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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

ַהְקָּדַמת ָחק ְלִיְׂשָרֵאל
חלק גזֹוַהר ַהּיֹוִמי

דבר הקדוש זוהר ע לישראל" חק" לימוד י)
ביומו יו

ב'כתב למזמור בהקדמה זי"ע ספורנו עובדיה רבינו
המחבר סיפר המזמור "בזה לשונו: וזה ,בתהלי
המי כל להשיב היא בו הכוונה אשר המשיח ימות עני

."יתבר האל לעבודת האנושי

בתהיליואמר ע"ה המל אה)דוד ,ב)גוי רגשו למה" :
נוסדו ורוזני אר מלכי יתיצבו ,ריק יהגו ולאמי
ונשליכה מוסרותימו את ננתקה ,משיחו ועל ה' על יחד
אז למו, ילעג אדני ישחק בשמי יושב עבתימו, ממנו

."יבהלמו ובחרונו באפו אלימו ידבר

שהקב"הוכל מפני זה ישראל על הגויי התרגשות
מתבאר וכ השלימה, לגאולה העול את מכי

המזמור: המש

הר"ואני ציו "על המשיח, מל זה – מלכי" נסכתי
בני" הנקראי ישראל ע בזכות והוא – קדשי"
הקדושי שה קדשי הריו כמו קדשי" ו"הר ,"ציו
כנוגע בישראל הנוגע כל חז"ל שאמרו כמו לי, והמיוחדי

חק שלומדי ,"חק אל "אספרה :וה כביכול, עינו בבבת
זוכי כ ידי ועל ,ביומו יו דבר הקדוש זוהר ע לישראל
הקדוש בזוהר שהלומדי כידוע ,"אתה בני אלי אמר ש"ה'
שנולד כקט מאהבה שלימה לתשובה וזוכי בני נקראי
יקבל ישאל אשר שכל זוכה ועוד ,"ילדתי היו "אני 
הלומד שכל ,[פי"ח [תדא"ר הנביא אליהו שאמר וכמו

הפסוק נאמר עליו לשמה תורהגוי ואתנה ממני "שאל
.משאלותיו כל ה' שימלא ,"אר אפסי ואחזת נחלת
כל מנצח ועוד ."תנפצ יוצר ככלי ברזל בשבט תרע"

.לו יכולי ואי ,ושלמטה שלמעלה האויבי

ועתה"שאת ,רבנ מלכי מא – השכילו" מלכי
"השכילו" הקדוש, זוהר תלמדו בתורה העוסקי
"הוסרו הרקיע", כזוהר יזהירו והמשכילי" נאמר שעליו
בזוהר מוסר תלמדו הלכות, פוסקי אלו ,"אר שופטי
שכל ברעדה", וגילו ביראה ה' את עבדו" וממילא .הקדוש
ושמח טהורה, שמי ליראת זוכה הרשב"י תורת הלומד

[הזוהר אור עיי] נתינתה כיו .הבתורה

שהלומד"נשקו פיהו", מנשיקות "ישקני מלשו בר"
בנשמתו מתדבק הרשב"י נקראותורת "בר" ,

דספרה) אמורה מילתם הדורות וצדיקי גדולי הזוהרוכל
הסוגר והוא הפותח הוא הוא,הקדוש הקדוש הזוהר ולמוד

ומי ,יקרות באור נשמתו להאיר לזכות האדם את המביא
.הזה הטהור הלימוד מבלעדי נפשי זכיתי יאמר הגבר

יועץ"ו) "פלא בספר שכתב מה זה בענין דובב)ראה ,(ערך
שאומרים חכם תלמיד שכל ז"ל רבותינו "פירשו :לשונו וזה
לו ויש בקבר דובבות שפתותיו הזה בעולם משמו תורה דבר
בירושלמי שכתוב כמו קונדיטון, יין כשותה רוח ונחת הנאה

שמד היה אחת שפעם בספרים כתוב שקלים,... ונגלהמסכת
מפני ההפיכה, מתוך לאחד והציל ,בהקיץ ז"ל אלשיך מוהר"מ

בתמידות" ספרו לומד שהיה ביבמותסיבה חז"ל ואמרו עכ"ל. ,
ע"א) צז  ע"ב מדרשא,(צו בי לשמעתא אמר אלעזר ר' אזל... :

ורבי ... איקפד. יוחנן רבי שמע יוחנן. דר' משמיה אמרה ולא
:רב אמר יהודה רב דאמר האי? כולי קפיד טעמא מאי יוחנן
לאדם לו אפשר וכי עולמים"? באהלך "אגורה דכתיב מאי
הוא: ברוך הקדוש לפני דוד אמר אלא עולמים? בשני לגור
.בעוה"ז מפי שמועה דבר שיאמרו רצון יהי עולם, של רבונו

חכם תלמיד כל יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר
דובבות שפתותיו הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים

מאיבקבר נזירא: שמעון ואיתימא זעירא בן יצחק ר' אמר .
שפתי דובב למישרים לדודי הולך הטוב כיין "וחכך ?קראה
שמניח כיון ענבים של כומר מה ענבים. של ככומר ישנים".

