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חלק ג

הּוא ּבר ּו לּקדֹוׁש ּומחלקת  ּוקטטה ריב ׁשּיהיה מי   ָ ָ ַ ֶֹ ֲ ַ ָ ָ ְ ִ ֶ ְ ִ ֶ ִ ֵאין 
ּבּגלּות.  ָ ַ ִ ְ ִּבׁשביל ֹו

ל סלא. לה פר מ זרקא ואמר ְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹתח 
אמר עלינ ת טת  ל ס ל א. ה עלינת  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאבני

ה(לג בר .(איוב ע ל עמי אל יפעל  אה ל ה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
נאמר  עליה סל, נג חנת ט ת  ל ו)ו (מיכה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

 אבני  ל הה אא ?ההרי מי  ה'. ריב את הרי מעְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ
ור 'ב  לר'י ? מ למי סלא. ה ,אצלכ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָעלינת

' בל,ור מ רב ל הי כ נג העלינה , הייבה  ל  א ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מע רצת . הא מ אר ורא יראל ,  מאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָורי 
ור 'ב  ור'י למעלה , הלכה  מחלקת  קטטה  ריב  ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹאתת 
 כ ואי למה. ה הלכה קטטה  וריב מחלקת ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹור'א
 ר ד ל ה כינה  ביל  מחלקת  קטטה  ריב ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
הלת . מ  תא ציא עד קי ת כה תא לדחק ְְְִִִֶַַַָָֹֻה א
מ ה . הייבה  ל הנה ל   איה א   ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהאתני
ל ה הקת   סל. ה , אצלכ  אבני  ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻה ה 
לס' ליוע ער, היא נקה וכל מ נה, סדרי ה  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻה

למה אמר עליה ו)מכתת ,  השירי ה ה(שיר  י ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הלכ ת ל  רע תיה  אחריה  תל ת ה  ל וי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָמלכ ת.

ה אמר היא(ש )סקת והכינה מס ר. אי ועלמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נאמר עליו  זרקא, ל ה ג . על לא)תר רת (משלי ְֱֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

קטטה ריב והיא נה. על עלית וא חיל ע ְְְְִִִִַַָָָָָָָָֻנת
. אחיכ יראל ביל הא   ר  דל וק יה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻמחלקת
לת, ולילה   י כל רה לי הנה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמרי
ריב  היה מי ואי ,תא ציא ביל ריב ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָהיא

לת.  ביל הא ר דל מחלקת ְְֲִִֶַַַָָָָָֹקטטה

העליֹונה  האם  ׁשהיא ,ל ירּפא מ"י  ׁשבר ּכּים  ָ ְ ֶ ָ ֵ ָ ִ ֶ ָ ָ ְ ִ ִ ֵ ְ ִ ָ ַ ָגדֹול

חזקת ה ,אמה רעה ואמר, יניה מ אחד זק  ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָק
מ ה , מעלה  הייבה  עלי   עזע הז ,רק  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהאבני
מדרגת  את   מכי ס ה ,ני העלי  לאכיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואפ

הז עזע. וה א אליה א, במ אית הרי  ,אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
מ ה מר ה ביעית, הרי היא רק האב הרי ה , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ו ,ק לע י ו .  על תר היא ,אצל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻהיא
אמר הא מ , אצל  לו)אחרי למענכ(יחזקאל  לא  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

עה הרי אני קד י.   ל  א י .אצל  הרי . ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָֹ
ו  אמר ה א אה אא עד, ולא . אצל ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹה ביעית
דה .נ ע לכר  ק  ח ה לע, י ו ה לע, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָאת
לא  וא הלע , אל רוד אתכ צה  ה א רְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
 מדיל  הי דר,  מאמר ית ע א . יתְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַָָָע
 אמר  מ מחלקת. ק יה בלי ספק לי  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻרה 

כ ) ט ת ,(במדבר ט ת  אא  מ יצא ולא הלע, את  ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹו
.נ ל וה לע, ה מי ה ה נה  עלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ל  סקת  הלכ ת ה   סקיפ סלע,  ציפ פטיְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
לקט ת . וה ט ת  ט ת  אא מה צאיי ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹהלכ ת ,
אחרת. ו אצל האב הרי . לי הל  מְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מה   ת די בניה, הכינה ל  האה ליה  בְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

