערב
ק ,ע החכמי תוא , אכל  אחר .לחה  תא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻעל
והתל ,הרגלי לי  ה תמא  עצמ את  פ ט חבר  תְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָא
פני ,'וכ יזהר ליוה  אמר הר הרי ז ניו גְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ספר  תחיפ והי ועד , ללע כבי מאירי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָתלמידיו
זריח  והי ,'כ קהלת אמר  הבלי הבל    ראיוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹקהלת,

הר :ה חכמי ת א ל אמר .פעמי ְְְִֵַַַָָָָ

תא הכניס קהלת ? אחר סק  עה לא  למה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹוכי
וזהב ס מ היכלת  לבעה ,ר חר ראה תְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא
ו חת, אר ע ל כסאת בעה בהיכל יקרת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָואבני
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מי ל  וכתב  ,רא על זהב ועטרת ס ל ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹינה
הרב והר ת ב עליו ,ל ה ההבלי את  מיר ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹא
תא ת ב את הר חכמי תא   רא מד ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָימת .
חר : עליה ראה ת א לה אמר לאחר. חזר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהעטרה,
טי  א א   אינכ הר? חכמי  א נאמר עליכ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָוכי

ואפ טה,ה ר  חק בי י דיכ ל כל ראית ולא , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ההבלי א ,אר  ללע ,יעהא ימי אר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻעד 
עיאר ה מ ת , בעה ל סד ה קהלת  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹל
ער  ה  בראית  ימי בעה נגד אתת, יְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
,י עיאר וה ," אלהי ני יל ְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָֹֹאמירת
היגב והינ ,"האלהי "אלהי ה אמר לב , ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועליה
רפי נאמר  עליה ," אבגית בת בע א ,ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעליה

 המה, את  לכת ת סג הא הה  וה עלה וגמר. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
,אד ל  ביה יעה על להעיד לילה כל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָלמעלה
בה ,דיו  ולילי והרחת יקיה מ ל חלה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמלאכי
,מה פניה  כה  מל  את ת  י למעלה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרחת
רחת  אתת ב י רגליה, כה אתת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָבי
מ"ב ,   וי , פל  וא לרח,  וא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,
מ ת  ל צר מ "ב  וי נכב , עוה תח ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָצרת 
, מ ת דמ הא מ"ב   וי ,תהח על  חקק  לְְֵֵֶֶֶַַַַָָָה
ה"א, וא "ו ה"א יו"ד יהו"ה, הא ,ת דמ הא מ"ב  ְֵֶ
,"אל ה"א וא"ו, " אל וא"ו ," אל ה"א דל"ת , וא"ו יו"ד
מ "ב צר אהי "ה, אר אהי"ה הא תהח הא  מ "ב ֲִֵֶֶַָ

עכ"ל. ,"אבגית זה ְֲֶַָעוה

שלא  כיו ,גדולי הכי הדור חכמי שהיו שאפילו רואי זה מכל
וקרא ,עד  ג לשערי להיכנס יכלו לא התורה בסודות  ידעו
תבחר? במה בושה. לאותה  לה  אוי  ה ר. טי ְִִַאות
טוב לו אוי  הסוד , תורת למד  שלא מי כל עכשיו . ביד הבחירה

נברא!!! שלא לו
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ודמה  לאר  ח הר   מ הא החכמה זאת  למד  אינ ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
אלק "י, ל  אי טב)מי  ועה מרע הבחירה.(סר תבחר? במה  ְֱֲִֵֵֵֶַַַ

לו  טוב לו או הסוד  תורת  למד שלא מי כל עכשיו. ביד
 בעול  ואבד והרג  חורב שגורמי לה אוי נברא!!! שלא

ומ "ג)ל '(תיקוני.

הדּ וֹ ר טּפ ׁש י אלּ א  אינכם ה דּ וֹ ר? חכמי ׁש אּת ם נאמר  עליכם  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְוכי

הזוהר  ע "א)בתיקוני קג  ד ותשעה שתי היה,(תקונא מעה :ֶַָָָ
כל  הי א  חכמי ני  מצא  רגלי לי חר  אחד  אדְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ל :לה אמר  חר, תא ה ג ,תמ חכמי ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהר

,חכמי הדור)עליכ חכמי שאת עליכ א(שמעתי לא , ְֲֲִֵֶֶַָָ
:לה אמר  היה. ת וערב לני .  למק : ל  אמר ?לכיְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָה

רצת  המ ת  על  כביר א ב  על ר אח ואני הרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
הת. את לכ לת יאק אני  ,ציר א א ,רגלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלי
את  להיג  יכל  אה ואי חר, אה והלא : ל אמר .מהְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ודג  אתת  מ "ב ל  ה לה אמר הר ה? רצת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָההמת 
מערה  י  על  עצמ את מצא אחד. רגע רסה ת "ק  ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלה
מנרה  עליו, להע מעדי ל  ע למאל לח ו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֻאחת,
יקרת  ואבני וזהב  ס מ ת עליה, נר ת בעה ע ר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָב
למידי מאת   ל בזרח, וכא ,לדר  צפ י ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹערב
ק ,ע החכמי תוא , אכל  אחר .לחה  תא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻעל
והתל ,הרגלי לי  ה תמא  עצמ את  פ ט חבר  תְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָא
פני ,'וכ יזהר ליוה  אמר הר הרי ז ניו גְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ספר  תחיפ והי ועד , ללע כבי מאירי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָתלמידיו
זריח  והי ,'כ קהלת אמר  הבלי הבל    ראיוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹקהלת,

הר :ה חכמי ת א ל אמר .פעמי ְְְִֵַַַָָָָ

תא הכניס קהלת ? אחר סק  עה לא  למה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹוכי
וזהב ס מ היכלת  לבעה ,ר חר ראה תְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא
ו חת, אר ע ל כסאת בעה בהיכל יקרת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָואבני
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מי ל  וכתב  ,רא על זהב ועטרת ס ל ְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹינה
הרב והר ת ב עליו ,ל ה ההבלי את  מיר ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹא
תא ת ב את הר חכמי תא   רא מד ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָימת .
חר : עליה ראה ת א לה אמר לאחר. חזר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהעטרה,
טי  א א   אינכ הר? חכמי  א נאמר עליכ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָוכי

ואפ טה,ה ר  חק בי י דיכ ל כל ראית ולא , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ההבלי א ,אר  ללע ,יעהא ימי אר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻעד 
עיאר ה מ ת , בעה ל סד ה קהלת  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹל
ער  ה  בראית  ימי בעה נגד אתת, יְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
,י עיאר וה ," אלהי ני יל ְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָֹֹאמירת
היגב והינ ,"האלהי "אלהי ה אמר לב , ְְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועליה
רפי נאמר  עליה ," אבגית בת בע א ,ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעליה

 המה, את  לכת ת סג הא הה  וה עלה וגמר. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
,אד ל  ביה יעה על להעיד לילה כל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָלמעלה
בה ,דיו  ולילי והרחת יקיה מ ל חלה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמלאכי
,מה פניה  כה  מל  את ת  י למעלה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָרחת
רחת  אתת ב י רגליה, כה אתת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָבי
מ"ב ,   וי , פל  וא לרח,  וא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,
מ ת  ל צר מ "ב  וי נכב , עוה תח ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָצרת 
, מ ת דמ הא מ"ב   וי ,תהח על  חקק  לְְֵֵֶֶֶַַַַָָָה
ה"א, וא "ו ה"א יו"ד יהו"ה, הא ,ת דמ הא מ"ב  ְֵֶ
,"אל ה"א וא"ו, " אל וא"ו ," אל ה"א דל"ת , וא"ו יו"ד
מ "ב צר אהי "ה, אר אהי"ה הא תהח הא  מ "ב ֲִֵֶֶַָ

עכ"ל. ,"אבגית זה ְֲֶַָעוה

שלא  כיו ,גדולי הכי הדור חכמי שהיו שאפילו רואי זה מכל
וקרא ,עד  ג לשערי להיכנס יכלו לא התורה בסודות  ידעו
תבחר? במה בושה. לאותה  לה  אוי  ה ר. טי ְִִַאות
טוב לו אוי  הסוד , תורת למד  שלא מי כל עכשיו . ביד הבחירה

נברא!!! שלא לו
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תורתי!!! למדו רש"י פירש  - מדותי  שנו בני אמר רשב "י

בכל  ויעורר ויפי הקדוש, הזוהר בלימוד חלק יקח אחד  כל
קרובה  לגאולה נזכה ובכ הקדוש , הזוהר לימוד  על העול

.ואמ  אמ ברחמי המקדש  בית  ובני המשיח וביאת



לחודש א  ליו הלימוד 35סדר |  האחרו לדור האמת  גילוי 

ספר 

האחרו לדור האמת  גילוי 
 מצדיקי הקודש  רוח  , חכמי מדברי מאמרי ילקוט 
הערב  בספרי  בארוכה  שהובאו דמשיחא עיקבתא על ,קדמוני

42] חודש רב בכל לסיימו  יו  לשלושי מחולק  [ חלקי

לחודש  א  ליו הלימוד סדר 

הדור מנהיגי על חזה אשר זיע"א הקדוש טוב  שם  הבעל חזון א.
יעכבו הם - לרוב  כארבה רבי"ס יהיו  דמשיחא  בעיקבתא האחרון :
מאוד - רעות ומדות  חנם ושנאת  לבבות  פירוד יגרמו  - הגאולה את 
ראש פרה משורש או רחמנים משורש  הוא הרבי אם לדקדק  צריך 

ולענה.

דּ מׁש יחא בּ עקבתא ׁש יּ היוּ  האדמ וֹ רי"ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין

 יהח אצר  דה ספר הרכה)תב היכל  ח) להגה"ק ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

מעה  וז"ל: ה ליח מצות תצא  ר ת  זצללה"ה ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמקאמרנא
מ ולא ,ותח עלי פה המירה ער אחי , דעְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
מי רי, י ועיר עיר בכל ה כל הרע מנהג ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָתט
רי על חק  לבלי יו  פער סרה מדר זה ר י ל  מת  ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהא

אחרת. ְִֶֶֶַעיר

היק   דה נ מר מבהק  למיד היה  וחמי מ רי  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמעי
אלקי מר נסע  אחת ע מזלאטב  מיכל יחיאל  ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָמוה"ר
על  טב   על יראל נ ר מיה בעת אר  יקד דְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָק
ה  למידיה ורא מנחה, להת ל הער אל והל רְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָה
רה  בכה מת  צעק ת ב כה וצעק  איל מאד ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻרא
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תורתי!!! למדו רש"י פירש  - מדותי  שנו בני אמר רשב "י

בכל  ויעורר ויפי הקדוש, הזוהר בלימוד חלק יקח אחד  כל
קרובה  לגאולה נזכה ובכ הקדוש , הזוהר לימוד  על העול

.ואמ  אמ ברחמי המקדש  בית  ובני המשיח וביאת
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ספר 

האחרו לדור האמת  גילוי 
 מצדיקי הקודש  רוח  , חכמי מדברי מאמרי ילקוט 
הערב  בספרי  בארוכה  שהובאו דמשיחא עיקבתא על ,קדמוני

42] חודש רב בכל לסיימו  יו  לשלושי מחולק  [ חלקי

לחודש  א  ליו הלימוד סדר 

הדור מנהיגי על חזה אשר זיע"א הקדוש טוב  שם  הבעל חזון א.
יעכבו הם - לרוב  כארבה רבי"ס יהיו  דמשיחא  בעיקבתא האחרון :
מאוד - רעות ומדות  חנם ושנאת  לבבות  פירוד יגרמו  - הגאולה את 
ראש פרה משורש או רחמנים משורש  הוא הרבי אם לדקדק  צריך 

ולענה.

דּ מׁש יחא בּ עקבתא ׁש יּ היוּ  האדמ וֹ רי"ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ענין

 יהח אצר  דה ספר הרכה)תב היכל  ח) להגה"ק ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

מעה  וז"ל: ה ליח מצות תצא  ר ת  זצללה"ה ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמקאמרנא
מ ולא ,ותח עלי פה המירה ער אחי , דעְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
מי רי, י ועיר עיר בכל ה כל הרע מנהג ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָתט
רי על חק  לבלי יו  פער סרה מדר זה ר י ל  מת  ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהא

אחרת. ְִֶֶֶַעיר

היק   דה נ מר מבהק  למיד היה  וחמי מ רי  ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמעי
אלקי מר נסע  אחת ע מזלאטב  מיכל יחיאל  ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָָָמוה"ר
על  טב   על יראל נ ר מיה בעת אר  יקד דְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָק
ה  למידיה ורא מנחה, להת ל הער אל והל רְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָה
רה  בכה מת  צעק ת ב כה וצעק  איל מאד ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻרא
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והיב זה, מה ועל זה מה קד ה אלו מה   רא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהה
וראה  למ יח כיסמ הי הרת על  קד רח ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָפה
מ ח האלה את  ביע ה וה לרב אר ה ייר היְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ונאת הא לבב ת ר ד   ר י  פט כלל ת, ני ה מעל  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
וירת  טבת מ ת מע למ רי לה מלד ואינ ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָח
דל  א ציק איזה נגד סרה לדר  חלילה בפרט  עבדה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָודרכי
וה מצות, החזק  יראל ר  על   אפיל א ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֻהר
לרי נ סע  אינ מי מ ל טללא חכא לע ת  הפ די ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמל
מאד הל ת, ואריכת ח ונאת  לבבת ר ד  ר וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
על  א יקיה התק ת  מעני הה הרע ר לדק ק  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָצרי
ל  זה י  ה ר ציק  עצמ לדק  עמי ה הזהרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָי
מלכת  לק ל די תמי בלב  אמת היה בלבד ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאד
רה  נפלאה הארה להאיר  נפ מעלה הר וצ יק  ,מיְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אבל  ,יקיה אל נסיע ת  עת  עינינ ראינ מ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻמצות 
י סעינ הרה י ,נפ למר   צרי מאד ה ה הרע  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹר
ק ל   וכיו מצו ת רה על מ לפרק  ל ניחא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהפקירא
 ולכ לגמרי, מצות רה על רק  אז ני ועת חסיד  ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
רחמני יראל  ני רמ הרי  א נסיעה מעי מאד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹדקק
לא  א סרה מ דר  י ות מ ר ולענה רא רה רמ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹא
מה  ה עד ר י אתי יא ואל , ער מפרס ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹֻעל

עכלה"ק. הילה , חל נצטיתי  י רי איְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

רבי"ס הרבה יהיו  אחר: בנוסח הנ"ל טוב  שם הבעל נבואת  ב .
משקר נזהר  אם  אמת  צדיק  להכיר הסימן - האילנות עלי כמו  רמאים
מהרב שקר, ממנהיג להנצל הרבה תפלה צריך  - האחרון קצה  עד

זי"ע מפרשיסחא  ירחמיאל ר' הקדוש

אחד  קד ר ,ילי עיר מ ד  חסידיו נפ ת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמר 
קנק על לתהת  צרי הא צ יק  לאיזה סע  מי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה ה
בפרט אמת, ציק הא א דיק ת ב בע חקירת ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָבע
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 העל נא בר  אר מיחא ה דעקבתא טב  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
אילנת  הרה  והיה ר למידיו ע הל עת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזי"ע
והה  לסר  י כל  לא אר הר ה  יע לאיממ  הי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאר
ל אלו אילנת, רא את זי"ע  דה טב  ְֲִֵֶַַַַָָָָֹהעל 
 דע  דה והיב , עה הא לה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלמידיו
  עצמ את יכ יאנ יהיה מיחא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיקבתא
 העלי א מ הרה הרת  את מטעי אימר  ויהי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָרי

(האפ על  אמר   זי"ע דה ירחמיאל  הרי  זה (זקני  ימוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קצה  עד מקר נזהר הא  ל יתוע הדיקה אחר א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהא
ר  איזה מ מע בא צ יק , הא דע  אזי , ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהאחר
י לב מעל עצמ את הרחק ה למע אזי קר, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָל
תמע ואל ,ל אמר טמא וצא אחרא  הטרא  מד ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹהא
ל יראה א  וא יראל, אלקי חלק ל  אי י לל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאליו

ל אבה אל פתי מ זריעאת ת רת ח י  אילנא וע) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

( יצחק לפניבמטעמי תחה פה להיל  צרי האד והה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
צ יק  אצל  ל ו חס לריק ימיו יבה א  ר ית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה
בר  מל  ילמ רית ה ואזי  קדה, מ טרא אינְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
 תא ,עיר מ ד  חסידיו נפת מר התב  אמר וזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרע,
לגמרי מקר נפר אינ מי  ל  י עיר ה ניְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהר
א חסידיו את ימר רית וה ,ליצל רחמנא רע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהא

האמת. צ יק אל   ז רק כזה לראי  איב– הר אר (ספר ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

י"ג)  ראינ עניני. ְִִִַָָ

ירחמיאל ר' הקדוש  מהרב  למעלה הנּ זכּ ר  בּ ענין עוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְג.
זי"ע:מפרשיסחא

אר  ונענה: עלי עמ ס  איל ליד  ע עבר  ט ב   ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהעל 
 לעטלא וויפל אזיפיל רי 'ס פאל ע זיי  וועל  'יחְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָמ

.י יפא א כ"ה,סאיז עד הרמ "ח  מר ר '(סרי  מהרה "ק ְְִִֵַָָָ

.זצ"ל)מסלאנימאטל  ְְִִָָ
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והיב זה, מה ועל זה מה קד ה אלו מה   רא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהה
וראה  למ יח כיסמ הי הרת על  קד רח ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָפה
מ ח האלה את  ביע ה וה לרב אר ה ייר היְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ונאת הא לבב ת ר ד   ר י  פט כלל ת, ני ה מעל  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
וירת  טבת מ ת מע למ רי לה מלד ואינ ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָח
דל  א ציק איזה נגד סרה לדר  חלילה בפרט  עבדה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָודרכי
וה מצות, החזק  יראל ר  על   אפיל א ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֻהר
לרי נ סע  אינ מי מ ל טללא חכא לע ת  הפ די ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמל
מאד הל ת, ואריכת ח ונאת  לבבת ר ד  ר וזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
על  א יקיה התק ת  מעני הה הרע ר לדק ק  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָצרי
ל  זה י  ה ר ציק  עצמ לדק  עמי ה הזהרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָי
מלכת  לק ל די תמי בלב  אמת היה בלבד ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהאד
רה  נפלאה הארה להאיר  נפ מעלה הר וצ יק  ,מיְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אבל  ,יקיה אל נסיע ת  עת  עינינ ראינ מ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻמצות 
י סעינ הרה י ,נפ למר   צרי מאד ה ה הרע  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹר
ק ל   וכיו מצו ת רה על מ לפרק  ל ניחא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהפקירא
 ולכ לגמרי, מצות רה על רק  אז ני ועת חסיד  ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
רחמני יראל  ני רמ הרי  א נסיעה מעי מאד ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹדקק
לא  א סרה מ דר  י ות מ ר ולענה רא רה רמ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹא
מה  ה עד ר י אתי יא ואל , ער מפרס ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹֻעל

עכלה"ק. הילה , חל נצטיתי  י רי איְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

רבי"ס הרבה יהיו  אחר: בנוסח הנ"ל טוב  שם הבעל נבואת  ב .
משקר נזהר  אם  אמת  צדיק  להכיר הסימן - האילנות עלי כמו  רמאים
מהרב שקר, ממנהיג להנצל הרבה תפלה צריך  - האחרון קצה  עד

זי"ע מפרשיסחא  ירחמיאל ר' הקדוש

אחד  קד ר ,ילי עיר מ ד  חסידיו נפ ת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמר 
קנק על לתהת  צרי הא צ יק  לאיזה סע  מי  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה ה
בפרט אמת, ציק הא א דיק ת ב בע חקירת ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָבע
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 העל נא בר  אר מיחא ה דעקבתא טב  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
אילנת  הרה  והיה ר למידיו ע הל עת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָזי"ע
והה  לסר  י כל  לא אר הר ה  יע לאיממ  הי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאר
ל אלו אילנת, רא את זי"ע  דה טב  ְֲִֵֶַַַַָָָָֹהעל 
 דע  דה והיב , עה הא לה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלמידיו
  עצמ את יכ יאנ יהיה מיחא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיקבתא
 העלי א מ הרה הרת  את מטעי אימר  ויהי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָרי

(האפ על  אמר   זי"ע דה ירחמיאל  הרי  זה (זקני  ימוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
קצה  עד מקר נזהר הא  ל יתוע הדיקה אחר א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהא
ר  איזה מ מע בא צ יק , הא דע  אזי , ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָהאחר
י לב מעל עצמ את הרחק ה למע אזי קר, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָל
תמע ואל ,ל אמר טמא וצא אחרא  הטרא  מד ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹהא
ל יראה א  וא יראל, אלקי חלק ל  אי י לל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאליו

ל אבה אל פתי מ זריעאת ת רת ח י  אילנא וע) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

( יצחק לפניבמטעמי תחה פה להיל  צרי האד והה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
צ יק  אצל  ל ו חס לריק ימיו יבה א  ר ית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹה
בר  מל  ילמ רית ה ואזי  קדה, מ טרא אינְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
 תא ,עיר מ ד  חסידיו נפת מר התב  אמר וזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרע,
לגמרי מקר נפר אינ מי  ל  י עיר ה ניְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהר
א חסידיו את ימר רית וה ,ליצל רחמנא רע ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהא

האמת. צ יק אל   ז רק כזה לראי  איב– הר אר (ספר ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

י"ג)  ראינ עניני. ְִִִַָָ

ירחמיאל ר' הקדוש  מהרב  למעלה הנּ זכּ ר  בּ ענין עוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְג.
זי"ע:מפרשיסחא

אר  ונענה: עלי עמ ס  איל ליד  ע עבר  ט ב   ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָהעל 
 לעטלא וויפל אזיפיל רי 'ס פאל ע זיי  וועל  'יחְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָמ

.י יפא א כ"ה,סאיז עד הרמ "ח  מר ר '(סרי  מהרה "ק ְְִִֵַָָָ

.זצ"ל)מסלאנימאטל  ְְִִָָ





לחודש ב  ליו הלימוד סדר | 38 האחרו לדור האמת  גילוי 

לחודש ב ליו הלימוד סדר

יאק כמו רעבי'ס  יהיו  קצת : בשינוי הקדוש טוב שם  הבעל נבואת  ד .
לצּ דּ יק עצמוֹ  ה ּמ ד בּ ק  וא ׁש רי - ידיהם על  בּ א  ישׂ ראל צר וֹ ת  רוֹ ב  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָמאק-

סוֹ ף אין אוֹ ר בּ האר וֹ ת  עליוֹ נים המים בּ ׁש מי ראׁש וֹ  אׁש ר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֱאמת 

אני יאמיר  והי קר יסגי  חצ א מ יחא עקבתא עה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָא
הרב ה' מ יח ינא רח ידה דק  דה מר , ְְֱֳִִֵֶַַַַַַָָָָָאמל
הה  אחת ע ר מנחה פילת  עת טב   על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָיראל
רב  קד רח ראה  אחר ואמר ער מרט ראְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

יהיה היח מאק )לימי יאק האמ נה,(ר יעס נאבדה זה ידי ועל  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זה   מ א י ראל  ל ורע ת צר ת רב וכמעט  ,מתאר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוה
עקת  מי עק דרכי תפה רה ב ל ְְְְֲִִִִִַָָָָהררת
ארע חרית  להתל רכיו מע ,מע ר ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלהית
הד ק  וארי ילה, ע ת  לה מנחה חצת אחר ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָֹע ת
הארת  ניעלי מיה מי רא אר אמת ל יק   ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצמ

.ס אי שי"ח )אר  – קדי ר ת – הרכה ברי .(היכל ע (א"ה  ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

:ה זה זאת הביא ט "ו א' מהד "ת ממונקאטש  דה להרב  ְִֵֶֶַַַָָָָָֹרה

זה יר ניהאחר רת היה מה דה רח  ראה ט ב  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהעל 

האלה, בימע יהיה והה מאד הרה ( מי מ מ) מאק יאק  : ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻה

א הד י.(רתיו עד ְְִִַַָָ

ר רבּ י'ס יּ היוּ  ה ּמ ׁש יח בּ יאת  קדם זי"ע: ט וֹ ב  ׁש ם הבּ על בּ ׁש ם ׁש עיםה. ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נפ ׁש וֹ ת יׁש מר שהשי"ת  הת ּפ לּ ל הלוֹ ם  עליו  הּמ ל דּ וד  - ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְגּ מוּ רים

מהם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲחסידיו 

 מריזי "ע)וא טב  היח(העל  יאת  ד אמר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
מימיה ועל ,רי מ עיר הי ריואדמ ני ר ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָיהיה
עליו  לה וד התל  , ל ו חס אחריה יכרכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא
.[בי ל ודי  ,יל י עיר מ ד  חסידיו נפ ת מר  לְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָה
מאד . הרה לה עס קרני ו טי לע  רכ ת ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוג

מרלת) למהריא"ז מ"ט    האי .(א רי  ְְִִֵַַַָָ
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רׁש עים ׁש יּ היוּ  מפרסמים  יהיוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִו.

התל אחת ע( מסטרעליסק רד ,(ההע לפני דק ת  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
אמר  ,ילי עיר מ ד חסידיו נפת מר לסק  ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָכהיע
תא אל הפ ה אחר דלה, בכה עמי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָה 
הסק  עמי ה בכפל כה נת היה מה למידיְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָה
קחא עיניו ראה א ר : קד פה  וענה ,'וכ נפ ת ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָמר 
יניה יצא הר מפרסמי יהיה האל יאת דְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
נפת  מר כה זה ועל ,רי מ עיר הי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻמפרסמי

,יל י עיר מ ד  למידי חסידיו ספר  נדס ב', רק א'  יהח אר) ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

כ"ד ) חלק דה ט ב   .ה על  ֵֵֶַַַַָ

ה' ע וֹ בד  ׁש רבּ ם סוֹ ברים החסידים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַז.

מר  הסק  על  ממ אמר זצ "ל מסטרעטי דה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָוהרב
ה יאת לפני  אמר: ילי עי ר מ ד  חסידיו יחנפ ת ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ה החסידי  ה אבל , ליצל רחמנא רי מ עיר רי'ס ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיהי
אליו, סעינ ולכ ה' עבד הא ר בריס ת תמימְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
חסידיו  נפת מר לה עליו לה וד  התל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלזאת 

,א רי'ס לו חס לי א יל י עיר (ארמ ד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
י"א) את לע. ָ

חסידים הרבה  פניו  מעל ישלח צדקינו  משיח זי "ע : הקדוש היהודי ח.
החסידים טענת  יועיל לא - לקראתו  שילכו בראשיהם מלכיהם עם
להיוֹ ת הוא עבודה יותר - ימיו כל זה על  להתפלל צריך כי בו , ◌ְ◌ִשטעו 

ק ׁש ה עב וֹ דה הוּ א לטהוֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְמחבּ ר

החר  ל לברכה נזכר חכמינ  אמר הא על ו') ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֻאות
הרזי חכ  דה הרב  אחת ע  ל הקה טהר , ְְֲִִַַַַַַַָָָָָָָלטהר
זאת  כהי ,יה מת לקתה   א מ ריסחא ז"ל  ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמו "ה
לע מהבלי מבל  ר היה אר  אמי ליק  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻת ה
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יאק כמו רעבי'ס  יהיו  קצת : בשינוי הקדוש טוב שם  הבעל נבואת  ד .
לצּ דּ יק עצמוֹ  ה ּמ ד בּ ק  וא ׁש רי - ידיהם על  בּ א  ישׂ ראל צר וֹ ת  רוֹ ב  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָמאק-

סוֹ ף אין אוֹ ר בּ האר וֹ ת  עליוֹ נים המים בּ ׁש מי ראׁש וֹ  אׁש ר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֱאמת 

אני יאמיר  והי קר יסגי  חצ א מ יחא עקבתא עה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָא
הרב ה' מ יח ינא רח ידה דק  דה מר , ְְֱֳִִֵֶַַַַַַָָָָָאמל
הה  אחת ע ר מנחה פילת  עת טב   על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָיראל
רב  קד רח ראה  אחר ואמר ער מרט ראְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

יהיה היח מאק )לימי יאק האמ נה,(ר יעס נאבדה זה ידי ועל  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זה   מ א י ראל  ל ורע ת צר ת רב וכמעט  ,מתאר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוה
עקת  מי עק דרכי תפה רה ב ל ְְְְֲִִִִִַָָָָהררת
ארע חרית  להתל רכיו מע ,מע ר ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻלהית
הד ק  וארי ילה, ע ת  לה מנחה חצת אחר ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָָֹע ת
הארת  ניעלי מיה מי רא אר אמת ל יק   ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעצמ

.ס אי שי"ח )אר  – קדי ר ת – הרכה ברי .(היכל ע (א"ה  ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

:ה זה זאת הביא ט "ו א' מהד "ת ממונקאטש  דה להרב  ְִֵֶֶַַַָָָָָֹרה

זה יר ניהאחר רת היה מה דה רח  ראה ט ב  ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהעל 

האלה, בימע יהיה והה מאד הרה ( מי מ מ) מאק יאק  : ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻה

א הד י.(רתיו עד ְְִִַַָָ

ר רבּ י'ס יּ היוּ  ה ּמ ׁש יח בּ יאת  קדם זי"ע: ט וֹ ב  ׁש ם הבּ על בּ ׁש ם ׁש עיםה. ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נפ ׁש וֹ ת יׁש מר שהשי"ת  הת ּפ לּ ל הלוֹ ם  עליו  הּמ ל דּ וד  - ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְגּ מוּ רים

מהם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲחסידיו 

 מריזי "ע)וא טב  היח(העל  יאת  ד אמר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
מימיה ועל ,רי מ עיר הי ריואדמ ני ר ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַָָיהיה
עליו  לה וד התל  , ל ו חס אחריה יכרכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא
.[בי ל ודי  ,יל י עיר מ ד  חסידיו נפ ת מר  לְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָה
מאד . הרה לה עס קרני ו טי לע  רכ ת ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוג

מרלת) למהריא"ז מ"ט    האי .(א רי  ְְִִֵַַַָָ
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רׁש עים ׁש יּ היוּ  מפרסמים  יהיוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִו.

התל אחת ע( מסטרעליסק רד ,(ההע לפני דק ת  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
אמר  ,ילי עיר מ ד חסידיו נפת מר לסק  ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָכהיע
תא אל הפ ה אחר דלה, בכה עמי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָה 
הסק  עמי ה בכפל כה נת היה מה למידיְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָה
קחא עיניו ראה א ר : קד פה  וענה ,'וכ נפ ת ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָמר 
יניה יצא הר מפרסמי יהיה האל יאת דְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
נפת  מר כה זה ועל ,רי מ עיר הי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻמפרסמי

,יל י עיר מ ד  למידי חסידיו ספר  נדס ב', רק א'  יהח אר) ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

כ"ד ) חלק דה ט ב   .ה על  ֵֵֶַַַַָ

ה' ע וֹ בד  ׁש רבּ ם סוֹ ברים החסידים ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַז.

מר  הסק  על  ממ אמר זצ "ל מסטרעטי דה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָוהרב
ה יאת לפני  אמר: ילי עי ר מ ד  חסידיו יחנפ ת ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ה החסידי  ה אבל , ליצל רחמנא רי מ עיר רי'ס ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָיהי
אליו, סעינ ולכ ה' עבד הא ר בריס ת תמימְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
חסידיו  נפת מר לה עליו לה וד  התל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלזאת 

,א רי'ס לו חס לי א יל י עיר (ארמ ד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
י"א) את לע. ָ

חסידים הרבה  פניו  מעל ישלח צדקינו  משיח זי "ע : הקדוש היהודי ח.
החסידים טענת  יועיל לא - לקראתו  שילכו בראשיהם מלכיהם עם
להיוֹ ת הוא עבודה יותר - ימיו כל זה על  להתפלל צריך כי בו , ◌ְ◌ִשטעו 

ק ׁש ה עב וֹ דה הוּ א לטהוֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְמחבּ ר

החר  ל לברכה נזכר חכמינ  אמר הא על ו') ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֻאות
הרזי חכ  דה הרב  אחת ע  ל הקה טהר , ְְֲִִַַַַַַַָָָָָָָלטהר
זאת  כהי ,יה מת לקתה   א מ ריסחא ז"ל  ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֹמו "ה
לע מהבלי מבל  ר היה אר  אמי ליק  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻת ה
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והא , נפ מסירת  מ  ר ית להרא ימיו ל  ועבד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהה
להית  י  ל והיב , המ טהר נעה יהיה  ל התחר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָא
,עצמ טהר מהי ת דלה יתר  עב דה הא  לטהר ְְְְְְֲִִֵַָָָָָֻמחר

,מ מ ספרי כה אה בריו א והבא ברי מתאימי) ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

 הה ער  יצחק מו "ה הפלג החסיד הנ ח ידידי  מי מע י  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלאר

זצ "ל   לי מו"ה  דה אה הרב מ י  עצמ מע  ,ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמשערכערשי

ס ר ה נה  רא רא י ד ה ה ה די ל  למיד צזמיר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹאבדק "ק

ל  לקראת  ילכ אז  צדקנ מ יח בא  זי"ע ד ה ההדי ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ויהי מימיה אב אר החסידי יאנ  ע יראל, מנהיגי ,יקיְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה

החסידי  ע הלאה  לה יאמר  צדקנ מיח  אר א ה מנהיגי יניה  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

דיינע מיט יר פארט  זאג זיי וועט צדקנ מ יח  אמר אחת ע) ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(חסידיצדקנ מ יח ויאמר מאד  ויב החסידי  יקרב ואז , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַָֹֹ
אמת, ציק הא  י אמ נה לנ היה הלא מנוא חטאנ ְְֱֱֲִִֶַַַָָָָָָָֹמה 
אי ל ימיו  ל  לה ייב צדקנ מ יח ,עלינ נתתל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמה
צ יק  להתקר זה י   מ רית מהרא לב ר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמה
,תמי לכימהה טב  ימנע לא מ ר ית והרא ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹאמת .
לכ מאיר  היה אמת  ציק להתק ר  אמת נכ רצ היה ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוא

להאמת , האמת  נכ רצ היה לא בו אי ההדי האמת , (פארת ְְְְְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(רי וס רה .ח י  ְִִִֵָ
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ׁש ל הענין גּ ם  קדשו  ברוח שראה מאוד  גנח הנ"ל הקדוש הרב  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְט.
ישראל יעשו  ומה  יתקלקל  ׁש ם )רבּ י 'ס (עוֹ ד ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

היה  אחת ע זצ"ל, ההדי  דה מהרב מעה ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָמעי
זצ "ל  ני מחה ר' דה הרב ע ילה זצ "ל ְְְִִִִַַַַַָָָָההדי
ואל  מאד, וגנח חב רק  י היה לא וההדי  ,למיד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהיה 
ההדי ואמר נח, דב מעלת  מה זצ"ל  ני מחה הר"ר  ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָל
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פטי לאחר ,פטי  הי מה אחר חב י אני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹזצ "ל,
אי הי  ואחר הד לה, נסת  אני   ואחר ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָנביאי
ואחר  ,מי   ל כיחי מ הי  ואחר ,סקי פ  ראיְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָואמ
 ואחר ,מי  ל א כיחיה  תר נתקלקל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
יתקלקל  זה  ראה  אני נח  אני  זה על רי'ס, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַהתחיל

ע "כ. יראל.  יע 46)מה  רה ח י ההדי , .(נפלא ת ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

לנביאי  ירד  דמשיחא בעקבתא זי"ע מרוזין הקדוש  הרב נבואת  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵי.
ועצומים גדולים נסיונות  ויהיו  הבעל, לנביאי המים מן א ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 

להזהר תדעו  למען זאת מודיע  אני -

מרת  ידוה יקיה תינר זה על הזהיר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָכבר
מהסינת  לנ ארע מה  קד רח רא פנינְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ואי מפרס חכ למיד  מי  ומעי  מ יחא, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָֻעקבתא
היה  אר מחתנ מע מאביו עמי ה מע ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמהימ
ומע נה , רימע יתר זי"ע 'זי מר  דה הרב אצל  ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרגיל 
מיה מ א רד   כמ דע ,א רי  קד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה
מ יחא עקבתא העל, לנביאי ירד ולא הרמל הר הְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹלאל
הסינת  ויהי העל  לנביאי מיה  מ א רד   ההפ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיהיה
זה  על לכ מזהיר ע מד ואני  ,מרי י ק מי ועצ לידְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ד ה מהרב מקל זה כעי בר, זהירי להית דע ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלמע
דל  מרא ידה יקד יקיצ ועד  זי"ע יְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמרא

זה, על  והזהיר לנגדנ עמד קל"ו )הסינת עד ה אלה  .(על  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

רׁש עים וּ מקרב  צדּ יקים מרחק  ׁש קר נביא הנ "ל דברים על השלמה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָיא.

הנ"ל  בריה נר מע   הימה האי ידע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהה
עליו  יא נימי מאל  מוה"ר  יה  אה הרב ְְִִִִֵַַַַָָָָָָהא
מק ל  היה ספינ ברי עד הנ"ל יעקב  מר' מע לְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻה
בריל ה למה  מ ראי זי"ע  ז'ימר ד ה מהרב  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאצל



לחודש ג  ליו הלימוד  סדר | 40 האחרו לדור האמת  גילוי 

והא , נפ מסירת  מ  ר ית להרא ימיו ל  ועבד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהה
להית  י  ל והיב , המ טהר נעה יהיה  ל התחר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָא
,עצמ טהר מהי ת דלה יתר  עב דה הא  לטהר ְְְְְְֲִִֵַָָָָָֻמחר

,מ מ ספרי כה אה בריו א והבא ברי מתאימי) ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

 הה ער  יצחק מו "ה הפלג החסיד הנ ח ידידי  מי מע י  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻלאר

זצ "ל   לי מו"ה  דה אה הרב מ י  עצמ מע  ,ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמשערכערשי

ס ר ה נה  רא רא י ד ה ה ה די ל  למיד צזמיר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹאבדק "ק

ל  לקראת  ילכ אז  צדקנ מ יח בא  זי"ע ד ה ההדי ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ויהי מימיה אב אר החסידי יאנ  ע יראל, מנהיגי ,יקיְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה

החסידי  ע הלאה  לה יאמר  צדקנ מיח  אר א ה מנהיגי יניה  ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

דיינע מיט יר פארט  זאג זיי וועט צדקנ מ יח  אמר אחת ע) ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(חסידיצדקנ מ יח ויאמר מאד  ויב החסידי  יקרב ואז , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַָֹֹ
אמת, ציק הא  י אמ נה לנ היה הלא מנוא חטאנ ְְֱֱֲִִֶַַַָָָָָָָֹמה 
אי ל ימיו  ל  לה ייב צדקנ מ יח ,עלינ נתתל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָמה
צ יק  להתקר זה י   מ רית מהרא לב ר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹמה
,תמי לכימהה טב  ימנע לא מ ר ית והרא ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָֹאמת .
לכ מאיר  היה אמת  ציק להתק ר  אמת נכ רצ היה ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוא

להאמת , האמת  נכ רצ היה לא בו אי ההדי האמת , (פארת ְְְְְְֱֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(רי וס רה .ח י  ְִִִֵָ
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ׁש ל הענין גּ ם  קדשו  ברוח שראה מאוד  גנח הנ"ל הקדוש הרב  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְט.
ישראל יעשו  ומה  יתקלקל  ׁש ם )רבּ י 'ס (עוֹ ד ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

היה  אחת ע זצ"ל, ההדי  דה מהרב מעה ְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָמעי
זצ "ל  ני מחה ר' דה הרב ע ילה זצ "ל ְְְִִִִַַַַַָָָָההדי
ואל  מאד, וגנח חב רק  י היה לא וההדי  ,למיד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהיה 
ההדי ואמר נח, דב מעלת  מה זצ"ל  ני מחה הר"ר  ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָל
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פטי לאחר ,פטי  הי מה אחר חב י אני ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹזצ "ל,
אי הי  ואחר הד לה, נסת  אני   ואחר ,ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָנביאי
ואחר  ,מי   ל כיחי מ הי  ואחר ,סקי פ  ראיְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָואמ
 ואחר ,מי  ל א כיחיה  תר נתקלקל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
יתקלקל  זה  ראה  אני נח  אני  זה על רי'ס, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַהתחיל

ע "כ. יראל.  יע 46)מה  רה ח י ההדי , .(נפלא ת ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

לנביאי  ירד  דמשיחא בעקבתא זי"ע מרוזין הקדוש  הרב נבואת  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵי.
ועצומים גדולים נסיונות  ויהיו  הבעל, לנביאי המים מן א ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהקר 

להזהר תדעו  למען זאת מודיע  אני -

מרת  ידוה יקיה תינר זה על הזהיר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָכבר
מהסינת  לנ ארע מה  קד רח רא פנינְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ואי מפרס חכ למיד  מי  ומעי  מ יחא, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָֻעקבתא
היה  אר מחתנ מע מאביו עמי ה מע ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמהימ
ומע נה , רימע יתר זי"ע 'זי מר  דה הרב אצל  ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרגיל 
מיה מ א רד   כמ דע ,א רי  קד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה
מ יחא עקבתא העל, לנביאי ירד ולא הרמל הר הְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹלאל
הסינת  ויהי העל  לנביאי מיה  מ א רד   ההפ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיהיה
זה  על לכ מזהיר ע מד ואני  ,מרי י ק מי ועצ לידְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ד ה מהרב מקל זה כעי בר, זהירי להית דע ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלמע
דל  מרא ידה יקד יקיצ ועד  זי"ע יְְְִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹמרא

זה, על  והזהיר לנגדנ עמד קל"ו )הסינת עד ה אלה  .(על  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָ

רׁש עים וּ מקרב  צדּ יקים מרחק  ׁש קר נביא הנ "ל דברים על השלמה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָיא.

הנ"ל  בריה נר מע   הימה האי ידע ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהה
עליו  יא נימי מאל  מוה"ר  יה  אה הרב ְְִִִִֵַַַַָָָָָָהא
מק ל  היה ספינ ברי עד הנ"ל יעקב  מר' מע לְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻה
בריל ה למה  מ ראי זי"ע  ז'ימר ד ה מהרב  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאצל
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לי ד הי מ היח יאת ד דע אמר: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהנ"ל 
בלי "ס בית נביאי מהרה   ברר יקיְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוצ
להמר  ותדע עי הר דר האמת  ר מ ה ,'וכ ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָירלמי 
והיב ,תא להיר נכל אי  א תא  אלו .מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמאד
ריכ יראי יאנ על  א  ידכ יהיה הה בחהְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
זכת  מיד ימצא עיר ועל תא וירחק  חבה, מיד ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָימצא
תרחיק והרחק  מה    הא  סימ זה הרי תא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָויקרב

.ידה ר תיו  א עד ,ְְִִִֵַַָָמא

הצּ רוֹ ת את  גּ וֹ רמים הּמ נהיגים בימיו : מרוזין הקדוש  הרב  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַיב .

ני ייטב זלה"ה ה רי(קד ת  לי הנה לרא ר ז (אבני ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

 ר זלה"ה  זימר יראל  אר  דה נר  ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמביא
ה תב כ "ג)מאמר  על (ד ר מה ליראל ליעקב יאמר עת  ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

מעיני נעלמת  רית הנהגת היתה  נידמה מי י ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאל,
אבל  ,יקיוה  ביאיה עבדיו אל  דס ילה אבל ,ני ְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָהמ
על  צררת  לזה זה כפת  צרת  י הר תיננעו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָעה
ועל  זה מה ילא העלה ני ה יראל עיני   אר כמנְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ליראל  ליעקב  יאמר עת תב  וזה כה, ה' עה זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמה 
אל, על מה מיהה ל עלה, בני  ניהמ מדרג ת ני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה
מרי לפני מ והד יו , זלה"ה זקני  אבי אבי  מס ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָע"כ.

עכ"ד . עיניו, והטב ְְֵַָזלה"ה

ליעקב יאמר  עת הסק לפר אפ ר רנ מ ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפי
ר בעב י ראל  סת יראל ביל מ הא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָליראל

בביל) עבר  מק מת שהלמ"ד  עמי ה מצינ) היה ות ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מעי ביל  למר ליראל ליעקב יאמר עת התב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹנת
מעי י אל , על מה יאמר הר מנהיגי  ה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹיראל
 מהי ד עד הרא ני להסר לחכת רמי נהיגיְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָה
לראת  זה יעזר למי הע ל  והרא אל , על  מה  ייליְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹו
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מי בד  הת ת  מחת ב יראל, ל י עת ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָמהרה
. אמ ימינ מהרה קפ"ח )עלינ ע ד נ א  ר ת יאל .(ברי  ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹ
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מן  אש תרד  הגאולה לפני זי"ע: מסלונים  שמואל ר' הקדוש הרב  יג.
שלא האחרון הבירור יהיה  זה - עול הפורקי של  לצדם השמים

זה מופת בני אפילו  הכשרים ישראל בני יתבטלו 

וכל  נצחת  היא הד ה הרה הבה , אל ית וכל אה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹא 
  עת, כל מראל אי לכל נגע כ מ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָר

יביא על ל לחמה תצא י רה  כ "א)רה כ ברי) פר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
מ ,זמ כל הצר מלחמת על הנה י דה פריְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הבה  כח ווארט, יידי א הא ה בה  עני למר י ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
יכל  אמת , בחינת  הא ר דה לפני מ יו מ ציא ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָהדי
מיני מ ל  עצמ את לטהר  ניידה ה ל מ י  להצל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהא
,ימינ ל  מ הסר  זמ במיחד טמא,  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻרתיחת 
 התאחד נח בת חינת  לעת צרי דלה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהחכת
 יתאחד ריה דיהיה ל הינ טה ר, מי ל  כ תְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
י , דר איתא והה אמ ית, חברי אהבת  ר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָויתק
את  להקי בר  יצטרכ אר האמית  האלה פני מיְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יתג  קה אמת ית רי ה ,צדדי לני  יראל ני  ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
וא ,ז לעטרה מתאי  יבחר ה דל ה תא  צְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹיח
ריכי ה וה ,יהאמ דיהיה ה יאמר על  רקיְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹה
דר יניה אז ויכריע ,הבנת פי ד ל   הה את  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלבחר
 סימ יניה ע הינ ז "ל, האל ימי היתה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחינה
הגדול  והנסיו אתו, האמת השמי  מ באש לו שיענו מי ֶָל
אלו  של לצד תרד  השמי  מ שהאש זה  באופ אז יהיה 
יהיה  זה א ,במלחמת יצליחו וה התורה מ שהתרחקו
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לי ד הי מ היח יאת ד דע אמר: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהנ"ל 
בלי "ס בית נביאי מהרה   ברר יקיְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוצ
להמר  ותדע עי הר דר האמת  ר מ ה ,'וכ ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָירלמי 
והיב ,תא להיר נכל אי  א תא  אלו .מה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמאד
ריכ יראי יאנ על  א  ידכ יהיה הה בחהְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
זכת  מיד ימצא עיר ועל תא וירחק  חבה, מיד ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָימצא
תרחיק והרחק  מה    הא  סימ זה הרי תא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָויקרב

.ידה ר תיו  א עד ,ְְִִִֵַַָָמא

הצּ רוֹ ת את  גּ וֹ רמים הּמ נהיגים בימיו : מרוזין הקדוש  הרב  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַיב .

ני ייטב זלה"ה ה רי(קד ת  לי הנה לרא ר ז (אבני ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻ

 ר זלה"ה  זימר יראל  אר  דה נר  ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמביא
ה תב כ "ג)מאמר  על (ד ר מה ליראל ליעקב יאמר עת  ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹ

מעיני נעלמת  רית הנהגת היתה  נידמה מי י ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאל,
אבל  ,יקיוה  ביאיה עבדיו אל  דס ילה אבל ,ני ְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָהמ
על  צררת  לזה זה כפת  צרת  י הר תיננעו ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָעה
ועל  זה מה ילא העלה ני ה יראל עיני   אר כמנְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ליראל  ליעקב  יאמר עת תב  וזה כה, ה' עה זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמה 
אל, על מה מיהה ל עלה, בני  ניהמ מדרג ת ני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה
מרי לפני מ והד יו , זלה"ה זקני  אבי אבי  מס ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַָע"כ.