דובב, מיד עליו אצבעו שאומריםאדם כיון חכמים תלמידי אף
בקבר דובבות שפתותיהם הזה בעולם מפיהם שמועה .דבר

,דבש יערות בספר זה על ז)ופירוש דרוש  שני היינו(חלק ... :
אבל עולמות, בב' דר איך מקום מכל דברלהבין, כשאומרים

עומדת בלומדים, שם מתלבשת צדיק נשמת אז ,מפיו שמועה
ובזהשם הנצחי בעולם עולמות, בב' דר אמרינן שפיר וכך ,

בקבר בגוף נתלבשת גם דגרמיהעולם, אמרובהבלא כך ,
עכ"ל, בקבר בגוף שנתלבש בקבר, דובבות (ועייןשפתותיו

טז) דרוש  ראשון חלק ,דבש ביערות מכתביעוד בליקוטים ראה] .
המערבי, כותל בענין לוצאטו] חיים משה רבי] זצ"ל הרמח"ל

ב לוז: ועליוסוד לוז, הנקרא בקבר אחד עצם נשאר אדם
והיא הנפש מן חלק גם שם ויש המתים. לתחית הגוף יבנה
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לתורת רומז ועוד הסוד, תורת שזה ,וזכה מבוררת תבואה
ותאבדו יאנ פ" למה, יוחאי, בר "בר" מלשו הרשב"י
לא וא ,מהעול א חרו משבית הזה שהלימוד "דר
"ותאבדו ,שזהו ,בתורה ה' רצו להבי תדעו לא תלמדו
אשר ח"ו, "אפו כמעט יבער ל"כי מביא זה אשר ,"דר
:בגימטריה "בו חוסי כל אשרי" ,"בו חוסי כל "אשרי ,כ על
+ בשמחה זוהר לימוד ,666 = כולל 1 + אותיות 12 + 653
.666 = מגננו י"הרשב ,666 = שמעו ר' ,666 = התיבות 3
זכותו עלינו מגי בשמחה הזוהר לימוד ידי שעל לומר רצה
נגאל תורתו לימוד ובזכות זי"ע, י"הרשב האלוקי התנא של
ענינו יראו ישראל, כלל וגאולת פרטית גאולה ברחמי
בשוב עינינו ותחזינה" .רצו יהיה כ אמ לבנו וישמח

[במדבר ח [מצא .בב"א "ברחמי לציו

הלומד זוכה שבה יקרי הדברי י"ב (יא
לישראל" חק"ב

לישראל":הלומד ב"חק

יו.א. בכל לשמה תורה ללמוד זוכה

לתורה.ב. עתי קביעת מצות מקיי

בהג. להתלבש לבושי לו יהיו וכ שלו הימי מתק
.עד בג

ושננתד. תאמר אל ,"ושננת" חז"ל: מאמר מקיי
במקרא, לימודו לשלש אד שצרי ,ושלשת אלא

ובתלמוד א)במשנה ,ל בקידושי כמבואר).

נשמתו.ה. את שמתק זוכה

שלו. ועשיה יציאה ,בריאה אצילות, עולמות, ד' מתק
.ויו יו כל

חול.ז. לימי שבת קדושת עצמו על ממשי

יתירהח. נשמה תוספת עליו ולשרות לקבל ויכול זוכה
.עצמה בשבת

להגיעט. אפשר אי שבלעדיו ,יו בכל מוסר לימוד
.'ה ליראת

.החזקי" קבלה מדברי תעשה, ולא עשה מצות מקיי
."תר אל במוסר

.ליא"חז כמאמר ,פסוקה הלכה ב)לימוד כח, :(מגילה
ב שהוא לו מובטח יו בכל הלכות השונה "כל

."הבא עול

זוהריב. שלימוד שידוע ,יו בכל הזוהר ללימוד זוכה
.ולקדושתה הנשמה לטיהור רבות מסוגל

מלימודולכ הרבה לבטל רוצה שאינו או ,זמ לו שאי מי
ה"חק שילמוד לו די ,היו במש לומד שהוא הקבוע

.פירוש שו בלתי לישראל"

לישראל" ה'"חק הפצת השתלשלות (יב

בדר ובלכת

שהציבוריו ראיתי ואז ,למנהט לנסוע הוצרכתי אחד
למעט ,ורוב חזור, ושעה הלו שעה יו כל נוסע
בדר ובלכת מצות את לקיי במקו סגולה יחידי
.מלוכלכי עיתוני לתו מסתכלי ספר, לתו ולהסתכל
חומש או ספר לוקחי שאינ היתכ ,האנשי ע דיברתי
לקחת עבור מדי כבד דבר זה כי השיבו זה ועל וכדומה,
להכי שעלי למסקנה הגעתי ולכ ,בדר ביד עבה ספר
.לדר לקחתו שיוכלו בכדי ,נפש לכל שוה שיהיה ספר
ה"חק את להדפיס היה שמצאתי ביותר הטוב והדבר
ובאותיות לאידיש ומתורג לחוד פרשה כל לישראל"
את לה והסברתי הרבני אל פניתי ובהירות, גדולות
הסכמה ביקשתי ,בעיניה ח מצאה והתכנית הנושא,

שליט"א שאראמאש של מרבה(ל"זצ)שררה בינינו כאשר ,
.גדולה קירבה

לישראל" ה"חק הגהת (יג

בכדיהגהתי סופר בעט לישראל" חק" הספר כל את
וכ לכל, לקריאה ונוחות שלמות יהיו שהאותיות
בכל לישראל חק לימוד חובת של מקומות מראה הדפסתי

.'וכו יו

לישראל" ה"חק הדפסת יד)

עלהדפסתי לנסוע והחילותי פרשיות, 4 אחת בבת
דתיי אנשי המובילי האוטובוסי
לנסוע החילותי כ ,החוק את לנוסעי מכרתי ,למנהט
פרשה, כל סנט 50 של במחיר ומכרתי החרושת לבתי
ה' בחסדי והצלחתי ,רבה בברכה זאת קבל ש הצבור
.וחזרה לעבודה בדר לישראל" חק"ה לימוד את להחדיר