רא נה ל הרס טת  , החביב ת ב ביל  . ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
. הענפי ראי  זי רמ ה , אלי חזר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָל ל 
הביעית האב מ ה . מה  ה פל  ש ' ש ' תְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹא

ירלי.(איכהב) ה ת   ונאמר , אדה מה אעיד ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָמה
 ר ל אוה היא . אוה  מה אמר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָועליה 
, ר להי ת לעבד  ,ע להתנח ל  . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָואנחמ
תב   זה . ה מ  רה גדל  היה ב על  ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוא

( ש)ינההעלי הא היא ,ל יר א מ "י   בר  ,גדל  ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
 זה הרה. י היא התעה,  אר  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה בה

יד)תב ה  (שמות  את  ה'  ל ו   ה על  יד מה ו ט ֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לחרבה .  ה את ו ה ילה ל ע ה קדי כא(רח  .(עד ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

עתיד  ׁשא ּתה האחר ֹון , ּבּדֹור החּיים עץ  ל  ִ ָ ָ ַ ֶ ֲ ַ ָ ַ ִ ַ ַ ֵ ְ ָ ְַ  ִ ֶ ְּוכ ׁשהת ּגּלה 
ּביניה  ּכּמה להת ּגּלֹות ׁשּיהי'ה, הּו'א ּׁשהי'ה מ'ה  ם, ְ ִ ְ ַ ֵ ֵ ֶ ַ ֶ ָ ָ ֶ ִ ְ ֶ ַ ָ 

יׂשראל? את  לנּסֹות יׁש  ֵ ָ ְ ִ ֶ ַ ְ ֵ ְ ִנסיֹונֹות

. בעיר העדה  ו מ ה תבא ...ע  ל כהת ה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
יניה להת ת עתיד א ה , האחר ר יהחמ , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

א)ארה נסי נת (קהלת ה הי'ה, ה'א הי'ה מ 'ה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מט חק   ל   תב זה יראל ? את לנת ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹי
תלא ינ לה החזירה והרה מ ה, את  ,הנ ְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹו

מצרי  מ ר ת. צרת וה  ליאמר ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
(א רה(ש ה וז , ליכה היארה  הד  ה ְְְִִֵַַַַַָָָֹֻל

 ה תיה ה , על הרה   ח ה ת  וכל  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָכתב,
 לחכ , ל כבד ה בד אה  היה בה ,ול ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָה 
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באה ענת. אא ה רה אר על ל מיתה ואי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻרמז.
, אמר , ה מ לי ראל היה  רה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחרנה ,

,אמ ה פ"ו(ש )הרעה  'ס היאר. פת על     ו ְְְֱֶֶֶַַַַַַָָָֹ
פת על   ו  נאמר אה, ל רה  ,ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָֻימי
ה כינה . פת האמצעי . העד הרה , אר הא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹהיאר ,

הקדוש . הזוהר עכ"ל 

אחצירא יעקב  ינר  ד ה היק האלקי ְֱֲִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻהמקל
קפ"ה)זצוקללה"ה  לה נזי ספר) מע רי   א מר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַ

סדת   ה אמת רת למד  א  מי :דה יחאי  ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָֹר
תאלה ידע  אד אי זה בלא נברא  א  ל ט ב ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹהרה

. דתועב ,ואהבת ויראת ,ראומרית זי"ע פתייה והרב ְְְְֲֲִִַַַָָָָ
ה צו ת: ער תחת  שכתב  זי"ע וויטאל  חיי רבי ְְִִִַַַַבש
רה למ ד ל אחד  מצוה חר הרי   עה לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוא
עד  תל ל  וצרי הצות כל ק לה ד לה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא

הרד "סט ל חינת ד ' ל נ .רח  א עד הזר. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
הלויה בשעת  שעוד זי "ע פתייה  יהודה הרב אמר ועוד
בגלגול, הזה לעול חזר שכבר יתכ עליו ,  בוכי כאשר 

.ירח  הש

זהר  ני  ע"ג:)מבאר  ל' ): עבדי  אינ ְְְְִִִִֵַַָָֹ
דקלה , בחכמה לאדלא בעא ולא יה , ְְְְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָָָלארייתא
ואארת , מינ י' דאיהי דחכמה נביע אסק  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָדגרמי
 דוא והרג ביזה וחרא ענ תא גרמי ל וי יביה , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָב'