עכ"ד . עיניו, והטב ְְֵַָזלה"ה

ליעקב יאמר  עת הסק לפר אפ ר רנ מ ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפי
ר בעב י ראל  סת יראל ביל מ הא  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָליראל

בביל) עבר  מק מת שהלמ"ד  עמי ה מצינ) היה ות ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מעי ביל  למר ליראל ליעקב יאמר עת התב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹנת
מעי י אל , על מה יאמר הר מנהיגי  ה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹיראל
 מהי ד עד הרא ני להסר לחכת רמי נהיגיְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָה
לראת  זה יעזר למי הע ל  והרא אל , על  מה  ייליְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹו
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מי בד  הת ת  מחת ב יראל, ל י עת ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָמהרה
. אמ ימינ מהרה קפ"ח )עלינ ע ד נ א  ר ת יאל .(ברי  ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹ
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מן  אש תרד  הגאולה לפני זי"ע: מסלונים  שמואל ר' הקדוש הרב  יג.
שלא האחרון הבירור יהיה  זה - עול הפורקי של  לצדם השמים

זה מופת בני אפילו  הכשרים ישראל בני יתבטלו 

וכל  נצחת  היא הד ה הרה הבה , אל ית וכל אה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹא 
  עת, כל מראל אי לכל נגע כ מ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָר

יביא על ל לחמה תצא י רה  כ "א)רה כ ברי) פר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
מ ,זמ כל הצר מלחמת על הנה י דה פריְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הבה  כח ווארט, יידי א הא ה בה  עני למר י ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
יכל  אמת , בחינת  הא ר דה לפני מ יו מ ציא ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָהדי
מיני מ ל  עצמ את לטהר  ניידה ה ל מ י  להצל ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהא
,ימינ ל  מ הסר  זמ במיחד טמא,  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻרתיחת 
 התאחד נח בת חינת  לעת צרי דלה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהחכת
 יתאחד ריה דיהיה ל הינ טה ר, מי ל  כ תְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
י , דר איתא והה אמ ית, חברי אהבת  ר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָויתק
את  להקי בר  יצטרכ אר האמית  האלה פני מיְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

יתג  קה אמת ית רי ה ,צדדי לני  יראל ני  ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
וא ,ז לעטרה מתאי  יבחר ה דל ה תא  צְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹיח
ריכי ה וה ,יהאמ דיהיה ה יאמר על  רקיְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹה
דר יניה אז ויכריע ,הבנת פי ד ל   הה את  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלבחר
 סימ יניה ע הינ ז "ל, האל ימי היתה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחינה
הגדול  והנסיו אתו, האמת השמי  מ באש לו שיענו מי ֶָל
אלו  של לצד תרד  השמי  מ שהאש זה  באופ אז יהיה 
יהיה  זה א ,במלחמת יצליחו וה התורה מ שהתרחקו
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בפני אפילו יתבטלו לא באמת הכשרי כי האחרו הבירור
יהודי לכל  זה  נורא במצב מעמד  להחזיק  והעצה  הזה, המופת 
המקושרי כשרי וליהודי לצדיקי מקושר שיהיה היא
מעמד להחזיק אפשר זה ובכח נצחית, היא התורה כי  לתורה,

.והמצבי העתי נח )בכל פרשת שמואל .(דברי

אני  אומר אחד  שכל המנהיגים בעוון זי"ע: מלובלין הקדוש  הרב  יד .
הגאולה נידחת  אמלוך 

יחזקאל  רבינו הקדוש הרב  אדומו"ר קדושת  מכבוד ושמעתי 
פע כי זי "ע   מלובלי החוזה הקדוש רבינו בש זי"ע משינאווע
מאוד , קרובה הגאולה קדשו ברוח שרואה בשמחה הגיד אחת
הוא  כ כי בעדנו להלח ליל להתעורר משה הבני החלו וכבר

בכה זה אחר קצר וזמ ,השמי מ רצו מלובלי)העת (הרבי

השמי מ כרוז שיצא קדשו ברוח רואה כי ואמר מאוד,
הגאולה  כי מפני בעדנו למלחמה וערכית מהליכת שיחזרו
אני אומר  אחד שכל בדורנו, המנהיגי בעוו לזמ נדחית 
על  אבתריה, נעני מה  ואנ ,הקדושי דברותיו כא עד  ,אמלו

ב"ב. ירחמנו ה' הזה, החשו השפל  בדור וכמה כמה (דברי אחת

ט"ו ) א' מהדו "ת ממונקאטש, הקדוש מהרב  .תורה

ראשים יהיו הגאולה  קודם זי"ע : מראפשיטץ  הקדוש  הרב  טו .
א"ע להכניע בהכרח - ניכרים  יהיו לא - עליהם ירכב  מ"ם שהסמ"ך 

נפתלי רבינו הקדוש מורי  אמר זה ר'(מראפשיט)על הצדיק אל
יהיה  משיח ביאת שקוד ידידי דע ראווע , בעיר ליפא מרדכי

יה  " מ "הסמ שהכלב  ראשי,ניכרי יהיה ולא ,עליה רוכב  יה
מה להנצל יכול ולא בלבו, מה יודע מי כי  א "ע, להכניע ובהכרח
מזה  מינה נפקא ומה אמונה, לו ויש לשמה תורה הלומד אלא
יראה  ה' כי  כזאת  מחשבה על  שיעלה חלילה כי ,ל שאמרתי
השי"ת  לפני בבכיה רחמי שתבקש אלא ,האד ולא ללבב

קודש. אמרי ע"כ אמת,  בדר תכ"ו )ינחנו ד ויחי פרשת חי  .(זוהר
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(מינות ) נכריה אשה עם  העיר רב  הנ "ל: הקדוש מהרב  עוד  טז.
כמוהו קדוש אין אחריו  ויאמרו 

ר' הקדוש  הצדיק  הרב אדמו"ר  קדשו מפה ששמעתי כמו 
עיר  פה  כבוד ומנוחתו מבארניב הרב זצ"ל  שמחה אברה
זצ "ל, מראפשי הרב זקינו בש שאמר ת "ו, ירושלי הקודש
בעול השקר כ כל יתרבה המשיח ביאת קוד כי דעו  שאמר

נכריה אשה ע יחדו יסע העיר שרב  מינות)עד על בעגלה (כוונתו
ע"כ  וכו'. כמוהו קדוש אי אחריו יאמרו העיר מבני  ורבי אחת,

הנ"ל . הק' מפיו ששמעתי מ "ט )מה  ד האיש (אשרי 

הבעל עם ביחד יסעו  האדמורי"ם  כל  הנ"ל: הקדוש מהרב עוד  יז.
הקרון  לדחוף  יעזרו שלא מבניו  ביקש קרון, על דבר

הקדוש מהרב סיפר ז"ל מר אשר שמיעה, עד  מפי שמעתי
דבר  הבעל  יסע המשיח ביאת לפני אשר שאמר , מראפשיט
הרב ואמר ,הקרו על  עמו יסעו "האדמורי וכל  , קרו על
איר  איי אי בעט  רבי'ס, תהיו את ג הלא הק' לבניו הקדוש
זה  ועל .כא עד , וואג  דעי שטופ העלפ נישט כאטש זאלט

זי"ע הקוה"ט מר ע"כ.(מסאטמאר)סיי , שטופ זיי העלפ אל
ע "ג) עמוד התעוררות .(מכתב
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ה הרב  רבי'סיח . יהיו האחרון  בדור זי"ע : מלעלוב  דוד  ר' קדוש
- נפש פיקוח מפני פניו לקבל ילכו  בהכרח - קודש  בשבת  שיסעו

פנים כל על להם  יעזור שלא מבנו ביקש

שמקובל  מה פעמי כמה סיפר ז "ל מוואידיסלאב הרה"צ 
דוד ר' והנורא הקדוש הרב שזקינו אבותיו, מבית אצלו
משה  ר ' הקדוש הרב לבנו אחת  פע אמר זי"ע מלעלוב
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בפני אפילו יתבטלו לא באמת הכשרי כי האחרו הבירור
יהודי לכל  זה  נורא במצב מעמד  להחזיק  והעצה  הזה, המופת 
המקושרי כשרי וליהודי לצדיקי מקושר שיהיה היא
מעמד להחזיק אפשר זה ובכח נצחית, היא התורה כי  לתורה,

.והמצבי העתי נח )בכל פרשת שמואל .(דברי

אני  אומר אחד  שכל המנהיגים בעוון זי"ע: מלובלין הקדוש  הרב  יד .
הגאולה נידחת  אמלוך 

יחזקאל  רבינו הקדוש הרב  אדומו"ר קדושת  מכבוד ושמעתי 
פע כי זי "ע   מלובלי החוזה הקדוש רבינו בש זי"ע משינאווע
מאוד , קרובה הגאולה קדשו ברוח שרואה בשמחה הגיד אחת
הוא  כ כי בעדנו להלח ליל להתעורר משה הבני החלו וכבר

בכה זה אחר קצר וזמ ,השמי מ רצו מלובלי)העת (הרבי

השמי מ כרוז שיצא קדשו ברוח רואה כי ואמר מאוד,
הגאולה  כי מפני בעדנו למלחמה וערכית מהליכת שיחזרו
אני אומר  אחד שכל בדורנו, המנהיגי בעוו לזמ נדחית 
על  אבתריה, נעני מה  ואנ ,הקדושי דברותיו כא עד  ,אמלו

ב"ב. ירחמנו ה' הזה, החשו השפל  בדור וכמה כמה (דברי אחת

ט"ו ) א' מהדו "ת ממונקאטש, הקדוש מהרב  .תורה

ראשים יהיו הגאולה  קודם זי"ע : מראפשיטץ  הקדוש  הרב  טו .
א"ע להכניע בהכרח - ניכרים  יהיו לא - עליהם ירכב  מ"ם שהסמ"ך 

נפתלי רבינו הקדוש מורי  אמר זה ר'(מראפשיט)על הצדיק אל
יהיה  משיח ביאת שקוד ידידי דע ראווע , בעיר ליפא מרדכי

יה  " מ "הסמ שהכלב  ראשי,ניכרי יהיה ולא ,עליה רוכב  יה
מה להנצל יכול ולא בלבו, מה יודע מי כי  א "ע, להכניע ובהכרח
מזה  מינה נפקא ומה אמונה, לו ויש לשמה תורה הלומד אלא
יראה  ה' כי  כזאת  מחשבה על  שיעלה חלילה כי ,ל שאמרתי
השי"ת  לפני בבכיה רחמי שתבקש אלא ,האד ולא ללבב

קודש. אמרי ע"כ אמת,  בדר תכ"ו )ינחנו ד ויחי פרשת חי  .(זוהר
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(מינות ) נכריה אשה עם  העיר רב  הנ "ל: הקדוש מהרב  עוד  טז.
כמוהו קדוש אין אחריו  ויאמרו 

ר' הקדוש  הצדיק  הרב אדמו"ר  קדשו מפה ששמעתי כמו 
עיר  פה  כבוד ומנוחתו מבארניב הרב זצ"ל  שמחה אברה
זצ "ל, מראפשי הרב זקינו בש שאמר ת "ו, ירושלי הקודש
בעול השקר כ כל יתרבה המשיח ביאת קוד כי דעו  שאמר

נכריה אשה ע יחדו יסע העיר שרב  מינות)עד על בעגלה (כוונתו
ע"כ  וכו'. כמוהו קדוש אי אחריו יאמרו העיר מבני  ורבי אחת,

הנ"ל . הק' מפיו ששמעתי מ "ט )מה  ד האיש (אשרי 

הבעל עם ביחד יסעו  האדמורי"ם  כל  הנ"ל: הקדוש מהרב עוד  יז.
הקרון  לדחוף  יעזרו שלא מבניו  ביקש קרון, על דבר

הקדוש מהרב סיפר ז"ל מר אשר שמיעה, עד  מפי שמעתי
דבר  הבעל  יסע המשיח ביאת לפני אשר שאמר , מראפשיט
הרב ואמר ,הקרו על  עמו יסעו "האדמורי וכל  , קרו על
איר  איי אי בעט  רבי'ס, תהיו את ג הלא הק' לבניו הקדוש
זה  ועל .כא עד , וואג  דעי שטופ העלפ נישט כאטש זאלט

זי"ע הקוה"ט מר ע"כ.(מסאטמאר)סיי , שטופ זיי העלפ אל
ע "ג) עמוד התעוררות .(מכתב


לחודש ה ליו הלימוד סדר

ה הרב  רבי'סיח . יהיו האחרון  בדור זי"ע : מלעלוב  דוד  ר' קדוש
- נפש פיקוח מפני פניו לקבל ילכו  בהכרח - קודש  בשבת  שיסעו

פנים כל על להם  יעזור שלא מבנו ביקש

שמקובל  מה פעמי כמה סיפר ז "ל מוואידיסלאב הרה"צ 
דוד ר' והנורא הקדוש הרב שזקינו אבותיו, מבית אצלו
משה  ר ' הקדוש הרב לבנו אחת  פע אמר זי"ע מלעלוב
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משיח פאר , וויס זאלסט , לעב משה :הלשו בזה זי"ע מלעלוב
או  פאר צו  קומע וועל וואס רעבי'ס זיי וועל  קומע וועט
וועט עול גאנצער  דער או שבת, או אוועקפאר או שבת 
ווייל  , ארויסגיי  מוז אוי וועסט דו או ,באגלייט ארויסגיי
דער  או ,לעב  מיט איינגעשטעלט זיי וועסטו נישט אויב 
עול גאנצער  דער או בלאטע, אי  אריינפאלי וועט  וואג
איז  עס אז געדענק דיר,  אי זאג   ארויסשטופ העלפ וועט
.וואג די  מיטשטופ העלפ נישט כאטש זאלסט  קודש  שבת 

לשונו  כא הקדוש .עד

שאני  לפרסם  העצה, - באמונה נסיונות  להם יהיה צדיקים אפילו יט.
מראש זה  אמרתי 

המאיר  אור  מבעל ש הביא ישראל  תפארת ספר   בסו
השבועות  חג  ערב ביו פטירתו לפני מינוט כעשרה מזיטאמיר
ז"ל  מסאסטוב  שניאור  ר' הגדול   הגאו תלמידו  אליו הגיע
זה  ואמר פניו את הסיב אז  הקיר  אל ופניו שכב ז"ל ואדמו"ר
שאפילו  המשיח ביאת לפני זמ יהיה עוד  שניאור, הוא אתה
לעשות  בפינה להתבודד   צור לה יהיה וכמו כמוני איש 
לזה  והעצה ,בעול בורא שיש שלימה אמונתו א  חשבו

מראש . זה את אמרתי  שאני שתפרס

יותר רבנים  אצל  האפיקורסות  יתפשט דמשיחא  בעיקבתא  כ .
אפיקורסות בו  שנכנסת  הרב את  יבזה הפשוט - עם מפשוטי

יוס יעקב זכרו צ')בספר  מידידי(מערכת מאחד  שמעתי  כותב
רי "י קדוש אלוקי מאיש ייבי רב  הקדוש בספר שראה
דמשיחא בעיקבתא סוטה המשנה שפירש זצלה"ה מאוסטרהא
האפיקורסות  תתפשט המשיח ביאת קוד כי יסגי, חוצפא
 שדר כמו ,כ כל לה יזיק לא ע ופשוטי  ,רבני אצל אפילו 
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חשובי בבגדי דווקא מתפשט בגדי שאוכל  העש  תולעת 
ביאת  קוד כ כמו שק , של  לא אבל ומשי צמר של כמו 
האפיקורסי מ נשמרי שאינ הרבני אצל יתפשט המשיח

הוא שהרב יבי הפשוט  ואיש  והרבוכו', אותו, ויבזה אפיקורס
לבזות  ממני חוצפה  שזה אמת ישיב , והפשוט , חצו לו יאמר
פירוש וזה  אפיקורס, באמת  אתה  אבל  ,חצו ואני הרב את
הרבה  שיהיו היינו יסגי, חוצפה דמשיחא  בעיקבתא המשנה,

אפיקורסות. בו שנכנס הרב  את שיבזו מחוצפי

אפילו זי"ע: מלעכוויטש הקדוש והרב  מקאצק  הקדוש הרב  כא.
משיח חבלי זהו - למינות  יפלו  שלא רחמים צריכים  יהיו  רבי'ס 

מינות צד  כל אצל שיצמח

תרס"ח בשנת שנדפס ע"ב  ו' ד ואמונה אמת  בספר
ש כתוב זי"ע, מבריסק  חיי ר' הגאו בהסכמת בפעירטקוב
שבעיקבתא לה אמינא מנא לדעת  רצונ וא ,הלשו בזה
מלבד הנה ר"ל , האמונה  בעני בכולא תיכלא שדא דמשיחא
,הקדושי בספריה ישני ג חדשי ז"ל רבותינו  שהגידו מה 
ששמעתי מה בקבלה לי  יש באמונה, יהא בכלל  הבירור  שעיקר

שליט"א מסאכטשוב  אדמו"ר הגולה בני כל מראש (זצ"ל)באזני

דמשיחא שבעיקבתא זי "ע זצוקללה"ה מקאצק חותנו בש
אוועק  נישט רחמי זשיפעציס וויסע אפילו דארפי וועלי
משה  ר' וכו' הצדיק מהרב שמעתי ג מינות,  אי  צופאל
כי ז"ל, מלעכוויטש  הקדוש  הרב בש שאמר זצוק "ל מקאברי
צד א יעדערי אי  ווידמע זי וועט סי משיח, חבלי  עני זה

.ליצל רחמנא מינות,

יהיו הצדיקים  אפילו זי"ע: מפרשיסחא  בונם ר' הקדוש הרב  כב .
ההסתר מרוב  המשיח באמונת  נבוכים

לו  סיפר  שי' סעאראצק  אבד ",ק החסיד הגאו מחותני לי כתב
יעקב ר' הקדוש אביו בש ז"ל  שלמה  שמעיה ר ' הקדוש הרב
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משיח פאר , וויס זאלסט , לעב משה :הלשו בזה זי"ע מלעלוב
או  פאר צו  קומע וועל וואס רעבי'ס זיי וועל  קומע וועט
וועט עול גאנצער  דער או שבת, או אוועקפאר או שבת 
ווייל  , ארויסגיי  מוז אוי וועסט דו או ,באגלייט ארויסגיי
דער  או ,לעב  מיט איינגעשטעלט זיי וועסטו נישט אויב 
עול גאנצער  דער או בלאטע, אי  אריינפאלי וועט  וואג
איז  עס אז געדענק דיר,  אי זאג   ארויסשטופ העלפ וועט
.וואג די  מיטשטופ העלפ נישט כאטש זאלסט  קודש  שבת 

לשונו  כא הקדוש .עד

שאני  לפרסם  העצה, - באמונה נסיונות  להם יהיה צדיקים אפילו יט.
מראש זה  אמרתי 

המאיר  אור  מבעל ש הביא ישראל  תפארת ספר   בסו
השבועות  חג  ערב ביו פטירתו לפני מינוט כעשרה מזיטאמיר
ז"ל  מסאסטוב  שניאור  ר' הגדול   הגאו תלמידו  אליו הגיע
זה  ואמר פניו את הסיב אז  הקיר  אל ופניו שכב ז"ל ואדמו"ר
שאפילו  המשיח ביאת לפני זמ יהיה עוד  שניאור, הוא אתה
לעשות  בפינה להתבודד   צור לה יהיה וכמו כמוני איש 
לזה  והעצה ,בעול בורא שיש שלימה אמונתו א  חשבו

מראש . זה את אמרתי  שאני שתפרס

יותר רבנים  אצל  האפיקורסות  יתפשט דמשיחא  בעיקבתא  כ .
אפיקורסות בו  שנכנסת  הרב את  יבזה הפשוט - עם מפשוטי

יוס יעקב זכרו צ')בספר  מידידי(מערכת מאחד  שמעתי  כותב
רי "י קדוש אלוקי מאיש ייבי רב  הקדוש בספר שראה
דמשיחא בעיקבתא סוטה המשנה שפירש זצלה"ה מאוסטרהא
האפיקורסות  תתפשט המשיח ביאת קוד כי יסגי, חוצפא
 שדר כמו ,כ כל לה יזיק לא ע ופשוטי  ,רבני אצל אפילו 

לחודש ה ליו הלימוד  47סדר |  האחרו לדור האמת  גילוי 

חשובי בבגדי דווקא מתפשט בגדי שאוכל  העש  תולעת 
ביאת  קוד כ כמו שק , של  לא אבל ומשי צמר של כמו 
האפיקורסי מ נשמרי שאינ הרבני אצל יתפשט המשיח

הוא שהרב יבי הפשוט  ואיש  והרבוכו', אותו, ויבזה אפיקורס
לבזות  ממני חוצפה  שזה אמת ישיב , והפשוט , חצו לו יאמר
פירוש וזה  אפיקורס, באמת  אתה  אבל  ,חצו ואני הרב את
הרבה  שיהיו היינו יסגי, חוצפה דמשיחא  בעיקבתא המשנה,

אפיקורסות. בו שנכנס הרב  את שיבזו מחוצפי

אפילו זי"ע: מלעכוויטש הקדוש והרב  מקאצק  הקדוש הרב  כא.
משיח חבלי זהו - למינות  יפלו  שלא רחמים צריכים  יהיו  רבי'ס 

מינות צד  כל אצל שיצמח

תרס"ח בשנת שנדפס ע"ב  ו' ד ואמונה אמת  בספר
ש כתוב זי"ע, מבריסק  חיי ר' הגאו בהסכמת בפעירטקוב
שבעיקבתא לה אמינא מנא לדעת  רצונ וא ,הלשו בזה
מלבד הנה ר"ל , האמונה  בעני בכולא תיכלא שדא דמשיחא
,הקדושי בספריה ישני ג חדשי ז"ל רבותינו  שהגידו מה 
ששמעתי מה בקבלה לי  יש באמונה, יהא בכלל  הבירור  שעיקר

שליט"א מסאכטשוב  אדמו"ר הגולה בני כל מראש (זצ"ל)באזני

דמשיחא שבעיקבתא זי "ע זצוקללה"ה מקאצק חותנו בש
אוועק  נישט רחמי זשיפעציס וויסע אפילו דארפי וועלי
משה  ר' וכו' הצדיק מהרב שמעתי ג מינות,  אי  צופאל
כי ז"ל, מלעכוויטש  הקדוש  הרב בש שאמר זצוק "ל מקאברי
צד א יעדערי אי  ווידמע זי וועט סי משיח, חבלי  עני זה

.ליצל רחמנא מינות,

יהיו הצדיקים  אפילו זי"ע: מפרשיסחא  בונם ר' הקדוש הרב  כב .
ההסתר מרוב  המשיח באמונת  נבוכים

לו  סיפר  שי' סעאראצק  אבד ",ק החסיד הגאו מחותני לי כתב
יעקב ר' הקדוש אביו בש ז"ל  שלמה  שמעיה ר ' הקדוש הרב
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מרדזימי מווארקי)ארי' מהר"י הקדוש הרב ר'(תלמיד מהרבי ששמע
שלא עד כ כל גדול הסתר יהיה המשיח ביאת שקוד בונ
ויהיה  ואמתי, היכ ,לב בבגדי שהולכי הצדיקי ג יבינו

המשיח. באמונת  כ ג שמחה)נבוכי מאמרי  ישראל, .(שמחת

קצתכג. בשינוי הנ"ל דברים

האר גאולת בספר ו')כתב הצדיק (ד מהרב שמעתי
שמחה  ר' מו "ה הקדוש הרב  רבו  מפי ששמע זי"ע מראדזמי
הצדיקי א המשיח ביאת  שקוד זצ "ל, מפרשיסחא בונ
המשיח, ביאת  באמונת  ושלו חס נבוכי יהיה המפורסמי
אחרי מהנמנע  זה  ואי הטבע, בעניני אז שיהיה ההסתר מרוב 
לעיל   ועיי ע"ש. וכו' הבית  מחורב לער שנה  אלפי שני 

.(ש)ס "א.אות


לחודש ו   ליו הלימוד סדר

שינטו הגאולה לפני מנהיגים יהיו אם מגור: הרי"מ  הקדוש הרב  כד .
להם ישמעו  לא  פשוט, לפי  השי"ת מדרך 

אשר  קידושי והלכות גיטי מס' על  "הרי חידושי ספר  בסו
לפרשת  בהשמטות  ש כתב תרל "ו בשנת בווארשא נדפס
חטא  לתק ציצית  בפרשת  כתיב קדשו:  לשו וזה שלח,
והיה  ,מרגלי שני ועינא לבא רש "י  פירוש תתורו ולא המרגלי
ראוי היה , כ אמרו העדה עיני נשיאי שהעשרה שהג חטא
ישראל  לכללות ללמד והוא ,אחריה תתורו שלא ישראל לבני
,גדולי ושאר כירבע מנהיגי או שקר נביאי שיהיו  שהג
כלל, לה ישמעו לא פשוט, לפי השי "ת  מדר שנוטי ויראו
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לשונו  כא עד  הגאולה, קוד כאלו נסיונות  עוד יהיה ואפשר
להנ"ל)הקדוש. שלח פרשת הזכות בספר  .(וכ"כ

האמונה עליהם יקשה לבנים  בגדי לבושי אפילו כה.

גדולות  צרות ליצל רחמנא אז יהיה משיחנו ביאת קוד
לבני בבגדי צורה אנשי אפילו אז זה ומפני וייסעונוראות , (בל"א

אז) הצדיקי מלבוש הוא מלאחוז זאפיצעס  עליה (בל "א יקשה

(אחדאונציהאלטי א כי  שישאר שכתוב  וכמו ישראל , בשמע 
במשפחה ושני ואמר:)בעיר  שלו צרדה באצבע הכה זה לא(ואחרי

יציל  במשפחה ושני העיר כל על יציל בעיר  אחד אלא הוא כ
המשפחה. וגאולה)כל גלות " הרי .(חידושי 

שיעמידו יהיה דמשיחא עיקבתא  של הדור עוון זי"ע: הגר"א כו.
הח יתגבר - נוהגים שאינם ופרנסים וגדולי דיינים בזקנים אף  וצפה

ירחם הוא ברוך  הקדוש אך  - החנופה בעוון כליה יתחייבו - הדור
אגרופין  מבעלי יראה  מחמת  רק עשו לא כי עליהם

יוחאי ב שמעו רבי את  תלמידיו שאלו .המל  בית גנת  בחצר
על  מרמז זו דמגילה הכלייה כי ענינו  וכו', דכתיב  והיינו עד  וכו',
יעמוד ההיא ובעת  שכתוב  כמו משיחא שבעקבות הכליה גמר

.ש עיי ל"ח בחלק שכתוב  כמו הגדול השר מיכאל 
לה אמר  וכו' הדור שבאותו וכו' נתחייבו מה מפני ושאלו
הכי בלאו הא הדור שבאותו דווקא לכ שקשה ,את אמרו
מפני א"ל ,את אמרו כ א הכליה חיוב על  לכ קשיא  לא
הרע יצר של מתאוותיו הרשע, אותו של  מסעדתו שנהנו
שני מכמה מזה שתו רבי הלא לנו קשה זה אבל וממשתיו,
הכי בלאו זה כי וא"ל יותר, הדור אותו חטאו ומה עול מימות
וזהו  יהרגו, המשתה אחר שהלכו אות  כ דא לומר  אפשר  אי
מפני א"ל אתה אמור א"ל וכו', יהרוגו שבשוש כ א אמרו

יסגי חוצפא משיחא בעיקבות כי והעני ,לצל (סושהשתחוו

וזהו סוטה) ,נערי מפני יעמדו וזקני זקני פני ילבינו ונערי
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מרדזימי מווארקי)ארי' מהר"י הקדוש הרב ר'(תלמיד מהרבי ששמע
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קצתכג. בשינוי הנ"ל דברים
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.(ש)ס "א.אות
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שינטו הגאולה לפני מנהיגים יהיו אם מגור: הרי"מ  הקדוש הרב  כד .
להם ישמעו  לא  פשוט, לפי  השי"ת מדרך 

אשר  קידושי והלכות גיטי מס' על  "הרי חידושי ספר  בסו
לפרשת  בהשמטות  ש כתב תרל "ו בשנת בווארשא נדפס
חטא  לתק ציצית  בפרשת  כתיב קדשו:  לשו וזה שלח,
והיה  ,מרגלי שני ועינא לבא רש "י  פירוש תתורו ולא המרגלי
ראוי היה , כ אמרו העדה עיני נשיאי שהעשרה שהג חטא
ישראל  לכללות ללמד והוא ,אחריה תתורו שלא ישראל לבני
,גדולי ושאר כירבע מנהיגי או שקר נביאי שיהיו  שהג
כלל, לה ישמעו לא פשוט, לפי השי "ת  מדר שנוטי ויראו
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שאמרו י"ד )כוונת נתקררה (חגיגה ולא ישעיה של חללות י"ח
שונא שישעיה דעת סלקא וכי להולמו קשה וזה וכו', דעתו
מקרב בגלותא לישראל  דעבדי  דוחקי דכל אלא  היה, לישראל
 ה הקללות כל ולכ דוחקא, דכלה אגרא שכתוב כמו  פורקנא
עד דעתו נתקררה לא כ פי על וא הגאולה לקרב  לטובת
דבעקבות  משיחא אתי וודאי שאז  , בזק נער ירהבו שאמר
 דיי  מעמידי כי ההיא החוצפא של והעני יסגי, חוצפא משיחא

ואמרו ,הגו שאינו ז')ופרנס שאינו (סנהדרי דיי המעמיד כל 
כס אלהי קרא ובירושלמי  וכו', אשירה נוטע כאילו  הגו

זהב במהרש"א)ואלהי   ש אבל (עיי ילבינו,  זקני פני   נערי ולכ
שגברה  אלא , לכ הכריח מי נערי מפני יעמדו זקני

ואמרו  הדור, בגדולי ג ובכול בזקני א והוא (סוטההחוצפא 

של מ "א) שונאיה נתחייבו המל לאגריפס שהחניפו בשעה
נת  ולפיכ כליה, הדור שבאותו  שבאותו ישראל  ישראל  חייבו

על  בשלמא בדבר , יש פני משוא וכי א"ל דווקא. הדור
זרה  עבודה אבל כליה שנתחייבו בפירוש מצינו לא  סעודתו
בעלי שה יראה מחמת לפני אלא עשו לא ה א"ל  קשה,
שכתוב כמו כוכבי מעובדי  השרי פקודת  פי על  אגרופי

.לפני אלא עשה לא הוא  ברו הקדוש א (פירושבירושלמי,

א') אסתר מגילת הרמז ע"ד .הגר"א


לחודש ז   ליו הלימוד סדר

לישראל מנהיגים יעמדו  דמשיחא  בעקבתא זי"ע : סופר החתם כז.
שלא אז... ושלום חס המנהיגים יהיו כן אם - רב  מהערב  זרוע בעלי 
יגורו שלא יהיה, היהדות קיום  אך  - ח"ו עוד  ישראל שם יזכר

האבות . וקבלת  התורה נגד  יאמרו אם מפניהם

בעשרה  לשונו: וזה ע"ב , ל"ג  ד א' חלק העברי לב בספר מובא
בעיקבתא סוטה, דסו מתניתי מאמר דורש  מאמרות 
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לא דקדושה  אומ לה יהיה אשר היראי רק אז דמשיחא
על  עוז בתוק יעמדו אלא איש  מפני יגורו ולא גדול, פני ישאו
אצל  הנעשה מעשה שמעתי זה וכעי הגואל , ביאת עד  אמונת

זצ"ל . לשו)רבינו  בשינוי  קצת  מ"ב  ד המשולש חוט בספר הובאו .(דבריו 

רבינו היה אחת סופר)פע החת) סמו מקו בקי זצ"ל
בית  במדור דר ותמיד צח, אויר לשאוב  פרעשבורג לקהילתנו
ברית   ב אצל לגור והל דירתו משנה שהיה אירע פע נכרי,
עברו  ולא גדול, האר ע היה אבל אלוקי וירא נכבד  איש 
מאוד , עליו מדבר האכסניא שהבעל  רבינו ששמע עד  ,ימי
הדבר  אמת כי וענה הוא, אמת  א לקראתו ,תיכ ושלח
את  הדלת מאחורי  שראיתי והשיב ממני, ראית מה ושאלו
ואיזה  קידוש, בלי קודש בשבת בצהרי לסעוד  שישב רבינו
אחר  קידש  כבר כי ידע  לא והוא קידוש, בלא אוכל יהודי
ה', לו עשה מה על  ז"ל רבינו הרהר ובלילה שחרית, תפילת
,עבריי שהוא בפומבי עליו יאמרו זקנותו שלעת סיבה היא
לברכה  זכרונ חכמינו דברי על שעבר מפני בדעתו ועלה
נתיישב לא  ועדיי בשכנותו, לדור אסור חסיד האר ע
לא ולמה הזאת , מהגמרא יודע הייתי הלא  אמר כי בדעתו,
אמר  שוב דירתי, משנה הייתי ולא גמרא, האי בדעתי ה '  נת
הלא ימי כל  מצטער  הייתי זה על  ה' בלבי שמחה נתת 
בני רעי רועי ב "ב  הגואל ביאת טר ישראל  על יעמדו
הקדוש, ובזוהר במתניתי כמבואר זרוע, בעלי רב  ערב
יזכר  לא ואז ,ושלו חס המנהיגי יהיו כ שא והרהרתי
מה  גדול  כמה לי הראה וזה ההוא,  בזמ עוד ישראל ש

חכמינו נתנה שאמרו למה כ"ה, ביצה במס' לברכה זכרונ
גדול  ורב זק אני  אנ חזי ,עזי שה מפני לישראל, תורה 
האי אמר הכי אפילו פני , לקבל באי חכמי תלמידי וכמה
מפני למה, ,ושלו חס עבריי אני כי  האר ע אכסניא בעל 
,בצהרי קודש בשבת קידוש   שעושי מאבותיו ראה שהוא
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שאמרו י"ד )כוונת נתקררה (חגיגה ולא ישעיה של חללות י"ח
שונא שישעיה דעת סלקא וכי להולמו קשה וזה וכו', דעתו
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דבעקבות  משיחא אתי וודאי שאז  , בזק נער ירהבו שאמר
 דיי  מעמידי כי ההיא החוצפא של והעני יסגי, חוצפא משיחא

ואמרו ,הגו שאינו ז')ופרנס שאינו (סנהדרי דיי המעמיד כל 
כס אלהי קרא ובירושלמי  וכו', אשירה נוטע כאילו  הגו
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שגברה  אלא , לכ הכריח מי נערי מפני יעמדו זקני

ואמרו  הדור, בגדולי ג ובכול בזקני א והוא (סוטההחוצפא 

של מ "א) שונאיה נתחייבו המל לאגריפס שהחניפו בשעה
נת  ולפיכ כליה, הדור שבאותו  שבאותו ישראל  ישראל  חייבו

על  בשלמא בדבר , יש פני משוא וכי א"ל דווקא. הדור
זרה  עבודה אבל כליה שנתחייבו בפירוש מצינו לא  סעודתו
בעלי שה יראה מחמת לפני אלא עשו לא ה א"ל  קשה,
שכתוב כמו כוכבי מעובדי  השרי פקודת  פי על  אגרופי

.לפני אלא עשה לא הוא  ברו הקדוש א (פירושבירושלמי,

א') אסתר מגילת הרמז ע"ד .הגר"א
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לישראל מנהיגים יעמדו  דמשיחא  בעקבתא זי"ע : סופר החתם כז.
שלא אז... ושלום חס המנהיגים יהיו כן אם - רב  מהערב  זרוע בעלי 
יגורו שלא יהיה, היהדות קיום  אך  - ח"ו עוד  ישראל שם יזכר

האבות . וקבלת  התורה נגד  יאמרו אם מפניהם

בעשרה  לשונו: וזה ע"ב , ל"ג  ד א' חלק העברי לב בספר מובא
בעיקבתא סוטה, דסו מתניתי מאמר דורש  מאמרות 
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לא דקדושה  אומ לה יהיה אשר היראי רק אז דמשיחא
על  עוז בתוק יעמדו אלא איש  מפני יגורו ולא גדול, פני ישאו
אצל  הנעשה מעשה שמעתי זה וכעי הגואל , ביאת עד  אמונת

זצ"ל . לשו)רבינו  בשינוי  קצת  מ"ב  ד המשולש חוט בספר הובאו .(דבריו 

רבינו היה אחת סופר)פע החת) סמו מקו בקי זצ"ל
בית  במדור דר ותמיד צח, אויר לשאוב  פרעשבורג לקהילתנו
ברית   ב אצל לגור והל דירתו משנה שהיה אירע פע נכרי,
עברו  ולא גדול, האר ע היה אבל אלוקי וירא נכבד  איש 
מאוד , עליו מדבר האכסניא שהבעל  רבינו ששמע עד  ,ימי
הדבר  אמת כי וענה הוא, אמת  א לקראתו ,תיכ ושלח
את  הדלת מאחורי  שראיתי והשיב ממני, ראית מה ושאלו
ואיזה  קידוש, בלי קודש בשבת בצהרי לסעוד  שישב רבינו
אחר  קידש  כבר כי ידע  לא והוא קידוש, בלא אוכל יהודי
ה', לו עשה מה על  ז"ל רבינו הרהר ובלילה שחרית, תפילת
,עבריי שהוא בפומבי עליו יאמרו זקנותו שלעת סיבה היא
לברכה  זכרונ חכמינו דברי על שעבר מפני בדעתו ועלה
נתיישב לא  ועדיי בשכנותו, לדור אסור חסיד האר ע
לא ולמה הזאת , מהגמרא יודע הייתי הלא  אמר כי בדעתו,
אמר  שוב דירתי, משנה הייתי ולא גמרא, האי בדעתי ה '  נת
הלא ימי כל  מצטער  הייתי זה על  ה' בלבי שמחה נתת 
בני רעי רועי ב "ב  הגואל ביאת טר ישראל  על יעמדו
הקדוש, ובזוהר במתניתי כמבואר זרוע, בעלי רב  ערב
יזכר  לא ואז ,ושלו חס המנהיגי יהיו כ שא והרהרתי
מה  גדול  כמה לי הראה וזה ההוא,  בזמ עוד ישראל ש

חכמינו נתנה שאמרו למה כ"ה, ביצה במס' לברכה זכרונ
גדול  ורב זק אני  אנ חזי ,עזי שה מפני לישראל, תורה 
האי אמר הכי אפילו פני , לקבל באי חכמי תלמידי וכמה
מפני למה, ,ושלו חס עבריי אני כי  האר ע אכסניא בעל 
,בצהרי קודש בשבת קידוש   שעושי מאבותיו ראה שהוא
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כי אני ומובטח אתייאש, לא כ  א ,כ עשיתי לא ואני
רבינו  סיפר הזאת המעשה איש, פני ישאו  לא לה' הנאמני
עד ,היו אתנו בחיי ה אשר לתלמידיו פעמי כמה ז"ל 

העברי  הלב דברי  תוכ  זהכא מאמר ט"ז  אות י"ט  פרק לקמ עיי)

באופ .אחר)קצת

בתכלית הם כשישראל בטוחים היותר הגאולה מזמני אחד  כח.
ידי  ועל המנהיגים, שפלות  ידי על וזה  ממנו, למטה שאין השפלות 

משיחנו פני יביט זה

 בחצרי יו טוב כי   משיח פני  והבט אלוקי ראה מגינינו כתיב
שמש כי רשע באהלי מדור אלוקי  בבית  הסתופ בחרתי מאל
בתמי להולכי טוב ימנע לא ה'  ית וכבוד  ח אלוקי ה' ומג

פ"ד ) יראה (תהלי וגו' אלוקי ראה מגינינו  ראשו פסוק הנה .
נאה  זה בלבו ויאמר ישמע  השומע  כי ,דיד להא עיקר דנוגע
 להג מהעיר וברחתי נסעתי  כ משו כי מקיי ונאה דורש
לה שאני  הרבי בעוונותינו סוברי  שה כמו ,מבחו עליה
מי כתיב הלא לנפשי ברחתי כי  ידמה  כ לא לבבי אבל , למג

לברכה זכרונ חכמינו ואמרו הלבב , ור הירא מ "דהאיש (סוטה

עליה ע "א) חוזר לתפלה תפלה בי שח ואפילו שבידו מעבירות
עבירות  הלא יחוש ולא ישמע מי ורעיי אחיי המלחמה, מעורכי 
 ואי ממני , כבדו כבד  וכמשא ראשי עברו וכהנה כהנה כאלה
צדיקי עול בגאוני  דברנו כה ועד   אלה כל ואסבול אשא 
אבל  ,מפשעי וח נקיי היה אשר כחומה דור על המגיני
אוי ,פניכ תשאו עלי וא אחי, תחילו  כמוני  הקיר לאזוב
גדול  קהל שיהיה בימיו , עלתה שכ לדור אוי בושה לאותה
לעני נשואות  עיניה ויהיה סכנה, בספק  נתוני ה' מע וחשוב 
אתה  הלוא וריקי דלי עמידתנו וראה הביטה  ה' אתה , ואביו

בני הגיעו מהשפלות שיעור  לאיזה ידעת אתה אליהלוא א
סובל  צדקינו משיח כי ידוע והנה ,ברכ ויכרעו עיניה ישאו
כמסתיר  הוא ברו והקדוש  ,יו יו בעוונותינו  בישי  מרעי
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וכמו  לטובה, הבטה עליו ויביט ה' ירא אז  ק עת  עד  ממנו פניו
וידע ישראל בני את  אלוקי וירא בפסוק כ ג " רמב שכתוב

ש עיי כ"ה)אלוקי ב' .(שמות

ישראל  בהיות הוא בטוחי היותר הגאולה מזמני אחד והנה
פני יביט כרח על אזי ממנו למטה שאי השפלות בתכלית
בני שפלת איפה יודע ובמה קודש, משחת שמ למשו  משיחו
יראה  אזי בו  יבטחו אשר  מגינ את אלוקי בראות הוא ישראל
שאמר  וזה  ממנו , למטה  שאי הגיעו שפלות  מהשיעור כמה ה'
ועל  בצילו חסי שאנו  המגי אותו אלוקי ראה  מגיננו קרא 

גאולה. ולשנת לטובה הבטה משיח פני והבט זה סופרידי  חת)

תקס"ט ) תמוז  לח ' .דרוש 


לחודש ח ליו הלימוד  סדר 

בימיו כן אמר סופר  החתם אם זי"ע: מסאטמאר הקדוש רבינו כט.
אחרת עצה אין הגדולה התמורה  ידי על - אבתריה נענין מה אנן

הגאולה אל לזכות  רק 

העול לחיי לברכה [זכרונו זלה"ה סופר החת שכתב וכמו
,משיחי פני והבט אלוקי ראה מגינינו  הכתוב לפרש הבא]
ויתראה  ישראל על המגיני המה מי יראה הוא ברו שהקדוש
זה  ואמר צדקינו, משיח פני הבטת אלא אחרת  עצה לנו  שאי
הבא]בדורו, העול לחיי  לברכה  [זכרונו זלה"ה סופר החת
 וער דמיו לה שאי הנוראה בירידה אבתריה נעני מה ואנ
בזמנינו  שקרה הנוראה בהתמורה ובפרט שלפנינו, לדור
התנבאו  כאשר  חייב שכולו לדור הרבי בעוונותינו שהגענו
שבדור  התמורה ועל הגאולה על  וזה לברכה, זכרונ חכמינו
רחו והוא אחרת, עצה לנו  אי כי לגאולה  נזכה התמורה של
לטוב זכור אליהו את לנו וישלח ישחית ולא עוו יכפר
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כי אני ומובטח אתייאש, לא כ  א ,כ עשיתי לא ואני
רבינו  סיפר הזאת המעשה איש, פני ישאו  לא לה' הנאמני
עד ,היו אתנו בחיי ה אשר לתלמידיו פעמי כמה ז"ל 

העברי  הלב דברי  תוכ  זהכא מאמר ט"ז  אות י"ט  פרק לקמ עיי)

באופ .אחר)קצת

בתכלית הם כשישראל בטוחים היותר הגאולה מזמני אחד  כח.
ידי  ועל המנהיגים, שפלות  ידי על וזה  ממנו, למטה שאין השפלות 

משיחנו פני יביט זה

 בחצרי יו טוב כי   משיח פני  והבט אלוקי ראה מגינינו כתיב
שמש כי רשע באהלי מדור אלוקי  בבית  הסתופ בחרתי מאל
בתמי להולכי טוב ימנע לא ה'  ית וכבוד  ח אלוקי ה' ומג

פ"ד ) יראה (תהלי וגו' אלוקי ראה מגינינו  ראשו פסוק הנה .
נאה  זה בלבו ויאמר ישמע  השומע  כי ,דיד להא עיקר דנוגע
 להג מהעיר וברחתי נסעתי  כ משו כי מקיי ונאה דורש
לה שאני  הרבי בעוונותינו סוברי  שה כמו ,מבחו עליה
מי כתיב הלא לנפשי ברחתי כי  ידמה  כ לא לבבי אבל , למג

לברכה זכרונ חכמינו ואמרו הלבב , ור הירא מ "דהאיש (סוטה

עליה ע "א) חוזר לתפלה תפלה בי שח ואפילו שבידו מעבירות
עבירות  הלא יחוש ולא ישמע מי ורעיי אחיי המלחמה, מעורכי 
 ואי ממני , כבדו כבד  וכמשא ראשי עברו וכהנה כהנה כאלה
צדיקי עול בגאוני  דברנו כה ועד   אלה כל ואסבול אשא 
אבל  ,מפשעי וח נקיי היה אשר כחומה דור על המגיני
אוי ,פניכ תשאו עלי וא אחי, תחילו  כמוני  הקיר לאזוב
גדול  קהל שיהיה בימיו , עלתה שכ לדור אוי בושה לאותה
לעני נשואות  עיניה ויהיה סכנה, בספק  נתוני ה' מע וחשוב 
אתה  הלוא וריקי דלי עמידתנו וראה הביטה  ה' אתה , ואביו

בני הגיעו מהשפלות שיעור  לאיזה ידעת אתה אליהלוא א
סובל  צדקינו משיח כי ידוע והנה ,ברכ ויכרעו עיניה ישאו
כמסתיר  הוא ברו והקדוש  ,יו יו בעוונותינו  בישי  מרעי

לחודש ח ליו הלימוד 53סדר |  האחרו לדור האמת  גילוי 

וכמו  לטובה, הבטה עליו ויביט ה' ירא אז  ק עת  עד  ממנו פניו
וידע ישראל בני את  אלוקי וירא בפסוק כ ג " רמב שכתוב

ש עיי כ"ה)אלוקי ב' .(שמות

ישראל  בהיות הוא בטוחי היותר הגאולה מזמני אחד והנה
פני יביט כרח על אזי ממנו למטה שאי השפלות בתכלית
בני שפלת איפה יודע ובמה קודש, משחת שמ למשו  משיחו
יראה  אזי בו  יבטחו אשר  מגינ את אלוקי בראות הוא ישראל
שאמר  וזה  ממנו , למטה  שאי הגיעו שפלות  מהשיעור כמה ה'
ועל  בצילו חסי שאנו  המגי אותו אלוקי ראה  מגיננו קרא 

גאולה. ולשנת לטובה הבטה משיח פני והבט זה סופרידי  חת)

תקס"ט ) תמוז  לח ' .דרוש 
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בימיו כן אמר סופר  החתם אם זי"ע: מסאטמאר הקדוש רבינו כט.
אחרת עצה אין הגדולה התמורה  ידי על - אבתריה נענין מה אנן

הגאולה אל לזכות  רק 

העול לחיי לברכה [זכרונו זלה"ה סופר החת שכתב וכמו
,משיחי פני והבט אלוקי ראה מגינינו  הכתוב לפרש הבא]
ויתראה  ישראל על המגיני המה מי יראה הוא ברו שהקדוש
זה  ואמר צדקינו, משיח פני הבטת אלא אחרת  עצה לנו  שאי
הבא]בדורו, העול לחיי  לברכה  [זכרונו זלה"ה סופר החת
 וער דמיו לה שאי הנוראה בירידה אבתריה נעני מה ואנ
בזמנינו  שקרה הנוראה בהתמורה ובפרט שלפנינו, לדור
התנבאו  כאשר  חייב שכולו לדור הרבי בעוונותינו שהגענו
שבדור  התמורה ועל הגאולה על  וזה לברכה, זכרונ חכמינו
רחו והוא אחרת, עצה לנו  אי כי לגאולה  נזכה התמורה של
לטוב זכור אליהו את לנו וישלח ישחית ולא עוו יכפר
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בני ולב  בני על אבות לב להשיב  ישראל  על דעת  להשפיע
בנחמת  ולראות ואמיתית שלימה  לגאולה ונזכה ,אבות על
דוד ידי על  ושמחת ישראל  כל ובישועת ,וירושלי  ציו