1500בשנת כפול בודדות, פרשיות 54 הדפיסו תשכ"ט
.ספרי 18.000 ס"ה פרשה כל

חוסט 500 הדפיסו ג לוקסמזהדה כרכי 10 בתו י
.כרכי 5000 ה"ס

העבודההסתובבתי ,וחצי שנתיי של בער נמשכה הזו
בער אז הפסדתי ,$30.000 של חובות ע

מאוד. קשה עבודה היתה זו הגדול, בפרויקט $10.000

אתהסיבות הדפסתי לא כי .1 .שלש היו שהפסדתי
רק ,שלמי סטי ומכרתי אחת בבת כול
פיננסיות. בעיות בשל זאת וכל בודדות, פרשיות הדפסתי
החרושת ובבתי באוטובוסי למכור והסתובבתי מאחר .2
קרה ואז ללכת, יכולתי שלא שבועות היו וכדומה,
אחר בשבוע ואילו פרשיות, 700 מכרתי אחד שבשבוע
ובעת ,חלקי הרבה הסט מ שחסרו כ ,200 רק מכרתי
.1000ל כמו כמעט הוא 200ל המחיר ,מחדש שמדפיסי

הכותל נשאר המקדש, בבית הוא כן דגרמי. הבלא נק'
ואותה לע"ל, הבנין יבנה שעליו לוז זה וה"ס ,המערבי
וחיים תורה ובספר .[דגרמי הבלא נק' עליו השורה הקדושה

זי"ע הטוב חת)להרי"ח חידושים(מערכת אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם שכבר חכם תלמיד מעולםשל בא

מקום לאותו הקדושהעליון בזוהר פנחסכמבואר פרשת 'ג (חלק

ע"א) ר"כ פנוןדף אתר פנון אמר, דהוה קלא חד שמעו וז"ל: ,
אתר דכל דתנינן גבייכו, דאיהו יאיר, בן פנחס לרבי אתר
עלמא, בההוא איהו כד דאורייתא, מלי ביה אתחדש דצדיקא
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא פקיד
דאורייתא, מלי דאמרין אתר בההוא לחדתא אחרנין, צדיקייא

לאתריה, למפקד יאיר בן פנחס רבי אתי דהוה דא כגוונא
ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין צדיקייא אלין ואשכח
תרגום .קמיה יאיר בן פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמין
בן פנחס לרבי מקום פנו אומר שהיה אחד קול שמעו הזוהר:
חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא יאיר,
לאותו פוקד [העליון] ההוא בעולם כשהוא תורה, דברי בו
צדיקים בו ששורין שכן וכל אליו, ובא הזה] [בעולם מקום
הנה זה כעין ,תורה שם ולומדים מקום, אותו לקדש אחרים
הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס רבי בא
מלפנים, שאמר תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי מחדשין

.כאן לפניו מתחדש עתה יאיר, בן פנחס רבי

והתקלקלו ,במחס מי של שיטפונות פעמיי לי היו .3
תמורת לסוחר הסחורה כל את מכרתי ואז ,סחורה הרבה
חסד זה היה ב"ה. חובות מהרבה והתפטרתי מהמחיר רבע
וג] הסחורה, מ להתפטר שיכולתי השמי מ גדול
היו עוד לי חייבי הסוחרי ,[כס הרבה לי עלה המחס
שה הכחישו לא פע א חלק ,כדרכ עתק סכומי

.לשל לה היה לא פשוט א ,לשל חייבי

בעול מתפשטי לישראל חוק ספרי (טו

אמנ,רבי זיכוי לש ורק א הייתה בזה כוונתי עיקר
כמה שיתרבו הייתה כוונתי כלל. מסחר לש ולא
הרבה כ לש וחלקתי לישראל", ב"חק לומדי שיותר
"חוק יו בכל ללמוד עצמ על שקבלו לאלו סטי
אנשי אלי באו עוד שנה ארבעי אחרי לישראל".
"חוק ספרי שנה ארבעי לפני לה שחילקתי לי והזכירו
למדו לא אשר יו עבר לא עכשיו עד ומאז לישראל",

לישראל". חק"

שכשעמדתי היה ומכרתי, המדרש בית דלת ליד
מר כ"ק של גבאי שהיה גדול סוחר

זי"ע מסאטמר משה)אדמו"ר ויואל ר'(בעל הרה"צ שמו ,
היה שלא אבר אי מאד התפלא אשר זצ"ל, אשכנזי יוס
שכל כ כדי עד ביזנס, כזה עושה במסחר מושג לו
לישראל" "חק ע ויוצאי נכנסי מדרש שבבית האנשי
סוחר ובהיותו וכדאי. גדול ביזנס שזה בדעתו וחשב ,ביד

י באר הזמי 5000גדול כרכי עשרה של סט שראל
5000 ג"כ כיס בפורמט כרכי חמשה של סט ועוד יחידות,
קנו ולא הספרי את ומכר מדרש בבית עמד והוא יחדות.
כי מצליח, לא מה מפני הבי ולא ,בלבד יחידי רק אצלו
רק וקוני רווחי בכלל שאי הסוד את ידע לא הוא
שהרבה לי נודע כאשר ,שני כמה אחרי .צדקה בשביל
שלי התורמי לאחד ייעצתי ,במחס אצלו נשארה סחורה
אות ויתרו ,הקטני הסטי את בזול ממנו לקנות שיל
וחילק אשכנזי, יוס מר' לקנות הל ובכ ,מדרשות לבתי
הלומדי התרבו זה ובעקבות ,המדרשות בתי לכל
זה לימוד ונתפשט לישראל", ב"חק שיעורי ונתייסדו
ישראל, באר התורמי לאחד אמרתי זה אחרי ביותר.
התחילו זה ידי שעל מזה. יצא גדול ביזנס איזה ראה
ונתקעו לחו"ל, ושלחו בכמויות לישראל" "חק להדפיס
ראיתי] הזול בזיל אות ומכרו ,במחסני סחורות הרבה
אפילו כיסוי אי שבזה בעוד לסט ב$12 שמוכרי בחנות
,יל שכ בחשב קט בפורמט הדפיסו ,[הנייר להוצאת
כ'8000 מדפיסי ב"ה והיו וכו', בנפרד פרשה כל וכ
שבקדושה שבדבר למדנו ,הלומדי ונתרבו ,בשנה יחידות