פלאג 'י   חיי רבי  הרה "ק דברי ונקיי א')עלמא. ולא(באות  ְְָָ
 א טוב ומה כולו , הקדוש  זוהר מללמוד שנה יעבור

חדש, הזוהר וכ בעומר, ל"ג ביו כלישלימנו  ל וטוב
ולאהימי חק   יו בכל  ילמד יהודי איש כל כ על  עכ "ל. ,

לעשות יכולי ביו שעה  חצי לומדי וא זוה "ק, יעבור
את לקיי אחת , בשנה פעמי שלש  הזוה"ק כל סיו

הפסוק כ"ג)דברי ל"ד ל (שמות  יראה נה  עמי ל"ְִֵֶַָָָָָָ
הקדוש בזוהר וכמבואר  ה'" האד ני את  רְְְֵֶָָֹזכ

ע"א) ל"ח ד בא רי (שמות פרשת א הקודש: לשו בתרגו :ִַָ
,ואמר  בכ ,יד קונ לפניו  ח ה י סי, ורי ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָחיא
עה .תזכ רא מרימי ניותח  ניעלי ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָֹחקיקת 
עה מעלה . מ למ ה  לייר ה א ר  ד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָה
לא כנס, מי עריה. הדה העיר חמת ְְְִִִֶֶַָָָָָֹ[רשב"י ]
עד עלה לא עלה, מי . ערי ה  תח עד ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹנכנס 
ערי  את לפתח  יכ ל מי החמ ת . ל ה דרג ת  קנ תְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ
ל  הדרגת  את להתקי יכ ל מי ה דה , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהעיר
 ערי תח הא י חאי,   מע רי זה  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָהחמ ת ?
וכתב  עלי נ ת. רגת מת והא החכמה  סד ת ְְְְְְֵֶֶַַָָָָל 

טז)  ה '".(דברי האד ני את  ר זכ ל ני "יראה זה מי  ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
 מ זכר הא מי י חאי,   מע ר י זה ה'?  ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהאד

לפניו. להראת צרי כריְְְִִֵַָָָָָה

ידעתי  "וזאת פ"ו: אגרת הרמח"ל  של קדשו  לשו וזה 
יכו שהיה  עד הקטרוג נתרבה  כבר ודאי כי להגיעאגיד, ל

הקדמנו ת "ל ואנו גדול , מקו אל  ישראל )ח"ו לכל יהיה ה', (וירצה

את ראינו  כבר בקירוב  חדשי ה ' זה  כי למכה, רפואה 
לכ "ת , עתה אומר כאשר גדול, בתיקו והתחלנו  הנולד
 ישמר אטליא, בני קדש , קהלות לכל  היעוצה העצה  וזאת 
 לה היה  ובודאי .שונאיה טמנו זו מרשת לינצל  , צור
זה מאד , ועצו הדבר רב כי יחדלו , ולא זאת  על לפקח
שכתב  מה ידענו  כבר  כי מדרשינו, בבית שמנו  אשר  הסדר
לא קול דהאי "בעוד ויצא, פרשת  הזוהר בספר רשב"י
אוריתא איצטרי לא דא ועל ויכלא שלטא דבור  פסק

דחכימיא זימנא "כל  מעט: למעלה  וש [ע"כ] למפסק",
 כ ועל [ע"כ ]. בהו ", ס"מ  יכיל  לא באורייתא, בה ייחדו
זה  כלל הפסק לו יהיה שלא לימוד לקבוע עצמנו  שמנו

להמשפטו: לקיי לזה, התנדבו אשר  בחרנו שבעה
כל הערב, עד הבוקר מ תמיד לומדי ,כול  בי להיות 
לא הזה שהלימוד  תנאי, ביניה עשו  וה יחשו, לא הימי
אחד  כאיש כל וע"כ ישראל, כל  לתיקו אלא  יהיה
כל בשביל אלא  עצמו  בשביל  אחד שו יעשה ולא  יחשבו ,

יתחילו : זה ובסדר ישראל.