. אמ בימינו, במהרה צדקינו, ועל משיח הגאולה על (קונטרס

ד .קפ"ז)התמורה

דורות של השפלות  תכלית  צפה השלום עליו  רבינו משה ל.
הוא ברוך  הקדוש - מאוד  ונתיירא בראשיהם  מלכיהם עם  האחרונים

גדולהנחמ ישועה יצמח  זה ידי על  שאדרבה ו 

השלו עליו רבינו משה שכשראה לומר בראש יש מקו והנה
תורה  בביטול השפלות  לתכלית שהגיעו אי האחרוני דורות
על  ומוכיח נביא  ואי הדור לפי  כ ג שלה ופרנס ותפלה
ידי ועל  ,שבשמי לאביה לב את ולהלהיב וחטאת פשע
רבינו  משה נרתע כ על הגשמיות בתכלית  המה מגושמי זה
הזה, המראה על מאוד מצטער והיה לאחוריו השלו עליו
נפשו, ולמשיב למנח והיה לבו נתיישב כ אחר אמנ
 יתבר שמו  שיתגלה  יתבר הש קידוש יהיה מזה שאדרבה
שאומה  ידי על כי לישראל  גדולה ישועה ויצמח עלינו
נעשה  התחתונה ובמעלה השפלות בתכלית  ה הישראלית
 כ אחר   כ וא כנ"ל , הידועי  הכלי השבירות  דוגמת
נצחית  חיי  החדש  לעול כ אחר ויזכו נעוריה כנשר יתחדש 
הפ' לפ ' ש שאמר  מה בראשית לספר בפתיחה משה ישמח  בספר ועיי)

ישראל) בתולת קו תוסי ולא עליו נפלה רבינו משה כוונת היה וזהו
 כיוו ר"ל ישראל כל לעיני הלוחות  שבירת   בעני השלו
שהגיעו  אי בימיה בראות האחרוני דורות שאנשי
וא דור לפי  כ ג ומנהל מנהיגיה ע השפלות לתכלית
שונאי נתחייבו  ושלו שחס בלב ויחשבו לנפש ייראו כ
השלו עליו רבינו משה לה הראה כ על כליה  ישראל
ידי על אדרבה כי יפחדו שלא דייקא לעיניה הלוחות  שבירת 
עלינו  יתבר שמו וקידש  גדולה ישועה יצמח הכלי השבירת 
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נצחית . בחיי פג כל ותיקו חדש עול יו שיתחדש  (קדושת

ברכה) פרשת .טוב

לעובדי  עוד  נחשבים  היו הקדוש  בדור אשר מנהיגים  הרבה לא .
ורבי'ס מנהיגים  נעשו  הזה בדור זרה, עבודה

המקו קרבנו ועכשיו אבותינו היו  זרה עבודה עובדי מתחילה
עובדי אבותינו היו מתחילה ליה דהוא ויל "ד וכו' לעבודתו
שהיו  בשביל וכי הפעולה, ע"ש זה ש יתייחס דלא זרה, עבודה
ונראה  הכוונה, ביאור  וצרי אבותינו היו זרה  עבודה  עובדי
כמו  זה בש מכונה דר ומורה שמנהיג בפסוקי דמצינו

וכ"מ  ישראל, רכב אבי אבי  לאליהו באלישע בכ"מ,שכתוב
שבא דקוד ר"ל אלא ממש, אבותינו  על הכוונה  דאי ואפשר
מתחילה  וז "ש זרה, עבודה עובדי כול הע ראשי היו אברה
ואחר  ,הע מדריכי  היו וה אבותינו היו זרה עבודה עובדי
זרה  עבודה עובדי אלו כל נתרחקו לעבודתו המקו שקרבנו
בעוונותינו  דהנה לומר  אפשר צחות ובדר אמת, למנהיגי וזכינו
 לב ובגדי  דרבנ איצטלא שלובש מי כל אלה בימינו הרבי
עליו  ישראל  ועדת  ישראל , ומנהיג  רבי בש עצמו את מכתיר
הדת  בעיקרי  ,עול של ברומו העומדי בדברי יסמוכו 
דעת  הוא דעתו שא ואומר מכריז אחד וכל האמונה, ובעיקרי
,הרבי בעוונותינו תורות כשתי התורה נעשית זה ידי ועל תורה ,
גדולה  השקר  התגברות  היה שלא ,הקדומי בדורות ומתחילה
 בי ג אמת דברי וניכרו ,בעול אמת  צדיקי  עוד והיו ,כ כל
לפי זרה, עבודה לעובדי  נחשבו  מאלו הרבה היו אז ,ההמו
מתחילה  וז"ש והגאולה, האמונה בעיקרי ודיעותיה השקפת
עבודה  לעובדי מתחילה נחשבי שהיו שאלו זרה, עבודה עובדי
ישראל  ומדריכי למנהיגי עכשיו נעשו אבותינו , היו זרה

כנ"ל. אבותינו, בש קט "ז)שנקראי ד פסח  של הגדה ט "ב .(מהר"י
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בני ולב  בני על אבות לב להשיב  ישראל  על דעת  להשפיע
בנחמת  ולראות ואמיתית שלימה  לגאולה ונזכה ,אבות על
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גדולהנחמ ישועה יצמח  זה ידי על  שאדרבה ו 

השלו עליו רבינו משה שכשראה לומר בראש יש מקו והנה
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עובדי אבותינו היו מתחילה ליה דהוא ויל "ד וכו' לעבודתו
שהיו  בשביל וכי הפעולה, ע"ש זה ש יתייחס דלא זרה, עבודה
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זרה  עבודה עובדי אלו כל נתרחקו לעבודתו המקו שקרבנו
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הדת  בעיקרי  ,עול של ברומו העומדי בדברי יסמוכו 
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לחודש ט ליו הלימוד  סדר 

- אמת  ממנהיגי ודל עני יהיה דמשיחא עיקבתא  של הדור לב .
ביתם להגדיל עבור  - התורה שכחת  הגורמים הרעים המנהיגים

העם את  מתעים  ממשלתם כסא ולחזק 

שופטי שיכלו עד  בא דוד   ב  אי לברכה זכרונ חכמינו אמרו
וכל  המנהיג  הוא  והדור הדור הוא  המנהיג כי מישראל  הרעי
עקבות  של  הדור ואותו פרצה, אינה הגדולי  מ שאינה פרצה
כמו  יהיה מזעיר  מעט כי אמת ממנהיגי ודל  עני יהיה משיחא
ועל  עמו ה'  ידי כי פסוק על  לברכה זכרונ חכמינו שאמרו
ופירש תלמידי נתמעטו יד אזלת כי יראה כי יתנח עבדיו
למוטב , להחזיר ישראל ידי המחזיקי כאלה תלמידי רש"י
א אמת רועה א האלו הצא עניי התנהגות  יהיה אי ומעתה
שהוא האמיתי אביה א הזה יתו דור יעשו ומה לה אי
ה' עבדי  לטרוח הוא ומגמתו תכליתו שכל הזה המנהיג  הוא
ובמקו מה חול ,שבשמי לאביה בני לב ולקרב

ואיתא  חורגי ואב אויל רועה הרשע  שמה על (במדרש)המשפט
למק  בני ללות שעתיד משו לוי  שמו קרא  כ על ו,פסוק

של התפילה כוונת  לפרש אפשר  קט)ובזה כיפור  ה'(יו יצוה .
וחוזר  "מקדשי, מקו" "לפאר "לנוי "השיבני  "קוממיות "חסדו
דבר  מה' לשאול  אפשר   אי כמתמה והוא מה ידי על ומפרש
זכרונ חכמינו אמרו  הלוא כ ה' שיעשה לקוות  יוכל ואי זה,
והלא מעיו יוותרו וותר הוא בור הקדוש האומר לברכה
קיומה   בעני מקו של בניו של ומצב מעמד יראה הרואה
מקומות  שיש מאוד ישראל  וידל בבחינות הוא תורה של
ויש בה פרצו פרצות  וכמה ,קרעי קרעי נעשית שהתורה
 שפרו עד  לעשות  והריעו שהוסיפו ויש  כעומד , שפרו מקומות
ע שהמה לגמרי מה נשכח שכמעט ויש העומד, על  מרובה 
אבותינו  דר על רק באמת ה ' ועובדי שהיראי ויש ה',
,והצבועי הפושעי מהכת ברגל  ונדרסי נרדפי הראשוני
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מחשבותי שלא ל אומר אני מורשה, משה לנו צוה ותורה
של  הדברי וסיבת אל, ע רד עוד יהודה ובאמת ,מחשבותיכ
מבני לא שוני במקומות התורה ועזיבות  ומיאוס שכחת
במחיר  וכהניה ישפטו בשוחד  אשר ראשית ורק  המה, ישראל
כסא ולנשא ולחזק בית כבוד להגדיל  עבור  אשר יורו
של  בניו ומוסרי עמי את ומתעי בשניה נושכי'  ממשלת
עול גבול ומשיגי ,שלו וקראו נצחיי  ואבד להריגה מקו
נק יקו עבדיו שד  הזמ יבוא וכי  ,הראשוני גבלו אשר
תפלה  ואני מש"ה , כ ומסבבי הגורמי המה  וה לצריו, ישיב
המה   ה "לוי, "בני "את "ומטהר מצר" "וישב שיסבב ה' אל
קדשי צא לעורר הזאת  המצוה שעליה  והמנהיגי הרועי
תורה  בדברי אות ולמשו כבורית לבב ולטהר ולכבס ה' ע
ויצר יטהר אות ,כמי אד לב  המושכי כאלה  ומוסר
שתי על הפוסחי ג אלא הקוצי לבד לא ויכלה, ויבער
"מנחה, "מגישי "לה' "והיה ואז נכרי  מלבוש ולבושי הסעיפי
ודברי נשמעי דבריו שמי יראת  בו שיש אד הוא שכללא
ותוכחת דבריה בוודאי הלב אל  נכנסי הלב  מ היוצאי
ואז  חפצתי אשר את ועשה ה' ע המו אצל  קודש פרי יעשו
מלא מקרא שהרי לה' כהני באמת המה  ה האלה מנהיגי

וכו'. אילי מחלב להקשיב טוב מזבח שמוע דל הו אל  (משכיל 

א') פרט י כלל  ג' חלק זי"ע , מקאלאמייא הלל  רבי .מהגה "ק

מכש גורמים הרעים המנהיגים גדוליםלג. היותר ולות 

הע את  שמנהגי בשעה ישראל  מנהיגי דהנה לפרש יש עוד 
לעומת  אמנ מזה, גדולה יותר מעלה ל אי הישרה דר על
גורמי ה טובי לא  מנהיגי ושלו חס בישראל כשיש  זה

בגמרא וכמבואר  ,גדולי היותר ע "א)מכשולי נ"ב  ד קמא (בבא

רש "י פירש סמותא, לנגדא עבד ענא על רעיא רגיז כד 
 שאינ פרנסי  לה ממנה ישראל משונאי נפרע כשהמקו
בדור  הרבי בעוונותינו בחוש זאת  שרואי וכמו  ,מהוגני
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ה' עבדי  לטרוח הוא ומגמתו תכליתו שכל הזה המנהיג  הוא
ובמקו מה חול ,שבשמי לאביה בני לב ולקרב

ואיתא  חורגי ואב אויל רועה הרשע  שמה על (במדרש)המשפט
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דבר  מה' לשאול  אפשר   אי כמתמה והוא מה ידי על ומפרש
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מחשבותי שלא ל אומר אני מורשה, משה לנו צוה ותורה
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שתי על הפוסחי ג אלא הקוצי לבד לא ויכלה, ויבער
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ותוכחת דבריה בוודאי הלב אל  נכנסי הלב  מ היוצאי
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הע את  שמנהגי בשעה ישראל  מנהיגי דהנה לפרש יש עוד 
לעומת  אמנ מזה, גדולה יותר מעלה ל אי הישרה דר על
גורמי ה טובי לא  מנהיגי ושלו חס בישראל כשיש  זה

בגמרא וכמבואר  ,גדולי היותר ע "א)מכשולי נ"ב  ד קמא (בבא

רש "י פירש סמותא, לנגדא עבד ענא על רעיא רגיז כד 
 שאינ פרנסי  לה ממנה ישראל משונאי נפרע כשהמקו
בדור  הרבי בעוונותינו בחוש זאת  שרואי וכמו  ,מהוגני
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זכרונ חכמינו לנו שניבאו דמשיחא עיקבתא הזה  האחרו
באומרי ע"ב)לברכה מ"ט  ד וסיימו (סוטה וכו' כפני הדור פני

מצינו   וכ ,שבשמי אבינו על אלא להשע מי על לנו אי
ל"ד )בפסוקי ופתח(יחזקאל  ישראל  רועי על  מקוננת  שהנבואה

הוא ברו שהקדוש לבסו שסיי עד ישראל רועי הוי  לומר
.מה צאנו קנ"ג)יציל סי' א' מאמר  משה ויואל עוד  תורה.(עיי (חידושי

ר "נ) עמוד  קרח , .פרשת

המשיח ביאת  קודם של  הדור פני לד .

דוד  ב ביאת שקוד דור על  קאי זה פסוק שיהיה, אי יהיה 
 אי מזה   רואי לברכה זכרונ חכמינו מדברי  מבואר נראה , כ
ההנהגה  כח יהיה ואי המשיח, ביאת קוד של הדור פני הוא
לברכה  זכרונ חכמינו שהעידו עד ושוטרי השופטי של
עלתה  שכ לנו אוי מישראל ושוטרי השופטי כל שיכלו

וכו'. ל"ח )בימינו עמוד ,ש דברי תורה  .(חידושי


לחודש י ליו הלימוד  סדר 

העולם מהשפעת  יראים הכשרים המנהיגים אף  לה.

והמר  הרע העני כל  אלינו הגיע הנה הרבי בעוונותינו ומעתה
מדבר  ואיני זו, ברשת נתפסו הרבי בעוונותינו אשר  הזה,
לציונות, נתפסו כבר לבב בפנימיות  בעצ אשר מה מרוב
יראי אבל  העני בעצ כ שאינ המועטי א אלא

.העול קע"ז)מהשפעת עמוד הגאולה .(על

עיניהם לנגד  הדור וטובת  ה' כבוד  אין לו .

כאלה, מנהיגי ישנ המשיח, ביאת  שלפני בדורות והנה
מראות  עיניה טחו שבאמת א העדה  לעיני  עצמ ששמי
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 והמו ,עיניה לנגד הדור וטובת ה' כבוד  שאי האמת, את
האור   בי להבדיל שכל  בעי  להבחי יכולי שאינ הע
דבר  וזה ,המנהיגי שה וחושבי ,אחריה נמשכי ,והחוש

הסתר. בתו הסתר והוא לדור, ומר ודרשות קשה תורה (חידושי

ישראל, כ"ו )מאר .עמוד

המכשולות כל גורמים המנהיגים לז.

ידי על  ישראל הכלל שנכשל פעמי כמה ראו במדבר והנה
וגרמו  ישראל נשיאי שהיו המרגלי בחטא כמו המנהיגי
כתיב במתאונני ג ,בפסוקי כמבואר לישראל  גדול מכשול 
רש "י הביא  ז"ל ודרשו המחנה בקצה ותאכל ה' אש ב ותבער
היו  קורח של במחלוקותו  ושוב  ובגדולי שבה בקציני ז"ל 
בכל  ש לה שהיה ש אנשי מועד  קרואי עדה נשיאי כ ג
כבר, ראו  כ א העדה כל את לשיטתו המשי יד ועל העול
כל  גורמי ה שבישראל שהמנהיגי העיד והנסיו

הללו. האחרוני בדורות  כ ג שהיא וכמו (חידושי המכשולות,

ר "נ) עמוד  קורח , .תורה

רב הערב לשיטת  הדור את  מושכין הגדולים לח.

בעיקבא הרבי בעוונותינו  אלה  בדורותינו זאת  שרואי וכמו
 והולכי רב הערב ע ונתחברו נצטרפו הדור שגדולי דמשיחא
רב , הערב בשיטת הדור כל  ונופל  נכשל  זה ידי ועל בשיטת
ובש ה' בש הכל  שדורשי מה הוא גדול היותר  ומכשול 
 ומושכי המוחות  בלבול גודל את גור זה הקדושה התורה

הדור. רוב  את  קל"ג)אחריה עמוד  , בהעלות תורה .(חידושי 

הדור מנהיגי נעשו ריקים אנשים  לט.

ולבשו  ריקי אנשי שקמו אי וכלות , רואות עינינו
דר  על איצטלא והפירסו השקר בכח משתלטי וה  בנ
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זכרונ חכמינו לנו שניבאו דמשיחא עיקבתא הזה  האחרו
באומרי ע"ב)לברכה מ"ט  ד וסיימו (סוטה וכו' כפני הדור פני

מצינו   וכ ,שבשמי אבינו על אלא להשע מי על לנו אי
ל"ד )בפסוקי ופתח(יחזקאל  ישראל  רועי על  מקוננת  שהנבואה

הוא ברו שהקדוש לבסו שסיי עד ישראל רועי הוי  לומר
.מה צאנו קנ"ג)יציל סי' א' מאמר  משה ויואל עוד  תורה.(עיי (חידושי

ר "נ) עמוד  קרח , .פרשת

המשיח ביאת  קודם של  הדור פני לד .

דוד  ב ביאת שקוד דור על  קאי זה פסוק שיהיה, אי יהיה 
 אי מזה   רואי לברכה זכרונ חכמינו מדברי  מבואר נראה , כ
ההנהגה  כח יהיה ואי המשיח, ביאת קוד של הדור פני הוא
לברכה  זכרונ חכמינו שהעידו עד ושוטרי השופטי של
עלתה  שכ לנו אוי מישראל ושוטרי השופטי כל שיכלו

וכו'. ל"ח )בימינו עמוד ,ש דברי תורה  .(חידושי


לחודש י ליו הלימוד  סדר 

העולם מהשפעת  יראים הכשרים המנהיגים אף  לה.

והמר  הרע העני כל  אלינו הגיע הנה הרבי בעוונותינו ומעתה
מדבר  ואיני זו, ברשת נתפסו הרבי בעוונותינו אשר  הזה,
לציונות, נתפסו כבר לבב בפנימיות  בעצ אשר מה מרוב
יראי אבל  העני בעצ כ שאינ המועטי א אלא

.העול קע"ז)מהשפעת עמוד הגאולה .(על

עיניהם לנגד  הדור וטובת  ה' כבוד  אין לו .

כאלה, מנהיגי ישנ המשיח, ביאת  שלפני בדורות והנה
מראות  עיניה טחו שבאמת א העדה  לעיני  עצמ ששמי
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 והמו ,עיניה לנגד הדור וטובת ה' כבוד  שאי האמת, את
האור   בי להבדיל שכל  בעי  להבחי יכולי שאינ הע
דבר  וזה ,המנהיגי שה וחושבי ,אחריה נמשכי ,והחוש

הסתר. בתו הסתר והוא לדור, ומר ודרשות קשה תורה (חידושי

ישראל, כ"ו )מאר .עמוד

המכשולות כל גורמים המנהיגים לז.

ידי על  ישראל הכלל שנכשל פעמי כמה ראו במדבר והנה
וגרמו  ישראל נשיאי שהיו המרגלי בחטא כמו המנהיגי
כתיב במתאונני ג ,בפסוקי כמבואר לישראל  גדול מכשול 
רש "י הביא  ז"ל ודרשו המחנה בקצה ותאכל ה' אש ב ותבער
היו  קורח של במחלוקותו  ושוב  ובגדולי שבה בקציני ז"ל 
בכל  ש לה שהיה ש אנשי מועד  קרואי עדה נשיאי כ ג
כבר, ראו  כ א העדה כל את לשיטתו המשי יד ועל העול
כל  גורמי ה שבישראל שהמנהיגי העיד והנסיו

הללו. האחרוני בדורות  כ ג שהיא וכמו (חידושי המכשולות,

ר "נ) עמוד  קורח , .תורה

רב הערב לשיטת  הדור את  מושכין הגדולים לח.

בעיקבא הרבי בעוונותינו  אלה  בדורותינו זאת  שרואי וכמו
 והולכי רב הערב ע ונתחברו נצטרפו הדור שגדולי דמשיחא
רב , הערב בשיטת הדור כל  ונופל  נכשל  זה ידי ועל בשיטת
ובש ה' בש הכל  שדורשי מה הוא גדול היותר  ומכשול 
 ומושכי המוחות  בלבול גודל את גור זה הקדושה התורה

הדור. רוב  את  קל"ג)אחריה עמוד  , בהעלות תורה .(חידושי 

הדור מנהיגי נעשו ריקים אנשים  לט.

ולבשו  ריקי אנשי שקמו אי וכלות , רואות עינינו
דר  על איצטלא והפירסו השקר בכח משתלטי וה  בנ
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ה שאלה הדור לאותו לו או הדור, מנהיגי  ונעשו הע
קודש)(קונטרס מנהיגיו. .דברות

מנהיגין  הדור כי מלהנהיג, הרועה חדל הרבים בעוונותינו  עכשיו מ.
האבות בדרכי להתבונן  צריך  כזה בזמן - לדעתם אותו 

הכתוב על השירי בשיר  הנ"ל ז"ל רש"י בלשו  נתבונ וכאשר
מלהנהיג  הרועה שחדל שכתב בנשי היפה ל תדעי לא א
שיהיה  ברור שזה דמשמע רועה, ל יהיה שלא אמר  ולא אות
,נפש דממה מוב ואינו מלהנהיג, שחדל אלא בישראל, רועה
שחדל  נחשוב למה רועה  יהיה שלא לחשוב נוכל לא א
אחר  נמש שהרועה הזה להמצב שכיוו ונראה מלהנהיג,
אותו  מנהיגי הדור  אדרבא כי מנהיג  להיות חדל כ א הדור
אותו  ועל הנכזבה, לדעת ישראל רועי  את   ממשיכי והמה
התבונני ז"ל רש"י כפירש הצא בעקבי ל צאי אמר הזמ

הראשוני.בדרכי  קנ"ז)אבותי עמוד  ,ש משה .(ויואל 

מישראל רבים להציל מציאות  היה  הגדולים לולא מא.

מתעי מנהיגי קמו אלה בימינו הרבי בעוונותינו אבל 
נגד להתבטל  ואסור התורה מדר הע את המעבירי
פירצה  כל לברכה זכרונ חכמינו ואמרו ,לפניה ולהכנע
שא עכשיו רואי ואנו פירצה, אינה הגדולי מ שאינה
להציל  מציאות היה מקו מכל ,כ כל שפל שהדור פי על
האמת  דר הקדושה התורה בדר ליל הע  מהמו הרבה
ה טובי הלא המנהיגי הרבי שבעוונותינו אלא

קע"ט )(חידושי בעוכרינו . עמוד  בשלח , .תורה 

יעשה הדור עושים שהגדולים  מה  כל מב .

דמשיחא, עיקבתא בדורינו עכשיו עקא דא הרבי ובעוונותינו
וכדומה  התמנות ומיראת הדור מיראת משוחדי שהמנהיגי
שארית  א זה אחר ונמשכו  , עיני המסמות עצומות נגיעות
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פרשת  רבה במדרש כמבואר המנהיגי מכח ה' יראי הפליטה
 כ  כרוב הכתוב שאמר זה  בני תוליד כי הכתוב על  ואתחנ
מה  שכל גמליאל   ב שמעו רב אמר כרוב מאי וגו', לי חטאו

והאב מתיר הנשיא  כיצד  עושה הדור עושי בית שהגדולי
אב אומרי והדייני אוסר ואני  מתיר הנשיא  וכו' אומר  די
הדייני אומרי הדור כל  ושאר אוסרי ואנו מתיר  די בית 
שחטא הנשיא לחטוא הדור לכל  גר מי וכו', ואנו  מתירי

וכו' קל "ה)תחילה  עמוד א' חלק מכתבי יואל  .(דברי

להכשיל להמנהיג רק ומפתה נתחכם זקנותו לעת דבר  הבעל  מג.
העם יתר  ידו  על

שהעול עלול  שהוא מי אד בשאר א תמיד היא  כ וכמו
שהעול לפי יותר דבר הבעל  עליו מתגבר ידו על  יכשלו
הרבה  ידו על להרויח יכול דבר והבעל ידו על להכשל עלולי
לחיי לברכה זכרונו סופר החת שהביא וכמו אחת , בפע
זקנתו  לעת וכסיל  זק שהמל רבו, בש בתשובה הבא העול
רק  שמפתה רגלי שלש  של  בכסא לו שסגי בדעתו גמר
ואת  וטריפות, נבילות להאכיל השוחט אלת  ,אד בני לשלשה
 בתפילי להכשיל הסופר ואת  תפילתו, יערב  שלא  החז
 צרי  אי תפלה ואי כשרות  ואי תפילי אי שא ומזוזות ,
סופר  החת מביא כ בפרטיות , ואחד אחד  כל אצל  ליל יותר
לזה  א צרי אי והיו ,רגלי שלש  של בכסא ליה שסגי
לי' וסגי שלשה אצל ליל מאוד לו ורב יותר  הוזק שכבר 
סגי ובזה יותר, כולל שזה בעול מינות  ידו על שמפי באחד

ל"ד )לי '. עמוד  תשי"ז, תורה (חידושי 

להכשיל להמנהיג רק ומפתה נתחכם זקנותו לעת דבר  הבעל  מג.
העם יתר  ידו  על

שהעול עלול  שהוא מי אד בשאר א תמיד היא  כ וכמו
שהעול לפי יותר דבר הבעל  עליו מתגבר ידו על  יכשלו
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ה שאלה הדור לאותו לו או הדור, מנהיגי  ונעשו הע
קודש)(קונטרס מנהיגיו. .דברות

מנהיגין  הדור כי מלהנהיג, הרועה חדל הרבים בעוונותינו  עכשיו מ.
האבות בדרכי להתבונן  צריך  כזה בזמן - לדעתם אותו 

הכתוב על השירי בשיר  הנ"ל ז"ל רש"י בלשו  נתבונ וכאשר
מלהנהיג  הרועה שחדל שכתב בנשי היפה ל תדעי לא א
שיהיה  ברור שזה דמשמע רועה, ל יהיה שלא אמר  ולא אות
,נפש דממה מוב ואינו מלהנהיג, שחדל אלא בישראל, רועה
שחדל  נחשוב למה רועה  יהיה שלא לחשוב נוכל לא א
אחר  נמש שהרועה הזה להמצב שכיוו ונראה מלהנהיג,
אותו  מנהיגי הדור  אדרבא כי מנהיג  להיות חדל כ א הדור
אותו  ועל הנכזבה, לדעת ישראל רועי  את   ממשיכי והמה
התבונני ז"ל רש"י כפירש הצא בעקבי ל צאי אמר הזמ

הראשוני.בדרכי  קנ"ז)אבותי עמוד  ,ש משה .(ויואל 

מישראל רבים להציל מציאות  היה  הגדולים לולא מא.

מתעי מנהיגי קמו אלה בימינו הרבי בעוונותינו אבל 
נגד להתבטל  ואסור התורה מדר הע את המעבירי
פירצה  כל לברכה זכרונ חכמינו ואמרו ,לפניה ולהכנע
שא עכשיו רואי ואנו פירצה, אינה הגדולי מ שאינה
להציל  מציאות היה מקו מכל ,כ כל שפל שהדור פי על
האמת  דר הקדושה התורה בדר ליל הע  מהמו הרבה
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קע"ט )(חידושי בעוכרינו . עמוד  בשלח , .תורה 

יעשה הדור עושים שהגדולים  מה  כל מב .

דמשיחא, עיקבתא בדורינו עכשיו עקא דא הרבי ובעוונותינו
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שארית  א זה אחר ונמשכו  , עיני המסמות עצומות נגיעות

לחודש י ליו הלימוד 61סדר  |  האחרו לדור האמת  גילוי 
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וכו' קל "ה)תחילה  עמוד א' חלק מכתבי יואל  .(דברי

להכשיל להמנהיג רק ומפתה נתחכם זקנותו לעת דבר  הבעל  מג.
העם יתר  ידו  על

שהעול עלול  שהוא מי אד בשאר א תמיד היא  כ וכמו
שהעול לפי יותר דבר הבעל  עליו מתגבר ידו על  יכשלו
הרבה  ידו על להרויח יכול דבר והבעל ידו על להכשל עלולי
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 בתפילי להכשיל הסופר ואת  תפילתו, יערב  שלא  החז
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סופר  החת מביא כ בפרטיות , ואחד אחד  כל אצל  ליל יותר
לזה  א צרי אי והיו ,רגלי שלש  של בכסא ליה שסגי
לי' וסגי שלשה אצל ליל מאוד לו ורב יותר  הוזק שכבר 
סגי ובזה יותר, כולל שזה בעול מינות  ידו על שמפי באחד

ל"ד )לי '. עמוד  תשי"ז, תורה (חידושי 
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הרבה  ידו על להרויח יכול דבר והבעל ידו על להכשל עלולי
לברכה  [זכרונו זלה"ה סופר החת שהביא וכמו אחת, בפע
לעת  וכסיל  זק שהמל רבו, בש בתשובה הבא ] העול לחיי
רק  שמפתה רגלי שלש של  בכסא לו שסגי בדעתו גמר זקנתו
ואת  וטריפות, נבילות להאכיל השוחט אלת  ,אד בני לשלשה
 בתפילי להכשיל הסופר ואת  תפילתו, יערב  שלא  החז

תפ  ואי כשרות ואי תפילי  אי שא צרי ומזוזות,  אי לה
סופר  החת מביא כ בפרטיות , ואחד אחד  כל אצל  ליל יותר
לזה  א צרי אי והיו ,רגלי שלש  של בכסא ליה שסגי
לי' וסגי שלשה אצל ליל מאוד לו ורב יותר  הוזק שכבר 
סגי ובזה יותר, כולל שזה בעול מינות  ידו על שמפי באחד

ל"ד )לי '. עמוד  תשי"ז, תורה .(חידושי 


לחודש יא ליו הלימוד  סדר

מדעות נשפעים זה ידי ועל הדור, אל עיניהם המנהגים  כל מד .
כוזבות

מלבד אשר השפל בדורינו וחומר קל של בנו ב וחומר וקל 
ובינת  חכמיו חכמת  ואבדה הכתוב  נתקיי  הרבי שבעוונותינו
זכרונ חכמינו שאמרו כמו  המילה מוב במלוא תסתתר  נבוניו 
והשפעתו  הדור  אל  עיניה המנהיגי כל נה לזה  חו לברכה,
ומהמונ מה והשפעה טובה החזקת דבר לאותו צריכי כי
כוזבות. בדעות עליה שמשפיעי ספק  ואי ,שוני באופני

קע"ז) עמוד הגאולה (על

הכשרים המנהיגים אף  עינים בסמיות  נענשין הדור עוון ידי על  מה .

שלא המנהיגי של עיני שסמיות  בהפלאה בזה ומבואר
לסמיות  בכ שנענשי הע מאשמת בא היא האמת להכיר

לחודש יא  ליו הלימוד 63סדר |  האחרו לדור האמת  גילוי 

על  ע "א נ"ב  ד קמא בבבא ש ז"ל וברש"י  ,המנהיגי עיני
עיניה  מנקר  המושכת לעז וז"ל פי ' סמותא לנגדא  עביד אומר
נפרע כשהמקו  כ אחריה, והעדר בבורות ונופלת ונכשלת

עכ"ל. ,מהוגני שאינ פרנסי לה ממנה ישראל משונאי
הדור   עוו ידי שעל איתנהו, תרווויהו הרבי ובעוונותינו
הכשרי ג אבל  מהוגני שאינ פרנסי הרבה נתמני
לנגדא עביד והלשו ,עיני סמיות לידי באי והמהוגני
עיני בסמיות שנענשי הפלאה כדברי כ ג משמע סמותא

להרע.  מתכוו שאינו  קנ "ב)א משה .(ויואל

שהגדולים פי על אף  דורנו , על השלום עליו אבינו  יעקב  תפלת  מו .
לפליטה פשוטים יהודים פנים כל על ישארו  התורה , בשכחת  יפלו 

הש עליו אבינו שיעקב  יוב דמיוניובזה הפועל  עשה לו
היינו  "האחת המחנה אל עשו יבוא א השי"ת לפני והתפלל 
וסמיית  התורה שכחת של במכה והכהו, שבדור, במיוחדי
סת שה "הנשאר" המחנה והיה פני כל  על כנ"ל, עיני
לפליטה   פני כל על  יהיו ה הגדולי  מ שאינ יראי יהודי

אלו. של השפעת תחת יפלו ל "ב)ולא עמוד תש"כ תורה .(חידושי

רק המנהיגים, מן הנהגה לידע  יוכלו לא האחרון בדור  מז.
הראשונים מדורות 

ז"ל  רש"י בדברי בהדיא  מבוארי בחינות השתי אלו כי ובאמת 
דור  שיהיה וגו', ל תדעי  לא א הכתוב על  השירי בשיר הנ"ל 
שהעקבי וודאי  זה אבל ,המנהיגי מ הנהגה לידע יוכלו שלא
מש לידע  ויוכל ,בה  להתבונ הראשוני מדרכי ניכרי

האמת . ומבקש קס "א)המתבונ עמוד משה (ויואל 

דורנו על ישעי' נבואת  מח.

זה על מקונ ישעי ' שהנביא א')וכמו סוררי(ישעי ' שרי
על  נבואה הוא הפסוק זה וכל שוחד, אוהב כולו גנבי וחברי
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וכמו  שוחד, אוהבי ה שכול הרבי בעוונותינו זה דורנו
העתיד. על שמתנבאי פסוקי הרבה תורהשישנ (חידושי

ל "ב) עמוד .תש"כ

ישראל רועי הוי מט.

בעוונותינו  אנוש  שערות  ותסמר רואות שכ  לעיני ואוי
דשמיא לסייעתא  וצריכי הזה, בדור הרועי שה אי הרבי

.בהשפעת ליפול ל "ב)שלא עמוד תש"כ תורה .(חידושי



65 | אחרא והסטרא רב הערב מנהיגי 

ספר
רב  הערב  מנהיגי
אחרא  והסטרא 

די  מאמרי הקדוש ילקוט  מהזוהר  הקודש ורוח  נבואה  בורי 
 הקדושי ותלמידיו הקדוש טוב  ש ומהבעל הקדוש ומהאר "י
רב, מהערב  והראשי המנהיגי רוב יהיו הימי שבאחרית
,ומהמונ  מה להתרחק  החיוב וגודל ,להכיר אי  וסימני

אלו בעניני רבי וביאורי ,מה להנצל להתפלל  והצור

ר"ע נג"ע  וסימנם יש, רב  ערב  מיני  חמשה  הקדוש: זוהר נ.
- ישראל את וחומסין בגלותא הראשים המה  ה"עמלקים"
שמים לשם  לא  מדרשות  ובתי כנסיות בתי  הבונים  המה ה"גיבורים "

ישראל את  וגוזלין שמם להגדיל רק 

ואינו רב בערב   אנו מי ר"ע)וחמש נג"ע ג"בורי(סי' נ"פילי
מאתרהא, זעירא ה ' נפלת ובגיניהו  ע"מלקי ר"פאי ע"נקי
 מ ל "ק  בלע  מ "ע טול הוו , דעמלק מסטרא ובלק בלע

בבל אשתאר י"א)בלק  האר,(בראשית כל שפת  ה' בלל  ש כי 
 בהו דאתמר  מאלי דאשתארו אנו  ז')ואלי כל (ש את וימח

 רישי אנו רביעה בגלותא מנהו דאשתארו ומאלי ,היקו
איתמר  ועלייהו חמס, כלי ישראל על קיימי  ואינו סגי בקיומא

ו') ש).עמלקי  אנו  אלי מפניה חמס האר מלאה כי

תליתאה  מינא אנשיגיבורי וגו' הגיבורי המה אתמר עלייהו
בהו דאתמר  דאלי מסטרא ואנו י"א)הש נבנה(בראשית הבה

בהו  ושויי ומדרשות כנסיות בתי  ובני ש לנו  ונעשה עיר לנו 
 ש לו למעבד אלא  דה' לשמא  ולא רישוי על ועטרה  ס"ת 
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אלו בעניני רבי וביאורי ,מה להנצל להתפלל  והצור

ר"ע נג"ע  וסימנם יש, רב  ערב  מיני  חמשה  הקדוש: זוהר נ.
- ישראל את וחומסין בגלותא הראשים המה  ה"עמלקים"
שמים לשם  לא  מדרשות  ובתי כנסיות בתי  הבונים  המה ה"גיבורים "

ישראל את  וגוזלין שמם להגדיל רק 

ואינו רב בערב   אנו מי ר"ע)וחמש נג"ע ג"בורי(סי' נ"פילי
מאתרהא, זעירא ה ' נפלת ובגיניהו  ע"מלקי ר"פאי ע"נקי
 מ ל "ק  בלע  מ "ע טול הוו , דעמלק מסטרא ובלק בלע

בבל אשתאר י"א)בלק  האר,(בראשית כל שפת  ה' בלל  ש כי 
 בהו דאתמר  מאלי דאשתארו אנו  ז')ואלי כל (ש את וימח

 רישי אנו רביעה בגלותא מנהו דאשתארו ומאלי ,היקו
איתמר  ועלייהו חמס, כלי ישראל על קיימי  ואינו סגי בקיומא

ו') ש).עמלקי  אנו  אלי מפניה חמס האר מלאה כי

תליתאה  מינא אנשיגיבורי וגו' הגיבורי המה אתמר עלייהו
בהו דאתמר  דאלי מסטרא ואנו י"א)הש נבנה(בראשית הבה

בהו  ושויי ומדרשות כנסיות בתי  ובני ש לנו  ונעשה עיר לנו 
 ש לו למעבד אלא  דה' לשמא  ולא רישוי על ועטרה  ס"ת 



לחודש יב  ליו הלימוד סדר | אחרא66 והסטרא רב הערב מנהיגי 

על מתבגרי אחרא  וסטרא ש לנו  ונעשה  דכתיב  היא הדא
עבידתא  ואחברת   לו וגזלי דארעא כעפרא דאנו ישראל

איתמר ז')ועלייהו ש). האר על  מאוד גברו זוהרוהמי)

כ"ה)בראשית ד.


לחודש יב ליו הלימוד סדר

ברחמים ומנהיגם  הציבור על המתמנה הקדוש: הזוהר על ביאור נא .
נשמתו חמס בכלי המתמנה אבל - ישראל  מכנסת שנשמתו בידוע 
ולהתגבר שם להם לקנות התורה מוסדות הבונים  - נחש משורש 
רב מהערב  ה"גיבורים" המה חזקה ביד  עליהם למשול העם על בזה

כמורנו  וקדוש עיר האלוקי המקובל   הגאו פז בכת איתא
שמע רבי וז"ל הרב  יוחאי, בר זמר מחבר בעל זצוק "ל לביא  ו

מסטרא ערבובויא ואית  דנחש מסטרא ערבוביא אית  פה: בד
ערבובויהא ואית , ובעיד  לחיו דדמו אומי על ממנ דע'
ה ה וכו', בישראל מעורבבי וכוהו  ולילי  ורוחי דשדי
רבי היו ועוד  מקדשינו החריבו אשר ה רב  ערב  הנקראי
הבהרת, תעמוד  ותחתיה תומה המראי ה בישראל מה 
יזכור, אשר הקליפה מלכי בחמשת בהדיא יתבאר כאשר
בקיומא  רישי  אינו רביעאה בגלותא  מנהו דאשתארו ומאלי
הרודי אלה כי אמר  חמס, כלי ישראל  על קיימי  ואינו סגיא
כי האות  לה וזה המה ישראל מבני לא בפר ישראל בע
עליה נפשו ונות ברחמי ומנהיג הציבור על  המתמנה כל
אמנ ,ינהג  מרחמ כי ישראל" "מכנסת שנשמתו בידוע
משורש באה נפשותיה חמס בכלי ישראל  על  המתמני
אלה  המה מי וביאר גבורי נקרא השלישי המי וכו', נחש
הש אנשי מעול אשר הגבורי המה אתמר עלייהו ואמר 
שביארו  כמו ציד גבור  היה הוא מנמרוד  שבאו הפלגה דור ה
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אשר  "הש" אנשי הפלגה בדור הקב "ה לפני העול להמריד 
מאלו להפרידה "ש" לנו ונעשה וכו ' לנו נבנה הבה אמרו
ובתי כנסיות בתי  הבוני אות ה שמה ואמר וכו',
 ואי ראשו, על ועטרת תורה ספר בה השמי מדרשות
בוני עשו כ כי שמי לש ולא ש לה לקנות רק  כוונת
רק  מדרשות ובתי כנסיות בתי ה יבנו לא כי וכו'. המגדל
הע על  להתגבר  ורצונ חפצ לעשות  ביד חרב  להיות
המורדי העניי ישראל  על המתגברי הגיבורי המה
ה האר על מאוד מאוד  גבר  והמי איתמר ועלייהו
התורה  מי אל לא המבול מי הזדוני המי אל מיוחסי

עכ"ל. ,חיי מי הנקרא

על שולטין כאילו  ישראל על ראשים הם רב  שהערב בזמן נב .
הוא ברוך  הקדוש

דלא רב מערב ולא לה' תרומה מאתכ קחו כתיב  ומה
כביכות  רב ערב  מנהו דאתעבר  עד וחיבור קהלה אתקריאו
קחו  ובג "ד אחד , גוי  הוו לא כאילו בינייהו  דמתערבי בזמנא
לשתפא בעינא דלא אחרא משותפו  ולא תרומה מאתכ
 אינו רב  ערב  כד אלא עוד ולא וביינייכו, ביני  אחרני

כתיב מה  בישראל א')מעורבי וישראל (איכה לראש, צריה היו
מה  אלי מינייהו דמתעברי כל בתר ראש  את  שאו כתיב

אנא הוא ברי קודשא דאמר  אלא  עוד  ולא ישראל , בני עדת 
דכתיב היא הדא  עמכו לדיירא כ"ה)בעי לי(שמות ועשו

בגלותא ישראל  בני כד אלא עוד ולא ,בתוכ ושכנתי  מקדש 
מארי אוקמוה והא שבעיסה, שאור מעכב  מי איתמר עלייהו
כביכול  ישראל על ראשי אינו רב  דערב בזמנא מתני'

הוא)כאילו  ברי דקודשא שולטני עברי שלטנו (ס "א עבדי
ובג "ד ומזלי כוכביא במשפטי  וייעלו הוא ברי בקודשא

ואמרי  כ"ו )צווחי זולת.(ישעיה אדוני בעלונו אלהינו ה'
רעיא פנחס  פרשת .מהימנא)(זוהר
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על מתבגרי אחרא  וסטרא ש לנו  ונעשה  דכתיב  היא הדא
עבידתא  ואחברת   לו וגזלי דארעא כעפרא דאנו ישראל

איתמר ז')ועלייהו ש). האר על  מאוד גברו זוהרוהמי)

כ"ה)בראשית ד.


לחודש יב ליו הלימוד סדר

ברחמים ומנהיגם  הציבור על המתמנה הקדוש: הזוהר על ביאור נא .
נשמתו חמס בכלי המתמנה אבל - ישראל  מכנסת שנשמתו בידוע 
ולהתגבר שם להם לקנות התורה מוסדות הבונים  - נחש משורש 
רב מהערב  ה"גיבורים" המה חזקה ביד  עליהם למשול העם על בזה

כמורנו  וקדוש עיר האלוקי המקובל   הגאו פז בכת איתא
שמע רבי וז"ל הרב  יוחאי, בר זמר מחבר בעל זצוק "ל לביא  ו

מסטרא ערבובויא ואית  דנחש מסטרא ערבוביא אית  פה: בד
ערבובויהא ואית , ובעיד  לחיו דדמו אומי על ממנ דע'
ה ה וכו', בישראל מעורבבי וכוהו  ולילי  ורוחי דשדי
רבי היו ועוד  מקדשינו החריבו אשר ה רב  ערב  הנקראי
הבהרת, תעמוד  ותחתיה תומה המראי ה בישראל מה 
יזכור, אשר הקליפה מלכי בחמשת בהדיא יתבאר כאשר
בקיומא  רישי  אינו רביעאה בגלותא  מנהו דאשתארו ומאלי
הרודי אלה כי אמר  חמס, כלי ישראל  על קיימי  ואינו סגיא
כי האות  לה וזה המה ישראל מבני לא בפר ישראל בע
עליה נפשו ונות ברחמי ומנהיג הציבור על  המתמנה כל
אמנ ,ינהג  מרחמ כי ישראל" "מכנסת שנשמתו בידוע
משורש באה נפשותיה חמס בכלי ישראל  על  המתמני
אלה  המה מי וביאר גבורי נקרא השלישי המי וכו', נחש
הש אנשי מעול אשר הגבורי המה אתמר עלייהו ואמר 
שביארו  כמו ציד גבור  היה הוא מנמרוד  שבאו הפלגה דור ה
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אשר  "הש" אנשי הפלגה בדור הקב "ה לפני העול להמריד 
מאלו להפרידה "ש" לנו ונעשה וכו ' לנו נבנה הבה אמרו
ובתי כנסיות בתי  הבוני אות ה שמה ואמר וכו',
 ואי ראשו, על ועטרת תורה ספר בה השמי מדרשות
בוני עשו כ כי שמי לש ולא ש לה לקנות רק  כוונת
רק  מדרשות ובתי כנסיות בתי ה יבנו לא כי וכו'. המגדל
הע על  להתגבר  ורצונ חפצ לעשות  ביד חרב  להיות
המורדי העניי ישראל  על המתגברי הגיבורי המה
ה האר על מאוד מאוד  גבר  והמי איתמר ועלייהו
התורה  מי אל לא המבול מי הזדוני המי אל מיוחסי

עכ"ל. ,חיי מי הנקרא

על שולטין כאילו  ישראל על ראשים הם רב  שהערב בזמן נב .
הוא ברוך  הקדוש

דלא רב מערב ולא לה' תרומה מאתכ קחו כתיב  ומה
כביכות  רב ערב  מנהו דאתעבר  עד וחיבור קהלה אתקריאו
קחו  ובג "ד אחד , גוי  הוו לא כאילו בינייהו  דמתערבי בזמנא
לשתפא בעינא דלא אחרא משותפו  ולא תרומה מאתכ
 אינו רב  ערב  כד אלא עוד ולא וביינייכו, ביני  אחרני

כתיב מה  בישראל א')מעורבי וישראל (איכה לראש, צריה היו
מה  אלי מינייהו דמתעברי כל בתר ראש  את  שאו כתיב

אנא הוא ברי קודשא דאמר  אלא  עוד  ולא ישראל , בני עדת 
דכתיב היא הדא  עמכו לדיירא כ"ה)בעי לי(שמות ועשו

בגלותא ישראל  בני כד אלא עוד ולא ,בתוכ ושכנתי  מקדש 
מארי אוקמוה והא שבעיסה, שאור מעכב  מי איתמר עלייהו
כביכול  ישראל על ראשי אינו רב  דערב בזמנא מתני'

הוא)כאילו  ברי דקודשא שולטני עברי שלטנו (ס "א עבדי
ובג "ד ומזלי כוכביא במשפטי  וייעלו הוא ברי בקודשא

ואמרי  כ"ו )צווחי זולת.(ישעיה אדוני בעלונו אלהינו ה'
רעיא פנחס  פרשת .מהימנא)(זוהר
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העולם מהאומות  רב  הערב  בגלותא  ישראל את  מעכבין יותר נג .

 דמיי דעלמא  אומי ואינו שבעיסה שאור  אינו רב דערב ובגי
"עכו  מאומי לישראל רב  ערב בגלותא  מעכבי יתיר למו
 דאינו מעכב, שבעיסה שאור מעכב מי רבנ דאוקמוה כמה 
 אינו לאו "עכו אומי אבל שבעיסה. כשאור בישראל  דבקי

א')אלא רוח.(תהלי תדפנו אשר  פנחס )כמו פרשת מהימנא .(רעיא 

עצמן  לתועלת  רק  עושין רב  הערב  שעושין טוב כל נד .