.הצינור לפתוח נפש במסירות להתחיל צרי

דקות שתי אחת פע לישראל חוק לימוד טז)
בתשובה וחזר

לנוצרי,ומעשה והתקרב גויה ע והל שפקר באד
לישראל" "חק לו הביא בתשובה שחזר וחבירו

.עליו הדבר ויפעל יעיי בחיי פע שאולי וחשב ,במתנה
חזרה אותו ושלחו וויזה, רישיו ללא נתפס אד אותו
הביזנס וכל והגויה ,שבור הביתה ובא ישראל, לאר
וקרא ישב יאוש ומתו הברית, בארצות  מאחור נשארו
שמות, בפרשת חבירו לו שהביא לישראל" "חק בספר
נכריה, אשה עוו חומר את הזוהר בלשו ש וקרא
שנסע עד בתשובה ולחזור לבכות והתחיל מאד ונתעורר
ואמר לחבירו טלפ ומש הרבה, ש ובכה המערבי לכותל

בא"לו בכותל, שהבי"אני שלאחר וסיפר יחדיו. ובכו ובא ,
הדבר חומרת במקוהאת לטבול עבודותביקש היה וש ,

וכ טבל. וש למוצא עד והל לטבול יכל ולא נקיו
אשה לישא זכה ולבסו ,שלמה בתשובה וחזר התעורר

משפחה ולהקי מלימודכשרה זכה זה ולכל .בטהרה
ב הנמצא הזוהר מתו מוסר של קט לישראל"קטע ."חק

עליו, לפעול יכלו לא רבני שכמה בדבר שאפילו ורואי
מתרדמתו אותו העיר דקות בכמה זוהר מעט לימוד אבל

הקדוש הרשב"י מכח נטהרה 3ונשמתו של מכתב [ובידי .
.[זה בעני תשובה בעל אותו לי כתב אשר תראועמודי

וכמה אד לב לעשות יכול זוהר שקצת מה מוסר ותקחו
אחד כל שית חשוב כמה ולכ זי'ע. הרשב'י כוח גדול
הוא, לזכותו יהיה זה וכל ,אותו לזכות בכדי זוהר לחבירו

לחשבונו. נזק סדרתיוהכל זה חוקובעבור "לקוטי
לאלישראל" אמנ ."והרמב והמוסר הזוהר רק בו אשר ,

בראשית, על רק ויצא ,התורה כל על להוציא בידי עלה
הדפסתי וג המלאכה. ותושל לכ תור ויימצא והלואי
תצווה עד שמות מפרשת החוק של הזוהר ענייני כל

.הברית פג על שמדברמכח לעשות התעוררתי זה וכל
הברית. תיקו על "לישראל ב"חק שלמדתי

בעניינדפסו עמודי בראשית5000 על הברית תיקו,
עמודיועל 300 שמות לאסדר לדאבוני אבל .

תקציב. מחוסר להמשי יכולתי

וכמהלישראל"ה"חק כמה ושוב שוב מודפס ב"ה
העול בכל להדפיס התחילו ומאז .פעמי

.הספרי את

כלונעתיק על והחובה הזכות גודל על מאמרי כמה
זוהר ללמוד נערי ע זקני הוא באשר יהודי
בנו יתקיי ה' ובעזרת ,קודש בשבת ובפרט הקדוש
של הנג אב והוסר עמי, מדר מכשול הרימו הפסוק
זוהר בקל ללמוד יכול אחד וכל דיליה, וכת הרע היצר
עול ב להיות ביו דקות בשתי וזוכה להבי וג הקדוש
זכית והא דבריכ כני א תבחנו ובזאת – .הבא

סיני הר על באריכות)זלעמוד שעה של ערכה ספר עיי).

ערכה שעהיז) של

אידי על לזת יכל אחד הדי מה  !!! ְְְְִִֵֶֶֶַַָָח
קד ת בי החל ימת י ההר ְִִֵֵֶַַַַָֹֹלד

תינלמדתרה רה ל וער בח הפליג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ל החל, תימ למדתה ז ני על תתְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

עליוז) יממ זה סדרם, מידים דה זהר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָבלד

 תב מ סיני הר רהה קלת רתקדה זהר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָ

העלת(.קנב ף)הו אינן האמת חכמת לעסקים דקרי ְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

סיני. טרא הדקיימי היק באריר האלקי בלהמק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

תה דהיה י נת באר לי ונראה :וז"ל תחהזי"ע, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

ההר יתתח ביםמתי הי האלקים לקראת יראל צאְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הי י מרחק", עמדו נעו העם "ורא :נאמר  ְְְֱִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻואחר

מקצת והיה .תוימ אתה הדלה הא אכלם ן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹיראים

הכינה לקראת מחים ים הי לזזמהעם רצ ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

,מ תימ אם אפיל מרחק לעמד הראן ועליהםמקמם ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הזר הר תב מה סיני",הא ראט קיימ "אין ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹ

מחה סיני טרא עמד אא מרחק ועמד נע ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלמר

אר המת ואתן האמת. לחכמת כיםז הם ולכן סף, ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָועד

סים הע ם עים הם ן ,קמרח ועמד העם עם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנע

הא אכלם ן מראתם האמת, לחכמת מרחק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועמדים

האת. להדְַַָֹה
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לתורת רומז ועוד הסוד, תורת שזה ,וזכה מבוררת תבואה
ותאבדו יאנ פ" למה, יוחאי, בר "בר" מלשו הרשב"י
לא וא ,מהעול א חרו משבית הזה שהלימוד "דר
"ותאבדו ,שזהו ,בתורה ה' רצו להבי תדעו לא תלמדו
אשר ח"ו, "אפו כמעט יבער ל"כי מביא זה אשר ,"דר
:בגימטריה "בו חוסי כל אשרי" ,"בו חוסי כל "אשרי ,כ על
+ בשמחה זוהר לימוד ,666 = כולל 1 + אותיות 12 + 653
.666 = מגננו י"הרשב ,666 = שמעו ר' ,666 = התיבות 3
זכותו עלינו מגי בשמחה הזוהר לימוד ידי שעל לומר רצה
נגאל תורתו לימוד ובזכות זי"ע, י"הרשב האלוקי התנא של
ענינו יראו ישראל, כלל וגאולת פרטית גאולה ברחמי
בשוב עינינו ותחזינה" .רצו יהיה כ אמ לבנו וישמח

[במדבר ח [מצא .בב"א "ברחמי לציו

הלומד זוכה שבה יקרי הדברי י"ב (יא
לישראל" חק"ב

לישראל":הלומד ב"חק

יו.א. בכל לשמה תורה ללמוד זוכה

לתורה.ב. עתי קביעת מצות מקיי

בהג. להתלבש לבושי לו יהיו וכ שלו הימי מתק
.עד בג

ושננתד. תאמר אל ,"ושננת" חז"ל: מאמר מקיי
במקרא, לימודו לשלש אד שצרי ,ושלשת אלא

ובתלמוד א)במשנה ,ל בקידושי כמבואר).

נשמתו.ה. את שמתק זוכה

שלו. ועשיה יציאה ,בריאה אצילות, עולמות, ד' מתק
.ויו יו כל

חול.ז. לימי שבת קדושת עצמו על ממשי

יתירהח. נשמה תוספת עליו ולשרות לקבל ויכול זוכה
.עצמה בשבת

להגיעט. אפשר אי שבלעדיו ,יו בכל מוסר לימוד
.'ה ליראת

.החזקי" קבלה מדברי תעשה, ולא עשה מצות מקיי
."תר אל במוסר

.ליא"חז כמאמר ,פסוקה הלכה ב)לימוד כח, :(מגילה
ב שהוא לו מובטח יו בכל הלכות השונה "כל

."הבא עול

זוהריב. שלימוד שידוע ,יו בכל הזוהר ללימוד זוכה
.ולקדושתה הנשמה לטיהור רבות מסוגל

מלימודולכ הרבה לבטל רוצה שאינו או ,זמ לו שאי מי
ה"חק שילמוד לו די ,היו במש לומד שהוא הקבוע

.פירוש שו בלתי לישראל"

לישראל" ה'"חק הפצת השתלשלות (יב

בדר ובלכת

שהציבוריו ראיתי ואז ,למנהט לנסוע הוצרכתי אחד
למעט ,ורוב חזור, ושעה הלו שעה יו כל נוסע
בדר ובלכת מצות את לקיי במקו סגולה יחידי
.מלוכלכי עיתוני לתו מסתכלי ספר, לתו ולהסתכל
חומש או ספר לוקחי שאינ היתכ ,האנשי ע דיברתי
לקחת עבור מדי כבד דבר זה כי השיבו זה ועל וכדומה,
להכי שעלי למסקנה הגעתי ולכ ,בדר ביד עבה ספר
.לדר לקחתו שיוכלו בכדי ,נפש לכל שוה שיהיה ספר
ה"חק את להדפיס היה שמצאתי ביותר הטוב והדבר
ובאותיות לאידיש ומתורג לחוד פרשה כל לישראל"
את לה והסברתי הרבני אל פניתי ובהירות, גדולות
הסכמה ביקשתי ,בעיניה ח מצאה והתכנית הנושא,

שליט"א שאראמאש של מרבה(ל"זצ)שררה בינינו כאשר ,
.גדולה קירבה

לישראל" ה"חק הגהת (יג

בכדיהגהתי סופר בעט לישראל" חק" הספר כל את
וכ לכל, לקריאה ונוחות שלמות יהיו שהאותיות
בכל לישראל חק לימוד חובת של מקומות מראה הדפסתי

.'וכו יו

לישראל" ה"חק הדפסת יד)

עלהדפסתי לנסוע והחילותי פרשיות, 4 אחת בבת
דתיי אנשי המובילי האוטובוסי
לנסוע החילותי כ ,החוק את לנוסעי מכרתי ,למנהט
פרשה, כל סנט 50 של במחיר ומכרתי החרושת לבתי
ה' בחסדי והצלחתי ,רבה בברכה זאת קבל ש הצבור
.וחזרה לעבודה בדר לישראל" חק"ה לימוד את להחדיר

1500בשנת כפול בודדות, פרשיות 54 הדפיסו תשכ"ט
.ספרי 18.000 ס"ה פרשה כל

חוסט 500 הדפיסו ג לוקסמזהדה כרכי 10 בתו י
.כרכי 5000 ה"ס

העבודההסתובבתי ,וחצי שנתיי של בער נמשכה הזו
בער אז הפסדתי ,$30.000 של חובות ע

מאוד. קשה עבודה היתה זו הגדול, בפרויקט $10.000

אתהסיבות הדפסתי לא כי .1 .שלש היו שהפסדתי
רק ,שלמי סטי ומכרתי אחת בבת כול
פיננסיות. בעיות בשל זאת וכל בודדות, פרשיות הדפסתי
החרושת ובבתי באוטובוסי למכור והסתובבתי מאחר .2
קרה ואז ללכת, יכולתי שלא שבועות היו וכדומה,
אחר בשבוע ואילו פרשיות, 700 מכרתי אחד שבשבוע
ובעת ,חלקי הרבה הסט מ שחסרו כ ,200 רק מכרתי
.1000ל כמו כמעט הוא 200ל המחיר ,מחדש שמדפיסי

הכותל נשאר המקדש, בבית הוא כן דגרמי. הבלא נק'
ואותה לע"ל, הבנין יבנה שעליו לוז זה וה"ס ,המערבי
וחיים תורה ובספר .[דגרמי הבלא נק' עליו השורה הקדושה