אשר אחד במקו אחד ישב שחרית תפלת  אחר מיד
ויקח השני בוא עד לי קבוע שיעור ילמוד וש לזה , הוכ
עד יתחיל , ש מסיי שהוא וממקו עצמו , הספר ממנו 
צאת עד וילכו  יקיפו  וכ ממנו, ויקח  השלישי בוא
דינו יהא לימודו בשעת  אחד וכל ביומו .  יו דבר , הכוכבי
 מ בשו להפסיק יוכל שלא עשרה , שמונה  כמתפלל
שיתחיל  עד לימודו  יסיי ולא ,שבעול הפסק 
והלימוד התורה, קול  יפסק  לא אחד שברגע באופ הבא,
 לומדי ונמצינו  חדש וזוהר תיקוני הזוהר, ספר  הוא
כל  לבטל  בזה ה ' בחר כי ידענו וזה זה. כל  שבוע בכל

קשות ח "ו ,גזירות הקשה  הגזירה אל לחומה להיות ובפרט ,
,גו אחרי  הזה הדבר את ישראל חכמי  ישליכו אל  ועתה
בכל זה דבר קובע הייתי חילי  נתיישר אלמלא  אני כי

תורתו  כבוד  אבל ,מקו(בסא הזאת (מהר"י  העצה את יקח
אחד  וכל  ישראל, לכל לטובה כמוה אי כי לזכות, לו  ויהיה
ואנו  כלל, הוא קשה דבר  לא  כי לעשותו , יוכל במקומו

לאל, תודות בזה  מצליחי וכאי  רבי  סדרי לנו ועוד
לבבו משאלות ימלא השמי אלקי וה ' הזה . הלימוד בעני

שלומ לטוב  אני דורש  אשר  ביתו  בני כל  משאלות ואת ה 
דבריו." את בצמא שותה  וכנפש הרמה  כנפשו אחד, כאיש 
ע "כ . זי"ע, בסא למהר"י באגרותיו  הרמח"ל  לשו כא עד

 ויו יו בכל  זוהר ללמוד הורה  רב)והגר"א מעשה .(תוס'
קדוש  אמרי בעל ר"י  זי"ע)ובצוואת הגר"א פני  וז "ל :(מרואי ,

ולהניח להתפלל כמו ממש  גדול חיוב מוסר ספרי ללמוד
 שמבי למי פשיטה  ללמוד, מאוד טוב וזוהר וכו', תפילי
בו יש   ג פשוטו לפי  ללמוד אפילו אלא מעט, עמקותו 
יעקב  רבנו  הגאו צוה וכ עכ"ל . מסוגל , ולשונו  גדול  מוסר

זי"ע הנתיבות )מליסא הגאו (בעל וכ שבת, בכל זוהר ללמוד ,
היה יוס פורת ר"י  זי "ע שאול  אבא ציו  ב רבי הגדול
ובפרט יו כל  זוהר דפי ב' לקרוא  לבחורי לומר רגיל
הנגלה . להבנת  לה מועיל  וג הנשמה  לזכ השנה, לפני
שמואל  נתיבות  בספר זצ "ל, קושלווי שמואל  רבי  הגאו

רנ "א) ע' יש (עה"ת  ,בראדי צעיר ישיבה ב שכשהיה מספר ,
השנה לפני בלילה  ,חודשי כג' חיי החפ של  בחדרו 
לי  ואמר ,[ המלא] רזיאל ספר ובידו  הח "ח אליו  ניגש 
כאשר הזה "בספר וז"ל: השינה , קוד לילה כל  בו שאהגה 
ורוממות מגדלות השגה קצת ל תהיה  בו  ותהגה תעיי
מגדלות השגה  לו שתהיה ישראל איש  לכל  ראוי כי השי"ת
,למקו כבני עלינו ה' בחסד נחשבי אנו  באשר כי ה ',
השגה איזה  לו  תהיה מישראל איש  שכל  מהראוי  הרי
 ומוסי זי"ע. הח "ח עכ "ל וערכו",  שבשמי אבינו מגדלות
ר שנער הח"ח כוונת  את הבי שני אחרי  שרק  ש
 הגאו ורבנו ע"כ. השינה , לפני קבלה בספר יהגה   בשני
יקרא הזוהר לשו מבי אינו   שא אמר זי"ע הסטייפלער 

. להבי ח "א)בלי רבנו  .(ארחות 