 בעסקי פנו , לדרכו איש אלא  איש  אי כי וירא וכה כה  ויפ
דהאי בבצעא מקצהו, לבצעו איש  דילהו  באורחי דלהו
דאתמר   דאלי מסטרא אינו ולאו עלמא, האי לירתא עלמא,

י"ח )בהו בצע,(שמות  שונאי אמת  אנשי אלקי יראי חיל  אנשי
לנא הב  הב ,ככלבי דכיפורי ביומא בצלותי צווחי כולהו  אלא
נפש עזי   ואינו ,לחיי כתבנו וחיי, וכפרה וסליחה מזונא
בשת  לו ולית  לגביה, דצווחי  דעלמא אומי דאינו ככלבי
שכינתה  דיחזור בתיובתא ליה דקרא מא אית דלא , אנפי
לגביה, למהדר  מיניה  מרחקא דאיהי  הוא, ברי לקודשא

בהו דאתמר לכלבי ק"ו )ואדמיי תהלי)בגויי ויתערבו 
לגרמייהו   דעבדי חסד , דכל רב, ערב  ואינו ,מעשיה וילמדו

. וע"ב)עבדי ע"א כ"ב ד שתיתאה תקונא זוהר .(תקוני 


לחודש יג ליו הלימוד  סדר

אוי הראשינה. ה רב הערב כאשר  לישראל לה

איתמר דעלייהו רב, בערב  אתבלעו כד לישראל  (בראשית ווי

בתחילה.מ "א) כאשר  רע ומראהי קרבנה אל באו כי נודע ולא
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 בהו אתמר  רב וערב  דעלמא דאומי ממנ כל  דגלותא בזמנא
א) ערב(איכה   אינו וודאי צריה, שלו, אויביה לראש  צריה היו

אתמר עלייהו א')רב , כלו (ישעיה גנבי וחברי סוררי שר
 ושבעי וישמעאל עשו  אלי שלו, אויביה וגו', שוחד  אוהב
בעניותא. בדוחקא וישראל בעותרא בשלוה כולהו דאינו , ממנ
גר ומא בישא, בערבוביה אתבעלו כד לעלמא ווי  דא ובגי
 דעובדיהו בגי קרבנה, אל באו כי נודע ולא במעייהו דאתבלעו

דכתיב  היא הדא ,בידיהו ק"ו )בישי תהלי)בגויי ויתערבו
.מעשיה ע "א)וילמדו נ"ב   ד ועשרי חד  תיקונא הזהר , .(תיקוני 

יהיה ולא  בישראל מאוד  דבוקין רע  הערב  זי"ע: מווילנא  הגר"א נו.
ערב מיני חמשה  הגלות  קושי ידי על מישראל שיתבררו עד  הגאולה
וגורמים בגלות  ישראל  ראשי המה - רב  ערב מיני ה' ביאור יש רב 

הצרות כל

 כ ,וסובי  ותב מו פסולת מיני שלשה יש שבתבואה כמו 
שכתוב  כמו לתבואה שנמשלו א')בישראל  ראשית (ירמיה 

וערב ועשו  ישמעאל  שה פסולת מיני  שלשה נמצאו תבואתו,
שני יבואו ועשו, ישמעאל  יצאו שמה ויצחק אברה ונגד  רב,

דוד  ב ומשיח יוס ב משיח שה ל"ומשיחי חדש זוהר (תיקוני 

תעשה) ולא עשה מצוות נגד  וה ותב א ' ממו ישראל את יבררו וה
יהיה  לא  עדיי אבל לקש , עשו  ובית רוח, לפני  כמו ויהיו וכו',
שה  הסובי נגד שה רב הערב מ שיבררו עד גמור בירור

יעקב שכנגד הפסולת וה מאד, בחטה ביטול דבקי נגד וה)

(שמי מלכות עול ופריקת א'),תורה נ"ג זוהר מאוד(תיקוני דבוקי וה
ממעשיה לומדי וישראל פ "ב)בישראל  ב' בהערה לעיל עיי),

גאוות עליזי העשירי דודוה  ב אי צ "ח )  סנהדרי) אמרו ועליה)

וכו') מישראל הרוח גסי שיכלו עד  להפרידבא אפשר שאי וכמו
אפשר  אי כ היטב , התבואה  שתטחו עד  מהקמח  הסובי

אילהפריד   כ היטב, התבואה  שתטחו עד מקמח הסובי
הגלות. קושי ידי על רק רב הערב  להפריד אפשר



לחודש יג  ליו הלימוד  סדר | אחרא68 והסטרא רב הערב מנהיגי 

העולם מהאומות  רב  הערב  בגלותא  ישראל את  מעכבין יותר נג .

 דמיי דעלמא  אומי ואינו שבעיסה שאור  אינו רב דערב ובגי
"עכו  מאומי לישראל רב  ערב בגלותא  מעכבי יתיר למו
 דאינו מעכב, שבעיסה שאור מעכב מי רבנ דאוקמוה כמה 
 אינו לאו "עכו אומי אבל שבעיסה. כשאור בישראל  דבקי

א')אלא רוח.(תהלי תדפנו אשר  פנחס )כמו פרשת מהימנא .(רעיא 

עצמן  לתועלת  רק  עושין רב  הערב  שעושין טוב כל נד .

 בעסקי פנו , לדרכו איש אלא  איש  אי כי וירא וכה כה  ויפ
דהאי בבצעא מקצהו, לבצעו איש  דילהו  באורחי דלהו
דאתמר   דאלי מסטרא אינו ולאו עלמא, האי לירתא עלמא,

י"ח )בהו בצע,(שמות  שונאי אמת  אנשי אלקי יראי חיל  אנשי
לנא הב  הב ,ככלבי דכיפורי ביומא בצלותי צווחי כולהו  אלא
נפש עזי   ואינו ,לחיי כתבנו וחיי, וכפרה וסליחה מזונא
בשת  לו ולית  לגביה, דצווחי  דעלמא אומי דאינו ככלבי
שכינתה  דיחזור בתיובתא ליה דקרא מא אית דלא , אנפי
לגביה, למהדר  מיניה  מרחקא דאיהי  הוא, ברי לקודשא

בהו דאתמר לכלבי ק"ו )ואדמיי תהלי)בגויי ויתערבו 
לגרמייהו   דעבדי חסד , דכל רב, ערב  ואינו ,מעשיה וילמדו

. וע"ב)עבדי ע"א כ"ב ד שתיתאה תקונא זוהר .(תקוני 


לחודש יג ליו הלימוד  סדר

אוי הראשינה. ה רב הערב כאשר  לישראל לה

איתמר דעלייהו רב, בערב  אתבלעו כד לישראל  (בראשית ווי

בתחילה.מ "א) כאשר  רע ומראהי קרבנה אל באו כי נודע ולא
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 בהו אתמר  רב וערב  דעלמא דאומי ממנ כל  דגלותא בזמנא
א) ערב(איכה   אינו וודאי צריה, שלו, אויביה לראש  צריה היו

אתמר עלייהו א')רב , כלו (ישעיה גנבי וחברי סוררי שר
 ושבעי וישמעאל עשו  אלי שלו, אויביה וגו', שוחד  אוהב
בעניותא. בדוחקא וישראל בעותרא בשלוה כולהו דאינו , ממנ
גר ומא בישא, בערבוביה אתבעלו כד לעלמא ווי  דא ובגי
 דעובדיהו בגי קרבנה, אל באו כי נודע ולא במעייהו דאתבלעו

דכתיב  היא הדא ,בידיהו ק"ו )בישי תהלי)בגויי ויתערבו
.מעשיה ע "א)וילמדו נ"ב   ד ועשרי חד  תיקונא הזהר , .(תיקוני 

יהיה ולא  בישראל מאוד  דבוקין רע  הערב  זי"ע: מווילנא  הגר"א נו.
ערב מיני חמשה  הגלות  קושי ידי על מישראל שיתבררו עד  הגאולה
וגורמים בגלות  ישראל  ראשי המה - רב  ערב מיני ה' ביאור יש רב 

הצרות כל

 כ ,וסובי  ותב מו פסולת מיני שלשה יש שבתבואה כמו 
שכתוב  כמו לתבואה שנמשלו א')בישראל  ראשית (ירמיה 

וערב ועשו  ישמעאל  שה פסולת מיני  שלשה נמצאו תבואתו,
שני יבואו ועשו, ישמעאל  יצאו שמה ויצחק אברה ונגד  רב,

דוד  ב ומשיח יוס ב משיח שה ל"ומשיחי חדש זוהר (תיקוני 

תעשה) ולא עשה מצוות נגד  וה ותב א ' ממו ישראל את יבררו וה
יהיה  לא  עדיי אבל לקש , עשו  ובית רוח, לפני  כמו ויהיו וכו',
שה  הסובי נגד שה רב הערב מ שיבררו עד גמור בירור

יעקב שכנגד הפסולת וה מאד, בחטה ביטול דבקי נגד וה)

(שמי מלכות עול ופריקת א'),תורה נ"ג זוהר מאוד(תיקוני דבוקי וה
ממעשיה לומדי וישראל פ "ב)בישראל  ב' בהערה לעיל עיי),

גאוות עליזי העשירי דודוה  ב אי צ "ח )  סנהדרי) אמרו ועליה)

וכו') מישראל הרוח גסי שיכלו עד  להפרידבא אפשר שאי וכמו
אפשר  אי כ היטב , התבואה  שתטחו עד  מהקמח  הסובי

אילהפריד   כ היטב, התבואה  שתטחו עד מקמח הסובי
הגלות. קושי ידי על רק רב הערב  להפריד אפשר
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בחרב וכו' בכברה ינוע כאשר ישראל בני  את והניעותי  ט ') (עמוס שאמר (וזה

וכו') דוד סוכת את אקי ההוא ביו וכו' עמי חטאי כל  נאמר ימותו זה ועל
ב ") יתבררו (הושע  וש וכו', המדבר והולכתיה  מפתיה אנכי הנה

אפילה, ימי בשלשה ישראל  רשעי  גדולות כל  צרות יסבלו  וש)

באריכות  בזה מ"ש ועיי ג'. כ"ז חדש זוהר תיקוני צרות, ושאר מלוחי שיאכלו

כ "א) כ ' י"ט ד והשגחה אמונה תורה בספר ביטול כל הגורמי וה
ר"ע נג"ע ונקראי הגלות , גיבורי,ואריכת , נפילי תיבות (ראשי 

ענקי) ,רפאי ,כמו עמלקי התאווה אחר הרודפי ה נפילי .
גיבורי וכו', האד בנות אל  וכו' באר היו הנפילי שכתוב
לספר   תכשיטי ומתנדבי כנסיות בתי  שבוני הש אנשי ה
כלי בגלות ישראל  ראשי ה עמלקי ,ש לה לעשות תורה 
לראש צריה היו נאמר ועליה ישראל לעניי וגוזלי חמס 

ב') ל"ז חדש זוהר גמילות (תיקוני לעשות  שמתרפי ה רפאי ,
תלמידי המזלזלי ה ענקי תורה, בעלי ע וצדקה חסדי

שניצוצי)חכמי כמו ד"ה בהערה  לעיל ועיי ג' ב' צ"ז זוהר וכל (תיקוני
ובני רב ערב  של   נשמת מגלגול  ה שבדור   ורשעי פני עזי
מה  ידי  על  הכל המקדש בית וחורב והצרות הגלות וכל  ,קי
הטוב מצד  צדק  גירי   שה סבור שהוא רב לערב משה שקיבל

אמרו פ"ז)שעליה את (פסחי הוא ברו הקדוש הגלה לא
מצד  ה רב הערב אבל ,גרי עליה שיתוספו אלא וכו' ישראל
פנה  כי לנו  אוי וז"ש רב, הערב של תיבות  הראשי שהוא הרע
הערב  בזמ העגל  שעשו רב  הערב ה ער"ב , צללי  ינטו כי היו

שש באו משה בושש כי שכתוב פ"ט )כמו ערב(שבת כ ג ויש
וכנגד וזעיר, רב ערב שה ערבי ב' הערבי בי וז"ש זעירא
 בי של הרע כח להתיש  וקטנה גדולה מנחה התקינו זה

א)הערבי ל "ד חדש זוהר שה(תיקוני  מפני רב  ערב   ונקראי .
החובל רב רב, נקראי ולכ בגלות הע ס"א ראשי  זוהר (תיקוני

זכריהא') שכתוב  קראתי(י"א)וכמו ולא' נוע קראתי לא
 ילדיה ואת  השפחות את  ויש במ "ש מרומז וזה ,חובלי
וילדיה  לאה  ואת ,הע ראשי שה רב הערב  ה ראשונה,
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הערב תחת כפופי  שה הטובי  האר העמי ה ,אחרוני
שה חכמי התלמידי ה אחרוני יוס ואת רחל ואת  רב,
 וכ הבית, עקרת שהיא רחל ע"ש נקראי וה מכול שפלי

יוס ע "ש ישראל חדש)נקראי זוהר י .(תיקוני  פרק שלמה  א)(אב".


לחודש יד ליו הלימוד סדר

רב הערב  בעיני ימאסו  חטא יראי זי"ע: מווילנא מהגר"א ליקוטים נז.
בגלותא ראשין דהן

בזוייה המסכ ט ')חכמת אצל (קהלת והיא בגלותא, ובפרט
כמש"כ בגלותא בזוייה והיא ,ואביוני מ "ט )העניי (סוטה

רב הערב בעיני והוא ימאסו, חטא ויראי תסרח סופרי וחכמת
חכמי התלמידי לפני רב  הערב  יהיו  וכ בגלותא, ראשי דה

נאמר  זה ועל  לבוא, ב')לעתיד  א ' ובוזי(שמואל אכבד מכבדי  כי
קי"דיקלו משפטי זוהר  ועיי ,המסכ וחכמת ד "ה ע"א , קי"א זוהר (תיקוני

( דיל נחיתו  ד "ה .ע"א,

לעשות להוראה הגיעו  שלא פי על  אף  להורות  קופצים  רב  הערב  נח .
גדול שם להם 

רב מערב בו כלולי שהיו  הנשמות בשביל  חטא הראשו אד
כל  היה השלו עליו רבינו משה וכ לחטוא, לו גרומו אינו
הערב על ג עליה מתפשט ורוחו  רבוא , ששי הדור  אותו
להיות  שרוצי רב  ערב וה טעות , לכלל בא כ ידי ועל רב,
הגיעו  שלא פי על א להורות, קופצי וה וגדול רב ש לה
טעות, לכלל  בא כעס לכלל  ובא משה עליה וכעס להוראה ,
אחד , במקו פסוקה הלכה ימצאו שלא וגר בסלע והכה
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בחרב וכו' בכברה ינוע כאשר ישראל בני  את והניעותי  ט ') (עמוס שאמר (וזה

וכו') דוד סוכת את אקי ההוא ביו וכו' עמי חטאי כל  נאמר ימותו זה ועל
ב ") יתבררו (הושע  וש וכו', המדבר והולכתיה  מפתיה אנכי הנה

אפילה, ימי בשלשה ישראל  רשעי  גדולות כל  צרות יסבלו  וש)

באריכות  בזה מ"ש ועיי ג'. כ"ז חדש זוהר תיקוני צרות, ושאר מלוחי שיאכלו

כ "א) כ ' י"ט ד והשגחה אמונה תורה בספר ביטול כל הגורמי וה
ר"ע נג"ע ונקראי הגלות , גיבורי,ואריכת , נפילי תיבות (ראשי 

ענקי) ,רפאי ,כמו עמלקי התאווה אחר הרודפי ה נפילי .
גיבורי וכו', האד בנות אל  וכו' באר היו הנפילי שכתוב
לספר   תכשיטי ומתנדבי כנסיות בתי  שבוני הש אנשי ה
כלי בגלות ישראל  ראשי ה עמלקי ,ש לה לעשות תורה 
לראש צריה היו נאמר ועליה ישראל לעניי וגוזלי חמס 

ב') ל"ז חדש זוהר גמילות (תיקוני לעשות  שמתרפי ה רפאי ,
תלמידי המזלזלי ה ענקי תורה, בעלי ע וצדקה חסדי

שניצוצי)חכמי כמו ד"ה בהערה  לעיל ועיי ג' ב' צ"ז זוהר וכל (תיקוני
ובני רב ערב  של   נשמת מגלגול  ה שבדור   ורשעי פני עזי
מה  ידי  על  הכל המקדש בית וחורב והצרות הגלות וכל  ,קי
הטוב מצד  צדק  גירי   שה סבור שהוא רב לערב משה שקיבל

אמרו פ"ז)שעליה את (פסחי הוא ברו הקדוש הגלה לא
מצד  ה רב הערב אבל ,גרי עליה שיתוספו אלא וכו' ישראל
פנה  כי לנו  אוי וז"ש רב, הערב של תיבות  הראשי שהוא הרע
הערב  בזמ העגל  שעשו רב  הערב ה ער"ב , צללי  ינטו כי היו

שש באו משה בושש כי שכתוב פ"ט )כמו ערב(שבת כ ג ויש
וכנגד וזעיר, רב ערב שה ערבי ב' הערבי בי וז"ש זעירא
 בי של הרע כח להתיש  וקטנה גדולה מנחה התקינו זה

א)הערבי ל "ד חדש זוהר שה(תיקוני  מפני רב  ערב   ונקראי .
החובל רב רב, נקראי ולכ בגלות הע ס"א ראשי  זוהר (תיקוני

זכריהא') שכתוב  קראתי(י"א)וכמו ולא' נוע קראתי לא
 ילדיה ואת  השפחות את  ויש במ "ש מרומז וזה ,חובלי
וילדיה  לאה  ואת ,הע ראשי שה רב הערב  ה ראשונה,
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הערב תחת כפופי  שה הטובי  האר העמי ה ,אחרוני
שה חכמי התלמידי ה אחרוני יוס ואת רחל ואת  רב,
 וכ הבית, עקרת שהיא רחל ע"ש נקראי וה מכול שפלי

יוס ע "ש ישראל חדש)נקראי זוהר י .(תיקוני  פרק שלמה  א)(אב".


לחודש יד ליו הלימוד סדר

רב הערב  בעיני ימאסו  חטא יראי זי"ע: מווילנא מהגר"א ליקוטים נז.
בגלותא ראשין דהן

בזוייה המסכ ט ')חכמת אצל (קהלת והיא בגלותא, ובפרט
כמש"כ בגלותא בזוייה והיא ,ואביוני מ "ט )העניי (סוטה

רב הערב בעיני והוא ימאסו, חטא ויראי תסרח סופרי וחכמת
חכמי התלמידי לפני רב  הערב  יהיו  וכ בגלותא, ראשי דה

נאמר  זה ועל  לבוא, ב')לעתיד  א ' ובוזי(שמואל אכבד מכבדי  כי
קי"דיקלו משפטי זוהר  ועיי ,המסכ וחכמת ד "ה ע"א , קי"א זוהר (תיקוני

( דיל נחיתו  ד "ה .ע"א,

לעשות להוראה הגיעו  שלא פי על  אף  להורות  קופצים  רב  הערב  נח .
גדול שם להם 

רב מערב בו כלולי שהיו  הנשמות בשביל  חטא הראשו אד
כל  היה השלו עליו רבינו משה וכ לחטוא, לו גרומו אינו
הערב על ג עליה מתפשט ורוחו  רבוא , ששי הדור  אותו
להיות  שרוצי רב  ערב וה טעות , לכלל בא כ ידי ועל רב,
הגיעו  שלא פי על א להורות, קופצי וה וגדול רב ש לה
טעות, לכלל  בא כעס לכלל  ובא משה עליה וכעס להוראה ,
אחד , במקו פסוקה הלכה ימצאו שלא וגר בסלע והכה
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.ופירוקי בקושיות  טיפי  טיפי המי כ"חויצאו בראשית אור (יהל

בגינייהו ) ומשה ד "ה .ע"ב,

רב מהערב הן שבדור ורשעים פנים עזי כל נט .

קיבול  ידי על הכל הצרות  וכל המקדש בית  וחורב הגלות כל
ורשעי פני עזי וכל רב, לערב  השלו עליו רבינו משה

גלגו  שה  דילהו מנשמתי לומר רצונו  מנהו ה ל שבדור 
בגמרא שאמרו  וזה ע"ב)דילהו ל "ב קאתי .(ביצה רב  מערב הני

ועלייהו ) ד"ה  ע "א, צ"ז  זוהר .(תיקוני

דמשיחא בעקבתא עכשיו הם דורות  מתתקע"ד  רוב  ס.

 ומחריב עולמות  בונה היה שבה דורות תתקע"ד מאות רוב
ואמרו  יסגי, חוצפא דמשיחא בעקבתא הימי בסו עכשיו הוא

ע "א) י"ד  רב.(חגיגה הערב וה שבדור פני עזי  זוהרשה (תיקוני

ע "א) ג' ד"צ ספר ועיי ממלל, ודא ד"ה  ע "א, כ"ז  .חדש

יהיה לא - רב  הערב  מיני חמשה ביאור זי"ע: מווילנא הגר"א סא .
העולם מן שיעברו  עד  הגאולה 

ב' הרע, לשו ובעלי מחלוקת בעלי א ' רב ערב  מיני חמשה
שמראי הרמאי ג ' וכדומה, זנות כמו התאווה אחר הרודפי
,הממו אחר הרודפי ד' .של לב ואי כצדיקי עצמ
הנקראי וה ,כול כנגד  המחלוקת כי תחילה והמחלוקת
נאמר  ועליה ,העול מ שיעברו עד בא דוד  ב  ואי עמלקי

י"ט ) כ"ה בזוהר .(דברי כמבואר עמלק  זכר  את (אדרת תמחה

(דברי פרשת .אליהו ,

רב ערב מיני מחמשה  ביאור  עוד  מהנ"ל: עוד  סב .

 וה ישראל  לעניי  וגוזלי בגלותא, ישראל  דבני  רישי עמלקי
ונפרד במצרי ונצטרפו ,דילהו  ונשמתי המבול  דדור מסטרא 
 נשמת נתערבו השלו עליו משה לו קביל  וכד  רב , בערב  הרע
דדור  מסטרא וה הרביעי , גלות הזה הגלות והוא בישראל ,

לחודש יד ליו הלימוד 73סדר | אחרא והסטרא רב הערב מנהיגי 

גיבורי והנפילי ד')הפלגה ו, דכל (בראשית הש אנשי  ה
רפאי ש לעשות בשביל עובדיהו(ש)רוצי שאינ ה

ענקי תורה בעלי ע וצדקה חסד גמילות  (ש)לעשות 

.חכמי בתלמידי המזלזלי(עמלקי ד"ה ע"ב , צ"ז זוהר .(תיקוני 

זה - עמלק משורש  המה ישראל  על  חמס כלי העומדים אותן סג.
הרע מן הטוב  להפריד  הבירור  גמר

ע"א ס"ז ד בשלח בזוהר שכתוב מה כ ג  תתבונ ומעתה
 ל לית לעלמא דאתיי דרי בכל  ודרא דרא בלכ יהודא א"ר

בי זרעא מההוא  בהו דלית  בהו דר אגח הוא ברי וקודשא שא
דור  בכל  ישראל  על רעות עצמות היועצי כל כי עכ"ל קרבא
והוא מהדעת בא העצה הנה ,במלכות אומה ובכל ודור
 וכ עמלק שורש הוא אשר א' דסטרי מהדעת והוא מהדעת
על  חמס כלי העומדי כל ג אשר בראשית בזוהר אומר גזרו
ה בקרבינו אשר רב הערב כתות  בתראי  בדרי ישראל
עמלק  משורש מה ה  אפיקורסי מוסיר מיני יושבי
בדור  אמרו אשר והמה דע"ת  בגימ' ר"ב ער"ב דס"א הדע "ת

האיש מש "ה זה כי  דקדושה)המדבר וכו'.(דעת ידענ"ו לא

הללו בדורות תראה כאשר  הקורא ידיד דמשיחא)והנה (עיקבתא

 דקיימי  אות וג האפיקורסות, נתרבה הרבי בעוונותינו אשר
רעות  בעצות  מעליה עור את  לפשוט ישראל על  חמס כלי
זה  דהנה משיחא לרגלי תצפה הנה וד "ל, ,טובי לא בחוקי
הרבי בעוונותינו אשר הר "ע מ הטו"ב להפריד  הבירור גמר
יוגמר  וכאשר שנתהווה, מה נתהווה ורע טוב  הדע"ת ע ידי  על
יאחר. ולא צדקינו משיח יבוא  בא הנה בימינו , במהרה הבירור
והרב מדברי עוד עיי לה' מלחמה ג' מאמר  אדר חודש מאמרי  יששכר  (בני

י"ד ) אות כ"ג פרק לקמ  העני בזה .הקדוש
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אכלו שלא באכילה רב הערב מן מופרשין ישראל שהיו  מחמת  סד .
- העגל את  עשו לכך  עצמן בפני  שהתפללו  ובתפלה א ', מאכל 
בפני  המדרש  בית  להם ויעשו מאתם  להתפרד  לדורות  לזה התיקון
למנהיג  מתאוים רב  הערב  - ביחד עמהם לאכול לא גם עצמן ,
כסף בשביל ומתמנים - ובתפלה במאכל תמיד  עמהם שיהיה 
חסרונם למלאות הרבנות  ידי על  וזהב  כסף  אוספים  גם - שנותנים 
מעמיד רק אחד  כל את  מפתה שאינו  התחכם מ"ם הסמ"ך  -
העם כל נכשלים זה ידי  ועל דיליה מכת  ציבור ושליח שוחטים

ובתפלה בטריפות 

בזוהר דמבואר לי  וע"ב)ונראה ע"א קצ "א תשא ע(כי  דישראל 
יונס  אנשי שני שה רב ערב רק העגל  את עשו לא קודש
גדולה  מנחה שהוא ולמעלה משש חרשי דעבדי ויומברוס
 חפיי במדבר יקר ענני  כל  חכמי ותלמיד וכו' רב ערב שנקרא
וכל  רב וערב יומ לפניה הול וה' שנאמר לחוד  לישראל רק 
וקרא רב ערב ולא המ אכלו ישראל  ותו  וכו ' לבר הוו  בעירי
וכו' אחרא ולא ישראל בני  המ את  אכלו ישראל ובני  אכריז
בכללא ונהוי חדא עמא כלנא נהא או ואמרו קמו והשתא
לפנינו  ילכו אשר שאמרו וזה  וכו' דיה  מא  לו יהא או  עמכו
 ואהר וכו' קדישא בעמא ישתתפו דאלו ושלו חס  אהר א'
עמה בלבא אשתתפו מישראל סגיאי אלא אתכווי לטב

יעויי"ש . וכו' לבררא איצטרי משה אתא  כ  ובגי

רב ערב  מ  ומופרשי  נבדלי ישראל שהיו לפי מזה העולה
לאכול  שלא וג א' מאכל   אוכלי היו שלא באכילה גווני בתרי
במי תמיד זו מלחמה זר  ולא ראו עיני וכאשר  שלנו, מאכל 
עצמו  בפני  במני להתפלל  פרוש ולהיות להתקדש שרוצה
אנשי מצות שעושי בציבור  להתפלל  אפשר שאי מאחר 
אכשרי לא  אכילה  ובעני בזה, כיוצא טעמי וכמה מלומדה
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ואינו  שחיטה בהלכות  בקי שאינו  אפילו שוחטי שהכל דרא
הפוסקי שהזהירו הקדושי רבותינו נגד והוא שמי ירא
ובפרט ,מרבי ה ' את ירא  השוחט שיהיה ואחרוני ראשוני
כוונתו  לפי שהוא  הסכי בדיקת  והרגשת מישוש חוש  בעני

יונה רבינו שכתוב  וכמו הלב, דעהיראת יורה  ערו  בשולח (הובא

שחיטה) יעויי"ש .הלכות

 אינ הרבה כי לו יאמר קדוש העול ממאכלי  הפורש  ובוודאי
ממנו, מסתעפי דיני שהרבה ושטיפה מליחה  בהלכות  בקיאי
לנשי מליחה הלכות דורשי מוכיחי כמה היו ובזמנינו
יסב לא להתקדש  שרוצה מי ובוודאי עתה, כ ולא בפרטות
של"ה  בעל לתלמידו הזהיר מוהרש "ל וכאשר  ,במסיבת

מכל  יותר קדושה)במאכל אות האותיות שער  וכ (בשל "ה .ש יעויי
 יצטר שלא הרע היצר התחכ עתה כי  אחד  מחכ שמעתי
ללכוד עצמו כל רק ויחיד יחיד  כל ברשתו וללכוד  לפתות ליל
בעיר  שוחט שמעמיד  והוא בו , נכשלי רבי אשר היחיד  את
נלכדי וכול ,לרבי טריפות המאכיל דיליה מסטרא אחד 
לאבינו  ישראל בי סרסור שהוא "הש וכ זה, עבור ברשתו

הזהירו ורבותינו ,חובת ידי  רבי להוציא ט"ז שבשמי (תענית

המובחר ע "א) " הש שיהיה ואחרוני ראשוני בפסוקי
 להארי ואי כנודע. שבע הגרוע שבוחרי עתה כ ולא שבע

"הרמב שכתוב  כמו  לעשות צרי ובוודאי פרקבזה, דעות (הלכות

א') הלכה שראה ו' ואהר ,ש יעויי וכו' מדבר  מלו יתנני מי עד 
ישראל  ע למשו כדי ישראל ע להתערב כוונת רוע
ומזה  וכו', קדישא עמא ע  ישתתפו א אמר לכ , למדריגת

שעשו העגל  בסנהדרי יצא שכתוב וכמו זהב אלוקי רב הערב
קמא ע"ב)בפרק  ז' ד) דע הא זהב, אלוקי אתי תעשו מלא

ופירש זהב , בשביל הבא אלוקי אשי א"ר אלא בתמיה שרי
 מתמני שה עשו רעות  שתי כי  וז "ל אופני שני מוהרש"א
על  וכס זהב  לאסו  שרוצי וג לשררה שנתנו זהב בשביל
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יונס  אנשי שני שה רב ערב רק העגל  את עשו לא קודש
גדולה  מנחה שהוא ולמעלה משש חרשי דעבדי ויומברוס
 חפיי במדבר יקר ענני  כל  חכמי ותלמיד וכו' רב ערב שנקרא
וכל  רב וערב יומ לפניה הול וה' שנאמר לחוד  לישראל רק 
וקרא רב ערב ולא המ אכלו ישראל  ותו  וכו ' לבר הוו  בעירי
וכו' אחרא ולא ישראל בני  המ את  אכלו ישראל ובני  אכריז
בכללא ונהוי חדא עמא כלנא נהא או ואמרו קמו והשתא
לפנינו  ילכו אשר שאמרו וזה  וכו' דיה  מא  לו יהא או  עמכו
 ואהר וכו' קדישא בעמא ישתתפו דאלו ושלו חס  אהר א'
עמה בלבא אשתתפו מישראל סגיאי אלא אתכווי לטב

יעויי"ש . וכו' לבררא איצטרי משה אתא  כ  ובגי

רב ערב  מ  ומופרשי  נבדלי ישראל שהיו לפי מזה העולה
לאכול  שלא וג א' מאכל   אוכלי היו שלא באכילה גווני בתרי
במי תמיד זו מלחמה זר  ולא ראו עיני וכאשר  שלנו, מאכל 
עצמו  בפני  במני להתפלל  פרוש ולהיות להתקדש שרוצה
אנשי מצות שעושי בציבור  להתפלל  אפשר שאי מאחר 
אכשרי לא  אכילה  ובעני בזה, כיוצא טעמי וכמה מלומדה
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ואינו  שחיטה בהלכות  בקי שאינו  אפילו שוחטי שהכל דרא
הפוסקי שהזהירו הקדושי רבותינו נגד והוא שמי ירא
ובפרט ,מרבי ה ' את ירא  השוחט שיהיה ואחרוני ראשוני
כוונתו  לפי שהוא  הסכי בדיקת  והרגשת מישוש חוש  בעני

יונה רבינו שכתוב  וכמו הלב, דעהיראת יורה  ערו  בשולח (הובא

שחיטה) יעויי"ש .הלכות

 אינ הרבה כי לו יאמר קדוש העול ממאכלי  הפורש  ובוודאי
ממנו, מסתעפי דיני שהרבה ושטיפה מליחה  בהלכות  בקיאי
לנשי מליחה הלכות דורשי מוכיחי כמה היו ובזמנינו
יסב לא להתקדש  שרוצה מי ובוודאי עתה, כ ולא בפרטות
של"ה  בעל לתלמידו הזהיר מוהרש "ל וכאשר  ,במסיבת

מכל  יותר קדושה)במאכל אות האותיות שער  וכ (בשל "ה .ש יעויי
 יצטר שלא הרע היצר התחכ עתה כי  אחד  מחכ שמעתי
ללכוד עצמו כל רק ויחיד יחיד  כל ברשתו וללכוד  לפתות ליל
בעיר  שוחט שמעמיד  והוא בו , נכשלי רבי אשר היחיד  את
נלכדי וכול ,לרבי טריפות המאכיל דיליה מסטרא אחד 
לאבינו  ישראל בי סרסור שהוא "הש וכ זה, עבור ברשתו

הזהירו ורבותינו ,חובת ידי  רבי להוציא ט"ז שבשמי (תענית

המובחר ע "א) " הש שיהיה ואחרוני ראשוני בפסוקי
 להארי ואי כנודע. שבע הגרוע שבוחרי עתה כ ולא שבע

"הרמב שכתוב  כמו  לעשות צרי ובוודאי פרקבזה, דעות (הלכות

א') הלכה שראה ו' ואהר ,ש יעויי וכו' מדבר  מלו יתנני מי עד 
ישראל  ע למשו כדי ישראל ע להתערב כוונת רוע
ומזה  וכו', קדישא עמא ע  ישתתפו א אמר לכ , למדריגת

שעשו העגל  בסנהדרי יצא שכתוב וכמו זהב אלוקי רב הערב
קמא ע"ב)בפרק  ז' ד) דע הא זהב, אלוקי אתי תעשו מלא

ופירש זהב , בשביל הבא אלוקי אשי א"ר אלא בתמיה שרי
 מתמני שה עשו רעות  שתי כי  וז "ל אופני שני מוהרש"א
על  וכס זהב  לאסו  שרוצי וג לשררה שנתנו זהב בשביל
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עד וכו' רבותינו באו וכבר וכו ', חסרונ למלאות  הרבנות ידי
ג')ובירושלמי הלכה  ג' פרק  ביכורי) לאילי מיקל  מנא ר' אמר

 קורי אי זהב אלוקי עליהו קרא אמי ר ' בכספא  דמתניתי
חמור  של כמרדעת שעליו והטלית בפניו,  עומדי  ואי רבי אותו

יעויי"ש . וכו'


לחודש טז   ליו הלימוד סדר

בכל סה. נוהגת והיא במדבר  היה שהיא הנ"ל פרשה יוב ובזה
בושש כי  הע וירא וז"ש בימינו , במהרה משיחנו ביאת עד  זמ
המוני הנהגת בעני ולדורות  ההוא  בזמ מוסר רמז שהוא משה
ה' ועבודת  בתורת העוסק הדור ראשי כשירי שיש רבניה ע
חכ תלמיד סעודת  זמ הוא שאז ביו שעות  שש  עד 

דשבת  קמא בפרק  שאמרו כמו לכול וכמו (יו"ד )המאוחר
ודור  דור בכל כ דעיה דור שהיה דורו לכל ראש  משה שהיה 
,השלו עליו רבינו משה מניצוצי  ה הכשירי שבה הראש

בתיקוני שכתבו רע"ג וכמו  ברע"מ  עקב פרשת זוהר ועיי סט , תיקו)

זכו'ע "א) שיהיה הוא שהיה מה  וז "ש א')ובמדרש  וכ"כ (קהלת
נקרא דעה לו שיש מי בל"ת  וג וגו' רגלי אל מאות שש בל"ת
הוא ג כי דור בכל היא  כ משה של בדורו היה וכאשר משה
וירא וז"ש ,בכתבי שכתוב כמו ודור דור בכל שיש רב הערב
לפקח לבוא שהוא שבעיר כשר שהרב משה בשש כי הע
שהיה  בהתבודדות עוסק שעדיי שש בא כי  ג הקהל בעסק 
אלוקי לנו עשה ואמרו בתערומת קמו מיד  לזה אז  צרי הזמ
תמיד עוסק שהוא מנהיג בלא  כבירה אנחנו כי לפנינו שילכו
וכאשר  רועה , בלא כצא העיר  בני ואנחנו ה ', מלאכת  במלאכתו
וביארו  למנהיג , אנו  וצריכי השררה, לפני מסירה  היה בזמנינו
ורצה  לו היה מה ידענו לא האיש משה זה כי ואמרו דבריה
עתה  מנהיג להיות  בגוברי גבר איש שהיה משה זה כי לומר
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בבדידה, לבחור אחרת דר שלקח לו היה מה ידענו לא
לה  ראוי אינו כיומעתה כ אחר  יבוא כי ג לנו ומנהיג  רב יות

ובתפלה  במאכל  א' בכללות  עמו שנהיה כזה לראש אנו צריכי
 שאי מה לפנינו ילכו אשר וז "ש עת , בכל ממנו יפרוש שלא
ובאכילת  יקר  ענניי  ידי על ממנו נפרדי שה וישראל משה כ
בפני מני יחידי אנשי ע שעושה ידי על לדורות  והרמז  וכו '  מ
סיבה  היה שזה כלל במסיבה עמה אוכל אינו וג עצמו,
 וכ הנ"ל , בזוהר שכתוב  וכמו זהב, עגל לעשות רב לערב
על  שנתמנה זהב  אלוקי שהיא זהב עגל יצא זה  מצד לדורות
 שידוכי עושה בידו סיפק וכשאי זהב, בשביל השררה פי

הש"ס פירוש  ששמעתי וכמו ע "א)בעיר, ה' רבכ(בכורות משה
רבוא ס' ע להתחת כדי נפשות  שגונב קוביוסטוב  או גנב
אשר  וז"ש בעיר, הרבני ה רבי עתה הכי ומשו וכו' ישראל

הרבה לאלקות שאיוו לפנינו ע "א)ילכו ס "ג ד שהוא(סנהדרי
ומצד ומריבות, קטטות  נעשה זה שמצד  עד  והמחותני הרב
שברחמי עד מהעיר תורה שנסתלקה הלוחות  נשתברו זה
להראותו  כדי  לעפר העגל  וטח משה את ושלח חזר  השי "ת
ובדק  לרב אותו וקבלו  וחזרו לפניו  שילכו א ממש, בו  שאי

ע "א)כסוטות מ "ד  ד זרה זה (עבודה אחרי  עיי כסוטות ופירוש
מתו  שמה הרע  מ הטוב ונתברר  היטיב ותבי סוטה, במצות

בהדרוק מה במגיפה  מה ע"ב)בחרב  ס"ו  ד ובסו(יומא
 משכ לעשות  וצוה  לישראל ונמחל  בתפלה משה שכשעמד
בזוהר  שכתוב וכמו רב, מערב ולא לבד  ישראל  של   מכס

ע"ב) קצ"ה  קחו (ויקהל ישראל בני עדת  כל את משה ויקהל 
ליחידי המדרש  בית שיעשו לדורות והרמז וגו' תרומה מאתכ
בכללות  שיהיו  אפשר אי כי ע מהמוני  נפרדי שיהיו ישראל
הי וכאשר בזה, להתרע תחילה שקלקלו מה תיקו והיא  א'

לבד. ישראל  ועזרת כהני עזרת  הוי במקדש  בדיד הכותב (ואני

בה "מ לעשות צוה  האיש זה דווקא למה  ומרומז לסיפא מרישא הנ"ל עובדא

גראד ) נשא.בשארי פרשת יוס יעקב ת"ס )(תולדות ד.
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עד וכו' רבותינו באו וכבר וכו ', חסרונ למלאות  הרבנות ידי
ג')ובירושלמי הלכה  ג' פרק  ביכורי) לאילי מיקל  מנא ר' אמר

 קורי אי זהב אלוקי עליהו קרא אמי ר ' בכספא  דמתניתי
חמור  של כמרדעת שעליו והטלית בפניו,  עומדי  ואי רבי אותו

יעויי"ש . וכו'


לחודש טז   ליו הלימוד סדר

בכל סה. נוהגת והיא במדבר  היה שהיא הנ"ל פרשה יוב ובזה
בושש כי  הע וירא וז"ש בימינו , במהרה משיחנו ביאת עד  זמ
המוני הנהגת בעני ולדורות  ההוא  בזמ מוסר רמז שהוא משה
ה' ועבודת  בתורת העוסק הדור ראשי כשירי שיש רבניה ע
חכ תלמיד סעודת  זמ הוא שאז ביו שעות  שש  עד 

דשבת  קמא בפרק  שאמרו כמו לכול וכמו (יו"ד )המאוחר
ודור  דור בכל כ דעיה דור שהיה דורו לכל ראש  משה שהיה 
,השלו עליו רבינו משה מניצוצי  ה הכשירי שבה הראש

בתיקוני שכתבו רע"ג וכמו  ברע"מ  עקב פרשת זוהר ועיי סט , תיקו)

זכו'ע "א) שיהיה הוא שהיה מה  וז "ש א')ובמדרש  וכ"כ (קהלת
נקרא דעה לו שיש מי בל"ת  וג וגו' רגלי אל מאות שש בל"ת
הוא ג כי דור בכל היא  כ משה של בדורו היה וכאשר משה
וירא וז"ש ,בכתבי שכתוב כמו ודור דור בכל שיש רב הערב
לפקח לבוא שהוא שבעיר כשר שהרב משה בשש כי הע
שהיה  בהתבודדות עוסק שעדיי שש בא כי  ג הקהל בעסק 
אלוקי לנו עשה ואמרו בתערומת קמו מיד  לזה אז  צרי הזמ
תמיד עוסק שהוא מנהיג בלא  כבירה אנחנו כי לפנינו שילכו
וכאשר  רועה , בלא כצא העיר  בני ואנחנו ה ', מלאכת  במלאכתו
וביארו  למנהיג , אנו  וצריכי השררה, לפני מסירה  היה בזמנינו
ורצה  לו היה מה ידענו לא האיש משה זה כי ואמרו דבריה
עתה  מנהיג להיות  בגוברי גבר איש שהיה משה זה כי לומר
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בבדידה, לבחור אחרת דר שלקח לו היה מה ידענו לא
לה  ראוי אינו כיומעתה כ אחר  יבוא כי ג לנו ומנהיג  רב יות

ובתפלה  במאכל  א' בכללות  עמו שנהיה כזה לראש אנו צריכי
 שאי מה לפנינו ילכו אשר וז "ש עת , בכל ממנו יפרוש שלא
ובאכילת  יקר  ענניי  ידי על ממנו נפרדי שה וישראל משה כ
בפני מני יחידי אנשי ע שעושה ידי על לדורות  והרמז  וכו '  מ
סיבה  היה שזה כלל במסיבה עמה אוכל אינו וג עצמו,
 וכ הנ"ל , בזוהר שכתוב  וכמו זהב, עגל לעשות רב לערב
על  שנתמנה זהב  אלוקי שהיא זהב עגל יצא זה  מצד לדורות
 שידוכי עושה בידו סיפק וכשאי זהב, בשביל השררה פי

הש"ס פירוש  ששמעתי וכמו ע "א)בעיר, ה' רבכ(בכורות משה
רבוא ס' ע להתחת כדי נפשות  שגונב קוביוסטוב  או גנב
אשר  וז"ש בעיר, הרבני ה רבי עתה הכי ומשו וכו' ישראל

הרבה לאלקות שאיוו לפנינו ע "א)ילכו ס "ג ד שהוא(סנהדרי
ומצד ומריבות, קטטות  נעשה זה שמצד  עד  והמחותני הרב
שברחמי עד מהעיר תורה שנסתלקה הלוחות  נשתברו זה
להראותו  כדי  לעפר העגל  וטח משה את ושלח חזר  השי "ת
ובדק  לרב אותו וקבלו  וחזרו לפניו  שילכו א ממש, בו  שאי

ע "א)כסוטות מ "ד  ד זרה זה (עבודה אחרי  עיי כסוטות ופירוש
מתו  שמה הרע  מ הטוב ונתברר  היטיב ותבי סוטה, במצות

בהדרוק מה במגיפה  מה ע"ב)בחרב  ס"ו  ד ובסו(יומא
 משכ לעשות  וצוה  לישראל ונמחל  בתפלה משה שכשעמד
בזוהר  שכתוב וכמו רב, מערב ולא לבד  ישראל  של   מכס

ע"ב) קצ"ה  קחו (ויקהל ישראל בני עדת  כל את משה ויקהל 
ליחידי המדרש  בית שיעשו לדורות והרמז וגו' תרומה מאתכ
בכללות  שיהיו  אפשר אי כי ע מהמוני  נפרדי שיהיו ישראל
הי וכאשר בזה, להתרע תחילה שקלקלו מה תיקו והיא  א'

לבד. ישראל  ועזרת כהני עזרת  הוי במקדש  בדיד הכותב (ואני

בה "מ לעשות צוה  האיש זה דווקא למה  ומרומז לסיפא מרישא הנ"ל עובדא

גראד ) נשא.בשארי פרשת יוס יעקב ת"ס )(תולדות ד.
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הסטרא של  רועים יש זי"ע: מברסלב  נחמן רבינו  הקדוש הרב  סו .
על הוא מלכותם עיקר  - שיעבודייהו  לתחות  אנשים וכופין אחרא
לעמוד עזות ידי על כן גם הוא מהם להנצל והעצה עזות , ידי

עזותם נגד 

אלא הקדושה, של כלליות שה ,הרועי לאלו  לבוא אפשר ואי
לברכה זכרונו רבותינו כמאמר עזות, ידי ה')על פרק הוי(אבות

כ  כנמר, שכתובעז ט"ו )מו קדש,(שמות נוה  אל   בעז נחלת
של  רועי יש כי הקדושה, לתו נכנסי עזות ידי על היינו
אנשי וכופי הדור, מפורסמי   כ ג וה אחרא, הסטרא
עזות  כי עזות, ידי על הוא מלכות ועיקר שיעבודייהו, לתחות

תנא בלא ע "א)מלכותא ק"ה  סנהדיר),בעזות ככלבי וה ,
הדור  פני   וה ,רועי המה נפש עזי  והכלבי נ"ו ישעיה בבחי'

הכלב ע"ב)כפני  מ "ט  מתחת (סוטה  מה להנצל  כדי כ ועל ,
ואז  ,עזות נגד לעמוד עזות , ידי על  רק אפשר אי   ממשלת

הקדושה.  לתו שנכנס ,קדש נוה אל  בעז מוהר" נהלת  (ליקוטי

(חות בתו חות כ"ב, סימ .ח "א


לחודש יז   ליו הלימוד סדר

כלל קיום לו אין אך  שעה, לפי ותקיף  גדול הוא  - דקליפה רב  יש סז.
ונאבד כלה ולבסוף 

 מקבלי  מאי ובוז, בגאווה עתק  צדיק  על  הדוברי רשעי א
והוא דקליפה, רב  שיש דע א ,החיסרו להשלי הרוח ה

בעשו שכתוב  כמו עשו, ל"ג)בחי' בחי'(בראשית והוא רב לי יש
ל"ו ) בחי'(ש עשו, רברבי  אונקלו  שתרגו וכמו עשו, אלופי

רוח בחי' והוא הרוח, הרשעי  מקבלי ומה דקליפה, הרב
איש אחי עשו ה כ"ז  ש שכתוב כמו הסערה רוח הטומאה
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רוח כמו שעה, לפי  ותקי גדול  שלה הרוח  כ ועל שעיר,
כ ועל  בשעתו, גדול שהוא יו"ד )סערה יפיח(תהלי צורריו כל

שהוא פיו רוח בחי ' דיי  על עליה שמתגבר דייקא, יפיח ,בה
ומסער  ונאבד, כלה ולסו כלל, קיו לו  שאי א בשעתו , גדול

שכתוב  וכמו ונשמתיה, ז')גופיה  פניו (דברי אל  לשונאיו ומשל
דהיינו  לו, שנמש  החסרו שלימות לשו ומשל להאבידו,
כמו  הרוח, בחי' הוא פניו כי פניו, אל וזהו הרוח, אריכת בחי'

ג')שכתוב  החוט(ישעיה זה ב ענתה פניה ק"כ.)הכרת (יבמות

כל  ,חיי נשמת  באפיו ויפח שכתוב כמו מהרוח, בחי ' שהוא
שהוא א כי להאבידו, הוא א באפיו, חיי רוח נשמת אשר

בחי' וזהו כנ"ל, נאבד  לסו שעה, לפי  פ גדול  תענית רק(ירושלמי

א') הלכה בבחי'ב' הוא הנשימה, הרוח כי ,לרשעי אפי אר
שעה  שלפי א כי  דיליה, וגבי  אפי ' מארי והיינו ,אפי אר
כנ:ל  דיליה גבי  לסו א אפיה, מארי בחי' ,ותקי גדול הרוח

ישראל נקראי כ נ"ד )ועל עכשיו (ישעיה ה כי סוערה, עניה
הדבוק  א הנ"ל, סערה רוח בחי  שעיר, איש עשו ממשלת  תחת 
והרב מהצדיק  , החסרו שלימות ,חיי הרוח מקבל  ,בצדיקי

זהב)דקדושה. מנורת ראיתי ח', סימ ח"א " מוהר .(ליקוטי

ששורשם יתרחמי ישראל מזרע הנולדים אף  החמה: האור סח .
הגלגול סוד  פי על והוא  מהרמב "ם גם  מבואר כן - מעמלק 

בראשית פרשת הקדוש בזוהר דכתיב  מה פי ע "א)על כ"ה ד)