זי"ע הטוב חת)להרי"ח חידושים(מערכת אומרים אם כתב: ,
הוא הרי העליון, בעולם שכבר חכם תלמיד מעולםשל בא

מקום לאותו הקדושהעליון בזוהר פנחסכמבואר פרשת 'ג (חלק

ע"א) ר"כ פנוןדף אתר פנון אמר, דהוה קלא חד שמעו וז"ל: ,
אתר דכל דתנינן גבייכו, דאיהו יאיר, בן פנחס לרבי אתר
עלמא, בההוא איהו כד דאורייתא, מלי ביה אתחדש דצדיקא
בגוויה שראן כד שכן וכל לגביה, ליה ואתי אתר לההוא פקיד
דאורייתא, מלי דאמרין אתר בההוא לחדתא אחרנין, צדיקייא

לאתריה, למפקד יאיר בן פנחס רבי אתי דהוה דא כגוונא
ואתחדש דאורייתא, מלין מחדתין צדיקייא אלין ואשכח
תרגום .קמיה יאיר בן פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמין
בן פנחס לרבי מקום פנו אומר שהיה אחד קול שמעו הזוהר:
חידש שהצדיק מקום דבכל שלמדנו, אצלינו, בא שהוא יאיר,
לאותו פוקד [העליון] ההוא בעולם כשהוא תורה, דברי בו
צדיקים בו ששורין שכן וכל אליו, ובא הזה] [בעולם מקום
הנה זה כעין ,תורה שם ולומדים מקום, אותו לקדש אחרים
הצדיקים אלו ומצא מקומו, לפקוד יאיר בן פנחס רבי בא
מלפנים, שאמר תורה דבר אותו ונתחדש תורה דברי מחדשין

.כאן לפניו מתחדש עתה יאיר, בן פנחס רבי

והתקלקלו ,במחס מי של שיטפונות פעמיי לי היו .3
תמורת לסוחר הסחורה כל את מכרתי ואז ,סחורה הרבה
חסד זה היה ב"ה. חובות מהרבה והתפטרתי מהמחיר רבע
וג] הסחורה, מ להתפטר שיכולתי השמי מ גדול
היו עוד לי חייבי הסוחרי ,[כס הרבה לי עלה המחס
שה הכחישו לא פע א חלק ,כדרכ עתק סכומי

.לשל לה היה לא פשוט א ,לשל חייבי

בעול מתפשטי לישראל חוק ספרי (טו

אמנ,רבי זיכוי לש ורק א הייתה בזה כוונתי עיקר
כמה שיתרבו הייתה כוונתי כלל. מסחר לש ולא
הרבה כ לש וחלקתי לישראל", ב"חק לומדי שיותר
"חוק יו בכל ללמוד עצמ על שקבלו לאלו סטי
אנשי אלי באו עוד שנה ארבעי אחרי לישראל".
"חוק ספרי שנה ארבעי לפני לה שחילקתי לי והזכירו
למדו לא אשר יו עבר לא עכשיו עד ומאז לישראל",

לישראל". חק"

שכשעמדתי היה ומכרתי, המדרש בית דלת ליד
מר כ"ק של גבאי שהיה גדול סוחר

זי"ע מסאטמר משה)אדמו"ר ויואל ר'(בעל הרה"צ שמו ,
היה שלא אבר אי מאד התפלא אשר זצ"ל, אשכנזי יוס
שכל כ כדי עד ביזנס, כזה עושה במסחר מושג לו
לישראל" "חק ע ויוצאי נכנסי מדרש שבבית האנשי
סוחר ובהיותו וכדאי. גדול ביזנס שזה בדעתו וחשב ,ביד

י באר הזמי 5000גדול כרכי עשרה של סט שראל
5000 ג"כ כיס בפורמט כרכי חמשה של סט ועוד יחידות,
קנו ולא הספרי את ומכר מדרש בבית עמד והוא יחדות.
כי מצליח, לא מה מפני הבי ולא ,בלבד יחידי רק אצלו
רק וקוני רווחי בכלל שאי הסוד את ידע לא הוא
שהרבה לי נודע כאשר ,שני כמה אחרי .צדקה בשביל
שלי התורמי לאחד ייעצתי ,במחס אצלו נשארה סחורה
אות ויתרו ,הקטני הסטי את בזול ממנו לקנות שיל
וחילק אשכנזי, יוס מר' לקנות הל ובכ ,מדרשות לבתי
הלומדי התרבו זה ובעקבות ,המדרשות בתי לכל
זה לימוד ונתפשט לישראל", ב"חק שיעורי ונתייסדו
ישראל, באר התורמי לאחד אמרתי זה אחרי ביותר.
התחילו זה ידי שעל מזה. יצא גדול ביזנס איזה ראה
ונתקעו לחו"ל, ושלחו בכמויות לישראל" "חק להדפיס
ראיתי] הזול בזיל אות ומכרו ,במחסני סחורות הרבה
אפילו כיסוי אי שבזה בעוד לסט ב$12 שמוכרי בחנות
,יל שכ בחשב קט בפורמט הדפיסו ,[הנייר להוצאת
כ'8000 מדפיסי ב"ה והיו וכו', בנפרד פרשה כל וכ
שבקדושה שבדבר למדנו ,הלומדי ונתרבו ,בשנה יחידות