בגלותא דאשתארו  ומאינו וכו' רב בערב  אינו  מינו חמש
 אינו אלי וכו' חמס כלי ישראל על  קיימי  אינו וכו' רביעאה
 אלי עמלק זכר את תמחה הקדוש בזוהר אמרו ועוד ,עמלקי
באלו  דא החמה באור וביאר בישראל, מעורבי רב ערב
מסטרא נשמותיה ששורש יתרמי  ישראל  מזרע הנולדי
וכבר  ,תימ באגרת ז"ל  "הרמב מ "ש ביארתי וכבר דעמלק ,
שה סיני, הר  על  שעמד מי  שכל  יתבר הבורא הבטיחנו
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הסטרא של  רועים יש זי"ע: מברסלב  נחמן רבינו  הקדוש הרב  סו .
על הוא מלכותם עיקר  - שיעבודייהו  לתחות  אנשים וכופין אחרא
לעמוד עזות ידי על כן גם הוא מהם להנצל והעצה עזות , ידי

עזותם נגד 

אלא הקדושה, של כלליות שה ,הרועי לאלו  לבוא אפשר ואי
לברכה זכרונו רבותינו כמאמר עזות, ידי ה')על פרק הוי(אבות

כ  כנמר, שכתובעז ט"ו )מו קדש,(שמות נוה  אל   בעז נחלת
של  רועי יש כי הקדושה, לתו נכנסי עזות ידי על היינו
אנשי וכופי הדור, מפורסמי   כ ג וה אחרא, הסטרא
עזות  כי עזות, ידי על הוא מלכות ועיקר שיעבודייהו, לתחות

תנא בלא ע "א)מלכותא ק"ה  סנהדיר),בעזות ככלבי וה ,
הדור  פני   וה ,רועי המה נפש עזי  והכלבי נ"ו ישעיה בבחי'

הכלב ע"ב)כפני  מ "ט  מתחת (סוטה  מה להנצל  כדי כ ועל ,
ואז  ,עזות נגד לעמוד עזות , ידי על  רק אפשר אי   ממשלת

הקדושה.  לתו שנכנס ,קדש נוה אל  בעז מוהר" נהלת  (ליקוטי

(חות בתו חות כ"ב, סימ .ח "א


לחודש יז   ליו הלימוד סדר

כלל קיום לו אין אך  שעה, לפי ותקיף  גדול הוא  - דקליפה רב  יש סז.
ונאבד כלה ולבסוף 

 מקבלי  מאי ובוז, בגאווה עתק  צדיק  על  הדוברי רשעי א
והוא דקליפה, רב  שיש דע א ,החיסרו להשלי הרוח ה

בעשו שכתוב  כמו עשו, ל"ג)בחי' בחי'(בראשית והוא רב לי יש
ל"ו ) בחי'(ש עשו, רברבי  אונקלו  שתרגו וכמו עשו, אלופי

רוח בחי' והוא הרוח, הרשעי  מקבלי ומה דקליפה, הרב
איש אחי עשו ה כ"ז  ש שכתוב כמו הסערה רוח הטומאה
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רוח כמו שעה, לפי  ותקי גדול  שלה הרוח  כ ועל שעיר,
כ ועל  בשעתו, גדול שהוא יו"ד )סערה יפיח(תהלי צורריו כל

שהוא פיו רוח בחי ' דיי  על עליה שמתגבר דייקא, יפיח ,בה
ומסער  ונאבד, כלה ולסו כלל, קיו לו  שאי א בשעתו , גדול

שכתוב  וכמו ונשמתיה, ז')גופיה  פניו (דברי אל  לשונאיו ומשל
דהיינו  לו, שנמש  החסרו שלימות לשו ומשל להאבידו,
כמו  הרוח, בחי' הוא פניו כי פניו, אל וזהו הרוח, אריכת בחי'

ג')שכתוב  החוט(ישעיה זה ב ענתה פניה ק"כ.)הכרת (יבמות

כל  ,חיי נשמת  באפיו ויפח שכתוב כמו מהרוח, בחי ' שהוא
שהוא א כי להאבידו, הוא א באפיו, חיי רוח נשמת אשר

בחי' וזהו כנ"ל, נאבד  לסו שעה, לפי  פ גדול  תענית רק(ירושלמי

א') הלכה בבחי'ב' הוא הנשימה, הרוח כי ,לרשעי אפי אר
שעה  שלפי א כי  דיליה, וגבי  אפי ' מארי והיינו ,אפי אר
כנ:ל  דיליה גבי  לסו א אפיה, מארי בחי' ,ותקי גדול הרוח

ישראל נקראי כ נ"ד )ועל עכשיו (ישעיה ה כי סוערה, עניה
הדבוק  א הנ"ל, סערה רוח בחי  שעיר, איש עשו ממשלת  תחת 
והרב מהצדיק  , החסרו שלימות ,חיי הרוח מקבל  ,בצדיקי

זהב)דקדושה. מנורת ראיתי ח', סימ ח"א " מוהר .(ליקוטי

ששורשם יתרחמי ישראל מזרע הנולדים אף  החמה: האור סח .
הגלגול סוד  פי על והוא  מהרמב "ם גם  מבואר כן - מעמלק 

בראשית פרשת הקדוש בזוהר דכתיב  מה פי ע "א)על כ"ה ד)

בגלותא דאשתארו  ומאינו וכו' רב בערב  אינו  מינו חמש
 אינו אלי וכו' חמס כלי ישראל על  קיימי  אינו וכו' רביעאה
 אלי עמלק זכר את תמחה הקדוש בזוהר אמרו ועוד ,עמלקי
באלו  דא החמה באור וביאר בישראל, מעורבי רב ערב
מסטרא נשמותיה ששורש יתרמי  ישראל  מזרע הנולדי
וכבר  ,תימ באגרת ז"ל  "הרמב מ "ש ביארתי וכבר דעמלק ,
שה סיני, הר  על  שעמד מי  שכל  יתבר הבורא הבטיחנו
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על  שבא מה בכל השלו עליו רבינו משה בנבואת  מאמיני
שכל  לדעת יש  לפיכ וכו ', עול עד  בניה ובני ובניה ה ידו,
מזרע שאינו ההוא , במעמד הנתונה הדת מדר שנטה מי
כל  על לברכה  זכרונ רבותינו אמרו  וכ ,הה האנשי
עכ"ל, סיני הר על אבותיו עמדו לא בנבואה, המסתפק 
לכשרי מוחזקי שאבותיו לפעמי יתרמי  הרי ולכאורה
סיני, הר על עמדו שלא לומר אפשר  ואי ,ומיוחסי וצדיקי
הפסוק  על  נצבי בפרשה ז "ל  "הרמב דברי פי על  יתבאר אכ
לא מתוק משורש וזלה"ק  ולענה ראש פורה שורש  בכ יש  פ
מודה  יוליד  לא הנכבד  הש  ע של לבבו אשר וכל מר, יצא
אמת  כי , פרי ב והוליד הכתוב מ בזה עלי תקשה ואל  בה ,
על  "והש והרקנטי עכ"ל , בו לפרש אוכל לא  גדול וסוד  הדבר
הקודמי שבגלגולי ר "ל הגלגול, סוד שהוא סודו גילו התורה
בחי' ינמש ומש רב ,ד  מערב  ואבותיה נשמותיה שורש
 דר ועל , ושלו חס זרה בעבודה מודה להיות אליו רעה נפש
שנטה  מי שכל במ "ש  ז"ל "הרמב דברי כ ג יתבאר זה
,הה אנשי מזרע שאינו סיני הר במעמד הנתונה הדת מדר
אבל  ,ומיוחסי כשרי אנשי מזרע הוא הראות שלפי א

,הקדו בגלול אבותיו ה ואלו רב מערב  נשמותיה וה שורש
הקדוש בזוהר שהזכירו בישראל המעורבי רב הערב המה
היותר  דהגלות  מקומות בכמה הקדוש בזוהר ומבואר  הנ"ל 

רב. בערב  ישראל גלות  הוא ק"כ)קשה ד וישלח  פר ' יואל (דברי

בתים והבעלי והחסידים הרבנים  רוב זי"ע : מצאנז הקדוש הרב  סט .
לשרור וממון כבוד  בשביל מעשיהם כל רב מהערב  המה שבדור

הציבור על

היינו  וכו' הדברי אלה שאמר הפסוק שכוונת לומר יש וזה
זה  ידי ועל ,פע בשו רב  הערב ע יתחברו שלא צוה שה'
הערב  א קדושי בעצמ ישראל  כי  משכ לבנות ראויי יהיה
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שהרבני בעליל כנראה עבדו לגרמי' דעבדי חסדי' כל רב
 רוב הרבי בעוונותינו  המה שבדור בתי והבעלי והחסידי
לגרמיה  רק  מעשיה וכל הציבור על  לשרור ורצוי רב  מערב 
באמת  עובדי ע רק  להתחבר  אי  ולכ , וממו כבוד לקבל 

.לעצמ תועלת שו לקבל  לא לה' נפש  שמוסרי חיי (דברי

ויקהל) פרשת .השמטות


לחודש יח ליו הלימוד סדר

- רב  מהערב  הוא  הדור שרוב  דורו עד  האריז"ל גם כן כתב  כבר ע .
שומרי  א ' אחוז נשאר אם יודע  מי - זה בדור  אבתריה נענין מה  אנן

כראוי  ומאמינים ומצוות תורה

לפרשת  השמטה הספר בסו  המועדי על  חיי בדברי וכתב
רב , הערב ע להתחבר  שלא להזהר הרבה ש שדבר  ויקהל 
והבעלי והחסידי  שהרבני בעליל כנראה וז "ל באמצע וכתב
יעויי "ש רב, מערב  הרבי בעוונותינו המה שבדור בתי
מפה  שיצאו הללו הדיבורי על  תמהי היו והרבה ,שהארי
,וקדושי גדולי והרבה ויראה תורה מלא  שהיה בדור  קדוש
 ואתחנ פרשת ז"ל להאר"י הפסוקי בשער כ אחר וראיתי
תקלה, בזה והיה משה שקבל רב מהערב הרבה ש שדבר
ג  כ שכתב והרי  ,מה הדור רוב ועתה דבריו באמצע וכתב
ישראל, אצל שנולדו וא זלה"ה, והרח"ו האר"י של דור על

כמ  רב מערב ה הנשמות ומה אבל החמה, באור  שביאר  ו
רובא היו הקודמי שבדורות  הזה השפל בדור נדבר ומה נאמר 
משה  בישמח שכתוב כמו ומצוות תורה שומרי מישראל דרובא
שבפוסקי כשרות שהחזקת יהושע הפני ודעת  תבוא, פרשת 
שהיה  אלא ,כשרי ישראל  שרוב יע רוב, מחמת חזקה רק  הוא
גדול  כמה שהיה א כראוי לשמי כוונת היה שלא הרבה
הרבי בעוונותינו זה בדור אמנ מספר, אי וקדושי
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על  שבא מה בכל השלו עליו רבינו משה בנבואת  מאמיני
שכל  לדעת יש  לפיכ וכו ', עול עד  בניה ובני ובניה ה ידו,
מזרע שאינו ההוא , במעמד הנתונה הדת מדר שנטה מי
כל  על לברכה  זכרונ רבותינו אמרו  וכ ,הה האנשי
עכ"ל, סיני הר על אבותיו עמדו לא בנבואה, המסתפק 
לכשרי מוחזקי שאבותיו לפעמי יתרמי  הרי ולכאורה
סיני, הר על עמדו שלא לומר אפשר  ואי ,ומיוחסי וצדיקי
הפסוק  על  נצבי בפרשה ז "ל  "הרמב דברי פי על  יתבאר אכ
לא מתוק משורש וזלה"ק  ולענה ראש פורה שורש  בכ יש  פ
מודה  יוליד  לא הנכבד  הש  ע של לבבו אשר וכל מר, יצא
אמת  כי , פרי ב והוליד הכתוב מ בזה עלי תקשה ואל  בה ,
על  "והש והרקנטי עכ"ל , בו לפרש אוכל לא  גדול וסוד  הדבר
הקודמי שבגלגולי ר "ל הגלגול, סוד שהוא סודו גילו התורה
בחי' ינמש ומש רב ,ד  מערב  ואבותיה נשמותיה שורש
 דר ועל , ושלו חס זרה בעבודה מודה להיות אליו רעה נפש
שנטה  מי שכל במ "ש  ז"ל "הרמב דברי כ ג יתבאר זה
,הה אנשי מזרע שאינו סיני הר במעמד הנתונה הדת מדר
אבל  ,ומיוחסי כשרי אנשי מזרע הוא הראות שלפי א

,הקדו בגלול אבותיו ה ואלו רב מערב  נשמותיה וה שורש
הקדוש בזוהר שהזכירו בישראל המעורבי רב הערב המה
היותר  דהגלות  מקומות בכמה הקדוש בזוהר ומבואר  הנ"ל 

רב. בערב  ישראל גלות  הוא ק"כ)קשה ד וישלח  פר ' יואל (דברי

בתים והבעלי והחסידים הרבנים  רוב זי"ע : מצאנז הקדוש הרב  סט .
לשרור וממון כבוד  בשביל מעשיהם כל רב מהערב  המה שבדור

הציבור על

היינו  וכו' הדברי אלה שאמר הפסוק שכוונת לומר יש וזה
זה  ידי ועל ,פע בשו רב  הערב ע יתחברו שלא צוה שה'
הערב  א קדושי בעצמ ישראל  כי  משכ לבנות ראויי יהיה
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שהרבני בעליל כנראה עבדו לגרמי' דעבדי חסדי' כל רב
 רוב הרבי בעוונותינו  המה שבדור בתי והבעלי והחסידי
לגרמיה  רק  מעשיה וכל הציבור על  לשרור ורצוי רב  מערב 
באמת  עובדי ע רק  להתחבר  אי  ולכ , וממו כבוד לקבל 

.לעצמ תועלת שו לקבל  לא לה' נפש  שמוסרי חיי (דברי

ויקהל) פרשת .השמטות


לחודש יח ליו הלימוד סדר

- רב  מהערב  הוא  הדור שרוב  דורו עד  האריז"ל גם כן כתב  כבר ע .
שומרי  א ' אחוז נשאר אם יודע  מי - זה בדור  אבתריה נענין מה  אנן

כראוי  ומאמינים ומצוות תורה

לפרשת  השמטה הספר בסו  המועדי על  חיי בדברי וכתב
רב , הערב ע להתחבר  שלא להזהר הרבה ש שדבר  ויקהל 
והבעלי והחסידי  שהרבני בעליל כנראה וז "ל באמצע וכתב
יעויי "ש רב, מערב  הרבי בעוונותינו המה שבדור בתי
מפה  שיצאו הללו הדיבורי על  תמהי היו והרבה ,שהארי
,וקדושי גדולי והרבה ויראה תורה מלא  שהיה בדור  קדוש
 ואתחנ פרשת ז"ל להאר"י הפסוקי בשער כ אחר וראיתי
תקלה, בזה והיה משה שקבל רב מהערב הרבה ש שדבר
ג  כ שכתב והרי  ,מה הדור רוב ועתה דבריו באמצע וכתב
ישראל, אצל שנולדו וא זלה"ה, והרח"ו האר"י של דור על

כמ  רב מערב ה הנשמות ומה אבל החמה, באור  שביאר  ו
רובא היו הקודמי שבדורות  הזה השפל בדור נדבר ומה נאמר 
משה  בישמח שכתוב כמו ומצוות תורה שומרי מישראל דרובא
שבפוסקי כשרות שהחזקת יהושע הפני ודעת  תבוא, פרשת 
שהיה  אלא ,כשרי ישראל  שרוב יע רוב, מחמת חזקה רק  הוא
גדול  כמה שהיה א כראוי לשמי כוונת היה שלא הרבה
הרבי בעוונותינו זה בדור אמנ מספר, אי וקדושי
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א נשאר  לא אולי המיעוט , בתכלית דממיעוטא שמיעוטא
וא ומצוות , תורה שומרי  שיהיו ישראל  בני ממספר אחד אחוז
 בה א ,כהרגיל ומצוות תורה השומרי  המעטי אלה  בי
הערב וכתות כראוי, עיקרי הי"ג בכל שמאמיני אינו זעירי
שיש בראשית הקדוש בזוהר ומבואר ,והולכי מתרבי רב
ג בה ויש  חבירו,  מ גרוע  אחד כל רב בערב כתוב  חמשה
שבדורות  רב  להערב  דמיו לו אי שבדורנו רב  והערב  ,עמלקי
הבאה  התחתונה מירידה הגריעות בתכלית המה כי , הקודמי
המנהיגי על ג משפיע כזה דור  ומצב המשיח, ביאת טר

להנצל . שמי לרחמי וצריכי ,שלשהכשרי מאמר  משה (ויואל 

ק "נ) ד .שבועות

על קודש הזרע  בדברי ביאור זי"ע: מציעשינוב הקדוש  הרב  עא.
תורה כמו  טובים  דברים רב בהערב  שרואים אף  הנ"ל חיים דברי
זמן  הוא כי בהם, למאוס מוכרחים כן פי  על  אף  ושלום , ארץ  ודרך

אלו בימים  וניסיון בחירה זהו  - בירור

של   רב דבי בספרא ראיתי אשר  את אני המכסה אמרתי
בדבריו  מעט להבי ה' חנני כי  ובפרט קודש, זרע ישראל
חיי דברי  בעל  הגה"ק אא"ז   מר קודש דברי לפי הקדושי

ויקהל  בפרשת ח"ב)בהשמטות  ע" ד מונקאטש הידועי(בדפוס
ס"ט ד תשא בפרשת קודש הזרע דברי  ה כ והנה לכל,
עיקר  ש ומבאר וכו' תשא כי עוד לומר ויש בז"ה בד"ה
שכתוב כמו רב הערב  לנו שעושי ממה באי החסרונות 
והעיקר  , העול מאומות יותר לישראל דמעיקי הקדוש  בזוהר
בזכות  רק  נגאלו ממצרי ישראל כי  מאוד באמונה עצמו לחזק 
מחמת  באמונה חיזוק  וצרי העתידה, גאולה  וה האמונה
בלבו  האמונה לקבוע  צרי לכ מצלחת , רשעי דר שרואי
הרשעה  וכל עלינו מלכותו  כבוד יגלה במהרה יתבר שבוודאי
שיש מי ע"ד  אותנו לברר  רוצה שית' רק וכו' תכלה  כעש כולה
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רפואות  לו עושי אזי בפסולת  הדמי מתערובות חולה בו 
ממנו  להפליט כדי שלו הדמי כל  ולמעט הגו את  להכחיש

שאיהדמי מאוד  הנקי התמצית  ד זולתי ישאר ולא הרעי 
על   כ , כאול בריא ונעשה וכו' להתקלקל אופ בשו אפשר
בלשונו  יעויי"ש הרעי בתאווות למאוס צריכי אנו  זה דר
דברי פי על  א לנמשל , המשל שייכות מה  להבי ויש הקדוש,

בה רואי א ג כי מבואר  רב)הנ"ל הערב טובי(היינו   דברי
לכל  יסוד הוא שלו מדת  כי  ובפרט ,אר דר ומנהג תורה כמו
מוכרח שהחולה כמו כ פי על  א מאד  טובה מדה והיא
קצת  א  בה יש אשר נפש הוא והד דמי ממנו  להפליט
בכל  למאוס מוכרחי דמשיחא בעיקבתא כ כמו תערובות
 זמ הוא כי מועילי דברי בזה יש א ג הנ"ל תהלוכות
 ישכו והשי"ת האלו, בימי  והנסיו הבחירה הוא וזה  הבירור
נפשינו. ופדות  לגאולתינו במהרה ונזכה ואהבתו, יראתו בלבנו
בער ישכר שמחה הקט טובות לבשורות מצפה דוש "ת ידידו

י "ג מכתב שמחה דברי האלבערשטא

אחת בעיבור בא משה - רב ערב הם שלהם וראשים הדור  רוב  עב.
ישראל את  רב  הערב  ראשי יטעו שלא שנה  לחמישים

ע"א כ"ה ד' זוהר על  בראשית חי זוהר הקדוש  הספרבספר (בדפי 

צ"ו ) רבד שהערב  לשונו וזה זי"ע, מקמאארנא הקדוש  מהגאו
עצמו  ומשה וכו' לתקנ רצה ומשה משה של הרע חלק היה
 בי בתראה דרא אלו בימי ג ויתגלגל  ודור דור בכל  יקו
...את  רב ערב ה שלה וראשי הדור רוב ועתה וכו' רב ערב

עכלה"ק. וכו' מקולקלי שוני לדרכי ישראל
אתר בכל דהראשי נשא פרשת הקדוש  בזוהר כ דמבואר ב' אות ג' פרק לעיל עיי)

פרשת הקדוש  מהזוהר  ג' אות וש ,מפניה חמס האר ותמלא רב מהערב יהיו ואתר

(ש עיי רב, מהערב שקר  ודייני רמאי ישראל על ישלטו הגלות  דבסו .תצא
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א נשאר  לא אולי המיעוט , בתכלית דממיעוטא שמיעוטא
וא ומצוות , תורה שומרי  שיהיו ישראל  בני ממספר אחד אחוז
 בה א ,כהרגיל ומצוות תורה השומרי  המעטי אלה  בי
הערב וכתות כראוי, עיקרי הי"ג בכל שמאמיני אינו זעירי
שיש בראשית הקדוש בזוהר ומבואר ,והולכי מתרבי רב
ג בה ויש  חבירו,  מ גרוע  אחד כל רב בערב כתוב  חמשה
שבדורות  רב  להערב  דמיו לו אי שבדורנו רב  והערב  ,עמלקי
הבאה  התחתונה מירידה הגריעות בתכלית המה כי , הקודמי
המנהיגי על ג משפיע כזה דור  ומצב המשיח, ביאת טר

להנצל . שמי לרחמי וצריכי ,שלשהכשרי מאמר  משה (ויואל 

ק "נ) ד .שבועות

על קודש הזרע  בדברי ביאור זי"ע: מציעשינוב הקדוש  הרב  עא.
תורה כמו  טובים  דברים רב בהערב  שרואים אף  הנ"ל חיים דברי
זמן  הוא כי בהם, למאוס מוכרחים כן פי  על  אף  ושלום , ארץ  ודרך

אלו בימים  וניסיון בחירה זהו  - בירור

של   רב דבי בספרא ראיתי אשר  את אני המכסה אמרתי
בדבריו  מעט להבי ה' חנני כי  ובפרט קודש, זרע ישראל
חיי דברי  בעל  הגה"ק אא"ז   מר קודש דברי לפי הקדושי

ויקהל  בפרשת ח"ב)בהשמטות  ע" ד מונקאטש הידועי(בדפוס
ס"ט ד תשא בפרשת קודש הזרע דברי  ה כ והנה לכל,
עיקר  ש ומבאר וכו' תשא כי עוד לומר ויש בז"ה בד"ה
שכתוב כמו רב הערב  לנו שעושי ממה באי החסרונות 
והעיקר  , העול מאומות יותר לישראל דמעיקי הקדוש  בזוהר
בזכות  רק  נגאלו ממצרי ישראל כי  מאוד באמונה עצמו לחזק 
מחמת  באמונה חיזוק  וצרי העתידה, גאולה  וה האמונה
בלבו  האמונה לקבוע  צרי לכ מצלחת , רשעי דר שרואי
הרשעה  וכל עלינו מלכותו  כבוד יגלה במהרה יתבר שבוודאי
שיש מי ע"ד  אותנו לברר  רוצה שית' רק וכו' תכלה  כעש כולה
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רפואות  לו עושי אזי בפסולת  הדמי מתערובות חולה בו 
ממנו  להפליט כדי שלו הדמי כל  ולמעט הגו את  להכחיש

שאיהדמי מאוד  הנקי התמצית  ד זולתי ישאר ולא הרעי 
על   כ , כאול בריא ונעשה וכו' להתקלקל אופ בשו אפשר
בלשונו  יעויי"ש הרעי בתאווות למאוס צריכי אנו  זה דר
דברי פי על  א לנמשל , המשל שייכות מה  להבי ויש הקדוש,

בה רואי א ג כי מבואר  רב)הנ"ל הערב טובי(היינו   דברי
לכל  יסוד הוא שלו מדת  כי  ובפרט ,אר דר ומנהג תורה כמו
מוכרח שהחולה כמו כ פי על  א מאד  טובה מדה והיא
קצת  א  בה יש אשר נפש הוא והד דמי ממנו  להפליט
בכל  למאוס מוכרחי דמשיחא בעיקבתא כ כמו תערובות
 זמ הוא כי מועילי דברי בזה יש א ג הנ"ל תהלוכות
 ישכו והשי"ת האלו, בימי  והנסיו הבחירה הוא וזה  הבירור
נפשינו. ופדות  לגאולתינו במהרה ונזכה ואהבתו, יראתו בלבנו
בער ישכר שמחה הקט טובות לבשורות מצפה דוש "ת ידידו

י "ג מכתב שמחה דברי האלבערשטא

אחת בעיבור בא משה - רב ערב הם שלהם וראשים הדור  רוב  עב.
ישראל את  רב  הערב  ראשי יטעו שלא שנה  לחמישים

ע"א כ"ה ד' זוהר על  בראשית חי זוהר הקדוש  הספרבספר (בדפי 

צ"ו ) רבד שהערב  לשונו וזה זי"ע, מקמאארנא הקדוש  מהגאו
עצמו  ומשה וכו' לתקנ רצה ומשה משה של הרע חלק היה
 בי בתראה דרא אלו בימי ג ויתגלגל  ודור דור בכל  יקו
...את  רב ערב ה שלה וראשי הדור רוב ועתה וכו' רב ערב

עכלה"ק. וכו' מקולקלי שוני לדרכי ישראל
אתר בכל דהראשי נשא פרשת הקדוש  בזוהר כ דמבואר ב' אות ג' פרק לעיל עיי)

פרשת הקדוש  מהזוהר  ג' אות וש ,מפניה חמס האר ותמלא רב מהערב יהיו ואתר

(ש עיי רב, מהערב שקר  ודייני רמאי ישראל על ישלטו הגלות  דבסו .תצא
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לחודש יט ליו הלימוד סדר

להתגלגל הוצרך משה - רב מהערב  הם הראשים עם הדור רוב  עג .
הקדוש טוב  שם והבעל האריז"ל כמו דור בכל

ה  רוב את ועתה יטעו ושלא רב מהערב   שלה הראשי ע דור
 שתל דרכו לפי  היועצ  מ הזהר  מקוקלי  בדרכי ישראל
של  בסכליות והמצוות התפילה כל  את לבזות החדש בדר
כל  אל שהטעה והארור הטמא שעשה כמו הול בחוש כסיל
 הוצר ולזה ודור , דור בכל  וכ כלענה, מרורי בדרכי העול
והרב האר"י מר כמו ודור דור  בכל רבינו משה להתגלגל
רב ערב יטעו שלא צדיקיא דור בכל  וכל  טוב  ש בעל  ישראל

מבואר זה וכל ישראל , את  שלה ראשי תורהע (בליקוטי

(ואתחנ פרשת עכ"ל.להאריז"ל מאירי בעיני  חי למעיי (זוהר

קי"ג) ד בראשית

המשיח ביאת  שקודם הקדוש טוב  שם מהבעל גם מקובל כן עד.
ליפחד צריך  אחד  כל - רב  מהערב העדה וראשי מנהיגים רוב  יהיו 
כל של הבירור גמר הוא  עכשיו  - רב  הערב  בכלל יהיה שלא
רבותינו העידו אשר צדקנו המשיח ביאת  קודם  ועכשיו הגלגולים.

לברכה סוטה )זכרונם ישלוט(סוף ושקרא נעדרת , תהא  האמת  כי
ביאת קודם  כי ותלמידיו, הק ' טוב  שם הבעל מפי ומקובל בעלמא,

רב . מהערב  העדה וראשי מנהיגים  רוב  יהיו המשיח

בראשית  פרשת חי זוהר  הקדוש הספר קי"ג)וז"ל רוב(ד ועתה ,
בר  כל צרי לכ רב, מערב ה שלה הראשי ע הדור
עצה  לנו ואי רב , הערב בכלל יהיה שלא וליפחד לירא ישראל
בתשובה  עמו ולהתבודד לה', ותפלה בתורה להרבות רק 
לנו  אי כי הללו, ומרשעי הזדוני ממי שיצילנו ,ותחנוני
רבותינו  שאמרו כמו נפשותינו,  תיקו על  להמתי פנאי עדו

לברכה י"ד )זכרונ א' עכשיו (אבות כי אימתי, עכשיו לא א

לחודש יט  ליו הלימוד 85סדר | אחרא והסטרא רב הערב מנהיגי 

בה  אי אשר ימי יגיעו כי ,הגלגולי כל  של והבירור הגמר
נפשו, את  לתק עוד אפשר  אי אשר המשיח, ימות אלו   חפ
נשא פרשת  ברע"מ  כמובא המשיח לביאת סמו יהא והבירור
אחר  וג המשיח, ביאת קוד רב  מהערב ישראל  שיתנסו
אחר  וג ביאתו, קוד חדשי בתשעה  צדקינו משיח התגלות
להאור  ויזכו לו, יאמר קדוש  בציו והנשאר התחיה, עול עד כ
כמו  ולא עכשיו, של במעשינו תלוי ועיקר והנורא, הגדול
מי כי וכל, מכל יפטרו המשיח בביאת כי שחשבו הכסילי
בר  כל צרי לכ בשבת, יאכל  מה קודש שבת בערב טרח שלא
 ברו הקדוש  שיתק ,ותחנוני בתשובה להרבות עכשיו ישראל
רק  להשע לנו אי כי וחסדיו, רחמיו ברוב  נפשותינו את  הוא

.שבשמי אבינו  דעל ופרנסה אמונה מאמר הטהור ע"ד )(שולח.

יהודאין  משידין איש נברא צדיק  כל נגד  זי"ע : טוב  שם הבעל עה.
חפשית הבחירה שיהא כדי

בראת  שוא מה על  בפ' ממורי שמעתי  כי  לי נראה העני ולהבי
פ"ט ) תהלי)אד בני כל התשובה והיה הרע היצר טענת  שהוא

לא מעתה לומר "מס מלמעלה קדושה הנשמה רדת בעת  כי
העול יחזיר שזה  מאחר ולפתות  להסטי פעולתו לפעול  יוכל
איש זה  נגד לו שנותני עד לריק , נברא  למה  כ וא למוטב 
 יתלוצ אשר  כ ג שנברא יהודאי  שידי חכ תלמיד בלע
והבחירה  בזה או בזה ידבק  שירצה ומי השל איש מזה

תרס"ו )חפשית . ד שופטי פרשת יוס יעקב .(תולדות

בו אין שקר מנהיג נגדו יש אמת צדיק  לכל מהנ"ל: עוד  עו.
זה ידי ועל גדול תקיפות לו  ויש  הבריות  על משתרר  אלא ממש

חפשית הבחירה

כשיורד " מ " סמ היצר טענת  טוב, ריב"ש אלוקי   מר אמר 
זה  והרי  בראת, שוא מה  על הזה, לעול גבוהה קדושה נשמה
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לחודש יט ליו הלימוד סדר
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והרי ולתפלה, לתורה גדולה באמונה למוטב העול כל יחזיר
אד בני מדרי בגו היה והוא נראה, אינו רוחני מלא אני
התשובה  והיתה לי, ישמע פתי  ומי ואהבה ביראה  טוב  לדר
ממש במו אי המנגדו נגדו יש אמת צדיק לכל  כי אד בני כל
עצמו  מראה הבריות על משתרר אלא אהבה ולא יראה לא
שוני ולדברי זרות ולחכמות  להפקר אד בני מוש צדיק
אד בני כל וזהו חפשית , הבחירה ומעתה גדול תקיפות לו ויש

וראש. לענה אד בבני יהיה ע"ד )הכל שכ"ט ד בראשית חי .(זוהר 


לחודש כ ליו הלימוד סדר

הדור וגדול רבי נעשה  הוא הס"ם שמעמיד  הצדיק  מהנ "ל : עוד  עז .
אמת הצדיק  נגד  הזה  לעומת  זה שיהיה כדי 

ע"א כ"ח ד זוהר על ש ע "ג)עוד קי"ב הספר  כמו (דפי לשונו  וזה
כי בראת  שוא מה על  טוב  ש בעל ישראל הרב  מר שאמר
לקדושה   העול כל  את יעלה  שלו ובחיות באהבתו אמת  צדיק
שלו  דוגמא יהיה שכ אד בני כל התשובה היה זה ועל
וגדול  ורב רבי אותו ועושה הרשע " מ " סמ בו שמתלבש 
ראש לה יש רב ערב לרשעי כי הבחירה נשאר ומעתה הדור
וכזב , שקר  הכל טוב  לחלוחית בו אי יבש ע כמות שהוא
הוא התנגדות שבאמת  כנגדו גדול עזר  יסוד  אנשיו מנהגי וכ

באריכות. ש עיי וכו', השי"ת  לעבודת  גדול עזר

עיניו מאירין זכה  אם זי"ע: מפרשיסחא ירחמיאל  ר ' הקדוש  הרב  עח.
אחר לגריעותא  שנשתנה מי - האמת הצדיק  את  להכיר השמים מן

תרחקנו ורחק  אחרא מהסטרא שהוא  סימן  לגדולה שעלה

הנקרא יצחוק יעקב  ר' בהה"צ ירחמיאל  ר' הקדוש הצדיק הרב
והרב מש יצחק ר' הקדוש הרב  ואבי מפרשיסחא היהודי
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בספר  כתב תקצ "ט ה' זל"ה משידלאווצע דוד נת ר' הקדוש
 דר ללמוד  הדור לצדיק  נוסע באמת  שא בשמו בני תפארת
שאינו  אפילו האמת   לדר ליל לו  מסייעי השמי  מ אז  ה'
אמת  אינו הצדיק וא לבו, משאלות כל  לו ונותני הדור צדיק
פה   ל מה כי הלאה ל לו  לאמר עיניו   מאירי אז ושלו חס
עלה  או נתעשר אחד  שא סימנא כתב ועוד , כמוב לבקש
ולא מקוד שהיה בחי' באותו הוא שנתגדל אחרי א לקדושה
ברוחניות  בכבוד  ה  בממו ה לגריעותא שינוי בו העלה
אז  להיפ  א אבל  דקדושה, מסטרא שהוא הסי' אז וגשמיות
ממנו, תרחקנו ורחוק  , ליצל רחמנא  אחרא מסטרא שהוא ידע

.הקדושי דברותיו כא אייר)עד חודש צדיקי זכרו).

בינותם להבחין הסימן - דקליפה צדיק  ויש  דקדושה  צדיק  יש  עט.
עצמם ושומרים  הכמצוות בכל מדקדקים ותלמידיו דקדושה הצדיק 
והצדיק טובים , ובמעשים טובות  במדות  רק  ועוסקים רעות  ממדות 
ומתנהגים ולמשא ולעול בקלות  עשיותם כל ותלמידיו  דקליפה

רעות . במדות 

דקדושה  צדיק שיש הוא ידוע כי כלומר .האד לו  שיבור
והבחירה  ה ', עשה זה מול וזה דקליפה, צדיק ויש ,הש קידוש

זל  ורבי מורי אבי מאדוני בו כיוצא שמעתי  וכ על חפשית, ה"ה,
וקללה, ברכה היו לפניכ נות אנכי ראה כ"ו )פסוק י"א דברי)

הוא אלא צדיק כ ג הוא וקללה דקדושה, צדיק הוא ברכה
,לפניכ  נות אנכי פקוחה, בעיני ראה, הכתוב, ואמר דקליפה,
התורה  כי ,ויו יו בכל ,היו מישראל, ואחד אחד לכל
והנקרא דקדושה צדיק ברכה, כנודע , נצחיות היא הקדושה
אני סימ באיזה תאמר וא דקליפה, צדיק  הוא וקללה ברכה,
 הסימ שזה ואמר, הכתוב מסיי לזה  לזה, זה בי להבחי יודע
הוא כנ"ל , דקדושה  צדיק שהוא ברכה, את  ,ביד מסור יהיה
ה' מצוות  אל תשמעו אשר שלו, ולתלמידיו  להרב   סימ
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עצמ ושומרי תעשה , לא במצוות ומדקדקי ,אלוקיכ
ומעשי טובות במדות  רק  תמיד ועוסקי רעות, ממדות
כנודע, ה' מצוות  אל  תשמעו אשר בכלל הוא שהכל ,טובי
 סימ הוא , ליצל רחמנא  דקליפה צדיק שהוא הקללה ואת
,אלוקיכ ה' מצוות אל  תשמעו לא אשר שלו, ותלמידיו להרב
 כ ג וכ ולמשא, ולעול בקלות הוא עשיות שכל לומר רצה 
אל  תשמעו לא אשר בכלל הוא והכל רעות , במדות מתנהג
לזה  ודפח"ח, הקדוש מפי  שמעתי  כא עד ,אלוקיכ ה' מצוות
השיב , אד לו  שיבור  ישרה דר לו שיש רבי איזה התנא  אמר 
במצוות  לעושיה ותפארת כנודע, צדיק  בחינת  שהוא כ"ל ואמר
 מ לו תפארת  וכ עשיותיו, בכל ובחסד בח טובי ובמעשי
 ברו הבורא ואהבת וקדושתו יראתו גודל  מחמת כלומר ,האד
תדבק  ובו  רבי, ש לו שתפארת אד בני כל  רואה הוא,

ע "א)כדאיתא ז' ד תאכל (תענית ממנו הוא, הגו חכ תלמיד א
תכרות, לא ממנו )ואותו וסר (ולמד וכרת תשחית אותו לאו וא

תדבק. ובו אז , כ ג האד מ לו תפארת א לז  ע "כ, מעליו
מ "ז) ד ז' אופ מ"א  ביתו  זק .(ספר 

מלובש אחרא מהסטרא כנגדו קללה  יש כן אמת  צדיק  שיש כמו פ .
אליו נמשכים  הארץ  מעמי  ורבים  - מאוד  רבים הם - בברכה

משורש שהוא  של יהודי נקודת  על  תשגיח שתמיד אנכי, ראה
ויהיה  חלילה יתקלקל שלא ויעקב] יצחק אברה] איו"י אבות

ל  טעות נמש הרבה  כי באמת  נפש לתק קדושה שורש
להשגיח כ כל חיפוש שצריכי  הטע ואמר  וכו', יש ומטעי
את  וקללה ברכה היו לפניכ  נות ואמר אנכי, נקודת  על
צדיק  שיש כמו  כי וכו', ברכה מלובש יהיה הקללה וג הברכה,
שיקרר  בברכה מלובש  קללה נגדו  יהיה  כ וקדושה, גבוה נשמה
ועוד והבלי  משוני  לדרכי אות וימשו אד בני לבבות
 ובתפילי בטלית היו כל ומתענה ויושב  פרוש יהיה שהוא
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והוא כמוהו קדוש שאי עצמו ומראה וליל יומ בתורה ועוסק
ואליו  חכה  משמ חלק  זרות לחכמות  למשו ומשכיל חכ
חפשיות, הבחירה שיהיה כדי הרע לצד  בלבו הנוטה כל  יתמש
זה  של  בלב ונכנס נתגש הרשע "ס כי  מאוד רבי וה
מעמי  ורבי הצדיק, של כנגדו שהוא  בברכה המלובש הקללה
העול מזה כלל  נהנה ואינו קדוש הוא כי אליו   נמשכי האר
אותה  אצלו שמור  יהודי  שנקודת  מי אבל ,הטפשי להבנת
יהיה  והקללה וכו', קדוש לשורש אותו  ימשו הקדושה הנקודה
נוטה   ולב עצמ את ומשטה מטעה ואתה תשמעו לא א ל
 ל ויגרו הקללה את תדבק אזי  הדר מ וסרת הרע לצד 

.אחרי אלהי אחרי ללכת ראה)הקללה פ' ריש הברכה .(היכל 


לחודש כא  ליו הלימוד סדר

מ "ם הסמ"ך  שמעמיד  צדיק  אותו זי"ע: הק ' טוב  שם הבעל בשם פא.
האמת מצדיק  צדיק יותר הבריות  לעיני נראה  הוא 

רב ערב  ראשי חצי בעלי  וישטמוהו זי"ע טוב ש הבעל בש
שאינו  מי  את  וימשו בגו שוא הוא ונוגה וכו ' נוגה מקליפת
במראה  היו שוי שעירי ושני אצלו, ברע שמעורב מי ואת ראוי
צדיק  הוא "מ  "הסמ שמעמיד  אותו כי ,ובדמי ובקומה
וכו', אליו  הראוי נמשכי ואליו אמת מצדיק יותר הבריות לעיני
מראה  וקומה מראה לו יש לנגד, עזאזל מעמיד  "הס ואשר
והכל  ותפילי בטלית היו וכל דמי ומחלק צדיק לאיש  עצמו
ראינו  זה וכל אביו את רמה אשר הרשע  כעשו ושקר שוא
לבנו  וטהר עזרני רדפוני שקר הזה  היו עד  מר מימות  בעינינו

. רצו יהי  כ  אמ באמת תל"ט )לעבד ד בראשית חי .(זוהר

אחרא מהסטרא  הדור וגדול  ורבי רב  פב .

וגדול  ורב  רבי אותו ועושה הרשע " מ " סמ בו שמתלבש  יש 
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ומעתה  ראשהדור, לה יש  רב  ערב לרשעי כי  הבחירה נשאר
שקר  הכל טוב  לחלוחית בו אי יבש ע כמות שהוא ורועה

אנשיו. מנהיג  וכ ע "ג)וכזב, קי"ב ד בראשית חי .(זוהר

יש בקדושה  שיש מה כל זי"ע: הקדוש טוב  שם הבעל  בשם פג.
בעלי  חזנים , שוחטים, רבנים , צדיקים, אחרא, להסטרא ממש כנגדו

ה'. יראי פרושים , חסידים, בתים ,

אבי מאדוני  בפירוש, שמעתי וכ וכו ' ,ממ למעלה מה דע
הקדוש הצדיק הרב מזקיני, ששמע זלה"ה, הכ "מ ורבי  מורי
שמע והוא זלה"ה ,  מפיטשו מרדכי אברה מוה"ר הדור , מופת
מרבינו  שמע שהוא זלה"ה,  אלימל ר' רבי  אלוקי, מרבינו
אלוקי, מרביננו בעצמו שמע שהוא זלה"ה, דובער  ר' רבי אלוקי ,
בקדושה, שיש כמו קדשו, פה שאמר זלה"ה, טוב  ש בעל 
,פרושי ,חסידי , בתי בעלי ,חזני ,שוחטי ,רבני צדיקי
 " לסמ יש  ממש  כנגדו ובגלוי, בסתר שמי ירא לכת, הצנע
הקדוש, רבינו  התנא בא לזה ,למיב ודי  אלה, כל הטמא "מ
 האי לידע ,עליה שישגיחו ישראל לבני גדולה באזהרה
,והב וכו' ורבני הדור , צדיקי ע הזה, העשיה בעול להתנהג
מחלק  להיות יזכינו  ,הגדולי וחסדיו רחמיו  ברוב הטוב  והש

הטוב. שמו יתבר רצונו ורגע עת  בכל  ולעשות (זק דקדושה,

ע"ה) ד ט "ז אופ מ"א .ביתו 

נכנעת הקדושה זי"ע: מסאסוב  הקדוש הרב  בשם הנ"ל דברים פד .
אחרא הסטרא  לפני 

ע"א  כ"ז ד בראשית זוהר על עוד ש ק"ה)ועיי ד הספר (דפי

לייב משה מהר' המפורס ישראל האוהב הקדוש   הגאו בש
מסטרא שהוא כנגדו יש בקדושה שיש מה שכל  זי"ע מסאסוב 
שהוא נגד יש אלה לכל  , למד רב , שמש, ,חז שוחט, אחרא,
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 מ שהוא מי לפני נכנעת  שהקדושה  ועוד אחרא, מסטרא 
דברותיו  כא עד  יעקב  עבד לעשו יעקב כמו אחרא סטרא

.בראשית)הקדושי חי (זוהר 

כל מסאסוב  הקדוש  הרב  - בראש לקפוץ  רב  הערב  תשוקת כל פה.
לפני  כפופים הצדיקים אחרא, בסטרא נגדו  יש בקדושה שיש מה 
יש זי"ע הק ' טוב  שם הבעל  - צלחה דרכם  כי  אחרא הסטרא
אחרא דסטרא ראש - מ"ם הסמ"ך  אותם שמפרסם מפורסמים
הרב - חדא בשעתא לאו דקדושה ראש אבל פתאום, לגדולה עולה
צריך צדיק  כל - צדיק  אינו  שמא יתיב  פחדא בהאי מלובלין הקדוש 
עצמו על רחמים לבקש צריך  אחד  כל וכן - עצמו  על רחמים לבקש
מראשי  וינצל אמת  לצדיק  שיתקשר  רחים  לבקש  צריך  אחד כל  וכן -

רב הערב

ראש נתנה  היו עד רב  הערב תשוקת כל לנו עשה קו
,וראשו בראש לעלות חפצ כל  ולכ כידוע, מראש ששורש
שד שהוא ולענה, ראש ,לעצמ  ועושי נוגה מקליפות  וה
מסאסוב לייב משה  ר ' הצה"ק  ואמר נוגה, מקליפת  יהודי,
ממש ,אלוקי ע'שה זה ל'עומת ז'ה  ע'ז 'א'ז 'ל' תיבות ראשי
,רבני שיש ובדמי ובקומה במראה  שוי  שניה שיהיו  בדומה
כל  נגד קשה קליפה דנוגה מסטרא וצדיק , וחז ושוחט, ורבי,
וצדיקייא ממארת צרעת וה דקדושה בסטרא שיש אלו

ובקעה, צלחה דרכ כי קמייהו דמ "א)אתכפייא בספר עיי)מש
שמפרס מפורסמי שיש  טוב ש בעל ישראל הרב  מר
כתבי רב  ערב של  ראשי וכל ,ש  עיי הרשע  "הס אות
ראש אבל  ,פתאו קימה לו יש חדא בשעתא קו בהו
חדא בזמנא לעשו אבל וכו', חדא בזמנא לאו ישראל דקדושת 
חדא בשעתא  רב  ערב של קו וזה רב הערב  ה  וכ ליה, נהיר

לראש . אות ונעשה
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ובאמת הדור, ראשי והם  אדם בני נגעי  אלה מכל אותנו  יציל וה' פו.
שאין  עד  חפשית  בחירה שיהיה כדי השמים מן בהעלם  הוא כך  כל
ולא וכליות  לבות  לבוחן ונגלה ניכר  אלא דבר בשום  היכר להם

בעולם נמצא לשום

וכליות, לבות  לבוח אלא נגלה לא וחביבי אחי  עניני אלה וכל
ולא הדור וראש צדיק שו אחר תהרהר לא חלילה בני ואתה
,וקדושי צדיקי בעיני יהיו וכול וכו',  חכ ותלמיד רב  אחר
צדיק  כל ה רחמי למיבעיא זה שכתבתי  ממה מינה נפקא ומאי 
הקדוש רבינו אותנו  שהזהיר כמו ישראל ,  המו וה בדורו,

ת  כל קוד תשובה ולעשות עצמו להשפיל ורה מלובלי
קוד חצות  שאחר אחד תלמיד ממנו ששמע כמו ותפלה,
שכתוב אות  מ אני אפשר עול של  רבונו אמר לימודו,
בדברי והארי מאוד והתמרמר חוקי, לספר ל מה עליה
אפילו  כמותי, בעול גרוע  אי אמר  וכ ותחנוני ובכיה ריצוי
יאמר  וא לו, מאמי איני צדיק  שאני הש מלא לי יאמר  א
אותו  על לו  אאמי צדיק, שאני בעצמו הוא ברו הקדוש לי
ועל  וכו', תחתית  לשאול לדחות יוכל  בנקל כי יותר ולא רגע
מישראל  להמו מינה נפקא וכ ,שברי לאל נשבר לבבו יהיה
להתקשר  לבב שיעורר  הרחמי מבעל  רחמי שיבקשו
ראשי ע התקשרות לה יהי  ולא הקדושה מ אמת לצדיק
יושב וקדוש  פרוש וחסיד צדיק עצמ  מראי רב ערב
שאינו  עצמו מראה ,היו כל לומד   ותפילי בטלית  ומתענה

דבר , מש הזה מעול נהנה  ואינו  העול מטוב כלל וה 'יודע
ובאמת  הדור, ראשי וה  אד בני נגעי אלה מכל אותנו  יציל
עד  חפשית בחירה שיהיה  כדי השמי  מ בהעל הוא  כ כל 
לבות  לבוח ונגלה ניכר אלא דבר בשו היכר  לה  שאי

 בעול נמצא לשו ולא הרהור וכליות  שו להרהר וחלילה ,
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כי וחלילה חלילה ישראל  ראשי  נגד דיבור  איזה שכ ומכל
תלמידי הדור ראשי עליוני וקדושי צדיקי בעינינו כול
מדברינו  מינה נפקא שו  ואי ,לרו עד  מזל יגביה ה' ,חכמי
דשמיא אלקא קד מ דנא  כא עד רחמי, למיבעי אלא

עכ"ל . ,ותחנוני תשא)בבכיות  פרשת הברכה .(היכל 

נוגה מקליפת הוא ורבי רב להיות תאוה  פז.