.הצינור לפתוח נפש במסירות להתחיל צרי

דקות שתי אחת פע לישראל חוק לימוד טז)
בתשובה וחזר

לנוצרי,ומעשה והתקרב גויה ע והל שפקר באד
לישראל" "חק לו הביא בתשובה שחזר וחבירו

.עליו הדבר ויפעל יעיי בחיי פע שאולי וחשב ,במתנה
חזרה אותו ושלחו וויזה, רישיו ללא נתפס אד אותו
הביזנס וכל והגויה ,שבור הביתה ובא ישראל, לאר
וקרא ישב יאוש ומתו הברית, בארצות  מאחור נשארו
שמות, בפרשת חבירו לו שהביא לישראל" "חק בספר
נכריה, אשה עוו חומר את הזוהר בלשו ש וקרא
שנסע עד בתשובה ולחזור לבכות והתחיל מאד ונתעורר
ואמר לחבירו טלפ ומש הרבה, ש ובכה המערבי לכותל

בא"לו בכותל, שהבי"אני שלאחר וסיפר יחדיו. ובכו ובא ,
הדבר חומרת במקוהאת לטבול עבודותביקש היה וש ,

וכ טבל. וש למוצא עד והל לטבול יכל ולא נקיו
אשה לישא זכה ולבסו ,שלמה בתשובה וחזר התעורר

משפחה ולהקי מלימודכשרה זכה זה ולכל .בטהרה
ב הנמצא הזוהר מתו מוסר של קט לישראל"קטע ."חק

עליו, לפעול יכלו לא רבני שכמה בדבר שאפילו ורואי
מתרדמתו אותו העיר דקות בכמה זוהר מעט לימוד אבל

הקדוש הרשב"י מכח נטהרה 3ונשמתו של מכתב [ובידי .
.[זה בעני תשובה בעל אותו לי כתב אשר תראועמודי

וכמה אד לב לעשות יכול זוהר שקצת מה מוסר ותקחו
אחד כל שית חשוב כמה ולכ זי'ע. הרשב'י כוח גדול
הוא, לזכותו יהיה זה וכל ,אותו לזכות בכדי זוהר לחבירו

לחשבונו. נזק סדרתיוהכל זה חוקובעבור "לקוטי
לאלישראל" אמנ ."והרמב והמוסר הזוהר רק בו אשר ,

בראשית, על רק ויצא ,התורה כל על להוציא בידי עלה
הדפסתי וג המלאכה. ותושל לכ תור ויימצא והלואי
תצווה עד שמות מפרשת החוק של הזוהר ענייני כל

.הברית פג על שמדברמכח לעשות התעוררתי זה וכל
הברית. תיקו על "לישראל ב"חק שלמדתי

בעניינדפסו עמודי בראשית5000 על הברית תיקו,
עמודיועל 300 שמות לאסדר לדאבוני אבל .

תקציב. מחוסר להמשי יכולתי

וכמהלישראל"ה"חק כמה ושוב שוב מודפס ב"ה
העול בכל להדפיס התחילו ומאז .פעמי

.הספרי את

כלונעתיק על והחובה הזכות גודל על מאמרי כמה
זוהר ללמוד נערי ע זקני הוא באשר יהודי
בנו יתקיי ה' ובעזרת ,קודש בשבת ובפרט הקדוש
של הנג אב והוסר עמי, מדר מכשול הרימו הפסוק
זוהר בקל ללמוד יכול אחד וכל דיליה, וכת הרע היצר
עול ב להיות ביו דקות בשתי וזוכה להבי וג הקדוש
זכית והא דבריכ כני א תבחנו ובזאת – .הבא

סיני הר על באריכות)זלעמוד שעה של ערכה ספר עיי).

ערכה שעהיז) של

אידי על לזת יכל אחד הדי מה  !!! ְְְְִִֵֶֶֶַַָָח
קד ת בי החל ימת י ההר ְִִֵֵֶַַַַָֹֹלד

תינלמדתרה רה ל וער בח הפליג ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ל החל, תימ למדתה ז ני על תתְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ

עליוז) יממ זה סדרם, מידים דה זהר ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָבלד

 תב מ סיני הר רהה קלת רתקדה זהר ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָ

העלת(.קנב ף)הו אינן האמת חכמת לעסקים דקרי ְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

סיני. טרא הדקיימי היק באריר האלקי בלהמק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

תה דהיה י נת באר לי ונראה :וז"ל תחהזי"ע, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

ההר יתתח ביםמתי הי האלקים לקראת יראל צאְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הי י מרחק", עמדו נעו העם "ורא :נאמר  ְְְֱִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻואחר

מקצת והיה .תוימ אתה הדלה הא אכלם ן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹיראים

הכינה לקראת מחים ים הי לזזמהעם רצ ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

,מ תימ אם אפיל מרחק לעמד הראן ועליהםמקמם ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

הזר הר תב מה סיני",הא ראט קיימ "אין ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹ

מחה סיני טרא עמד אא מרחק ועמד נע ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹלמר

אר המת ואתן האמת. לחכמת כיםז הם ולכן סף, ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָועד

סים הע ם עים הם ן ,קמרח ועמד העם עם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָנע

הא אכלם ן מראתם האמת, לחכמת מרחק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹועמדים

האת. להדְַַָֹה
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דה הרה("ללח" רת כל(ס לקיהח אהז – ְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹ
."מיי ארמ א ימא אריתא, לימ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָאינ

ב,מרנאה הרי"חספר"חי אי "נה מת תר) ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ז"ל:נה) ליקה תב :נל וזה תב גדל, ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
יתר עמי אל ת, י הרה מעסק הנעה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

החל. ימי ל הרה מעסק הנעה מ:רבא עכל"ק. ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
אמר ,ני אל ה"ה ל מדי חז"ל, מאמר י ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
היא דק ות – 'וג אתמל י עיני ני אל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָי
 א .ה"ה ל מי ,מרתא זאת – הא לע ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעי
ויתעה, הי"ת ל מי ל ער הל דק ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹת

, על ראאל עלה ,דק ת הקד עה ל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
החל. ימי לער דר(ידת, ח מצא(. ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

זי"ע יחאי ר מע לרי רוהתח אְְְְְִִִִַַַָ

נרירע מקרביומרכי אזני ע אהת זי"ע ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ
:ואמרי הט ר על רה לד ל "עה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ

 נה ללד וה להת, אחת ועה חל. י למה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
ט דל ל נה מ היא חל, י להוק זהר דְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹל

.חל יוה עה מ ת י וזהר הלה ולד ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
החל". ימת נה וחמ בעי דקחלל"הגה פסק ְְְִִִִֵַַָָָָֹ

החיה (י"בס קנ"ה)דלל ביח הרהז לד , ְְִִִֵֵַַַַַַַַָ
ה וכתב יעהלה. ידעלא לא אי ואפיל :נל וזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לפני חב הא הרה גיאת  וגה קאמר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָמאי
עלי גוד חז"ל פר אהבה עלי ודגל דכתיב ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָה"ה

ע"ל. ֲַַַָאהבה,

כברקד זגלר "עלמהר עינינ מאר זי"ע ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָ
אחת עה עלה דה ההר לד "מל ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ"הא

הט, דל ל נה לער סק החיוהבא כסימ) ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

סי"ב) ה,קנ"ה מלוז"ל: מ"ג""(סא ):הרה דל י ִִִִֵֶֶַַַַַֹ
היז א  וכל עלמת, נה עלמא גירסא דְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה
  היע אחד, מאמר ר אפ להבי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹללמד
נה טה לד יעה א מה אחת עה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלמעלה
היכלא מני הא לע  הא ל מבטח ,מימהְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
נהרא ביה לה ני מראי ויהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמלא,

רקיעא. ְְְִִַָָמלכתא

תתב מל)ל' לנ:,(הא בוזהח לד ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
קלה. ללמד חכ למיד אעל דל ה וענ ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֹ

בימע ה י לתא אר רוג להק מדיל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינ
י ,ליצל רחמנא הלההאה לד אחת עה יעה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

הנע א דלמה י הרה, פטי ימי חד לד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
האה. לקרב חְְֵַָָָֹֻ

ההעלה תינר הבמברי והרי"ח מל א:זי"ע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
למד ,דק ת דה הר עה מדְְְֵֵֶַַַַָָָָֹדהל

חל. י ט נה אל ללמד זה א ,זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹ
ל לת כה הרי ,דק ת דה הר ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעת
.[יד על מתעה להע [וכל ריאהה ימי אלפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָהית

על ל ח  על סניקיצ (ערארחת ְְִִִֶַַַַַַָָ

מצוה)לדהבאר:המחה) ער(וכל מחה הנעה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
דק ת למד יהדי אר יצא ,אל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָפל
עה עלה "דה "ההר – הר"י רת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹבמחה

,נה מלי ל לער החל)אחת ימי ט ואיתא(לד . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נת רי ו'אבת נהמ 'ג יסי)(:רק רי ימעאל רי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל ב אל הריוח עת רה למד א ...מרְְִִֵֵַַַָָָָָָָא
,חקה מאהעת צער אחד בר לאד ל ב לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מאה,(עי"ש)ריוח פל לה ריי למד אר  על , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מלי מאה ווה ת עה דה הרז די לה ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹס

רה. נה 28.000כ אחת נה רה!!!!! צאנה ְִֵַַָָָָָָָ
אה הנ כל ,ת דה ההר לד ְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֹוחב
"ועה קסה את מק הא ר דה את ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָמח

."'ה כ"ח נא ְִַָיגל

החיתב י"ב)הס קנ"ה 'א:(סי ורביה רי מצוה ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
דלא חז"ל ואמר לידמ אינ כל עקר ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָיהא

,יס סימי כל ח טוצריח א מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הא ללע ימיו יאיר בזה נא, ציקימדמת רא ) ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

(י"ג מרנא,את חיוכתב אי הע"תזיר יר (חלק ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ל י אדניו א ד"ה טיחלקוז"ל:,מ רה חי י ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָ
נקראי גלהה חלק רה וחי ני נקראי רסְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה

ידינת, לצאת דדי ידה בריה לפי ויצא ע"ל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
נסר וג גלה  לח בח רה רבה רי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָחבת

.בתיח ידי ויצאתי זיתי יאמר ְְִִִִִִֵַָָָֹמי

מןח) הרא ימצא נר לדברי והבנה רש"ר: מאת ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהערה

תדס אצל כתבן חציר נהה לד את ההמד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹההר

מהימנא רעיא "וצא" תפר וכזר עה:)הרה, ף)ווי" ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

אריתא". סתרי ידעין ולא אריתא בן אכלין ןְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָלאינ

ל"ער מתהק ויטאל חים הרב רנמ הביא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָועד

הגלה ללד ראים נים מקרת תנל ְְְְְְִִִִֶֶַַַָההקמת",

.להה רת לעת קליין ְְְִִִַַַַָָָֻפחה

הרתבט) ל"ה)קב א)רק אביו ל ארצייטה בם ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

עיל ותענית יק י לא ,תוחמ חמיו ל ם וכן ,ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹא

ם טב לעת להמציא יראה אא ,יןה קצתמ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָלהינצל

לד עלת י אז רה, בר איזה  לח ויראה ,הְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה

איזה מח הן הנה ימת אר וכן ,לא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאביו

לאביו מעטרין ,וא אביו חמ הן אז ,מל רה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָח

עיט כה וא,תוחמ לחמיו וכן ,רין(ם .(עיין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ף ַהּיֹוִמי ָרֵאל ּדַ דֹוׁש ָחק ְלִיׂשְ ֵסֶפר ַהזֹוַהר ַהּקָ
ק ּוְמחּוָלק ִלְקָטִעים ִעם ָלׁשֹון ַהקֹוֶדש – ְמנּוָקד ְמֻפּסָ

ּיֹות ָרׁשִ ר ַעל ַהּפָ ְמֻסּדָ