על  להשתרר  ושקר ופניות  תאוות מלא הוא נוגה קליפת
אלוקי מלא קדשו  מפה שכתוב כמו ורבי, רב להיות  הבריות
ישראל  הרב ממר ובקבלה מזידטשוב  צבי רבינו דודי מורי
בפרישות, ימיו כל עצמו לסג בניקל כי טוב  ש בעל 
שאד בדר כי ההבל  זה ומשיג ורבי , רב שיהיה הוא ופנימיותו

עכ"ל. ואבוי ואוי  אותו  מוליכיו בה ליל בראשית רוצה חי (זוהר 

ע "א) ק"ו  ד.

הרב להתפלל צריך  - ראש נתנה אומרים רב הערב  שלאפח . ה
הקדוש הרב - תקומה בלי עמוקה  לצרה יפול שלא אחריהם ימשך

נוגה מקליפת הוא שמא מאוד  מפחד  היה זי"ע  מזידיטשוב 

רב מערב  ראשי כמה יש כי ישראל, בני ראש את  תשא כי
 אתכפיי וצדיקיא דעמא  רישי קיימי ואינו נוגה ומקליפת
ראש, נתנה אומרי רב וערב בלי, בעפרא רישא והאי  קמייהו
מורידי וה שוני לדרכי מושכי הרבה ראשי ויש

כמבואר שחת , לבאר  בה (בתולדות)הדביקי מר בש
המקו לפני הרבה להתפלל וצרי טוב, ריב"ש האלוקי הקדוש
עמוקה  צרה לבור חלילה יפול  כי אחריה ימשו לא שלבו
איש רבינו דודי לי אמר ובפירוש וכו', חלילה תקומה בלי

זי"ע "מוהר צבי)אלוקי עטרת בעל  הלשו (מזידטשוב בזה
הייתי עדיי שנה ארבעי  ב כשהייתי הידעת  בני אייזיק 
כי מאד פני  ונתכרכמו מקלי'נגה,  עדיי אני אפשר הא מפחד
נפלא קדושות  במדריגות מכירו והייתי חיקו על גדלתי מנעורי 
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אותו  על לו  אאמי צדיק, שאני בעצמו הוא ברו הקדוש לי
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עד  חפשית בחירה שיהיה  כדי השמי  מ בהעל הוא  כ כל 
לבות  לבוח ונגלה ניכר אלא דבר בשו היכר  לה  שאי

 בעול נמצא לשו ולא הרהור וכליות  שו להרהר וחלילה ,

לחודש כב  ליו הלימוד 93סדר  | אחרא והסטרא רב הערב מנהיגי 

כי וחלילה חלילה ישראל  ראשי  נגד דיבור  איזה שכ ומכל
תלמידי הדור ראשי עליוני וקדושי צדיקי בעינינו כול
מדברינו  מינה נפקא שו  ואי ,לרו עד  מזל יגביה ה' ,חכמי
דשמיא אלקא קד מ דנא  כא עד רחמי, למיבעי אלא

עכ"ל . ,ותחנוני תשא)בבכיות  פרשת הברכה .(היכל 

נוגה מקליפת הוא ורבי רב להיות תאוה  פז.

על  להשתרר  ושקר ופניות  תאוות מלא הוא נוגה קליפת
אלוקי מלא קדשו  מפה שכתוב כמו ורבי, רב להיות  הבריות
ישראל  הרב ממר ובקבלה מזידטשוב  צבי רבינו דודי מורי
בפרישות, ימיו כל עצמו לסג בניקל כי טוב  ש בעל 
שאד בדר כי ההבל  זה ומשיג ורבי , רב שיהיה הוא ופנימיותו

עכ"ל. ואבוי ואוי  אותו  מוליכיו בה ליל בראשית רוצה חי (זוהר 

ע "א) ק"ו  ד.

הרב להתפלל צריך  - ראש נתנה אומרים רב הערב  שלאפח . ה
הקדוש הרב - תקומה בלי עמוקה  לצרה יפול שלא אחריהם ימשך

נוגה מקליפת הוא שמא מאוד  מפחד  היה זי"ע  מזידיטשוב 

רב מערב  ראשי כמה יש כי ישראל, בני ראש את  תשא כי
 אתכפיי וצדיקיא דעמא  רישי קיימי ואינו נוגה ומקליפת
ראש, נתנה אומרי רב וערב בלי, בעפרא רישא והאי  קמייהו
מורידי וה שוני לדרכי מושכי הרבה ראשי ויש

כמבואר שחת , לבאר  בה (בתולדות)הדביקי מר בש
המקו לפני הרבה להתפלל וצרי טוב, ריב"ש האלוקי הקדוש
עמוקה  צרה לבור חלילה יפול  כי אחריה ימשו לא שלבו
איש רבינו דודי לי אמר ובפירוש וכו', חלילה תקומה בלי

זי"ע "מוהר צבי)אלוקי עטרת בעל  הלשו (מזידטשוב בזה
הייתי עדיי שנה ארבעי  ב כשהייתי הידעת  בני אייזיק 
כי מאד פני  ונתכרכמו מקלי'נגה,  עדיי אני אפשר הא מפחד
נפלא קדושות  במדריגות מכירו והייתי חיקו על גדלתי מנעורי 
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הג כ כל  חרדת למה לי והשיב רמות, מדרגות ופלא הפלא
על  מתמיה אתה ולמה מזה הרבה מפחד  אני  רגע ובכל עתה
כל  לו שנפלו ראשו ימרט כי ואיש מלא מקרא והוא זה,
כי הוא, טהור בוודאי השי"ת ופחד יראה מחמת  ראשו שערות
וטהרה  בקדושה  מופלג אלא בזה יזכה לא גדולה, מדריגה הוא
הגדולה  כל אחר כ פי  על א המדורי חייקא לר' שהיה כמו 
הרשע עשו אדמד הארמי לב נגע בו יהיה כי  כתיב  הזאת
,הכה יטמאנו טמא הוא טמא הוא צרוע איש  בגדולות, ונלכד
נוגה  קליפת נגעו בו אחז ש ישראל  ראש שהוא בראשו 
הדווי כל ידוו  זה ועל  ,ליצל רחמנא עולמות משני ונדחה
נוגה  של טעות מקליפת נפשו שיציל כנחל דמעה וישפ
ויוציאנו  עלינו ירח עליו ומל  יהודאי שדי שלו ומראשי
יהי  כ אמ צווארינו מעל הגלות  עול וישבור לאורה מאפילה

. הברכהרצו תשא)(היכל  .פרשת


לחודש כג  ליו הלימוד סדר

כמוהו ואין צדיק  שהוא  וסובר מאוד  קשה היא נוגה קליפת  פט.
ומטומא טמא  ונקרא

הקדוש להגאו  מצוותי נתיב הקדוש  ספר לשונו וזה
זי"ע כ"ו )מקאמרנא אות ג' אמונה מטעות (שביל ולהנצל בא"ד

ע ויפרוש עצמו שיסג א וכו' כח אי נוגה יכול קליפות צמו
שהוא בדעתו סובר אזי לש וכשנופל נוגה, טעות לידי לבוא
טעותי כמה  לו יזמי והקליפה , בעול כמוהו  ואי צדיק
בשקר  ופעולות  מופתי ועושה צדיק שהוא שיסבור ושטותי
ורבי מורי לי  ואמר צרעת, נגע קשה קליפה והוא ומצליח, שלו
באש בתורה דולקת  נשמתו אור כשהיה חורפי  בימי הקדוש
בני אייזיק ,הלשו בזה לי ואמר נפלא בדביקות  שלהבת להבת
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ובוכה  מתיירא הייתי שנה ארבעי  ב היותי בעת הידעת חביבי
נוגה, טעות מקליפות אני שאפשר הוא ברו המקו לפני
חביבי בני לי , ואמר נשמה , בי נותרה ולא מאוד  פני  ונתכרכמו
שלא מתיירא אני רגע  בכל היו העוד  כ כל  נזדעזת  למה
הרבה  ויש קשה, קליפה היא כי נוגה, טעות מקליפות  אהיה
נפשות  כמה ומושכי ישראל  גדולי בעיניה וה ש שנשארו
הגדולה  במדריגה שעומד שא וכו', ורעי משוני לדרכי
ונקרא נוגה מקליפות טעות איזה בו להתאחז יכולי עדיי
.העני כל  ש עיי וכו', תמיד נפשו  יבדוק  ולכ מטומא, טמא

וגה קליפת  מצד  נפלאות  עושה יהודי שד  רמאי יש הצדיק נגד  צ .
אליו תמשך  ברע  טוב  מעורב  אתה אם  - חפשית  הבחירה שיהא  כדי

שור אש  ויראה אהבה אור שיאיר וקדוש צדיק  שיהיה כמו 
 כ ,טובי ולמעשי ולמצוות ולתפלה לתורה אד בני בלב 
ולא אהבה לא  בו  אי חוש מלא  לבו אשר  רמאי נגדו יהיה 
אצלו,  אד בני רוב  וימשי ופרוש  קדוש עצמו ומראה יראה
צדיק  עליו אור אל  עצמו  לדבק  חפשית  הבחירה יהיה ומעתה
 עני נמצא וכו', יהודי שד  והרמאות  השקר  אל  ליל או אמיתי 
נוגה  קליפת מצד מופתי ועושה עתידות דברי שמדבר חלו
או  נביא בקרב יקו כי וזהו זאת, מבחינה נביא יש  וכ וכו'
 בקרב ק והוא וכו' דקיק  נהירו ואו בו יש  וכו' חלו חול
ק כ הזה עול בהבל וברמאות בטעות הול שאתה ידיד על
לכת  שאירע  כמו  גמור רע הוא הראש שזה דדהבא רישא עלי
והטמא הארור  שלה הראש  ידי על  וחטאי רעי ארורה
כעס  ידי על לו בא וזה וכו' מישראל  ורבבות אלפי שהטעה
 שאי שחת לבאר נפל הרע והשתררות  ורמאות ושקר וגאווה 
טוב מעורב אתה וא וכו' עולמי לעול  ותיקו תקומה לו
עת  בכל  נפלאות ל העושה יהודי לשד  תתמש בשקר  ורע

ונפלאות. עתידות דברי שבנוגה  הטוב  מצד הברכהומדבר (היכל

ב) יג, ראה .פרשת
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הגדולה  כל אחר כ פי  על א המדורי חייקא לר' שהיה כמו 
הרשע עשו אדמד הארמי לב נגע בו יהיה כי  כתיב  הזאת
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ע ויפרוש עצמו שיסג א וכו' כח אי נוגה יכול קליפות צמו
שהוא בדעתו סובר אזי לש וכשנופל נוגה, טעות לידי לבוא
טעותי כמה  לו יזמי והקליפה , בעול כמוהו  ואי צדיק
בשקר  ופעולות  מופתי ועושה צדיק שהוא שיסבור ושטותי
ורבי מורי לי  ואמר צרעת, נגע קשה קליפה והוא ומצליח, שלו
באש בתורה דולקת  נשמתו אור כשהיה חורפי  בימי הקדוש
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ובוכה  מתיירא הייתי שנה ארבעי  ב היותי בעת הידעת חביבי
נוגה, טעות מקליפות אני שאפשר הוא ברו המקו לפני
חביבי בני לי , ואמר נשמה , בי נותרה ולא מאוד  פני  ונתכרכמו
שלא מתיירא אני רגע  בכל היו העוד  כ כל  נזדעזת  למה
הרבה  ויש קשה, קליפה היא כי נוגה, טעות מקליפות  אהיה
נפשות  כמה ומושכי ישראל  גדולי בעיניה וה ש שנשארו
הגדולה  במדריגה שעומד שא וכו', ורעי משוני לדרכי
ונקרא נוגה מקליפות טעות איזה בו להתאחז יכולי עדיי
.העני כל  ש עיי וכו', תמיד נפשו  יבדוק  ולכ מטומא, טמא

וגה קליפת  מצד  נפלאות  עושה יהודי שד  רמאי יש הצדיק נגד  צ .
אליו תמשך  ברע  טוב  מעורב  אתה אם  - חפשית  הבחירה שיהא  כדי

שור אש  ויראה אהבה אור שיאיר וקדוש צדיק  שיהיה כמו 
 כ ,טובי ולמעשי ולמצוות ולתפלה לתורה אד בני בלב 
ולא אהבה לא  בו  אי חוש מלא  לבו אשר  רמאי נגדו יהיה 
אצלו,  אד בני רוב  וימשי ופרוש  קדוש עצמו ומראה יראה
צדיק  עליו אור אל  עצמו  לדבק  חפשית  הבחירה יהיה ומעתה
 עני נמצא וכו', יהודי שד  והרמאות  השקר  אל  ליל או אמיתי 
נוגה  קליפת מצד מופתי ועושה עתידות דברי שמדבר חלו
או  נביא בקרב יקו כי וזהו זאת, מבחינה נביא יש  וכ וכו'
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והטמא הארור  שלה הראש  ידי על  וחטאי רעי ארורה
כעס  ידי על לו בא וזה וכו' מישראל  ורבבות אלפי שהטעה
 שאי שחת לבאר נפל הרע והשתררות  ורמאות ושקר וגאווה 
טוב מעורב אתה וא וכו' עולמי לעול  ותיקו תקומה לו
עת  בכל  נפלאות ל העושה יהודי לשד  תתמש בשקר  ורע

ונפלאות. עתידות דברי שבנוגה  הטוב  מצד הברכהומדבר (היכל

ב) יג, ראה .פרשת
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- תחתיו  הכל להכניע רוצה - אלוה עצמו ועושה מתגאה יש צא.
אלוקים דברי ומהפך  הגולה  בני  כל של וראש עולם גאון שהוא סובר

טומאה סימני כל בו יש - חיים

מועטי הקדמוני שכתבו כמו אלוה עצמו ועושה מתגאה יש 
כפרעה  נכר אל שלה בגאווה צמ עושי שאינ בעול המה
ידי על הנביא  זכריה שהרג יהודה מל וכיואש וכחיר הרשע
להיות  שחל הכיפורי ביו להרגו והתיר  אלוה עצמו שעשה
בתורה  עצמו מתגאי ויש  טומאה, בסימני שאת והוא בשבת
 יכולי והוא אני אי בגיאות  המחשבה פג ידי ועל  ובדיבור
ונעשה  הרע, התנשאות  שאת עמלק אחר אל ונעשה לדור
ורבי רב  יהיה והוא אליו  יספחו שהכל שמשתוקק  כספחת 
טפלי הדור וכל  עול  גאו שהוא לבו בזדו וסובר וזנב וראש
דשמעתתא צורתא אפילו הזה והעני הגולה, בני כל ראש אליו
לא פסקי פוסק ,חיי אלוקי דברי להפי אלא  יודע אינו
סימני ע כשלג  עזה  בהרת  ש כאנשי מתגאי ויש ,טובי
מכל  ויצילנו עינינו יאיר  עליו מל במקומה עולה טומאה

. אמ ע"ד )טעות ק"א ד בראשית חי  .(זוהר

זרה עבודה הוא הצדיקים  כל  תחתיו ולהכניע  להשתרר גאווה צב .
זרה לעבודה כמשתחוה לו המשחוה -

לש שלא ורבי רב  להיות  להשתרר הגאווה  שהוא זרה עבודה
כול שיהיו גאוותו מקוב  הצדיקי לכל להמית  ורצונו שמי
,ועקרבי נחשי של ריק בור  והוא  תחתיו  נכנעי

נכר . אל  לעבודת  משתחוה הוא לו והנכנע (זוהרוהמשתחווה 

פ"ו  ד שמות ד')חי  .עמוד 

עוד ואפסי אני אומרים  אחרא הסטרא מנהיגי צג.

בתורה  העוסקי יכסמו כסוס והסכמת   אתוו כ"ב החט"ה
שפל  אלא זרה, עבודה ורבי רב להיות מבלי לשמה בצנעא

נכו, לא ,והחסידי ,הצדיקי כדר לאונבזה שבירה לה אי

לחודש כד ליו הלימוד 97סדר | אחרא והסטרא רב הערב מנהיגי 

וכו' לה נעשו  פלאות פלאי אפילות כי השבירה, תחת יפלו 
אני ואומר בקונו דבוק שהוא מתגאה אחרא בסטרא נגדו ויש
וקיימי חיי לשמה תורה לומדי אבל נשברו, אלו כל ואפסי

שבירה. וארא)בלי בפרשת  הברכה .(בהיכל


לחודש כד ליו הלימוד  סדר

שהוא סימן העולם בכל  כמותו אין וסובר המתגאה צד .
נוגה מקליפת 

צפור  נגדו ויש  וכו', נהורי ש"ע שסודו דקדושה צפו"ר יש 
וסובר  נוגה קליפת טעות של הארה דקליפה מוחי בקליפה
מספר  צפור  ב בלק וירא נוגה קליפת ,העול בכל כמותו   שאי

המה. הבל  דקליפה הבלי הבל  וה הבל  פע הברכהכ"א (היכל 

בלק ) פרשת .ריש

הלומדים בין  מצוי זאת קליפה רוב ורב  רבי  להיות  גאווה צה.

בבני אתגש והוא יקרא, טמא  וטמא טוב  ומיעוטו  רע רובו
שאמר  כמו וראש ורבי רב  להיות  וגאו גאווה  לה שיש  אד
כפרעה  יהיה שלא לבבו לבדוק  צריכי בדיקות  הרבה  החסיד 
זאת  קליפה ורוב אלהות , עצמ שעשו גמרי רשעי וכחיר
להיות  לדחות יוכל ובקל ערב ע וראשי הלומדי  בי מצוי

. חל שבו והטוב ליצל רחמנא רע תצא)רובו פרשת הברכה .(היכל

דקליפה ראש נעשה לישראל המיצר צו.

בקליפה  יש  כ ,בפי ה' תורת שמש וכו' בקדושה שיש  כמו 
נעשה  לישראל המיצר לראש צריה היו רב  ערב ראשי מיד כה
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אלוקים דברי ומהפך  הגולה  בני  כל של וראש עולם גאון שהוא סובר

טומאה סימני כל בו יש - חיים

מועטי הקדמוני שכתבו כמו אלוה עצמו ועושה מתגאה יש 
כפרעה  נכר אל שלה בגאווה צמ עושי שאינ בעול המה
ידי על הנביא  זכריה שהרג יהודה מל וכיואש וכחיר הרשע
להיות  שחל הכיפורי ביו להרגו והתיר  אלוה עצמו שעשה
בתורה  עצמו מתגאי ויש  טומאה, בסימני שאת והוא בשבת
 יכולי והוא אני אי בגיאות  המחשבה פג ידי ועל  ובדיבור
ונעשה  הרע, התנשאות  שאת עמלק אחר אל ונעשה לדור
ורבי רב  יהיה והוא אליו  יספחו שהכל שמשתוקק  כספחת 
טפלי הדור וכל  עול  גאו שהוא לבו בזדו וסובר וזנב וראש
דשמעתתא צורתא אפילו הזה והעני הגולה, בני כל ראש אליו
לא פסקי פוסק ,חיי אלוקי דברי להפי אלא  יודע אינו
סימני ע כשלג  עזה  בהרת  ש כאנשי מתגאי ויש ,טובי
מכל  ויצילנו עינינו יאיר  עליו מל במקומה עולה טומאה

. אמ ע"ד )טעות ק"א ד בראשית חי  .(זוהר

זרה עבודה הוא הצדיקים  כל  תחתיו ולהכניע  להשתרר גאווה צב .
זרה לעבודה כמשתחוה לו המשחוה -

לש שלא ורבי רב  להיות  להשתרר הגאווה  שהוא זרה עבודה
כול שיהיו גאוותו מקוב  הצדיקי לכל להמית  ורצונו שמי
,ועקרבי נחשי של ריק בור  והוא  תחתיו  נכנעי

נכר . אל  לעבודת  משתחוה הוא לו והנכנע (זוהרוהמשתחווה 

פ"ו  ד שמות ד')חי  .עמוד 

עוד ואפסי אני אומרים  אחרא הסטרא מנהיגי צג.

בתורה  העוסקי יכסמו כסוס והסכמת   אתוו כ"ב החט"ה
שפל  אלא זרה, עבודה ורבי רב להיות מבלי לשמה בצנעא

נכו, לא ,והחסידי ,הצדיקי כדר לאונבזה שבירה לה אי
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וכו' לה נעשו  פלאות פלאי אפילות כי השבירה, תחת יפלו 
אני ואומר בקונו דבוק שהוא מתגאה אחרא בסטרא נגדו ויש
וקיימי חיי לשמה תורה לומדי אבל נשברו, אלו כל ואפסי

שבירה. וארא)בלי בפרשת  הברכה .(בהיכל


לחודש כד ליו הלימוד  סדר

שהוא סימן העולם בכל  כמותו אין וסובר המתגאה צד .
נוגה מקליפת 

צפור  נגדו ויש  וכו', נהורי ש"ע שסודו דקדושה צפו"ר יש 
וסובר  נוגה קליפת טעות של הארה דקליפה מוחי בקליפה
מספר  צפור  ב בלק וירא נוגה קליפת ,העול בכל כמותו   שאי

המה. הבל  דקליפה הבלי הבל  וה הבל  פע הברכהכ"א (היכל 

בלק ) פרשת .ריש

הלומדים בין  מצוי זאת קליפה רוב ורב  רבי  להיות  גאווה צה.

בבני אתגש והוא יקרא, טמא  וטמא טוב  ומיעוטו  רע רובו
שאמר  כמו וראש ורבי רב  להיות  וגאו גאווה  לה שיש  אד
כפרעה  יהיה שלא לבבו לבדוק  צריכי בדיקות  הרבה  החסיד 
זאת  קליפה ורוב אלהות , עצמ שעשו גמרי רשעי וכחיר
להיות  לדחות יוכל ובקל ערב ע וראשי הלומדי  בי מצוי

. חל שבו והטוב ליצל רחמנא רע תצא)רובו פרשת הברכה .(היכל

דקליפה ראש נעשה לישראל המיצר צו.

בקליפה  יש  כ ,בפי ה' תורת שמש וכו' בקדושה שיש  כמו 
נעשה  לישראל המיצר לראש צריה היו רב  ערב ראשי מיד כה
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בגדיו. יכבס אות והנושא וכו', דקליפה בראש עולה ראש
ע"ב) ס "ח ד עקב פרשת הברכה .(היכל 

בו שנתדבקו רב  הערב  עמו מטעה צז.

נוגה  מקליפה ורבי רב  יונק  ומש גבירתה תירש כי ושפחה
את  ולהמשי להטעות הזמני לשנות  משוני בדרכי הול

עכ"ל . בו שנתדבקו רב ערב  ע"ב)עמו ק"ע ד חי  (זוהר

בעולם גוברים יהודאין שדין צח.

 יהודאי שדי והעזות החציפות  שגברה הזה  בזמ ובפרט
דארעא. כעפרא וצדיקיא בעול ע"ב)גוברי ל "ז  ד חי  .(זוהר

מאוד גוברת  שקר של הקליפה צט.

בדור  אשר הדעת חלישות כל  שמח ובלב  באהבה הכל  תקבל 
ובכזב בשקר מאוד גוברת הקליפה כי יתבר שמו לדורשי  הזה
ולומדיה  והתורה ש"ט, נבט ב ירעב לעגלי  כמו נמשכי ואליו

ממש. עפר עד ע"ב)נשפלי כ"ג ד חי .(זוהר

מ "ם הסמ"ך  מנהיגי אחרי לטעות  שלא גדולות  תפילות  צריך ק .
וסמכם עשאם  שהוא

השקר  למקו  עצמ שידבקה חרבה העול את  מטעה  "הס
השקר  למקו עצמו ולדבק  ליסע במרכבתו ורוכב והטעות
ותפילות  גדולה הבחנה צרי לכ עלמא מטעי והטעות
בדרכי ובכזב בשקר עלמא למטעי מלהדבק  שינצל  ובקשות
לפניו  להתפלל שבשמי אבינו על להשע אלא לנו  ואי , שוני
עלמא במטעי  בעצמו לדבק "הס יטעהו שלא ובבכיה בדמעה

.וסמכ עשא שהוא שלו, ע "ג)ראשי ז' ד תרומה  חי .(זוהר
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המתנהגים רב  הערב  ראשי להכניע יכול בעיר  אחד  צדיק  קא.
שוא בהתנשאות

במדינה  או בעיר רב ערב ראשי ראשי כמה  כשיש שמעתי
תלמיד במדינה ויש שוא של ובהתנשאות בשקר  המתנהגי
ונשבר, טהור ובלב  אמת  בלב באמת המתנהג אחד וצדיק חכ
אל  עצמו את ומדבק  ובתפילה לשמה בתורה עוסק  כאשר
כל  כח לה יהיה ולא ושקר   או פועלי כל יתפרדו או האמת 
 כ אמת, בלב  ובלבד השקר, ולרומ האמת  להשפיל  כ

עכ"ל . ד שמעתי דברי הברכה ע "א)(היכל  .ר"ט 

יהודי  שד  של שקר משפת  נפשי הצילה מתפלל בעצמו  השי"ת קב .

נפשי הצילה השי "ת ומבקש רב ערב  מראשי  בעקב שנידוש
שקר  כזה)משפת תיבות (במילוי סופי  ש'ק 'ר', רי "ש   "קו "שי

שבאמצע והוי"ה הוי"ה, גימטריא  אמצעיות ואותיות  נ'פ 'ש'.
שנברא יהודי שד של השקר כי לנפש, שקר בי המבדיל
בשפלות  והנפש  שלו פני עזי  ע גובר הצדיק נפש לעומת
נפשי הצילה מתפלל  בעצמו שהשי "ת עד השקר, תחת 

השקר. תחת  נכנע להיות  יצטר שלא שקר (היכל משפת 

תצא) פרשת .הברכה

נוגה מקליפות הוא ורבי רב  והוא הפנימיות יראה  לו אין  אם קג.

נקראה  פנימיות  יראה אחרת באר ויחפר  ממורי שמעתי
מפניה עצמו לצמצ הקליפות פחד ש אי כי רחובות
כי אדרבה אלא הקדושה מ ינקו שלא ,ויסורי וקטנות  בצער
ואז  רחובות  הנקרא היראה בפנימיות לנו ה' הרחיב  עתה
רב ולהיות  מעוו רבי להשיב  פירות לעשות באר ופרינו 
יראה  לו אי א אבל אות ולעשות  נפשות להעלות  ורבי
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בגדיו. יכבס אות והנושא וכו', דקליפה בראש עולה ראש
ע"ב) ס "ח ד עקב פרשת הברכה .(היכל 

בו שנתדבקו רב  הערב  עמו מטעה צז.

נוגה  מקליפה ורבי רב  יונק  ומש גבירתה תירש כי ושפחה
את  ולהמשי להטעות הזמני לשנות  משוני בדרכי הול

עכ"ל . בו שנתדבקו רב ערב  ע"ב)עמו ק"ע ד חי  (זוהר

בעולם גוברים יהודאין שדין צח.

 יהודאי שדי והעזות החציפות  שגברה הזה  בזמ ובפרט
דארעא. כעפרא וצדיקיא בעול ע"ב)גוברי ל "ז  ד חי  .(זוהר

מאוד גוברת  שקר של הקליפה צט.

בדור  אשר הדעת חלישות כל  שמח ובלב  באהבה הכל  תקבל 
ובכזב בשקר מאוד גוברת הקליפה כי יתבר שמו לדורשי  הזה
ולומדיה  והתורה ש"ט, נבט ב ירעב לעגלי  כמו נמשכי ואליו

ממש. עפר עד ע"ב)נשפלי כ"ג ד חי .(זוהר

מ "ם הסמ"ך  מנהיגי אחרי לטעות  שלא גדולות  תפילות  צריך ק .
וסמכם עשאם  שהוא

השקר  למקו  עצמ שידבקה חרבה העול את  מטעה  "הס
השקר  למקו עצמו ולדבק  ליסע במרכבתו ורוכב והטעות
ותפילות  גדולה הבחנה צרי לכ עלמא מטעי והטעות
בדרכי ובכזב בשקר עלמא למטעי מלהדבק  שינצל  ובקשות
לפניו  להתפלל שבשמי אבינו על להשע אלא לנו  ואי , שוני
עלמא במטעי  בעצמו לדבק "הס יטעהו שלא ובבכיה בדמעה

.וסמכ עשא שהוא שלו, ע "ג)ראשי ז' ד תרומה  חי .(זוהר
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המתנהגים רב  הערב  ראשי להכניע יכול בעיר  אחד  צדיק  קא.
שוא בהתנשאות

במדינה  או בעיר רב ערב ראשי ראשי כמה  כשיש שמעתי
תלמיד במדינה ויש שוא של ובהתנשאות בשקר  המתנהגי
ונשבר, טהור ובלב  אמת  בלב באמת המתנהג אחד וצדיק חכ
אל  עצמו את ומדבק  ובתפילה לשמה בתורה עוסק  כאשר
כל  כח לה יהיה ולא ושקר   או פועלי כל יתפרדו או האמת 
 כ אמת, בלב  ובלבד השקר, ולרומ האמת  להשפיל  כ

עכ"ל . ד שמעתי דברי הברכה ע "א)(היכל  .ר"ט 

יהודי  שד  של שקר משפת  נפשי הצילה מתפלל בעצמו  השי"ת קב .

נפשי הצילה השי "ת ומבקש רב ערב  מראשי  בעקב שנידוש
שקר  כזה)משפת תיבות (במילוי סופי  ש'ק 'ר', רי "ש   "קו "שי

שבאמצע והוי"ה הוי"ה, גימטריא  אמצעיות ואותיות  נ'פ 'ש'.
שנברא יהודי שד של השקר כי לנפש, שקר בי המבדיל
בשפלות  והנפש  שלו פני עזי  ע גובר הצדיק נפש לעומת
נפשי הצילה מתפלל  בעצמו שהשי "ת עד השקר, תחת 

השקר. תחת  נכנע להיות  יצטר שלא שקר (היכל משפת 

תצא) פרשת .הברכה

נוגה מקליפות הוא ורבי רב  והוא הפנימיות יראה  לו אין  אם קג.

נקראה  פנימיות  יראה אחרת באר ויחפר  ממורי שמעתי
מפניה עצמו לצמצ הקליפות פחד ש אי כי רחובות
כי אדרבה אלא הקדושה מ ינקו שלא ,ויסורי וקטנות  בצער
ואז  רחובות  הנקרא היראה בפנימיות לנו ה' הרחיב  עתה
רב ולהיות  מעוו רבי להשיב  פירות לעשות באר ופרינו 
יראה  לו אי א אבל אות ולעשות  נפשות להעלות  ורבי
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שמעתי. כ נוגה, מקליפות  הוא ורבי  רב  והוא (היכל הפנימיות 

דברי ר"ט )הברכה ד.
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רב אלהות  עצמן העושין רב  הערב  ראשי כי מהשי"ת  הבטחה קד .
אצלם דבר שום יפעלו ולא ואבן  עץ  כמו  יהיו ורבי

כי הזה בגלות שיהיה מה אחרת  בשורה עוד  לבשר בא כ ואחר
ושמות  כשפי ידי על היה קדמוני בימי זרה שעבודה ידוע
מפליא שהיה כמוש בעני החיי אור  הקדוש בדברי  ועיי
של  זרה עבודה וכ ,העול רוב אחריו מטעה היה  ובל פלאות
בעניני נפלאה חכמה כח בה היה  כ פי  על א מאוסה פעור
אתה  ידעת לא אשר שבגלות  אחרי אלהי אבל הטומאה
יתעל כי כלל  כח שו בלי בפשטות  ואב  ע יהיה ואבותי

עצי כל כמו  ואב  ע ויהיה הטומאה הטבעות   דר מה
עבודה  לעובדי לאו לאר שבחוצה גויי רמזו זה ועל  ,ואבני
לירעב שהיה כמו נכר  אל  עבודת דרכי  מה נעל כי ה זרה
רב ערב בראשי  אתגשימו ונוקבא "מ " סמ כי הבטחה וג
אותנו  מבטיח ורבי רב  אלהות   עצמ  ועושי בזוהר  כמבואר
לא דבר  שו אצל אד יפעול שלא  ואב ע שיהיו השי "ת
 שאי ואב ע אצל ההול כמו אלא חיי ולא רפואה ולא בני
נסי הוא ברו הקדוש עושה עת בכל  אמת  צדיקי אבל  רוח בו

. יד על ישראל לעמו סד )והשפעות כח, תבוא  פרשת הברכה  .(היכל 

לאדם מפתה היצר זי "ע : מקמארנא אליעזר ר' הקדוש הרב  קה.
מקליפת הוא  ובאמת  ולילה יומם  בתורה  ולעסוק  בפרישות  להתנהג
לפניו נדמו כבהמות וכולם העולם בכל כשיסבור  בזה והסימן - נוגה

השם בדרך  הולכים כשאין אלא הבריות  מן לפרוש אין -

ולא הוא לבדו שיושב מי  נראה לכאורה הציבור. מ תפרוש אל
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 ומלא קדוש איש הוא הישראלי אד בני  ע ישתת
כי רע שו יעשה ולא יחטא ולא בזה פרוש שהוא ומי אלוקי
לזה  ה', עבד נקרא הוא ובוודאי אד בני רע  שמע ולא ראה לא
 שאי קדושה דר הוא שהפרישות דעות וגדולי  רבי יחשבו
ע שנשתת מצד הוא לאד הבא הרעות  כל  כי מזה למעלה
האדמה  פני על  לרוב האד החל כאשר כי ראיה והא אד בני 
לזה  כנודע  והכבוד  והקנאה התאוה ונולדו אלו ע אלו נתערבו
לפני חשוב  דבר הוא שהפרישות דעות וגדולה  רבי יחזיקו
זה  על הזה, בדר  להלו  והגו ונכו וראוי לשיעור, אי השי "ת
שהפרישות  אחד  כ אינו שהוא ואמר הלל התנא בא 
הרגשה  בלי והוא יחטא שלא אפשר אי אד מבני והתבודדות 

לבדו. האד היות טוב לא כדכתיב כלל
הבא] העול לחיי לברכה [זכרונו זלה"ה מאאמו "ר שמעתי וכ
לברכה  [זכרונו זלה"ה אלימל רבי אלוקי רבינו בש שסיפר
לפני וחשוב  הגו איש לפניו  בא אחת   שפע הבא] העול לחיי
ולא הנ"ל  אלוקי רבינו לפני ובא היה בתורה גדול וג עצמו
בביתו  מתנהג  היה כזה חשוב ואיש שלו שו רבו לו  נות היה
בהסתר  כ ג לבדו יושב היה וכ גדול  בהסתר עשיותיו בכל
א : שלו לו  שנת קוד הנ"ל  הקדוש רבינו לו ואמר גדול
השמי את הלא  ה ' נא אראנו לא ואני במסתרי איש יסתר

ה' נא מלא אני  האר כ"ב)ואת כ "ג אותו (ירמיה דוחה היה
זה, על שלימה בתשובה וישב  הז לשכל שבא עד  ידי בשתי 

 כ כתבאחר וכ ע"כ. וכו', שלו לו  לית לרבינו נכנס  היה
היכל  בספרו הבא] העול לחיי לברכה [זכרונו זלה"ה אאמו"ר

א')הברכה כ"ג בלק  וצרי (פרשת טובות, מדות הוא היהודי  עיקר 
לאיש מפתה הרע  היצר כי הרבה וחיפוש בדיקה ישראל בר
אד מבני  עצמו  להסתר הבריות בעיני  פרוש  להיות ישראל
ולספיק  היו כל ותפילי בטלית  וליל  יו בתורה עוסק  להיות
רבי כמו  הטוב  מצד  הוא א בוודאי ומי לח במעט עצמו
 אי ככולו רובו לפעמי אבל  לו, יאמר  קדוש יוחאי בר   שמעו
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שמעתי. כ נוגה, מקליפות  הוא ורבי  רב  והוא (היכל הפנימיות 

דברי ר"ט )הברכה ד.
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רב אלהות  עצמן העושין רב  הערב  ראשי כי מהשי"ת  הבטחה קד .
אצלם דבר שום יפעלו ולא ואבן  עץ  כמו  יהיו ורבי

כי הזה בגלות שיהיה מה אחרת  בשורה עוד  לבשר בא כ ואחר
ושמות  כשפי ידי על היה קדמוני בימי זרה שעבודה ידוע
מפליא שהיה כמוש בעני החיי אור  הקדוש בדברי  ועיי
של  זרה עבודה וכ ,העול רוב אחריו מטעה היה  ובל פלאות
בעניני נפלאה חכמה כח בה היה  כ פי  על א מאוסה פעור
אתה  ידעת לא אשר שבגלות  אחרי אלהי אבל הטומאה
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עצי כל כמו  ואב  ע ויהיה הטומאה הטבעות   דר מה
עבודה  לעובדי לאו לאר שבחוצה גויי רמזו זה ועל  ,ואבני
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. יד על ישראל לעמו סד )והשפעות כח, תבוא  פרשת הברכה  .(היכל 

לאדם מפתה היצר זי "ע : מקמארנא אליעזר ר' הקדוש הרב  קה.
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 ומלא קדוש איש הוא הישראלי אד בני  ע ישתת
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לברכה  [זכרונו זלה"ה אלימל רבי אלוקי רבינו בש שסיפר
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א')הברכה כ"ג בלק  וצרי (פרשת טובות, מדות הוא היהודי  עיקר 
לאיש מפתה הרע  היצר כי הרבה וחיפוש בדיקה ישראל בר
אד מבני  עצמו  להסתר הבריות בעיני  פרוש  להיות ישראל
ולספיק  היו כל ותפילי בטלית  וליל  יו בתורה עוסק  להיות
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שהוא עוד ולא לבדו, שבו היצר עצת נוגה מקליפות  אלא זה
בקרירות  יושב אלא ודביקות  ויראה אהבה בלתי  בתורה עוסק
דקה  ובפניה  הזה  עול עניני  מכל פורש  שיהיה כדי שלו היצר
כשיסבר  דקדושה  מצד  שאינו והסימ כלל  מרגיש אינו שלו
בני וכל  כזה, וקדוש  צדיק בעול כמותו שאי עצמו הוא
 שהדר יודע אינו והוא לפניו נדמו כבהמות לבד  בעיניו העול
יו כל שיושב נבט  ב ירבע של  הרוח גסות  עצמו הוא הזה
לעורר  הצרבת פשתה הבהרת תעמוד  ותחתיו  ותפילי בטלית 
ישראל, בני  כל על סרה לדבר וקנאה  ושנאה ומחלוקת  מדני
לשמה  באמת  והחסידי קדושי הצדיקי שאר על ובפרט

.ש עיי הוא, ברי דקודשא
לברכה זכרונ רבותינו אמרו מ "א)לזה ד' פרק לקמ)חכ איזה 

אז  ישראלי אד בבני בהתחברות  היינו האד מכל הלומד
אינו  הזה שהפרוש תאמר אפילו עוד  ולא אד מכל  לומד 
ולא עושה אינו  כ ג מצוות אבל בפרהסיא עבירה עושה
דקדושה  צדיק  בתואר אינו הוא הזה הפרוש שהאיש מיבעיא
הנגדלת  גסה בהמה בתואר הוא אלא בפרהסיא רשע ולא
שחורה  המרה עליו שההתגבר ועוד  הבר, שור הנקרא ביער
וידמה  שבעול מדות מכל  יותר גרועה רעה מדה שהוא
שיקרה  כמו דקדושה שאינו מפסידות צורות איזה לעצמו
זה  לכ ,לבד היושבי הדעת חלושי שה  אנשי בכמה
רואה  א אבל הציבור ,  מ תפרוש אל  ואמר התנא הלל הזהיר
מאוד , וחטאי רעי ה עירו ואנשי ביתו בני שאנשי אד
אחריו  ולזרעו לו טוב אזי ,בעיניה שנואה היא דקדושה ודר

"הרמב שכתב  כמו גדול, בפרישות לבדו דווקא (הל'שישב 

א') הלכה ו' פרק  תפרושדעות אל הלל התנא שאמר שזהו נמצא ,
 שאי גדול בדוחק  אלא הציבור  אחרת.מ ברירה שו (זק לו

י "ג אופ מ"ד ר"ט )ביתו   ד.
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לחודש כו  ליו הלימוד  סדר

וניצל אחרא  הסטרא  לרשות שנתפס א' מחסיד  נורא מעשה קו.
זי"ע מרימנוב  מענדילי ר' הקדוש רבו בזכות 

 בדר יחדיו, מרעי במסבת החסידי ישבו אחת פע
בא ופתאו ,צדיקי סיפורי  וסיפרו , הקדמוני החסידי
מליובאוויטש צדק צמח בעל האדמו"ר רב לפניה והופיע
לו  ואמרו וענו כעת , מדברי את צדיק מאיזו ושאל זצוק"ל ,
זצוק "ל, מרימנוב מענדילי  רבי] רב  [מורנו מר"ר כעת  שמדברי
הצמח לה אמר ,הה בימי קטו אחד נר לפני ישבו וה
נרות, הרבה להדליק  צריכי מענדילי  מהרבי כשמדברי צדק,
הרבה  הביאו שתיכ  וכמוב אמת, ואור אמת , צדיק היה הוא כי
עצמו  ישב ואז  אורה, הבית ונתמלא ,אות והדליקו שמה נרות
מי לכ אספרה ואמר, ופתח החבורה, סגל  בתו צדק הצמח

.עד נשמתו מרימנוב  מענדילי רבי הרבי היה

,מפורס ומוהל גדול חכ תלמיד שו"ב היה רימנוב בעיר
רבי [הרב הרמ"מ הרבי לו ואמר  ודעה , המעלה ומאנשי
ר"ל  החיצוני כי  מאוד , בנפשו שיזהר  מרימנוב] מענדילי
ש לא  הלז ובודק ] [השוחט  השו"ב להשיגו, אחריו רודפי
[השוחט שהשו"ב כשהרגיש  הרמ"מ והרבי  הרבי , דברי ללבו
את  הזמינו אחת  ופע הרבי, דברי לבו  על ש לא ובודק ]
מוהל, ש שיהיה , הסמו כפר  לאיזו ובודק] [השוחט השו"ב
לו, שהביאו העגלה ע שמה נסע ובודק] [השוחט השו"ב
ונסע ,הרבי מדר עגלה הבעל  נטה מהעיר, יצא א וכאשר
לא בדר נוסע הוא כי הרגיש, ובודק] [השוחט השו"ב ביערות ,
בעל  ענהו ,בדר הוא תועה אולי העגלה בעלי  את ושאל ישר ,
ביערות, עמוק עמוק  ונסעו , להמקו נבואה  תיכ הנה  העגלה 
אל  באו ופתאו הגבעות , על ומקפצי ,ההרי על ומדלגי
וג ובודק] [השוחט השו"ב הרגיש  ואז ,ש וירדו בית איזה
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שהוא עוד ולא לבדו, שבו היצר עצת נוגה מקליפות  אלא זה
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דקה  ובפניה  הזה  עול עניני  מכל פורש  שיהיה כדי שלו היצר
כשיסבר  דקדושה  מצד  שאינו והסימ כלל  מרגיש אינו שלו
בני וכל  כזה, וקדוש  צדיק בעול כמותו שאי עצמו הוא
 שהדר יודע אינו והוא לפניו נדמו כבהמות לבד  בעיניו העול
יו כל שיושב נבט  ב ירבע של  הרוח גסות  עצמו הוא הזה
לעורר  הצרבת פשתה הבהרת תעמוד  ותחתיו  ותפילי בטלית 
ישראל, בני  כל על סרה לדבר וקנאה  ושנאה ומחלוקת  מדני
לשמה  באמת  והחסידי קדושי הצדיקי שאר על ובפרט
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אז  ישראלי אד בבני בהתחברות  היינו האד מכל הלומד
אינו  הזה שהפרוש תאמר אפילו עוד  ולא אד מכל  לומד 
ולא עושה אינו  כ ג מצוות אבל בפרהסיא עבירה עושה
דקדושה  צדיק  בתואר אינו הוא הזה הפרוש שהאיש מיבעיא
הנגדלת  גסה בהמה בתואר הוא אלא בפרהסיא רשע ולא
שחורה  המרה עליו שההתגבר ועוד  הבר, שור הנקרא ביער
וידמה  שבעול מדות מכל  יותר גרועה רעה מדה שהוא
שיקרה  כמו דקדושה שאינו מפסידות צורות איזה לעצמו
זה  לכ ,לבד היושבי הדעת חלושי שה  אנשי בכמה
רואה  א אבל הציבור ,  מ תפרוש אל  ואמר התנא הלל הזהיר
מאוד , וחטאי רעי ה עירו ואנשי ביתו בני שאנשי אד
אחריו  ולזרעו לו טוב אזי ,בעיניה שנואה היא דקדושה ודר
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 שאי גדול בדוחק  אלא הציבור  אחרת.מ ברירה שו (זק לו

י "ג אופ מ"ד ר"ט )ביתו   ד.



לחודש כו  ליו הלימוד 103סדר  | אחרא והסטרא רב הערב מנהיגי 

לחודש כו  ליו הלימוד  סדר
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לו  ואמרו וענו כעת , מדברי את צדיק מאיזו ושאל זצוק"ל ,
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,מפורס ומוהל גדול חכ תלמיד שו"ב היה רימנוב בעיר
רבי [הרב הרמ"מ הרבי לו ואמר  ודעה , המעלה ומאנשי
ר"ל  החיצוני כי  מאוד , בנפשו שיזהר  מרימנוב] מענדילי
ש לא  הלז ובודק ] [השוחט  השו"ב להשיגו, אחריו רודפי
[השוחט שהשו"ב כשהרגיש  הרמ"מ והרבי  הרבי , דברי ללבו
את  הזמינו אחת  ופע הרבי, דברי לבו  על ש לא ובודק ]
מוהל, ש שיהיה , הסמו כפר  לאיזו ובודק] [השוחט השו"ב
לו, שהביאו העגלה ע שמה נסע ובודק] [השוחט השו"ב
ונסע ,הרבי מדר עגלה הבעל  נטה מהעיר, יצא א וכאשר
לא בדר נוסע הוא כי הרגיש, ובודק] [השוחט השו"ב ביערות ,
בעל  ענהו ,בדר הוא תועה אולי העגלה בעלי  את ושאל ישר ,
ביערות, עמוק עמוק  ונסעו , להמקו נבואה  תיכ הנה  העגלה 
אל  באו ופתאו הגבעות , על ומקפצי ,ההרי על ומדלגי
וג ובודק] [השוחט השו"ב הרגיש  ואז ,ש וירדו בית איזה
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לא במקו שהוא  עתה הוא הרי  מקו באיזה בעיניו עתה ראה
על  והתחרט  ,פעמי כמה שהזהירו הרבי אזהרת והבי טהור,
,מש לסור עצה  שו היה לא אבל  קדשו, לדברי לבו  ש שלא
הילד , את  לראות שרוצה ואמר ערב, לעת ש להבית ונכנס
[השוחט השו"ב את שראה הילד  והא הילד , את לו והראהו
איש  אי א שיראה ואמרה, מאוד  התחרדה  המוהל , ובודק ]

ו  סתר, דבר לו לאמר רוצה ושהיא בהחדר, השו "בש לה אמר
האשה  התחילה אז בבית , איש שאי המוהל ובודק ] [השוחט
שני איזה שזה  אי לו, וסיפרה מרות , בבכיות לבכות  היולדת
החיצוני של מקו  וכא אבותיה, מבית לכא נתפסה שהיא
בטח ומשפחתה והוריה מפה, לצאת יכולה  אינה והיא הוא,
 וכא אבותיה, מבית   לכא נתפסה  והיא עליה, ומצטערי בוכי
דר  מה והראש  לכא נתפסה והיא הוא, החיצוני של מקו
ובקשה  זכר,  ב הולידה ועכשיו יחדיו, ואשה כבעל עמה
איפה  ידע עתה  ולכ בזה, רצונה לו ועשו מילה, ברית  לעשות
היא עצה רק ועד, לעול יוצא אינו שבא, מי לכא כי שנכנס,
יטעו שלא בעצמו, לעצור יוכל  שא והוא, לו, לאמר יכולה
יוכל  לא א אבל  מפה, לצאת יוכל  שאולי תקוה יש אז כלל

.לעול פה חלוט הוא אז  פה , מה ויטעו לעצור
ממיני אנשי אלפי בעגלות , לנסוע  ש באו ההוא, בלילה
נוד היה שריח ,שוני מגדי מיני השולח על והביאו , שוני
והוא ויאכל, יטעו הוא שג ממנו וביקשו אכלו, וכול מאוד ,
,ליש  הל כ ואחר ,שוני בתירוצי מה עצמו השתמט 
והשו "ב כנ"ל, אנשי לאלפי ובאו נתאספו, שוב ובבוקר
ישבו  הברית ואחרי  מילה, הברית  עשה ובודק ] [השוחט
אשר  מלכי ממעדני ,מאכלי שמה והביאו לאכול, לסעודה
אשר  אותו, ביקשו והמה  לאכול , מגרירי היו המאכלי ריח
וכול אוכל, ואינו  אות מבייש ומדוע  שלו , מצוה סעודת הוא
כוחות  אמצי  בכל והוא ,עמה שיאכל ביקשו רבות בהפצרת
היולדות  ועצת כפקודת כלל, נהנה  ולא אכל  ולא מה השתמט 
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שהרגיש כמעט מאוד, וצמא רעב היה באמת  והוא כנזכר,
טע ולא עצמו והתאפק  ,ליצל רחמנא בולמוס שאחזו בעצמו
רימנוב , לעיר עמו שיסעו המוהל בקש הסעודה וכשגמרו ,ש

רימינוב . לעיר  חזרה והביאו עמו, ונסעו
השו "ב יבוא בטח ואמר, משמשיו, אל  צוה מענדילי רבי  הרבי
צמא פקד, הרבי לו תאמרו אז  לביתי , פלוני ובודק ] [השוחט
שבא תיכ ובודק ] [השוחט השו"ב היה,  וכ לו, תאמר טמא
לו  ואמרו גרשוהו, ומשמשיו  מענדילי, רבי להרבי הל העירה
הצטער  ובודק] [השוחט השו"ב ,ל שנאמר הרבי, אמר  כ
אז  הרבי , לבית לבוא שרצה ויו יו ובכל  ,ימי איזה מאוד
והשתדל  הרבי, אמר וכה כה לו ואמרו וגרשוהו, משמשיו 
עד ,מכובדי אנשי ידי על הרבה ובודק] [השוחט השו"ב
[רבי הרמ "מ  הרבי לו אמר  ואז  לפניו, לבוא  הרשוהו שהרבי 
 כ ל ואמרתי  הזהרתי פעמי כמה הנה מרימונוב ], מענדילי
לי, היה צער כמה ועתה לדברינו, נפש שמת  ולא ,וכ
שלא ,עלי התפללתי וכמה וכמה ,ש כבר שאתה כשנודעתי 
עוד שאתה דע אבל ,ושלו חס עמה לשאול נפש תרד
ואז  ,הפע עוד  אות ויתפסו מאוד, אות רוצי ה כי בסכנה,
עצה  רק  ולכ , מש ולצאת נפש להמלט תוכל א יודע, מי
,הפע עוד  אות יזמינו  ה וא בי, והתדבק  אחוז , ל יש  אחת
שבה הגדול  אל  תכנס אז ,לש וכשתבוא ,עמה תסע אז
,לכול תאמר וכה ,כלו אתה  אי בביטול, בפניו, לו ותאמר
 עצמ תכי כי דע, אבל ,לבטל צרי שאתה של התיקו וזהו
וכמה  הוא,  קט דבר לא כי הנסיעה, זה על דרבה, בהכנה
כח ל ויהיה בי, נפש ודבק  אחוז  אבל ,ש ל יהיה נסיונות
ועד , לעול מה תפטה אז ,תבטל וא הנסיונות, כל  לעמוד 
של  בכוחו ובודק ] [השוחט השו"ב זה שעשה ההכנות  כמוב

מרימונוב]. מענדילי  [רבי רמ "מ  הרבי 
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לא במקו שהוא  עתה הוא הרי  מקו באיזה בעיניו עתה ראה
על  והתחרט  ,פעמי כמה שהזהירו הרבי אזהרת והבי טהור,
,מש לסור עצה  שו היה לא אבל  קדשו, לדברי לבו  ש שלא
הילד , את  לראות שרוצה ואמר ערב, לעת ש להבית ונכנס
[השוחט השו"ב את שראה הילד  והא הילד , את לו והראהו
איש  אי א שיראה ואמרה, מאוד  התחרדה  המוהל , ובודק ]

ו  סתר, דבר לו לאמר רוצה ושהיא בהחדר, השו "בש לה אמר
האשה  התחילה אז בבית , איש שאי המוהל ובודק ] [השוחט
שני איזה שזה  אי לו, וסיפרה מרות , בבכיות לבכות  היולדת
החיצוני של מקו  וכא אבותיה, מבית לכא נתפסה שהיא
בטח ומשפחתה והוריה מפה, לצאת יכולה  אינה והיא הוא,
 וכא אבותיה, מבית   לכא נתפסה  והיא עליה, ומצטערי בוכי
דר  מה והראש  לכא נתפסה והיא הוא, החיצוני של מקו
ובקשה  זכר,  ב הולידה ועכשיו יחדיו, ואשה כבעל עמה
איפה  ידע עתה  ולכ בזה, רצונה לו ועשו מילה, ברית  לעשות
היא עצה רק ועד, לעול יוצא אינו שבא, מי לכא כי שנכנס,
יטעו שלא בעצמו, לעצור יוכל  שא והוא, לו, לאמר יכולה
יוכל  לא א אבל  מפה, לצאת יוכל  שאולי תקוה יש אז כלל

.לעול פה חלוט הוא אז  פה , מה ויטעו לעצור
ממיני אנשי אלפי בעגלות , לנסוע  ש באו ההוא, בלילה
נוד היה שריח ,שוני מגדי מיני השולח על והביאו , שוני
והוא ויאכל, יטעו הוא שג ממנו וביקשו אכלו, וכול מאוד ,
,ליש  הל כ ואחר ,שוני בתירוצי מה עצמו השתמט 
והשו "ב כנ"ל, אנשי לאלפי ובאו נתאספו, שוב ובבוקר
ישבו  הברית ואחרי  מילה, הברית  עשה ובודק ] [השוחט
אשר  מלכי ממעדני ,מאכלי שמה והביאו לאכול, לסעודה
אשר  אותו, ביקשו והמה  לאכול , מגרירי היו המאכלי ריח
וכול אוכל, ואינו  אות מבייש ומדוע  שלו , מצוה סעודת הוא
כוחות  אמצי  בכל והוא ,עמה שיאכל ביקשו רבות בהפצרת
היולדות  ועצת כפקודת כלל, נהנה  ולא אכל  ולא מה השתמט 
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שהרגיש כמעט מאוד, וצמא רעב היה באמת  והוא כנזכר,
טע ולא עצמו והתאפק  ,ליצל רחמנא בולמוס שאחזו בעצמו
רימנוב , לעיר עמו שיסעו המוהל בקש הסעודה וכשגמרו ,ש

רימינוב . לעיר  חזרה והביאו עמו, ונסעו
השו "ב יבוא בטח ואמר, משמשיו, אל  צוה מענדילי רבי  הרבי
צמא פקד, הרבי לו תאמרו אז  לביתי , פלוני ובודק ] [השוחט
שבא תיכ ובודק ] [השוחט השו"ב היה,  וכ לו, תאמר טמא
לו  ואמרו גרשוהו, ומשמשיו  מענדילי, רבי להרבי הל העירה
הצטער  ובודק] [השוחט השו"ב ,ל שנאמר הרבי, אמר  כ
אז  הרבי , לבית לבוא שרצה ויו יו ובכל  ,ימי איזה מאוד
והשתדל  הרבי, אמר וכה כה לו ואמרו וגרשוהו, משמשיו 
עד ,מכובדי אנשי ידי על הרבה ובודק] [השוחט השו"ב
[רבי הרמ "מ  הרבי לו אמר  ואז  לפניו, לבוא  הרשוהו שהרבי 
 כ ל ואמרתי  הזהרתי פעמי כמה הנה מרימונוב ], מענדילי
לי, היה צער כמה ועתה לדברינו, נפש שמת  ולא ,וכ
שלא ,עלי התפללתי וכמה וכמה ,ש כבר שאתה כשנודעתי 
עוד שאתה דע אבל ,ושלו חס עמה לשאול נפש תרד
ואז  ,הפע עוד  אות ויתפסו מאוד, אות רוצי ה כי בסכנה,
עצה  רק  ולכ , מש ולצאת נפש להמלט תוכל א יודע, מי
,הפע עוד  אות יזמינו  ה וא בי, והתדבק  אחוז , ל יש  אחת
שבה הגדול  אל  תכנס אז ,לש וכשתבוא ,עמה תסע אז
,לכול תאמר וכה ,כלו אתה  אי בביטול, בפניו, לו ותאמר
 עצמ תכי כי דע, אבל ,לבטל צרי שאתה של התיקו וזהו
וכמה  הוא,  קט דבר לא כי הנסיעה, זה על דרבה, בהכנה
כח ל ויהיה בי, נפש ודבק  אחוז  אבל ,ש ל יהיה נסיונות
ועד , לעול מה תפטה אז ,תבטל וא הנסיונות, כל  לעמוד 
של  בכוחו ובודק ] [השוחט השו"ב זה שעשה ההכנות  כמוב

מרימונוב]. מענדילי  [רבי רמ "מ  הרבי 
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לחודש כז  ליו הלימוד  סדר

הרמ "מ  להרבי הל אז ,הפע עוד והזמנהו באו פתאו והנה
שיצליח ויברכהו ממנו, בשלו ליפטר מרימונוב ], מענדילי [רבי
אמר  הביתה ש ובבואו ,עמה ונסע ,לשלו בקרול ויחזוק 
והוא ממנו, שחקו וכול בהחלט, כלו את  אי ,תיכ לכול
ונכנסו  ,כלו את אי גמור בביטול אמר  לכול באחת ,
ובודק] [השוחט השו "ב  אמר וכ שכ לו וספרו  שבה להגדול 
אשר  צו, שבה הגדול נת אז מאתנו, ואחד  אחד  לכל המוהל,
השו"ב , את יביאו וש בביתו, שלה החבורה כל את  יאספו
שמה  באו וכול קול, ויעבירו הוה, וכ אז, יאמר  מה ונראה
 סמו אותו  והושיבוהו אותו, והביאו שלהז, להגדול ונכנסו
את אי ואמר אות שביטל באחת, והוא ,שלה להגדול 
הוציאוהו  כאחד וכול להחבורה, שבה הגדול וצפצ ,כלו
 וכמוב השו"ב, לפני  שהגיע עד אש זיקי ניצוצי מפיה
 אי אמר והוא באחת, הוא אבל מזה, מאוד ונתרגש שנתפחד 
שפחדוהו  ובהלות פחדי במיני ועוד בהחלט, כלו את
מש לא אבל  מות, מפחד  נשמתו שיצאה כמעט אותו, ובהלו
שבפע וראה ,כלו את אי ,לה שאמר הביטול דברי מפיו
הגדול  עליו וגער  ,ש מהבית  מהחברה, ונתמעטו נפחתו בפע
לפני, מתחצ אתה כיצד לו ואמר גדולה, בגערה  שבה

יכו  שהנני יודע אתה ואי כאלו, הביטול  דברי ברגעבאמירת  ל
תצא שלא רבא דתהומא לנוקבא ,העול מזה  להעביר אחת
ונגד נגד עוד שהנני דע  לו, ואמר וענה ועד, לעול מש
רבי הרבי  ורבי  מורי של בכח אלא בכוחי לא  של החבורה

שליט"א. מרימנוב מענדילי
הנה  למשמשיו, ואמר צוה תשובתו, דברי ש הגדול כשמוע
כל  אצלי ורשו מונח פלוני ובשורה פלוני וארגז  פלוני  בחדר
כל  ש רוש וג עתה, ושל שעבר  הזמ של הרביי שמות 
שה תורת דברי את ואפילו ,ותחבולת ושיחת התנהגות
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,לאוהליה חסידי לה לצוד כדי  ברמאות, ואומרי כותבי
,אות ומכירי יודעי אשר , שלה החסידי שמות  את וג
וכו', וכו' שונות ונגיעות  פניות  איזו מחמת אליה צמודי וה
רשו של הרבי א דע המוהל, ובודק ] [השוחט להשו"ב ואמר
הוא א אבל ,ל ותקוה תקנה אי אז כנזכר, בפנקסינו אצלינו
 אות ונעזוב ,כ ג ממנו אנו מפחדי אז  אצלינו, רשו אינו

.מקומ על  בשלו  לבית ונעמיד

את  מש והביא פלוני, לחדר והלכו משמשיו, הבהילו ותיכ
פתח והוא כנזכר, שקר של  המפורסמי הרביי של  הפנקסי
מענדילי רבי הרבי אי הנה ואמר, וענה ,הפנקסי כל ודפד
והחזירורו  ,מש פטרוהו ולכ כלל, אצלינו נרש מרימנוב
רבי להרבי הל תיכ לרימנוב, ובבואו לשלו לרימנוב לביתו

יפות. פני בסבר קבלוהו והרבי  א'מענדילי, ח "ד  הסיפורי (אוצר

ז"ל) מרגליות מהריא"ז הרה"צ בש .ד'

אחר הודה - מ "ם  מהסמ"ך  מפורסם רבי אליו בא  אחת  פעם קח.
התחברות שום עמו  עשה ולא ממנו  שניצול  לה' כך 

היו כי בנפשו, עצות  שת ידע לא כי להרבנית, אמר אחת פע
 והול מפורס רבי אצלי יבוא לערב, לפנות קודש שבת ערב
רחמנא והוא שלו , החסידי ע אצלי ובא ,לבני בבגדי
אוכל   והאי עמו, יבואו קליפות  והרבה אחרא מסטרא ליצל
לביישו, תוכל  לא הלוא להרה"ק, אמרה , שלו אפילו לו  לית
לה  אמר לטבול , להמקוה שנית  פע תל שלו שאילת אחר
 שולח אצל עמו לישב  אוכל האי אבל אעשה, כ טוב, טוב 
לה, אמר טובה, לו ולעשות להכניעו תוכל  אולי לו, אמרה אחד ,
לביישו, תוכל  לא כ פי  על   א לו, אמרה אפשר, שאי  דבר  הוא
,שבעול קרבות  שו עמו לעשות  ולא ביחד עמו לישב  תוכל 
בפניו, הביט ולא קודש השבת יו בכל  ביחד עמו ויש  עשה וכ
עשה  ולא דיליה, מכת ה' הצילו ב "ה כי להרבנית  אמר  כ אחר
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התחברות. שו מבעלזא לו מהר"ש הקדוש מהרב סיפורי וכבוד  (פאר

(258 ד.


לחודש כח ליו הלימוד סדר

הרב אצל ובא אחרא מסטרא שהיה אחד  מרבי נורא  מעשה קט.
לתיקון  זי"ע מצאנז  הקדוש

גדול  א ' רבי שהיה זי"ע מצאנז הקדוש  מר סיפר  אחת  פע
שנסע פע ובכל נכסי ועתיר עשיר א' חסיד לו והיה ומפורס
היו והיה לרבו, להעניק  טוב כל  מלא עגלה ע נסע אליו
בוש והיה גדול  עני ונעשה הונו כל ואבד  הגלגל עליו נתהפ
שאחזתו  עד  נסע, ולא רב זמ ועבר ריקניות  בידי לרבו ליסע
עד רגלי  ללכת  והתחיל מה יהיה לנפשו ואמר גדול  השתוקקות
לו  ואמר פני ונשוא א'  זק אליו נגלה פתאו ביער , שתעה
היה  וכ א ' איל תחת גדול  אוצר  וארא בוא בני תירא אל
 הדר את  לו הראה ג תועפות   הו גדול  אוצר ש שמצא
 הדר את לו קנה לעשרותו שחזר  וכיוו היער , מ לצאת הישר 
עגלת  שו לו קנה לעשרותו שחזר וכייו היער,  מ לצאת הישר
על  דר כאשר ויהי ,כמקד לרבו נסע ושוב טוב כל ומלאו צב
רואה  שאני תדע ידוע הרבי לו אמר ,שלו לו ונת רבו  מפת
ועתה  , ליצל רחמנא אחרא מהסטרא הוא ורכוש  הונ שכל
האלה  הדברי החסיד  כשמוע ,במצודת שנתפסת ל דע
מאוד לבכות והתחיל  נקש לדא דא  וארכובותיו מאוד נתחלחל
הזאת, הרעה מהמבוכה שיוציאו רבו לפני הפוגות מאי מאוד 
בא רק  מה להינצל ומבוא עצה שו  ל אי ויאמר הרב ויע
מקו ובאותו  היער באותו שוב ותל  ורכוש הונ כל תאסו
 הזק ל יתגלה אז זכות   ל יהי ובא הנ"ל,  הזק ש שמצאת
ובא האוצר את  בחזרה ממ שיקבל  בו ותפציר הפע עוד 
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ועשה  הרבה התמהמה לא החסיד ,תיקו ל יהיה אז  יתרצה
שיואיל  בו והפציר הזק אליו ונראה רבו לו שאמר כמו הכל
אחת  בתנאי רק  הזק ענה אז  לו, שנת הרכוש בחזרה לקבל 
בשמי לו ותאמר לרב תיכ תיסע  בא בחזרה, ממ אקח
ג ה שלו  ה"הארוועניע" כל  ע בעצמו הוא שג ידע שידוע

רחמנא אלינו  שייכי  לשמעכ ונפחד נרעש  החסיד  ,ליצל
ונסע בחזרה, הכל לו ונת לזה הסכי כרח בעל אבל  אזנו
חיל  אחזתו כ הרב כשמוע האלה, כדברי לו ואמר  לרבו תיכ
בהתבודדות, מיוחד בחדר עצמו וסגר פניו ונתכרכמו ורעדה
את  ועזב גערעכט" אזי "ער למקורביו אמר מש וכשיצא
מצאנז  הקדוש הרב  וסיי גלות , עצמו על  וקיבל הרעביסטעווע
,תיקו א נא טיש די אונטער דא זי ער וואלגערט יעצט זי"ע,

עלינו. יג הרבזכותו ובש נוסחאות בכמה יסופר  הזאת המעשה (והנה

שומר בעל הקדוש הרב ובש אחר , בנוסח  קצת שמעתי זי"ע  מנאסויד הקדוש 

בצאנז) יושב  כ אחר נעשה  ההוא  שהרבי שסיפר  שמעתי  זי "ע אמוני.

לי סיפר אשר את  מלהודיע אמנע לא מילתא  דה ולסיומא
מסאטמאר  הקדוש רבינו  אצל מעמד  באותו שהיה  נאמ איש 
א' סיפר השיחי אחד בתו ימיו בסו אחת  פע זי"ע,
בבכיה  רבינו געה לספר וכהתימו הזאת, המעשה מהמקורבי
ארוכה, כשעה עצמו להרגיעו יכולי היו ולא מאוד , עד  גדולה
הקדוש שהרב ל"ה אות  זה בפרק  לעיל   עיי נעי קורא  ואתה
שכתוב מאות הוא שמא שעה יתיב פחדא בהאי מלובלי
מהרב  פעמי כמה הבאתי ג חוקי, לספר ל מה עליה
מזידיטשוב הקדוש הרב  דודו לו  שאמר מה מקמארנא הקדוש
 עיי נוגה מקליפת אני  שמא ועומד  מפחד  הוא רגע  שבכל זי"ע
ארזי האלה האמיתיי הצדיקי וע ל"ח, ואות ל"ז אות לעיל
חיי אנו ובזכות , בקומת חמה שהעניקו עליו קדושי הלבנו
חייה ימי כל ורעדו פחדו בגדלות מושג  לנו ואי האדמה, על
 האחרו בדור  בעניות  אנ נעני מה דקדושה, מסטרא ה א
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לחודש כח ליו הלימוד סדר
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ארוכה, כשעה עצמו להרגיעו יכולי היו ולא מאוד , עד  גדולה
הקדוש שהרב ל"ה אות  זה בפרק  לעיל   עיי נעי קורא  ואתה
שכתוב מאות הוא שמא שעה יתיב פחדא בהאי מלובלי
מהרב  פעמי כמה הבאתי ג חוקי, לספר ל מה עליה
מזידיטשוב הקדוש הרב  דודו לו  שאמר מה מקמארנא הקדוש
 עיי נוגה מקליפת אני  שמא ועומד  מפחד  הוא רגע  שבכל זי"ע
ארזי האלה האמיתיי הצדיקי וע ל"ח, ואות ל"ז אות לעיל
חיי אנו ובזכות , בקומת חמה שהעניקו עליו קדושי הלבנו
חייה ימי כל ורעדו פחדו בגדלות מושג  לנו ואי האדמה, על
 האחרו בדור  בעניות  אנ נעני מה דקדושה, מסטרא ה א
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ומנהגיי אמת  צדיקי עוד  לנו שאי  והא והשפל הלזה 
כארבה  מאוד הרבה נמצאי שקר מנהיגי זה  ולעומת ,אמיתיי
לעיל  המובא זי"ע  טוב ש הבעל כלשו האילנות וכעלי  לרוב
 להשע מה על לנו  שאי ובוודאי בוודאי וב' א' אות ה' פרק
שיצילנו  לפניו ולהתחנ לבקש שבשמי אבינו על אלא
נוגה  מקליפת אשר אלה  ה האלה והשקרני הצבועי מצפרני 
 הרחמ ,נובעיה אחרות מקליפות אשר  מאות וה שרשהי
 ואביו עני ע על  וירח ויחוס ומהמונ מה יצילנו הוא

.רצו יהי  כ  אמ גדול, לאור מאפילה במהרה בגמרויוציאנו  (כעת

זו עובדא זי"ע מסאטמאר הקדוש  מר סיפר  אחת שפע שמעתי ההדפסה

ד ,הלשו בזה וסייאוי מבי א  געווע איז וואס רבי א געווע שוי איז אס 

עכלה"ק ) מטבע, .א


לחודש כט ליו הלימוד סדר

ואי  ממש  עמלקים וישנם צדיקים ישנם ברבים תורה מרביצי בין קי.
ביניהם להבחין אפשר

לאלו  אלו  בי להבחי לכאורה  העי ראות לפי  אפשר אי אבל 
מה ומי גמורי צדיקי ונעשו שנזדככו עמלק  מזרע ה מי
קודש, לכולו שני  נראי  העי ראות דלפי ,עמלקי שנשארו
שה יש מיני שני ברבי תורה מרביצי  בי יש ובאמת
ועל  המ ארור בכלל וה עמלקי שה ויש  גמורי צדיקי
פני לו יש המ שהארור עמלק מזרע שה  ניכרי אינו פניה
דשמיא בסייעתא ורק וא מרדכי, הברו כמו ממש  כזה

עמלק. מזרע שה מאלו להנצל אפשר שמי וברחמי 

האמת  אל ידו על  ובאי  יי כוסות איזה כששותי  כ ועל
 להבחי כלל אפשר שאי רואי אז  לגמרי  השקר את ועוזבי
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,המ ארור בכלל ומי מרדכי  ברו בכלל  הוא מי האנושי  בשכל 
 ברו בכלל  שהוא לומר  בבירור איש שו על לסמו  שאי
תורה  רק רוצה שהוא בפיו תמיד אומר המ ארור דג מרדכי,
אחד כל  יראה זה  בעני היטב יתבוננו  וא ,שמי וכבוד 
סייעתא ידי על ורק  הרבי בעוונותינו כ הוא שהאמת 
,ומהמונ מה להנצל  אפשר גדולי שמי וברחמי דשמיא
 בי ידע דלא עד בפוריא לבסומי אד חייב הגמרא פירוש וזה
זו  השגה לידי  ויבוא בדעתו שיבי מרדכי לברו  המ ארור
הוא ומי המ ארור בכלל הוא מי להבחי  יכולי אנו  שאי
שיציל  העולמי כל  מהבורא רק  ונבקש מרדכי ברו בכלל

הקדושה. בתורה האמת  בדר דבקי ונהי תורהאותנו (חידושי

תקל"ו ) עמוד  .תשי "ז 

הצרות כל סובלים עמלק  מזרע שהם  ברבים תורה ממרביצי קיא.
ממש עמלקי שה ברבי תורה לומדי בי ג יש אבל 
שנשארו  נשמות ישנ וג עמלק , מזרע הוא שנשמותיה
 מאות הצרות  כל  ישראל הכלל סובלי  ומה עמלק בטומאת
ע ביד  יד והולכי עמלק  מזרע שה חכמי התלמידי 

ישמרנו, ה'  הכופרי(ש).

רב הערב לפני עצמו  להכניע  אסור קיב.
מה  ונחנו  ואהר משה שאמרו דמה ,נכוני ז"ל  רש "י ודברי
הערב לפני כי רב , הערב אל ולא ישראל  בני אל זאת אמרו
משפילי בזה כי ,ואופ פני בשו עצמו להכניע אסור רב

העבודה . וכח והיראה התורה בשלח,כח פרשת תורה (חידושי

קע"ט ) .עמוד

ביאת עד המנהניגים ימנה שהשי"ת  התפלל, רבינו משה קיג.
רב הערב ידי על יתמנו  ולא המשיח

אלהי ה' יפקוד  וביקש, כא בתפלתו רבינו משה כשעמד והנה
על  באמת כי לבד, אחריו שיבוא המנהיג על ביקש  לא הרוחות ,
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ומידד , אלדד  ניבאו כבר שהרי לבקש, כ כל לו היה לא זה
מנהיגי על מהשי"ת  ביקש אלא מכניס, ויהושע מת  משה
ברוח שראה משיח, של  דורו עד הדורות, כל סו עד  ישראל
כאלה  מנהיגי שיהיו  וראה ההיא , בעת הדור שפלות קדשו
הדור  את  ומטעי טועי  מנהיגי רב, הערב ידי  על שיתחמנה
שהשי"ת  ה ', יפקוד  מהשי"ת, משה אז ביקש  ולכ הישר , מדר
אינשי ידי על  שיתמנו ולא המשיח, ביאת  עד המנהיגי ימנה
מנהיגי כי  המשיח, ביאת לפני של השפל  מהדור  מעלי דלא
ועצו רב והיזק  הרס וגורמי ישראל, לע יצלחו לא כאלו

ישראל . קנ "ה)לכלל עמוד מא"י, ודרשות תורה  .(חידושי

שהקדוש האחרון, הדור עד  התפלל  השלום עליו  רבינו משה קיד .
ודם בשר מנהיג כלל יהיה ולא  המנהיג יהי בעצמו  הוא ברוך 

רז "ל, שאמרו מה פי על  רבינו משה תפלת לפרש עוד ואפשר
דהנה  מלחמה, איש ה' שנאמר הוא ברו הקדוש זה איש ,
לפני שיהיה הדור שפלות וראה רבינו משה התבונ כאשר
הדבר  חלילה יהיה יד על מנהיג יתמנה וא המשיח, ביאת 
שיתמנה  צרי חלילה שא מהשי"ת , ביקש לכ לדור , להרס
לישראל  יהיה  שלא מוטב רב הערב  ידי על ישראל על  מנהיג 
וזהו  ,ינהיג ובעצמו  בכבודו השי"ת אלא ,וד בשר מנהיג כלל 

ימנה שאמר כביכול שהשי"ת העדה, על איש וגו' ה' יפקוד 
,יתבר שמו למע ולנהל ישראל את להנהיג  העדה על עצמו
לפני רחמי לכ  ית שד"י וא"ל עה"פ , במדרש  שאמרו וכעי

הוא.  ברו הקדוש זה קנ "ה)האיש , עמוד מא"י, ודרשות תורה .(חידושי


לחודש ל   ליו הלימוד סדר

רב הערב  ידי על מנהיג מלהיות העגל, לעשות  יותר בחר  אהרן  קטו .

הערב רק  ביקשו העגל מעשה אצל  דהרי זה,  עני ג יוב ובזה
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משה, בושש  כי הע וירא  כדכתיב חדש, מנהיג לה שימנו רב
 עליה למנות  אהר חשש  ולכ כידוע , רב הערב  הוא , והע
זאת  בכל  , גמורי צדיקי שה שידע א ,נחשו ואת  כלב את 
ידי  על  יתמנו   שא הבי השליח, ביד  הממשלה  שכח כיוו
שפיכות  לידי עד הדבר יגיע רב  הערב  של  הרע  מחשבת

,חששדמי לעצמו ג אלא חשש  עבור רק לא , כ על  ויתר
רב , הערב של הרעה מחשבת תשפיע עליו ג שאולי מזה,
לידי ויגיע ההנהגה, לו להחזיר בעיניו יקשה משה כשיחזור  ואז

התוספות, בעל וכדברי משה, בעיני שיקשה  החליט כ ולכ
עפר  ויעשה יבוטל שבוודאי העגל, שיעשה שמוטב בנפשו 
על שנתמנה  מנהיג מלהיות רבינו, משה  כשיחזור  מיד ואפר

העגל. למנוע  יכולי זה ידי  שעל   א רב, הערב  תורהידי (חידושי

קנ "ה) עמוד מא"י, .ודרשות
מקינת  להציל כדי שמי לש ע"ה הכה  אהרו עשה ועוד 

כ')הנביא ב ' פרק ונביא "(איכה  ה אדני מק יהרג א" ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ
התורה על קארו מהר"י א')כדכתב יט  קוצר (במדבר לפי ונראה :

במה   הדרש משה ר' לפי' שהקשינו מה וג זה לתר השגתי
ח"ו, בעגל חטא לא שאהר ומפורס שידוע ואדרבא שנקדי

 לשמי שאמר כונתו  ובמה מחר לה' חג  בתורה מפורס וזה ,
משה, גדולהלו  חטאה עליו  הבאת  כי הזה  הע ל עשה ,מה 

השיב הוא וג ח"ו, בעיניו נחשד לא כי בחטא, שתפו לא כי
אמ   וכ תשובתו, וקבל  הוא ברע  כי  הע את ידעת רו אתה

.מל של  פלטי לחתור שרצה מל  לב משל ואדרבא חז"ל,
על ומכפר גדול כה להיות  הטהורה כונתו בשביל אהר זכה

לפיישראל  להשמידו, ה' התאנ ובאהר כתיב  זה כל  וע
לאביתר, דוד שאמר כמו נענש , והגור ידו, על תקלה שנעשה
לשמי היתה שכוונתו ואפילו ,אבי בית  בנפש סבותי אנכי
ב"ה  הקדוש זה, כל  ע ונביא, כה בהורג ויענשו יהרגוהו שלא
ה' ויגו הכתוב, שאמר וזה השערה, כחוט חסידיו ע מדקדק 
שקשה  , אהר עשה אשר העגל את עשו אשר על הע את
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כאלה  מנהיגי שיהיו  וראה ההיא , בעת הדור שפלות קדשו
הדור  את  ומטעי טועי  מנהיגי רב, הערב ידי  על שיתחמנה
שהשי"ת  ה ', יפקוד  מהשי"ת, משה אז ביקש  ולכ הישר , מדר
אינשי ידי על  שיתמנו ולא המשיח, ביאת  עד המנהיגי ימנה
מנהיגי כי  המשיח, ביאת לפני של השפל  מהדור  מעלי דלא
ועצו רב והיזק  הרס וגורמי ישראל, לע יצלחו לא כאלו

ישראל . קנ "ה)לכלל עמוד מא"י, ודרשות תורה  .(חידושי

שהקדוש האחרון, הדור עד  התפלל  השלום עליו  רבינו משה קיד .
ודם בשר מנהיג כלל יהיה ולא  המנהיג יהי בעצמו  הוא ברוך 

רז "ל, שאמרו מה פי על  רבינו משה תפלת לפרש עוד ואפשר
דהנה  מלחמה, איש ה' שנאמר הוא ברו הקדוש זה איש ,
לפני שיהיה הדור שפלות וראה רבינו משה התבונ כאשר
הדבר  חלילה יהיה יד על מנהיג יתמנה וא המשיח, ביאת 
שיתמנה  צרי חלילה שא מהשי"ת , ביקש לכ לדור , להרס
לישראל  יהיה  שלא מוטב רב הערב  ידי על ישראל על  מנהיג 
וזהו  ,ינהיג ובעצמו  בכבודו השי"ת אלא ,וד בשר מנהיג כלל 

ימנה שאמר כביכול שהשי"ת העדה, על איש וגו' ה' יפקוד 
,יתבר שמו למע ולנהל ישראל את להנהיג  העדה על עצמו
לפני רחמי לכ  ית שד"י וא"ל עה"פ , במדרש  שאמרו וכעי

הוא.  ברו הקדוש זה קנ "ה)האיש , עמוד מא"י, ודרשות תורה .(חידושי
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רב הערב  ידי על מנהיג מלהיות העגל, לעשות  יותר בחר  אהרן  קטו .

הערב רק  ביקשו העגל מעשה אצל  דהרי זה,  עני ג יוב ובזה
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משה, בושש  כי הע וירא  כדכתיב חדש, מנהיג לה שימנו רב
 עליה למנות  אהר חשש  ולכ כידוע , רב הערב  הוא , והע
זאת  בכל  , גמורי צדיקי שה שידע א ,נחשו ואת  כלב את 
ידי  על  יתמנו   שא הבי השליח, ביד  הממשלה  שכח כיוו
שפיכות  לידי עד הדבר יגיע רב  הערב  של  הרע  מחשבת

,חששדמי לעצמו ג אלא חשש  עבור רק לא , כ על  ויתר
רב , הערב של הרעה מחשבת תשפיע עליו ג שאולי מזה,
לידי ויגיע ההנהגה, לו להחזיר בעיניו יקשה משה כשיחזור  ואז

התוספות, בעל וכדברי משה, בעיני שיקשה  החליט כ ולכ
עפר  ויעשה יבוטל שבוודאי העגל, שיעשה שמוטב בנפשו 
על שנתמנה  מנהיג מלהיות רבינו, משה  כשיחזור  מיד ואפר

העגל. למנוע  יכולי זה ידי  שעל   א רב, הערב  תורהידי (חידושי

קנ "ה) עמוד מא"י, .ודרשות
מקינת  להציל כדי שמי לש ע"ה הכה  אהרו עשה ועוד 

כ')הנביא ב ' פרק ונביא "(איכה  ה אדני מק יהרג א" ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹ
התורה על קארו מהר"י א')כדכתב יט  קוצר (במדבר לפי ונראה :

במה   הדרש משה ר' לפי' שהקשינו מה וג זה לתר השגתי
ח"ו, בעגל חטא לא שאהר ומפורס שידוע ואדרבא שנקדי

 לשמי שאמר כונתו  ובמה מחר לה' חג  בתורה מפורס וזה ,
משה, גדולהלו  חטאה עליו  הבאת  כי הזה  הע ל עשה ,מה 

השיב הוא וג ח"ו, בעיניו נחשד לא כי בחטא, שתפו לא כי
אמ   וכ תשובתו, וקבל  הוא ברע  כי  הע את ידעת רו אתה

.מל של  פלטי לחתור שרצה מל  לב משל ואדרבא חז"ל,
על ומכפר גדול כה להיות  הטהורה כונתו בשביל אהר זכה

לפיישראל  להשמידו, ה' התאנ ובאהר כתיב  זה כל  וע
לאביתר, דוד שאמר כמו נענש , והגור ידו, על תקלה שנעשה
לשמי היתה שכוונתו ואפילו ,אבי בית  בנפש סבותי אנכי
ב"ה  הקדוש זה, כל  ע ונביא, כה בהורג ויענשו יהרגוהו שלא
ה' ויגו הכתוב, שאמר וזה השערה, כחוט חסידיו ע מדקדק 
שקשה  , אהר עשה אשר העגל את עשו אשר על הע את
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בחרט אותו ויצר דכתיב  ישראל, ולא עשה לבדו אהר והלא
לעגלא דאשתעבדו על תרגו ואונקלוס מסכה, עגל ויעשהו
ויש ,כ לומר הכתוב שינה למה  סו וסו , תק  אהר דעבד,
שיעשהו  לו הכריחו כי ,בעצמ העגל את עשו ישראל כי לומר,
בפרק  בקדושי כדאמרינ עבירה, לדבר שליח דאי גב  על וא
מילי הני ,שומעי מי  דברי התלמיד ודברי הרב  דדברי האומר
,כ עשה המות  מיראת בכא אמנ מדעתו, השליח כשעושה
דכתיב כמותו, אד של שלוחו לכללי והדרינ ,לשמי וכונתו 
את  עשו אשר על יצחק  א"ר ישראל, עדת  כל  אותו ושחטו
נוכל  ולא עשאו הוא לסו כי לאהר שהחטיאו ועוד  העגל,
הבאת  כי משה שאמר  כמו לה חטא  וגר המוחש להכחיש
ועיי "ש עכ"ל , ידו, על תקלה באה  סו וסו גדולה חטאה עליו

באריכות. דבריו המש

התורה על  קארו במהר"י  א')ועוד  לב :(שמות

לא', לתר לחור ויש  הרגו  כבר ואמר אהרו שנתיירא הוא
ארצה לא  כ ג אני א ועתה רצה שלא בשביל נביא, שהיה
ה ' במקדש  יהרג הא מנשוא, גדול עונ ויהיה יהרגוני בודאי

ונביא   אומר כה הייתי  שאני אעפ"י   אהר שאמר הוא ולג' ולב' .
שחשב שמי לנו ויש חשבו, כבר אעפ "כ רוצה שאני לה
א"כ  עשאה, כאלו לו נחשב  עשאה שלא אעפ "י ע"ז  לעשות
יפרע שהשי"ת  כשישמעו והאומות מה ליפרע עתיד השי "ת
ויהיה  ח"ו, אות להרוג שהוציא ויאמרו עשו, מה יאמרו  מה
בפועל  לעשותה רוצה אני אהר אמר ולזה בדבר, ה' חלול 
 עו שעשו שבשביל העול כל יראו מה הקב "ה שכשיפרע
נפסדי היו שכבר במהרה  כ כל  עשאו זה ובשביל  גדול
היו  שכבר שראה לפי , קוד הקב"ה מיחה לא זה ובשביל
היה  אנחנו ואמרו בשכל , דברו ה ולד ' .יתבר לפניו חייבי
עולי היינו   כ א אלא ממצרי יוצאי היינו  שלא שבועה לנו
שכתבו  הוציאו ובמה בי היו יוס ועצמות ,יוס עצמות
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בכור  שנאמר  ליוס שרומז שור עלה א' בלוח וכתבו שמות 
והניחוהו  שור עלה עליה כתוב שהיה לוח אותו  ולקחו וגו', שורו
ישראל  אלהי אלה אמרו יפה  כ א העגל ויצא האש לתו
זה  כ א ,ממצרי יצאנו שבסבתו  לומר , רצונו ,העלו אשר
לצאת  יכולי היינו לא זה היה לא שא ,ממצרי העלו הלוח
אתה  להקב"ה משה שאמר הוא ולה ' השבועה. בשביל  ממצרי
השבועה  בזה שתקיי בזה טוב  גדול לגוי  אות ואעשה אמרת
 האר אבל בי, לקיי יכול שתהיה השמי ככוכבי שאמרת 
רק  שנאמר בי , לקיי יכול אינ לזרעכ את אמרת  אשר
לאברה זכור כ א ונחלה, חלק לה יהיה לא ללוי לכהני
בשביל  אות תכל שלא וראוי ,האר וכל  אמרת אשר
רוצה  אתה משה  שאמר  אמרתי אשר וג , האר של השבועה
,האר  לה  שתת לה שאמרתי מה אני אעשה ומה ,לכלות
מביא היה לא שא לפי  ולו' אני. כלומר שאמרתי  מה וזהו
בא שעתה אלא  הרבה,  זמ כ כל  שעמד  די לא  יאמרו אות
קיימי היו הלוחות שא משה שראה לפי ולז' ריקניות. בידי
לפי בגיהנ נידוני היו וא"כ בה שולט היה ולשו אומה  אי
זה  בשביל  בהכרח נידוני ה מלכיות  שעבוד יש  לא  שא
עשאו  מה מפני השי "ת וראה ,ושבר הביא ולזה הגדול, העו
יישר  השי"ת אמר  לזה הבא, בעול נידוני יהיו שלא בשביל
לפי הוא ולח' וגו'. החזקה היד ולכל  כ  וג ששברת, כח
פני על ויזר  בחכמה עשה ולזה לבולע רוצה היה שהתהו
חשבו  ה כבר   אהר שאמר  הוא ולט' .התהו על  שהוא המי
וכמו  עשיתי, זה ובשביל ,חייבי היו כבר  ,כ א זרה, בעבודה
חשבו  כבר  כלומר הוא, ברע כי  הע את ידעת אתה שאמר
לא השי "ת שמא מתיירא שהיה לפי ולי' .מחשבת ברע והיה
ועתה  ואמר, חזר  ולזה וגו', פקדי וביו שאמר כיו החטא, נשא
למשה  השי"ת  לו שאמר הכונה ולי "א וגו'. חטאת תשא א
ראיתי כשהוצאתי כבר לומר רצה כי וגו', הע את  ראיתי
משה  לו שאמר מה וזהו ,הוצאתי זה כל  ועל עושי שהיו מה 
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בחרט אותו ויצר דכתיב  ישראל, ולא עשה לבדו אהר והלא
לעגלא דאשתעבדו על תרגו ואונקלוס מסכה, עגל ויעשהו
ויש ,כ לומר הכתוב שינה למה  סו וסו , תק  אהר דעבד,
שיעשהו  לו הכריחו כי ,בעצמ העגל את עשו ישראל כי לומר,
בפרק  בקדושי כדאמרינ עבירה, לדבר שליח דאי גב  על וא
מילי הני ,שומעי מי  דברי התלמיד ודברי הרב  דדברי האומר
,כ עשה המות  מיראת בכא אמנ מדעתו, השליח כשעושה
דכתיב כמותו, אד של שלוחו לכללי והדרינ ,לשמי וכונתו 
את  עשו אשר על יצחק  א"ר ישראל, עדת  כל  אותו ושחטו
נוכל  ולא עשאו הוא לסו כי לאהר שהחטיאו ועוד  העגל,
הבאת  כי משה שאמר  כמו לה חטא  וגר המוחש להכחיש
ועיי "ש עכ"ל , ידו, על תקלה באה  סו וסו גדולה חטאה עליו

באריכות. דבריו המש

התורה על  קארו במהר"י  א')ועוד  לב :(שמות

לא', לתר לחור ויש  הרגו  כבר ואמר אהרו שנתיירא הוא
ארצה לא  כ ג אני א ועתה רצה שלא בשביל נביא, שהיה
ה ' במקדש  יהרג הא מנשוא, גדול עונ ויהיה יהרגוני בודאי

ונביא   אומר כה הייתי  שאני אעפ"י   אהר שאמר הוא ולג' ולב' .
שחשב שמי לנו ויש חשבו, כבר אעפ "כ רוצה שאני לה
א"כ  עשאה, כאלו לו נחשב  עשאה שלא אעפ "י ע"ז  לעשות
יפרע שהשי"ת  כשישמעו והאומות מה ליפרע עתיד השי "ת
ויהיה  ח"ו, אות להרוג שהוציא ויאמרו עשו, מה יאמרו  מה
בפועל  לעשותה רוצה אני אהר אמר ולזה בדבר, ה' חלול 
 עו שעשו שבשביל העול כל יראו מה הקב "ה שכשיפרע
נפסדי היו שכבר במהרה  כ כל  עשאו זה ובשביל  גדול
היו  שכבר שראה לפי , קוד הקב"ה מיחה לא זה ובשביל
היה  אנחנו ואמרו בשכל , דברו ה ולד ' .יתבר לפניו חייבי
עולי היינו   כ א אלא ממצרי יוצאי היינו  שלא שבועה לנו
שכתבו  הוציאו ובמה בי היו יוס ועצמות ,יוס עצמות
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בכור  שנאמר  ליוס שרומז שור עלה א' בלוח וכתבו שמות 
והניחוהו  שור עלה עליה כתוב שהיה לוח אותו  ולקחו וגו', שורו
ישראל  אלהי אלה אמרו יפה  כ א העגל ויצא האש לתו
זה  כ א ,ממצרי יצאנו שבסבתו  לומר , רצונו ,העלו אשר
לצאת  יכולי היינו לא זה היה לא שא ,ממצרי העלו הלוח
אתה  להקב"ה משה שאמר הוא ולה ' השבועה. בשביל  ממצרי
השבועה  בזה שתקיי בזה טוב  גדול לגוי  אות ואעשה אמרת
 האר אבל בי, לקיי יכול שתהיה השמי ככוכבי שאמרת 
רק  שנאמר בי , לקיי יכול אינ לזרעכ את אמרת  אשר
לאברה זכור כ א ונחלה, חלק לה יהיה לא ללוי לכהני
בשביל  אות תכל שלא וראוי ,האר וכל  אמרת אשר
רוצה  אתה משה  שאמר  אמרתי אשר וג , האר של השבועה
,האר  לה  שתת לה שאמרתי מה אני אעשה ומה ,לכלות
מביא היה לא שא לפי  ולו' אני. כלומר שאמרתי  מה וזהו
בא שעתה אלא  הרבה,  זמ כ כל  שעמד  די לא  יאמרו אות
קיימי היו הלוחות שא משה שראה לפי ולז' ריקניות. בידי
לפי בגיהנ נידוני היו וא"כ בה שולט היה ולשו אומה  אי
זה  בשביל  בהכרח נידוני ה מלכיות  שעבוד יש  לא  שא
עשאו  מה מפני השי "ת וראה ,ושבר הביא ולזה הגדול, העו
יישר  השי"ת אמר  לזה הבא, בעול נידוני יהיו שלא בשביל
לפי הוא ולח' וגו'. החזקה היד ולכל  כ  וג ששברת, כח
פני על ויזר  בחכמה עשה ולזה לבולע רוצה היה שהתהו
חשבו  ה כבר   אהר שאמר  הוא ולט' .התהו על  שהוא המי
וכמו  עשיתי, זה ובשביל ,חייבי היו כבר  ,כ א זרה, בעבודה
חשבו  כבר  כלומר הוא, ברע כי  הע את ידעת אתה שאמר
לא השי "ת שמא מתיירא שהיה לפי ולי' .מחשבת ברע והיה
ועתה  ואמר, חזר  ולזה וגו', פקדי וביו שאמר כיו החטא, נשא
למשה  השי"ת  לו שאמר הכונה ולי "א וגו'. חטאת תשא א
ראיתי כשהוצאתי כבר לומר רצה כי וגו', הע את  ראיתי
משה  לו שאמר מה וזהו ,הוצאתי זה כל  ועל עושי שהיו מה 
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כשהוצאת  ידעת  כבר  ר"ל וגו', הוצאת  אשר  וגו', יחרה ה' למה
עכ"ל. מהרשא"ל, תקפוד. לא  כ וא

מהם גדול יש  כי מהם, תיראו אל השם  בדת  עוברים הם אם 
להבלה ממונם והנה ממונם , ועל  כבודם על חסים הם אבל  קב "ה,

יתחלף לקלון וכבודם ילך

הקנהוב המתחילספר סו(דיבור לה שאי מי בני :)סוד  ראית
 גוי ומוסרי וחומסי וגוזלי  וחוטאי  ורשעי רקי  אנשי
 שומעי והרועי כמשפט, שלא  ונוהגי ובאי  ויהודי כותי

 לה  ומחניפי ושותקי יושבימחללי בעו"ה ראית  ולא ,
ממונ פזרו מתי הצו מתי המוכיחי והרי ואמונת תורת
האיסור  להפריש  ידיה על  הקב"ה הסכי ולא הצליחו ולא
ה בפרהסיא ע "ז עובדי  העבוד  היא נבלה כי הנבלה ולהוציא
 הפו מנעלו רצועת לשנות אפילו ז"ל  אמרו והלא בצינעה, ולא
שרואה  מזה קשה יותר זה ואי יעבור, ואל  יהרג  דתינו  מנהג
לא הקב"ה כי  באמת, יהרג  שלא מה קונו לכבוד  נהרג  ואינו
בתוכחתו  יהרג שהאד ראינו לא  זה והנה האויב , ביד  יניחנו 

ונביא, כה מה,ואפי' תיראו אל  הש בדת עוברי ה א
,ממונ ועל כבוד על  חסי ה אבל  קב"ה מה גדול יש כי

 יתחל  לקלו וכבוד יל להבל  ממונ בעליוהנה צ "ל ואי ,
ובנותיה בניה יביא קב "ה כי הזה הדבר העושי התחבולה
ע כ"ש אסור וד בשר ע התחבולה כי הזה  במדריגה
 ונות ונושא תורה ולומד יודע אשר עליה לי ותמיה הקב"ה,
מביאתו  או קבורתו שתורתו העבודה מקיימה אינו והוא בה

דעת. משי אינו והוא בניו קובר או עניות הירא לידי א
 א  אד לשו מחני ואינו  חושש  אינו  אד ומבושת  מהש
עד  ומוכיח וחוזר ומוכיח שבדור  וגדול ונביא כה הוא כי
 וקיימי  חיי ובניו עשירות לידי מביאו  שומרהו קב"ה  שיכוהו
בה ' הדבקי ואת בעה "ב ואצ"ל  ימי ואור חיי היא כי

עכ"ל. ממש, וחיי ממש  דבקי היו כולכ חיי אלהיכ
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ה באר   ה אל תח 
הפ ה את  נפר מנר הה אל הספר ה תח ועד  , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יראל  ית כל  הג , דה ההר ל  מאמרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָפ ת
 פה. ל  לפני  הפ ת למר ליתק זה מבזכ ת , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אחצירא יעקב  רי " המל  דה היק  הרדתב (גדי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

סח ) ל הדה זכתעל  חי אי וה החיד "א בח והארי , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
,אמ עלינ אי יג הפ ה לפני דה ההר לד בלי ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

 .תפ תקל  ליצל אפ ר רחמנא האמה באה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
קד ה על י ל  לאמר  רגילי הי א ילח  רדְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מאד , דל ח עליל ורא יעקב)הפה, (עדת בכה. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹ
מני  ולהית לטבה  ה ל  להפ יכל א פת  אמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹת
,"ל למחה  יע ה   לתז  אלקי ראתה לא   ל "עי לזת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעלה ,

עלינת  למעלת  ויזה מתנ האריז "ל.ויטהר  מ ברי ד ע  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
א פ ת אמר חבר את יערר אחד ה וכל רק וזה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הצח, וע למ ת  עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָת
ל  על  ה דל לכר ויזה , מ רית ה' רכי  ל את  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָויבי
ד ה ז הר המד ,א פת ול מד אמר וד ה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה

רה נה   אל מאה מ ח ל אחת מאה עה מ בת , , ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רה, נה  מלי(נת דר ' אבת ,יקיצ ארח ת ה ב , הרי"ח  , מל ,(א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ חל :ל יעלה ת ער בל ד לגבוה, אמירתו ְְְֲִֶֶֶַַַכי
ע רה  ל בע זה בת : רה, נה אל ע רה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָבע

רה. נה  ְִָָָמלי
ראתה" לא עי" נצח! לעלמ ת לזת יכל אה אחת ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹברגע
ל  וכאר .אלי   לה הכר ל , לחבר זה ידי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
יאת  את ויבר האל בא נזה "האל "תח יאמר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיראל
הפ ת, את למר דייה ער ניתאר תזכ וא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַהאל .

דה זהר בפרט תיזכ דל את ל ער  צא אי ו (פ' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
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כשהוצאת  ידעת  כבר  ר"ל וגו', הוצאת  אשר  וגו', יחרה ה' למה
עכ"ל. מהרשא"ל, תקפוד. לא  כ וא

מהם גדול יש  כי מהם, תיראו אל השם  בדת  עוברים הם אם 
להבלה ממונם והנה ממונם , ועל  כבודם על חסים הם אבל  קב "ה,

יתחלף לקלון וכבודם ילך

הקנהוב המתחילספר סו(דיבור לה שאי מי בני :)סוד  ראית
 גוי ומוסרי וחומסי וגוזלי  וחוטאי  ורשעי רקי  אנשי
 שומעי והרועי כמשפט, שלא  ונוהגי ובאי  ויהודי כותי

 לה  ומחניפי ושותקי יושבימחללי בעו"ה ראית  ולא ,
ממונ פזרו מתי הצו מתי המוכיחי והרי ואמונת תורת
האיסור  להפריש  ידיה על  הקב"ה הסכי ולא הצליחו ולא
ה בפרהסיא ע "ז עובדי  העבוד  היא נבלה כי הנבלה ולהוציא
 הפו מנעלו רצועת לשנות אפילו ז"ל  אמרו והלא בצינעה, ולא
שרואה  מזה קשה יותר זה ואי יעבור, ואל  יהרג  דתינו  מנהג
לא הקב"ה כי  באמת, יהרג  שלא מה קונו לכבוד  נהרג  ואינו
בתוכחתו  יהרג שהאד ראינו לא  זה והנה האויב , ביד  יניחנו 

ונביא, כה מה,ואפי' תיראו אל  הש בדת עוברי ה א
,ממונ ועל כבוד על  חסי ה אבל  קב"ה מה גדול יש כי

 יתחל  לקלו וכבוד יל להבל  ממונ בעליוהנה צ "ל ואי ,
ובנותיה בניה יביא קב "ה כי הזה הדבר העושי התחבולה
ע כ"ש אסור וד בשר ע התחבולה כי הזה  במדריגה
 ונות ונושא תורה ולומד יודע אשר עליה לי ותמיה הקב"ה,
מביאתו  או קבורתו שתורתו העבודה מקיימה אינו והוא בה

דעת. משי אינו והוא בניו קובר או עניות הירא לידי א
 א  אד לשו מחני ואינו  חושש  אינו  אד ומבושת  מהש
עד  ומוכיח וחוזר ומוכיח שבדור  וגדול ונביא כה הוא כי
 וקיימי  חיי ובניו עשירות לידי מביאו  שומרהו קב"ה  שיכוהו
בה ' הדבקי ואת בעה "ב ואצ"ל  ימי ואור חיי היא כי

עכ"ל. ממש, וחיי ממש  דבקי היו כולכ חיי אלהיכ
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ה באר   ה אל תח 
הפ ה את  נפר מנר הה אל הספר ה תח ועד  , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

יראל  ית כל  הג , דה ההר ל  מאמרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָפ ת
 פה. ל  לפני  הפ ת למר ליתק זה מבזכ ת , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אחצירא יעקב  רי " המל  דה היק  הרדתב (גדי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

סח ) ל הדה זכתעל  חי אי וה החיד "א בח והארי , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
,אמ עלינ אי יג הפ ה לפני דה ההר לד בלי ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

 .תפ תקל  ליצל אפ ר רחמנא האמה באה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
קד ה על י ל  לאמר  רגילי הי א ילח  רדְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מאד , דל ח עליל ורא יעקב)הפה, (עדת בכה. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹ
מני  ולהית לטבה  ה ל  להפ יכל א פת  אמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹת
,"ל למחה  יע ה   לתז  אלקי ראתה לא   ל "עי לזת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעלה ,

עלינת  למעלת  ויזה מתנ האריז "ל.ויטהר  מ ברי ד ע  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
א פ ת אמר חבר את יערר אחד ה וכל רק וזה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הצח, וע למ ת  עד  לתענגי יזה זה ידי ועל ,י ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָת
ל  על  ה דל לכר ויזה , מ רית ה' רכי  ל את  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָויבי
ד ה ז הר המד ,א פת ול מד אמר וד ה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה

רה נה   אל מאה מ ח ל אחת מאה עה מ בת , , ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
רה, נה  מלי(נת דר ' אבת ,יקיצ ארח ת ה ב , הרי"ח  , מל ,(א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ חל :ל יעלה ת ער בל ד לגבוה, אמירתו ְְְֲִֶֶֶַַַכי
ע רה  ל בע זה בת : רה, נה אל ע רה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָבע

רה. נה  ְִָָָמלי
ראתה" לא עי" נצח! לעלמ ת לזת יכל אה אחת ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹברגע
ל  וכאר .אלי   לה הכר ל , לחבר זה ידי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעל
יאת  את ויבר האל בא נזה "האל "תח יאמר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹיראל
הפ ת, את למר דייה ער ניתאר תזכ וא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַהאל .

דה זהר בפרט תיזכ דל את ל ער  צא אי ו (פ' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
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דעקס "א.) ועד  , אל הא מי מ תני מה ל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָתב :
דייה  מני ל  ל בימח בכ ריא, כינה  י ע רה  ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָל
מ ל  הצחי הכר דל את לחב יכל  מי . אל  מְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

.ימי לאריכת  זה בואי ְְְֲִִִֶַַַַָָואת!

וכתב יראל, ל  את מזה אה הה  ה פר הגר"א בחלקת  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
י"ד )מלי את ,(י"ב, מ כיח יהר למזה  הכת דל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

 וג לדרת, עה מה  ל על  כר מקל  מע, א , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחבר
לקח  מע א וזה  ה ב, חלק ל מקל אז  מע, לא  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹא

. יהה חלק את בזהרמ(ע "א קכ"ט  רמה  אמר:(פ ' , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
דרדי מא לה למזה חייביא תר  למר האד ריְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.נל א עד  חיו מער תר  די היה ל  א ספק  בלי ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
 זק ההר ועד יה הבל ר ית ל ינקת בפרט ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ה לאל הער את לפח  נזה  ,י ל  א פ ת  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹיאמר
צדקנ מיח יבא ותכ ,רנויב בא לב זכר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה ביא 

.רצ יהי  אמ ימינ מהרה רחמי ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָויגאלנ

, ימ ממ הל יד  היה ז קנטרס ידי ללמדועל יז ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ימצא  ד ל  יסד  והא .לק ולעת  למר  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָלל ד
די מל י יבת, וראי  ער מידי ,ניר "רי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָאדמ
ר ה את י ראל ,  אי וכל ,ריהה יראל ילדי  כימחְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.יע אר העה ואת , ילכ ְְֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַַָאר

הע ֹולמי" ה ּזהר "מפעל  ידי על לאֹור  ִ ָ ָ ַֹ ַ ַ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ ֵיֹוצא
לפ "ק תשע"ו  שבט  טו
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ספר 
ה ביא   ה אל תיחת 

 ל ק אר  פילה, ל  קד ז"ל  הביא האל תיחת למר  ט ב 
ה פ ה  לק לת מסלת אמירת ק יי  נע )ר אצ .(מ רה 

לטוב "כתב זכור אליהו "פתח תפלת  לומר  טוב הרמ"ק:
בריש הזוהר הנזכרת תיקוני מראשקוב).ספר שבתאי רבי וכתב(סדור 

קבלו אשר  קדישי ,החיד "א, התפלה.רבנ לקבלת מסוגלת (עבודת שהיא

מסוגל  שבאמירתה כתב, הטוב והרי"ח  י'). סימ סו באצבע  מורה  הקודש 

הקדושה  ניצוצי ההקדמה).לברור סו בהר פ' (בא"ח ,

כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ , אהינוּ  אדני נעם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִויהי
נפׁש תנא וּ לכל לנא ויתי כּ וֹ ננהוּ : ידינוּ  וּ מעשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָעלינוּ ,
מן ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחסדּ א ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִחנּ א

ואמן. אמן רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳקדמיּה .

העוֹ למיםּפ תח רבּ וֹ ן ואמר. לּט וֹ ב זכוּ ר הנּ ביא אליּ הוּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הּמ סּפ רים. בּ חׁש בּ וֹ ן וא לבד, אחד הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
כּ ל מעל נעלם העליוֹ נים, כּ ל מעל עליוֹ ן הוּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַאּת ה
כּ לל. להשׂ יג  ּב ּת פיסה אוֹ  מחׁש בה ואין ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנעלמים.
להם וקוֹ ראים ּת ּק וּ נים, עשׂ ר וגלּ ית ׁש הוֹ צאת הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַאּת ה
ׁש אינם סתוּ מים עוֹ למוֹ ת בּ הם להנהיג ספירוֹ ת, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר
מבּ ני מתכּ ּס ה אּת ה וּ בהם הנּ גלים. ועוֹ למוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנגלים
וּ מּפ ני אוֹ תם. וּ מיחד אוֹ תם ׁש ּק וֹ ׁש ר הוּ א ואּת ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
מחברוֹ , אחד וּ מפריד ׁש ּמ בדּ יל מי כּ ל מבּ פנים, ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
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דעקס "א.) ועד  , אל הא מי מ תני מה ל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָתב :
דייה  מני ל  ל בימח בכ ריא, כינה  י ע רה  ְְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָל
מ ל  הצחי הכר דל את לחב יכל  מי . אל  מְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

.ימי לאריכת  זה בואי ְְְֲִִִֶַַַַָָואת!

וכתב יראל, ל  את מזה אה הה  ה פר הגר"א בחלקת  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
י"ד )מלי את ,(י"ב, מ כיח יהר למזה  הכת דל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

 וג לדרת, עה מה  ל על  כר מקל  מע, א , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחבר
לקח  מע א וזה  ה ב, חלק ל מקל אז  מע, לא  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹא

. יהה חלק את בזהרמ(ע "א קכ"ט  רמה  אמר:(פ ' , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
דרדי מא לה למזה חייביא תר  למר האד ריְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

.נל א עד  חיו מער תר  די היה ל  א ספק  בלי ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
 זק ההר ועד יה הבל ר ית ל ינקת בפרט ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ה לאל הער את לפח  נזה  ,י ל  א פ ת  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹיאמר
צדקנ מיח יבא ותכ ,רנויב בא לב זכר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה ביא 

.רצ יהי  אמ ימינ מהרה רחמי ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָויגאלנ

, ימ ממ הל יד  היה ז קנטרס ידי ללמדועל יז ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
ימצא  ד ל  יסד  והא .לק ולעת  למר  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָלל ד
די מל י יבת, וראי  ער מידי ,ניר "רי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָאדמ
ר ה את י ראל ,  אי וכל ,ריהה יראל ילדי  כימחְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.יע אר העה ואת , ילכ ְְֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַַָאר

הע ֹולמי" ה ּזהר "מפעל  ידי על לאֹור  ִ ָ ָ ַֹ ַ ַ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ ֵיֹוצא
לפ "ק תשע"ו  שבט  טו
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ספר 
ה ביא   ה אל תיחת 

 ל ק אר  פילה, ל  קד ז"ל  הביא האל תיחת למר  ט ב 
ה פ ה  לק לת מסלת אמירת ק יי  נע )ר אצ .(מ רה 

לטוב "כתב זכור אליהו "פתח תפלת  לומר  טוב הרמ"ק:
בריש הזוהר הנזכרת תיקוני מראשקוב).ספר שבתאי רבי וכתב(סדור 

קבלו אשר  קדישי ,החיד "א, התפלה.רבנ לקבלת מסוגלת (עבודת שהיא

מסוגל  שבאמירתה כתב, הטוב והרי"ח  י'). סימ סו באצבע  מורה  הקודש 

הקדושה  ניצוצי ההקדמה).לברור סו בהר פ' (בא"ח ,

כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ , אהינוּ  אדני נעם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִויהי
נפׁש תנא וּ לכל לנא ויתי כּ וֹ ננהוּ : ידינוּ  וּ מעשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָעלינוּ ,
מן ורחמי רויחי וּ מזוֹ ני אריכי וחיי וחסדּ א ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִחנּ א

ואמן. אמן רצוֹ ן, יהי כּ ן אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳקדמיּה .

העוֹ למיםּפ תח רבּ וֹ ן ואמר. לּט וֹ ב זכוּ ר הנּ ביא אליּ הוּ  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הּמ סּפ רים. בּ חׁש בּ וֹ ן וא לבד, אחד הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
כּ ל מעל נעלם העליוֹ נים, כּ ל מעל עליוֹ ן הוּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַאּת ה
כּ לל. להשׂ יג  ּב ּת פיסה אוֹ  מחׁש בה ואין ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנעלמים.
להם וקוֹ ראים ּת ּק וּ נים, עשׂ ר וגלּ ית ׁש הוֹ צאת הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַאּת ה
ׁש אינם סתוּ מים עוֹ למוֹ ת בּ הם להנהיג ספירוֹ ת, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר
מבּ ני מתכּ ּס ה אּת ה וּ בהם הנּ גלים. ועוֹ למוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנגלים
וּ מּפ ני אוֹ תם. וּ מיחד אוֹ תם ׁש ּק וֹ ׁש ר הוּ א ואּת ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
מחברוֹ , אחד וּ מפריד ׁש ּמ בדּ יל מי כּ ל מבּ פנים, ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
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. ּב מפריד הוּ א כּ אלּ וּ  לוֹ  נחׁש ב ספירוֹ ת, עשׂ ר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאלּ וּ 
, ֹארו אחד כּ סדרם, הוֹ לכים הם ספירוֹ ת, עשׂ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
להם. ּמ נהיג הוּ א ואּת ה בּ ינוֹ ני. ואחד קצר, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וא מלּ מּט ה וא מלמעלה א ,ל ּמ נהיג מי ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
ּפ וֹ רחים ׁש ּמ הם להם, ּת ּק נּת  לבוּ ׁש ים ׁש הוּ א. צד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
ׁש נּ קראוּ  להם, ּת ּק נּת  גּ וּ פים וכּמ ה אדם, לבני ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנׁש מוֹ ת
ונקראים עליהם, ׁש ּמ כּס ים הלּ בוּ ׁש ים כּ לּפ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִגּ וּ פים
שׂ מאל. זרוֹ ע גּ בוּ רה ימין. זרוֹ ע החסד הזּ ה. ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַבּ תקוּ ן
יסוֹ ד רגלים. ׁש ני כּ נגד והוֹ ד נּ צח הגּ וּ ף. כּ נגד ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת
מלכוּ ת קוֹ דׁש . בּ רית אוֹ ת והוּ א הגּ וּ ף, ׁש לימוּ ת -ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
החכמה מדּ ת לּה . קוֹ ראים ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ּפ ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
היא הבּ ינה מדּ ת ׁש בּ פנים. הּמ חׁש בה היא הּמ ח, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִהיא
[החכמה ׁש ניהם אלּ וּ  ועל מבין, הלּ ב וּ בּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ ב,
עליוֹ ן, כּ תר אקינוּ . לה' הנּ סּת רוֹ ת נאמר, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהבּ ינה]
אחרית, מראׁש ית מגּ יד נאמר ועליו מלכוּ ת, כּ תר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
הּפ נימית וּ בנּ ׁש מה ּת פלּ ין, עליו ׁש ּמ נּ יחים הראׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְוהוּ א
ׁש הוּ א הא, ואוֹ ת ואו ואוֹ ת הא ואוֹ ת יוּ ד אוֹ ת ׁש ם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵמאיר
בּ זרוֹ עוֹ תיו האילן את מׁש קה והוּ א אצילוּ ת, ֶדר◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

האילן, את ׁש ּמ ׁש קים כּ ּמ ים וּ מתגּ דּ לוענפיו, וּ מתרבּ ה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ההׁש קאה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תה

העליוֹ נים,העוֹ לם,רּב וֹ ן כּ ל על עליוֹ ן הוּ א אּת ה ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מׁש קה ואּת ה הּס בּ וֹ ת, כּ ל הּס פירוֹ תוסבּ ת את ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּמ עין, בּ נביעת אילן, הּמ עיןׁש נּ קראים אוֹ ר ואוֹ תוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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דּ מיוֹ ן, אין וּ ב לגּ וּ ף. חיּ ים ׁש הוּ א לגּ וּ ף, כּ נּ ׁש מה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
והנּ בראים הּס פירוֹ ת מכּ ל דּ מוּ ת הּפ נימיּ יםואין ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ׁש מׁש ,והחיצוֹ ניּ ים. מהם והוֹ צאת וארץ. ׁש מים ובראת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
אילנוֹ ת בּ ראת וּ בארץ וּ מזּ לוֹ ת. וכוֹ כבים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוירח,
ודּ גים ועוֹ פוֹ ת וחיּ וֹ ת ועשׂ בים, עדן, וגן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ דׁש אים,
עליוֹ נים, בּ הם וּ להוֹ דיע להכּ יר אדם. וּ בני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בהמוֹ ת
נכּ רים ואי ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים בּ הם יתנהגוּ  ְואי◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים וּ מיגונוֹ דעים ׁש יּ וֹ דע מי ואין ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
סוֹ ף איןבּ אין ,יתבּ ר אוֹ רוֹ  וּ בלעדי כּ לל. הוּ א בּ רוּ ך ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

על אדוֹ ן ונוֹ דע נכּ ר ואּת ה ותחּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיחוּ ד
וּ בׁש מוֹ ת ידוּ ע, ׁש ם יׁש  אחד לכל ספירה וּ לכל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם,
ידוּ ע, ׁש ם ל אין ואּת ה הּמ לאכים. נקראים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּס פירוֹ ת

הוּ א הנּ קראיםׁש אּת ה הּס פירוֹ ת כּ ל את וּ מחיּ ה ממלּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
את וּ ממלּ א הּמ ׁש לים הוּ א ואּת ה וכאׁש רבּ ׁש מוֹ ת. כּ וּ לם ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

המוֹ ת כּ ל יארוּ  מהם, הׁש ּפ עת את מסיר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַאּת ה
החכמה ידי על וא חכם הוּ א אּת ה נׁש מה. בּ לי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְכּ גוּ ף

וא מבין הוּ א אּת ה בּ ּס פירוֹ ת, הבּ ינההידוּ עה ידי על ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ ּס פירוֹ ת. אלּ אהידוּ עה וידוּ ע, קבוּ ע מקוֹ ם ל אין ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

וּ להראוֹ ת אדם. לבני וחזק  תקּפ להוֹ דיענוּ  ַהנהגת◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
צדק ׁש הם וּ ברחמים, בּ דין העוֹ לם מתנהג אי ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
מׁש ּפ ט הגּ בוּ רה. הוּ א דּ ין אדם. בּ ני מעשׂ י כּ פי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ ט

צדק האמצעי. העּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש ה.היאהוּ א הּמ לכוּ ת ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
צדק, הין האמת. עּמ וּ די ׁש ני צדק, אוֹ תהיאמאזני ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
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. ּב מפריד הוּ א כּ אלּ וּ  לוֹ  נחׁש ב ספירוֹ ת, עשׂ ר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאלּ וּ 
, ֹארו אחד כּ סדרם, הוֹ לכים הם ספירוֹ ת, עשׂ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
להם. ּמ נהיג הוּ א ואּת ה בּ ינוֹ ני. ואחד קצר, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וא מלּ מּט ה וא מלמעלה א ,ל ּמ נהיג מי ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
ּפ וֹ רחים ׁש ּמ הם להם, ּת ּק נּת  לבוּ ׁש ים ׁש הוּ א. צד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
ׁש נּ קראוּ  להם, ּת ּק נּת  גּ וּ פים וכּמ ה אדם, לבני ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנׁש מוֹ ת
ונקראים עליהם, ׁש ּמ כּס ים הלּ בוּ ׁש ים כּ לּפ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִגּ וּ פים
שׂ מאל. זרוֹ ע גּ בוּ רה ימין. זרוֹ ע החסד הזּ ה. ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַבּ תקוּ ן
יסוֹ ד רגלים. ׁש ני כּ נגד והוֹ ד נּ צח הגּ וּ ף. כּ נגד ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת
מלכוּ ת קוֹ דׁש . בּ רית אוֹ ת והוּ א הגּ וּ ף, ׁש לימוּ ת -ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
החכמה מדּ ת לּה . קוֹ ראים ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ּפ ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת
היא הבּ ינה מדּ ת ׁש בּ פנים. הּמ חׁש בה היא הּמ ח, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִהיא
[החכמה ׁש ניהם אלּ וּ  ועל מבין, הלּ ב וּ בּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ ב,
עליוֹ ן, כּ תר אקינוּ . לה' הנּ סּת רוֹ ת נאמר, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהבּ ינה]
אחרית, מראׁש ית מגּ יד נאמר ועליו מלכוּ ת, כּ תר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
הּפ נימית וּ בנּ ׁש מה ּת פלּ ין, עליו ׁש ּמ נּ יחים הראׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְוהוּ א
ׁש הוּ א הא, ואוֹ ת ואו ואוֹ ת הא ואוֹ ת יוּ ד אוֹ ת ׁש ם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵמאיר
בּ זרוֹ עוֹ תיו האילן את מׁש קה והוּ א אצילוּ ת, ֶדר◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

האילן, את ׁש ּמ ׁש קים כּ ּמ ים וּ מתגּ דּ לוענפיו, וּ מתרבּ ה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ההׁש קאה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תה

העליוֹ נים,העוֹ לם,רּב וֹ ן כּ ל על עליוֹ ן הוּ א אּת ה ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מׁש קה ואּת ה הּס בּ וֹ ת, כּ ל הּס פירוֹ תוסבּ ת את ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּמ עין, בּ נביעת אילן, הּמ עיןׁש נּ קראים אוֹ ר ואוֹ תוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
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דּ מיוֹ ן, אין וּ ב לגּ וּ ף. חיּ ים ׁש הוּ א לגּ וּ ף, כּ נּ ׁש מה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
והנּ בראים הּס פירוֹ ת מכּ ל דּ מוּ ת הּפ נימיּ יםואין ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ׁש מׁש ,והחיצוֹ ניּ ים. מהם והוֹ צאת וארץ. ׁש מים ובראת ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
אילנוֹ ת בּ ראת וּ בארץ וּ מזּ לוֹ ת. וכוֹ כבים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוירח,
ודּ גים ועוֹ פוֹ ת וחיּ וֹ ת ועשׂ בים, עדן, וגן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ דׁש אים,
עליוֹ נים, בּ הם וּ להוֹ דיע להכּ יר אדם. וּ בני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בהמוֹ ת
נכּ רים ואי ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים בּ הם יתנהגוּ  ְואי◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים וּ מיגונוֹ דעים ׁש יּ וֹ דע מי ואין ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
סוֹ ף איןבּ אין ,יתבּ ר אוֹ רוֹ  וּ בלעדי כּ לל. הוּ א בּ רוּ ך ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

על אדוֹ ן ונוֹ דע נכּ ר ואּת ה ותחּת וֹ נים, בּ עליוֹ נים ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיחוּ ד
וּ בׁש מוֹ ת ידוּ ע, ׁש ם יׁש  אחד לכל ספירה וּ לכל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ם,
ידוּ ע, ׁש ם ל אין ואּת ה הּמ לאכים. נקראים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּס פירוֹ ת

הוּ א הנּ קראיםׁש אּת ה הּס פירוֹ ת כּ ל את וּ מחיּ ה ממלּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
את וּ ממלּ א הּמ ׁש לים הוּ א ואּת ה וכאׁש רבּ ׁש מוֹ ת. כּ וּ לם ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

המוֹ ת כּ ל יארוּ  מהם, הׁש ּפ עת את מסיר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַאּת ה
החכמה ידי על וא חכם הוּ א אּת ה נׁש מה. בּ לי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְכּ גוּ ף

וא מבין הוּ א אּת ה בּ ּס פירוֹ ת, הבּ ינההידוּ עה ידי על ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ ּס פירוֹ ת. אלּ אהידוּ עה וידוּ ע, קבוּ ע מקוֹ ם ל אין ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

וּ להראוֹ ת אדם. לבני וחזק  תקּפ להוֹ דיענוּ  ַהנהגת◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
צדק ׁש הם וּ ברחמים, בּ דין העוֹ לם מתנהג אי ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
מׁש ּפ ט הגּ בוּ רה. הוּ א דּ ין אדם. בּ ני מעשׂ י כּ פי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ ט

צדק האמצעי. העּמ וּ ד הּק דוֹ ׁש ה.היאהוּ א הּמ לכוּ ת ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
צדק, הין האמת. עּמ וּ די ׁש ני צדק, אוֹ תהיאמאזני ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
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ׁש יּ ׁש  א אבל העוֹ לם מתנהג אי להראוֹ ת הכּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְבּ רית.
ׁש הוּ א היּ דוּ ע מׁש ּפ ט וא דּ ין ׁש הוּ א היּ דוּ ע צדק ְל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

הּמ דּ וֹ ת אלּ וּ  מכּ ל וא כּ לל.רחמים, ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ידקוּ ם על עליוֹ נים סוֹ דוֹ ת ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מעוֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
על נסּת רים רזים לגלּ וֹ ת ל נּת נה רׁש וּ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
עד אדם בּ ן לׁש וּ ם לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת נּת ן א מה ,ָידי◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הנהגוֹ ת ה' ל ואמר: ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י קם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעּת ה.

וההוֹ  והנּ צח, והּת פארת, והגּ בוּ רה, חסד כּ יהגּ דוּ לה, ד. ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מלכוּ ת. - הּמ מלכה ה' ל וּ בארץ. בּ מים יסוֹ ד, – ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹכל
יׁש ני אלּ וּ  ׁש מעוּ , עליוֹ נים לראׁש . לכל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא
"הקיצוּ  מנתכם. התעוֹ ררוּ  הנּ אמן, והרוֹ עה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶחברוֹ ן,
ׁש הם הצּ דּ יקים, אוֹ תם אלּ וּ  הם עפר", ׁש וֹ כני ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְורנּ נוּ 
ער", ולבּ י יׁש נה "אני בּ ּה , ׁש נּ אמר הכינה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵמחלק
נאמר זה וּ בּ ׁש ביל יׁש נים, אלּ א מתים קרוּ יים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינם
אּת ה הנּ אמן, הרוֹ עה מׁש ה וגו', ורנּ נוּ " "הקיצוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם,
ׁש היא הכינה את וּ לעוֹ רר לשׂ ּמ ח התעוֹ ררוּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהאבוֹ ת.
רדוּ מים, כּ לּ ם הצּ דּ יקים עּת ה, ׁש עד בּ גּ לוּ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיׁש נה
לנגד קוֹ לוֹ ת, ׁש ׁש  הכינה נתנה מיּ ד בּ עיניהם. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוׁש ינה
ׁש הרי הנּ אמן. הרוֹ עה קוּ ם לוֹ : ואוֹ מרת הנּ אמן, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהרוֹ עה
אוֹ תיּ וֹ ת בּ ארבּ ע אצלי דּ וֹ פק", דּ וֹ די "קוֹ ל נאמר ָעלי◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
יוֹ נתי רעיתי אחוֹ תי לי ּפ תחי בּ כחם, בּ הם ויאמר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
יוֹ סיף א ציּ וֹ ן בּ ת עוֹ נ "ּת ם כּ תוּ ב: ׁש הרי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַתּמ תי".

טל מלא וּ מדּ וּ ע טל מלא ראׁש י ׁש הרי "להגלוֹ ת? ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
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חׁש בּת , הכינה אּת  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
הּמ קדּ ׁש  לבית ׁש עליתי הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש נּ חרב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ וֹ ם

מעלה, מעלהׁש ל ׁש ל ירוּ ׁש לים - ליוּ בי אין?ועליתי ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
, ּכ לביתיזה עליתי א בּ גלוּ תׁש בּ אמת ׁש אּת  זמן !כּ ל ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

הכינה היא והא טל" נמלא "ׁש ראׁש י סימן, ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש לּ ּה  והחיּ ים ׁש לּ ּה  הלמוּ ת בּ סוֹ דבּ גּ לוּ ת, טל,הוּ א ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ה"א ואוֹ ת וא"ו אוֹ ת ה"א אוֹ ת יוּ "ד אוֹ ת סוֹ ד הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה
אוֹ ת יוּ ד אוֹ ת אלּ א ט"ל, בּ חׁש בּ וֹ ן ׁש אינּה  הכינה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהיא

ט"ל, לחׁש בּ וֹ ן האוֹ תיּ וֹ ת עלים וא"ו ואוֹ ת ׁש הםהא ֵ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
כּ להזּ ה ׁש ל הנּ וֹ בע מּמ עין הכינה את ממלּ א ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

והאבוֹ ת הנּ אמן הרוֹ עה קם מיּ ד העליוֹ נים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּמ קוֹ רוֹ ת
היּ חוּ ד. סוֹ ד כּ אן עד עּמ וֹ . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים

מכּ לויהי הּק דוֹ ׁש  יוֹ מין העּת יק ה' מלּ פני רצוֹ ן ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מהכּ ל. נעלם הנּ סּת רים מכּ ל ונסּת ר ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
הראׁש  וּ למלאוֹ ת להׁש ּפ יע מּמ נּ וּ  העליוֹ ן טל ֶׁש יתמ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ
הּק דוֹ ׁש  ּת ּפ וּ חין לשׂ דה ׁש פע וּ להמׁש י אנּפ ין זעיר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
ה מלּ פני ויתמ הכּ ל. וּ בשׂ מחת בּ רצוֹ ן ּפ נים 'בּ הארת ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

מכּ ל ונסּת ר הּק דוֹ ׁש ים, מכּ ל הּק דוֹ ׁש  יוֹ מין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ"העּת יק
וחסד, חן, ורחמים רצוֹ ן מהכּ ל. נעלם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים
בּ ני כּ ל ועל עלי ושׂ מחה, בּ רצוֹ ן, עליוֹ נה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה
עּמ וֹ . ישׂ ראל כּ ל ועל אלי, הקרוֹ בים כּ ל ועל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יתי,
לעוֹ לם, ׁש בּ אוֹ ת הרעוֹ ת הצּ רוֹ ת מכּ ל אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה
וּ מצוּ קה, צרה בּ לי טוֹ בה וּ פרנסה מזוֹ ן לנוּ  וינּ תן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְויכין
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ׁש יּ ׁש  א אבל העוֹ לם מתנהג אי להראוֹ ת הכּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְבּ רית.
ׁש הוּ א היּ דוּ ע מׁש ּפ ט וא דּ ין ׁש הוּ א היּ דוּ ע צדק ְל◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

הּמ דּ וֹ ת אלּ וּ  מכּ ל וא כּ לל.רחמים, ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ידקוּ ם על עליוֹ נים סוֹ דוֹ ת ויתחדּ ׁש וּ  ׁש מעוֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
על נסּת רים רזים לגלּ וֹ ת ל נּת נה רׁש וּ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
עד אדם בּ ן לׁש וּ ם לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת נּת ן א מה ,ָידי◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הנהגוֹ ת ה' ל ואמר: ּפ תח ׁש מעוֹ ן רבּ י קם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעּת ה.

וההוֹ  והנּ צח, והּת פארת, והגּ בוּ רה, חסד כּ יהגּ דוּ לה, ד. ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מלכוּ ת. - הּמ מלכה ה' ל וּ בארץ. בּ מים יסוֹ ד, – ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹכל
יׁש ני אלּ וּ  ׁש מעוּ , עליוֹ נים לראׁש . לכל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ תנא
"הקיצוּ  מנתכם. התעוֹ ררוּ  הנּ אמן, והרוֹ עה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶחברוֹ ן,
ׁש הם הצּ דּ יקים, אוֹ תם אלּ וּ  הם עפר", ׁש וֹ כני ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְורנּ נוּ 
ער", ולבּ י יׁש נה "אני בּ ּה , ׁש נּ אמר הכינה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵמחלק
נאמר זה וּ בּ ׁש ביל יׁש נים, אלּ א מתים קרוּ יים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינם
אּת ה הנּ אמן, הרוֹ עה מׁש ה וגו', ורנּ נוּ " "הקיצוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם,
ׁש היא הכינה את וּ לעוֹ רר לשׂ ּמ ח התעוֹ ררוּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהאבוֹ ת.
רדוּ מים, כּ לּ ם הצּ דּ יקים עּת ה, ׁש עד בּ גּ לוּ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיׁש נה
לנגד קוֹ לוֹ ת, ׁש ׁש  הכינה נתנה מיּ ד בּ עיניהם. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוׁש ינה
ׁש הרי הנּ אמן. הרוֹ עה קוּ ם לוֹ : ואוֹ מרת הנּ אמן, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהרוֹ עה
אוֹ תיּ וֹ ת בּ ארבּ ע אצלי דּ וֹ פק", דּ וֹ די "קוֹ ל נאמר ָעלי◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
יוֹ נתי רעיתי אחוֹ תי לי ּפ תחי בּ כחם, בּ הם ויאמר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
יוֹ סיף א ציּ וֹ ן בּ ת עוֹ נ "ּת ם כּ תוּ ב: ׁש הרי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַתּמ תי".

טל מלא וּ מדּ וּ ע טל מלא ראׁש י ׁש הרי "להגלוֹ ת? ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
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חׁש בּת , הכינה אּת  הוּ א,  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  אמר ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
הּמ קדּ ׁש  לבית ׁש עליתי הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש נּ חרב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ וֹ ם

מעלה, מעלהׁש ל ׁש ל ירוּ ׁש לים - ליוּ בי אין?ועליתי ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
, ּכ לביתיזה עליתי א בּ גלוּ תׁש בּ אמת ׁש אּת  זמן !כּ ל ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

הכינה היא והא טל" נמלא "ׁש ראׁש י סימן, ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש לּ ּה  והחיּ ים ׁש לּ ּה  הלמוּ ת בּ סוֹ דבּ גּ לוּ ת, טל,הוּ א ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ה"א ואוֹ ת וא"ו אוֹ ת ה"א אוֹ ת יוּ "ד אוֹ ת סוֹ ד הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה
אוֹ ת יוּ ד אוֹ ת אלּ א ט"ל, בּ חׁש בּ וֹ ן ׁש אינּה  הכינה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהיא

ט"ל, לחׁש בּ וֹ ן האוֹ תיּ וֹ ת עלים וא"ו ואוֹ ת ׁש הםהא ֵ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
כּ להזּ ה ׁש ל הנּ וֹ בע מּמ עין הכינה את ממלּ א ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

והאבוֹ ת הנּ אמן הרוֹ עה קם מיּ ד העליוֹ נים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּמ קוֹ רוֹ ת
היּ חוּ ד. סוֹ ד כּ אן עד עּמ וֹ . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים

מכּ לויהי הּק דוֹ ׁש  יוֹ מין העּת יק ה' מלּ פני רצוֹ ן ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מהכּ ל. נעלם הנּ סּת רים מכּ ל ונסּת ר ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
הראׁש  וּ למלאוֹ ת להׁש ּפ יע מּמ נּ וּ  העליוֹ ן טל ֶׁש יתמ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ
הּק דוֹ ׁש  ּת ּפ וּ חין לשׂ דה ׁש פע וּ להמׁש י אנּפ ין זעיר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
ה מלּ פני ויתמ הכּ ל. וּ בשׂ מחת בּ רצוֹ ן ּפ נים 'בּ הארת ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

מכּ ל ונסּת ר הּק דוֹ ׁש ים, מכּ ל הּק דוֹ ׁש  יוֹ מין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ"העּת יק
וחסד, חן, ורחמים רצוֹ ן מהכּ ל. נעלם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים
בּ ני כּ ל ועל עלי ושׂ מחה, בּ רצוֹ ן, עליוֹ נה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ הארה
עּמ וֹ . ישׂ ראל כּ ל ועל אלי, הקרוֹ בים כּ ל ועל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יתי,
לעוֹ לם, ׁש בּ אוֹ ת הרעוֹ ת הצּ רוֹ ת מכּ ל אוֹ תנוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויפדה
וּ מצוּ קה, צרה בּ לי טוֹ בה וּ פרנסה מזוֹ ן לנוּ  וינּ תן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְויכין
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מׁש ּת לׁש לים. מּמ נּ וּ  הּמ זוֹ נוֹ ת ׁש כּ ל העליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ זּ ל
ׁש ל וּ מהדּ ין הּמ ות, מלא וּ מחרב הרע, מעין ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ 
וחיּ ים וחסד, חן נפׁש וֹ תנוּ , וּ לכל לנוּ , ויּת ן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵגּ יהנּ וֹ ם.
יהי כּ ן אמן מלּ פניו, ורחמים, בּ רווח, וּ מזוֹ נוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ֲארכים,

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָרצוֹ ן.

למעלהאמר בּ תפלּ וֹ ת, ידי הרימוֹ תי ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הר עוֹ מדׁש כּ אׁש ר למעלה, למעלה העליוֹ ן צוֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לעוֹ לם. כּ לל נתּפ ס וא נוֹ דע ׁש א הרצוֹ ן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
מה הוֹ ציא הראׁש  ואוֹ תוֹ  למעלה בּ יוֹ תר הּס תוּ ם ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָהראׁש  ◌ִֹ◌ַ◌
בּ העלם. והכּ ל האיר, מה והאיר נּ וֹ דע, ולא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהוֹ ציא,
הארה לקבּ ל אחריו לרדּ ף העליוֹ נה, הּמ חׁש בה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ רצוֹ ן
על הּמ ס אוֹ תוֹ   ֹוּ מּת ו נפרס, אחד מס כּ עין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
עד מגּ יע וא מגּ יע העליוֹ נה הּמ חׁש בה זוּ  רדיפת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְידי
אוֹ תּה  וּ כׁש קבּ לה האיר מה האיר וּ מזּ ה הּמ ס ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש א סתוּ ם בּ אוֹ ר מאיר עתיק היה העליוֹ נה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה
האוֹ ר, גוֹ דל מיג ואינוֹ  ידע א המחׁש בה וזוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַנוֹ דע
נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה סוֹ ד ׁש הוּ א האוֹ ר אוֹ תוֹ  הכּ ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאז
ידוּ ע ׁש אינוֹ  מּמ ה והאיר העוֹ מד מס בּ הארת ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִהכּ ה
ׁש ל האוֹ ר זה ואז התגּ לּ ה וא נוֹ דע וא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌וּ מג,

ּפ עם הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ סב הּמ חׁש בה בּ הארת ' ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ אחדהעוֹ מד כוּ לּ ם האירוּ  זה ידי ונתקנוּ ועל ונעשׂ וּ  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ואינם אוֹ רוֹ ת אינם ההיכלוֹ ת ואלּ וּ  היכלוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּת ׁש עה
מי יׁש  וא נׁש ּמ וֹ ת בּ בחינת ואינם רוּ ח ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בחינת
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ּת ׁש ע כּ ל ׁש ל הרצוֹ ן חיּ ה. בּ בחינת בּ הם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ מד
אחד ׁש הוּ א הּמ חׁש בה בּ כח כלּ ם ׁש עוֹ מדים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהאוֹ רוֹ ת,

כּ וּ לּ ם בּ חׁש בּ וֹ נם בּ זמןמהם אחריהם לרדּ ף רוֹ צים ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נוֹ דע וא אוֹ תוֹ  מיגים ואינם בּ מחׁש בה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ מדים
בּ מחׁש בה וא בּ רצוֹ ן א קיּ מים א ואלּ וּ  כּ לל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

הארההעליוֹ נה מעט בּ ּה  בּ אלּ וּ ּת וֹ פסים ּת וֹ פסים. וא ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מּס וֹ ד האוֹ רוֹ ת אוֹ תם וכל האמוּ נה סוֹ דוֹ ת כּ ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים

כּ וּ לּ ם וּ למּט ה מם העליוֹ נה, נקראיםהּמ חׁש בה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואבּ ערכּ ם בּ דּק וּ ת האוֹ רוֹ ת מגּ יעים כּ אן עד סוֹ ף. אין ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

רצוֹ ן ׁש ל הגה כּ אן אין מהוּ תם, נוֹ דעים וא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמגּ יעים,
וא הּמ חׁש בה מאירה כּ אׁש ר מחׁש בה ׁש ל הגה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוא
בּ ינה  ֹבּ תו ונעלם מתלבּ ׁש  אז מאיר מי לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַנוֹ דע

למי להאירוּ מאירים עדׁש ראוּ י זה עם זה וּ מתחבּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
כּ אׁש ר הּק רבן וּ בסוֹ ד לאחד כּ וּ לּ ם ונחׁש בים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללים
וּ מאירים בּ זה זה נקׁש רים כוּ לּ ם הּק טרת, עׁש ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ לה
והּמ חׁש בה עליּ ה בּ סוֹ ד כּ וּ לּ ם עוֹ מדים אז בּ זה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
מּמ נּ וּ  ׁש ּמ אירה האוֹ ר זה סוֹ ף. בּ אין וּ מתעּט רת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לה

עליוֹ נה כּ לל)מחׁש בה בּ ּה  נוֹ דע סוֹ ף(ׁש א אין נקרא ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ועל ׁש ּמ איר למי וּ מאיר וּ מקיּ ם ונאצל נמצא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 
הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם וז אׁש רי עוֹ מד, הכּ ל זה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶסוֹ ד

הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
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מׁש ּת לׁש לים. מּמ נּ וּ  הּמ זוֹ נוֹ ת ׁש כּ ל העליוֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמהּמ זּ ל
ׁש ל וּ מהדּ ין הּמ ות, מלא וּ מחרב הרע, מעין ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְויּ צּ ילנוּ 
וחיּ ים וחסד, חן נפׁש וֹ תנוּ , וּ לכל לנוּ , ויּת ן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵגּ יהנּ וֹ ם.
יהי כּ ן אמן מלּ פניו, ורחמים, בּ רווח, וּ מזוֹ נוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ֲארכים,

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָרצוֹ ן.

למעלהאמר בּ תפלּ וֹ ת, ידי הרימוֹ תי ׁש מעוֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הר עוֹ מדׁש כּ אׁש ר למעלה, למעלה העליוֹ ן צוֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לעוֹ לם. כּ לל נתּפ ס וא נוֹ דע ׁש א הרצוֹ ן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
מה הוֹ ציא הראׁש  ואוֹ תוֹ  למעלה בּ יוֹ תר הּס תוּ ם ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָהראׁש 
בּ העלם. והכּ ל האיר, מה והאיר נּ וֹ דע, ולא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהוֹ ציא,
הארה לקבּ ל אחריו לרדּ ף העליוֹ נה, הּמ חׁש בה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ רצוֹ ן
על הּמ ס אוֹ תוֹ   ֹוּ מּת ו נפרס, אחד מס כּ עין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
עד מגּ יע וא מגּ יע העליוֹ נה הּמ חׁש בה זוּ  רדיפת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְידי
אוֹ תּה  וּ כׁש קבּ לה האיר מה האיר וּ מזּ ה הּמ ס ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
ׁש א סתוּ ם בּ אוֹ ר מאיר עתיק היה העליוֹ נה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה
האוֹ ר, גוֹ דל מיג ואינוֹ  ידע א המחׁש בה וזוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַנוֹ דע
נוֹ דעה ׁש א הּמ חׁש בה סוֹ ד ׁש הוּ א האוֹ ר אוֹ תוֹ  הכּ ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאז
ידוּ ע ׁש אינוֹ  מּמ ה והאיר העוֹ מד מס בּ הארת ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִהכּ ה
ׁש ל האוֹ ר זה ואז התגּ לּ ה וא נוֹ דע וא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌וּ מג,

ּפ עם הכּ ה נוֹ דעה ׁש א הּמ סב הּמ חׁש בה בּ הארת ' ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ אחדהעוֹ מד כוּ לּ ם האירוּ  זה ידי ונתקנוּ ועל ונעשׂ וּ  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ואינם אוֹ רוֹ ת אינם ההיכלוֹ ת ואלּ וּ  היכלוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּת ׁש עה
מי יׁש  וא נׁש ּמ וֹ ת בּ בחינת ואינם רוּ ח ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בחינת
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ּת ׁש ע כּ ל ׁש ל הרצוֹ ן חיּ ה. בּ בחינת בּ הם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ מד
אחד ׁש הוּ א הּמ חׁש בה בּ כח כלּ ם ׁש עוֹ מדים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהאוֹ רוֹ ת,

כּ וּ לּ ם בּ חׁש בּ וֹ נם בּ זמןמהם אחריהם לרדּ ף רוֹ צים ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נוֹ דע וא אוֹ תוֹ  מיגים ואינם בּ מחׁש בה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ מדים
בּ מחׁש בה וא בּ רצוֹ ן א קיּ מים א ואלּ וּ  כּ לל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

הארההעליוֹ נה מעט בּ ּה  בּ אלּ וּ ּת וֹ פסים ּת וֹ פסים. וא ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מּס וֹ ד האוֹ רוֹ ת אוֹ תם וכל האמוּ נה סוֹ דוֹ ת כּ ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים

כּ וּ לּ ם וּ למּט ה מם העליוֹ נה, נקראיםהּמ חׁש בה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואבּ ערכּ ם בּ דּק וּ ת האוֹ רוֹ ת מגּ יעים כּ אן עד סוֹ ף. אין ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

רצוֹ ן ׁש ל הגה כּ אן אין מהוּ תם, נוֹ דעים וא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמגּ יעים,
וא הּמ חׁש בה מאירה כּ אׁש ר מחׁש בה ׁש ל הגה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוא
בּ ינה  ֹבּ תו ונעלם מתלבּ ׁש  אז מאיר מי לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַנוֹ דע

למי להאירוּ מאירים עדׁש ראוּ י זה עם זה וּ מתחבּ ר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
כּ אׁש ר הּק רבן וּ בסוֹ ד לאחד כּ וּ לּ ם ונחׁש בים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללים
וּ מאירים בּ זה זה נקׁש רים כוּ לּ ם הּק טרת, עׁש ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ לה
והּמ חׁש בה עליּ ה בּ סוֹ ד כּ וּ לּ ם עוֹ מדים אז בּ זה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
מּמ נּ וּ  ׁש ּמ אירה האוֹ ר זה סוֹ ף. בּ אין וּ מתעּט רת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לה

עליוֹ נה כּ לל)מחׁש בה בּ ּה  נוֹ דע סוֹ ף(ׁש א אין נקרא ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ועל ׁש ּמ איר למי וּ מאיר וּ מקיּ ם ונאצל נמצא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 
הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם וז אׁש רי עוֹ מד, הכּ ל זה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶסוֹ ד

הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
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